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Introductie




Inonzesamenlevingzijnindeafgelopenjaren–enzekersindshetontstaanvande
financiëlecrisisin2008–grotevraagtekensgeplaatstbijdewijzewaaropdeleiding
functioneertinorganisatiesenbedrijven.Managersuitdiversebedrijfstakkenzijnin
het nieuws geweest: van bouw- en energiebedrijven, van supermarktketens, in het
bankwezen,inzorgenonderwijs.Dekritiekophetmanagementklinktdoorinpolitieke en maatschappelijke discussies, waarbij het gaat over exorbitante bonussen,
zelfverrijking,fraudeenniet-integervoorbeeldgedragvanmanagers.Deze ‘immorele’ praktijkenvanmanagershebbenertoegeleiddatde maatschappelijkvraagnaar
transparantieenverantwoordingsteedssterkerwordt.Uitditmaatschappelijkedebat
blijkt dat een steeds groter strategisch gewicht gegeven wordt aan aandacht voor
moraliteit en zingevingvragen binnen de bedrijfsprocessen (Cooymans en Hintzen,
2000;Graafland,Kapteinen Mazereeuw–vanderDuijnSchouten,2006).Moraliteitenzingevingvragenhebbenhoedanookeenrelatiemetlevensbeschouwing.Dit
vormtdebasisvooronsproefschrift:eenonderzoeknaarderelatietussenmanagementenlevensbeschouwinginNederland.
We vragen ons af of de inzichten van de managementwetenschappen of de boodschappenvandemanagementgoeroesruimtehebbengecreëerdvoordeinvloedvan
delevensbeschouwingvandemanagerbijhetleidenvandeorganisatie.Hebbende
inspanningenvandechristelijkewerkgeversorganisatiesmerkbaareffectindepraktijk van christelijke managers? Het is de vraag of de opvattingen over christelijk
management werkelijk inhoud aan de managementpraktijk geven of holle frasen
blijkentezijn.
Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen – zoals individualisering en
marktliberalisering – veranderen organisaties, worden zij anders georganiseerd en
anderstheoretischbegrepen.Demaatschappijverandertvoortdurendendaarmeeook
deorganisatiekundeenmanagementwetenschappen.Anderleiderschapistengevolge
hiervan vereist: organisaties hebben niet alleen behoefte aan functionarissen die
rationeel – bedrijfsefficiënt – hun werk doen, maar aan personen die de gemeenschappelijke waarden belichamen en uitdragen en hun medewerkers inspireren. De
organisatiekunde kenmerkte zich door een voorkeur voor de rationele organisatievormenhetbijbehorendepersoneelsbeleid,datvaakwerdaangeprezenalsefficiënt
eneffectief.Dezevisiewerdaanheteindvandetwintigsteeeuwbeschouwdalseen
belangrijke hinderpaalvoorsuccesvolondernemenen moestplaatsmakenvoormoderne organisatieconcepten, waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke kwaliteiten
vande leiderendaarnaastop vertrouwenen betrokkenheidvan medewerkers inde
organisatie.
De hiervoor beschreven maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen
worden in deze Introductie kort, als inleiding op ons onderzoek, besproken. Dit
hoofdstuk bestaat uit twee delen. Het eerste deel, een theoretische plaatsbepaling,
schetst de wetenschappelijke achtergrond en thematiek van het onderzoek. Het
tweededeelgeefthetdoelendeopzetvanhetonderzoekweer,metdecentraleonderzoeksvragen,derelevantievanhetonderzoekendeindelingvanhetproefschrift.

  13


1.Theoretischeplaatsbepaling
De theorievorming en ontwikkeling van opvattingen over het leidinggeven aan organisatiesbevindtzichbinnentwee ‘contexten’, namelijk a.detheoretischecontext
(wetenschappelijk enniet-wetenschappelijk)enb.demaatschappelijke context. De
wetenschappelijketheorievormingis gerichtopdesystematischeenrationelebenadering van het aansturen van organisaties. De niet-wetenschappelijke theorievormingwordtgekenmerktdoorhetoptredenvanmanagementgoeroes,metgerichtheid
opnon-rationele,subjectieveaspectenvandepersoonvandemanager.Dezebeide
benaderingen in de theorievorming hebben een voortdurende gespannen, maar tevens wederkerig beïnvloedende, verhouding met elkaar. Volgens De Nijs (2000)
heeft de ‘wetenschap’ als kennisleverancier en als fundament van managementpraktijkenaanmerkelijkaanbetekenisingeboetenishaarrolsteedsmeerovergenomen
doorgoeroesenorganisatieadviseurs.Hijvindtdatereenongewenstevervlechting
is ontstaan van managementconcepten en wetenschappelijke theorieën, waarbij het
bovendienzoisdatmanagementgoeroesenorganisatieadviseursgroteinvloedhebbengekregenopde wetenschappelijkeagenda(De Nijs,2000).Wetenschappelijke
managementtheorieënmoeteneenempirischtoetsbaargehaltehebbenenhettheoretischmodelmoetverifieerbarevooronderstellingenensamenhangenvertonen.
Binnendemaatschappelijkecontext vindenwedeaandachtvanwerkgeversorganisaties voor de ethiek van het management. De christelijke werkgeversorganisaties
plaatsenditbinnenhetkadervandeinvloedvandelevensbeschouwingophetleiden
van de organisatie. Bovendien hebben wetgeving, vakbonden en maatschappelijke
tendensen veel invloed op de managementopvattingen, ondermeer betreffende medezeggenschap,participatieinbesluitvormingenontwikkelingsbeleid.Aanheteind
vanditeerstedeelvandeIntroductieschetsenwedethematiekvanonsonderzoekin
c.Aandachtvoorlevensbeschouwingenmanagement.

a.Theoretischecontext
Deontwikkelingvangrootschaligeindustrieën,alsgevolgvandeIndustriëleRevolutie die omstreeks 1890 in Nederland plaatsvond, heeft geleid tot een toenemende
aandachtvanwetenschappersvoorhetfunctionerenvaneenbedrijfenzijnmanagement. Dit proces is mede de basis voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke
discipline van de organisatiekunde/bedrijfskunde. Vanaf ongeveer 1900 is er een
ontwikkeling zichtbaar van theorieën over organisaties: over het concept van de
organisatie,derolvandebedrijfsleidingendepositievandewerknemers.Devisie
op de werknemer veranderde van de werknemer als een onmondig individu – een
verlengstukvandemachine–toteenmedeverantwoordelijkmenseneenbelangrijke
partnerinhetbedrijf,hetmenselijkkapitaal.
Eenorganisatieishoedanookeencomplexenparadoxaalgeheelvandoelen,belangen en processen. Om een organisatie te kunnen analyseren en evalueren kan men
gebruik maken van een metafoor – of organisatieconcept – als benaderingswijze.
Morgan (1992) gebruikt daarvoor de uitdrukking ‘using a metaphore to read and
understand organizations’. Hij geefteenaantalmetaforendiegoedgebruiktkunnen
wordenomdecomplexiteitvaneenorganisatieteanalyseren.Eenmetafooroforganisatieconceptgeefteenanalysemodelvanuiteenspecifiekeinvalshoek,bijvoorbeeld
sociaal,juridisch,economischofethisch.
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Voorbeeldenvanconceptenofmetaforenzijn:eenorganisatiekangezienwordenals
een systeem van sociale relaties (met als metafoor: de familie); een organisatie als
een geheel van verdeling van macht en het ontwerp van machtsstructuren (politiestaat);eenorganisatie waarineengroep menseneenanderegroep mensenbeheerst
(voetbalwedstrijd);eenorganisatiealseenmachineachtiggeheel,waarinallesgericht
isopproductie(machine).Steedsgaathetbijelkemetafooromdevragenomtrentde
aardeninhoudvanhetsubjectvande metafoor,hetontstaanenhetinstandhouden
daarvan en de wijze waarop de organisatie in relatie staat tot de sociaal-politieke
omgeving. Voor ons onderzoek richten we ons ten behoeve van de analyse van de
organisatieopdeonderlingeverhoudingtussenmensen,zowelinhetgedragvande
manager (leiderschapsstijl) als in de beleidsontwikkeling over de inzet van medewerkers(HRM-beleid).Wesluitenonswatditbetreftaanbijdetheorievormingvan
VanDiest(1997).
VanDiest(1997)beschrijftdrieorganisatieconcepten,namelijkdeorganisatieals:1.
geslotensysteem;2.opensysteem;3.geheelvanprocessen.Dezeconceptenkunnen
worden beschouwd als drie fasen in de hiervoor geschetste ontwikkeling van de
organisatiekunde.Deontwikkelingbeweegtzichvaneenopvattingoverdemechanistische organisatie (gesloten systeem) via een opvatting dat de organisatie een
afspiegelingisvandesamenleving(opensysteem)toteenbenaderingvaneenorganistische organisatie, waarbij de participatie van medewerkers de centrale positie
inneemt in het organisatieproces (geheel van processen). Met de beschrijving van
dezedrieconceptenkunnenweeenhistorischeplaatsbepalinggevenvanonsonderzoek.

Concept 1. De organisatie als ‘gesloten systeem’
De organisatie als gesloten systeem is een concept waarbij alle aandacht komt te
liggenophetinternfunctionerenvandeorganisatie.Ditisondermeerherkenbaarin
de theorie van Scientific Management aan het begin van de vorige eeuw (Taylor,
1911).Inditconceptstaanfunctiesofspecificatiesdieafgeleidzijnvanvoorafgegeven organisatiedoeleinden. De functies zijn precies omschreven en hiërarchisch
geordend (Van Diest, 1997). De klassieke organisatietheorieën zijn gebaseerd op
opvattingen die aansluiten bij ‘de organisatie als gesloten systeem’. Hierbij kan
gedacht wordenaantheorieënvanWeber,TaylorenSmith(VanDiest,1997).Het
toepassen van het gesloten systeemconcept binnen organisaties resulteert in goed
georganiseerdeproductiesystemen,diegerichtzijnopproductie,prestatiesenefficiency.Volgensditconceptmoetenorganisatieswerkenalseenmechanistischgeheel
waarin mensen, kapitaal en machines als (vervangbare) delen functioneren. Kenmerkvanditconceptisdatdeorganisatie als ‘zelfvoorzienend’ wordt opgevat. Er is
sprake van weinig participatie van de werknemers in de besluitvorming, van een
sterkeformalisatievanalleprocessenindeorganisatieenvaneenbeperktinformatienetwerk(Robbins,1993).

Concept2.Deorganisatie als ‘open systeem’
Rond de jaren zestig in de vorige eeuw is men tot de overtuiging gekomen dat de
dynamiekvandeinterneorganisatiebeïnvloedwordtdoorexterneontwikkelingen.
Dezewaarderingvoorhetbelangvandeexternecontextkangezienwordenalsbasis
van het concept van het ‘open systeem’ (Peters en Waterman, 1982, 1984).
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De ‘organisatie als open systeem’ is een concept waarbij het van doorslaggevend
belang is, dat de organisatie in relatie staat met de omgeving, waarmee het geheel
aansociale,economischeenpolitiekecontextenwordtbedoeld.Definanciers,klanten, concurrenten, werknemers, leveranciers, wettelijke bepalingen, ethische standaarden en technologische ontwikkelingen zijn eveneens van groot belang bij de
formuleringvanhetbeleidvandeorganisatie(VanDiest,1997;Boselie,Paauween
Jansen, 2001a). De aandacht van de organisatiekunde gaat bij dit concept (zoals
hiervooraangegeven)uitnaarhetfunctionerenvandemedewerkersbinnendeorganisatie.Mensenwordengezienalsmondig,meteenzekereeigenmotivatieenmedeverantwoordelijkheidvoordeorganisatie(Robbins,1993;VanDiest,1997).

Concept 3. Organisatie als ‘geheel van processen’
MethetverschijnenvandepublicatieIn Search of ExcellencevanPetersenWaterman in 1982 wordt het begin van een nieuwe fase in de organisatiekunde gemarkeerd: de organisatie als ‘geheel van processen’ (Van Diest, 1997). De koppeling
vanwaardenbewustzijnvandemanageraanpersoonlijkeinzetvandemedewerkeris
essentieel.VolgensPetersenWatermandienthetdagelijksehandelenvandemanager van dit bewustzijn doortrokken te zijn. Er is een vast vertrouwen in de unieke
kwaliteiten van het product waaraan men meewerkt en in dienstverlening aan de
klant (Van Diest, 1997). Peters en Waterman (1982) maken studie van processen
binnenbedrijven,waardoordeprestatiesvaneenbedrijfinvergelijkingmetdeprestaties in andere bedrijven (benchmarking) zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het
organisatieconcept van ‘de organisatie als geheel van processen’ is gericht op de
bedrijfscultuur, de maatschappelijke context en op een balans tussen de belangen
vandeorganisatieendievandewerknemers.Ondankshetfeitdatdewaardenoriëntatie van de manager centraal staat bij dit concept, wordt in de wetenschappelijke
literatuurvande organisatiekunde nauwelijkseenrelatie gelegd met zijnlevensbeschouwing.

De publicatie van Peters en Waterman (1982) In Search of Excellence heeft veel
invloedgehadopdeontwikkelingvanmanagementtheorieën,ondanksdekritiekdat
hunonderzoeknietwetenschappelijkennietsystematischis(Lefebvre,2004).Men
kanzichafvragenhoehetkomtdaterzomassaalopdepublicatievanIn Search of
Excellence is gereageerd. Het antwoord ligt vermoedelijk in de objectief-rationele
aard van de organisatiekunde van voor 1980 (Lefebvre, 2004). De reacties op de
publicatievanPetersenWatermandoororganisatiewetenschapperszijnvolgensVan
Diestteverklarenuithetgegevendatdewetenschappelijkedoelstellinggerichtwas
opobjectiviteitenrationaliteit, terwijlPetersenWatermande cultuur,dan wel het
waardensysteemvandeorganisatiecentraalstelden.
Het concept van ‘de organisatie als geheel van processen’ kenmerktzichbovendien
door grote aandacht voor de persoon van de manager als leider van en voorbeeld
voorhetpersoneel.PetersenWatermangevenaandatderolvandeleidinggevende
van doorslaggevend belang is voor het succesvol functioneren van de organisatie.
Zij noemen de leider van de organisatie de beheerder van de gemeenschappelijk
waarden van de organisatie (shared values). De essentiële functies van de verantwoordelijke leiderzijnvolgens hen: ‘het formulerenendefiniëren vanorganisatiedoelen, hetscheppen vaneencommunicatiesysteemenhetbevorderenvandeverwezenlijkingvanessentiëledoelstellingen.Dezedoelendienentewordenaanvaard

16



door alle betrokkenen binnen de organisatie. De waarden zijn helder geformuleerd
enwordenvoortdurenddoorhetpersoonlijkevoorbeeldvandeleidinguitgedragen’
(PetersenWaterman,1984).
Hetnieuweconceptkenmerktzichdooraandachtdiemenschenktaandepersoonlijkehoudingenhethandelenvandemanager,metdefocusopsubjectiviteitennonrationaliteit (Peters en Waterman, 1982; Doorewaard en de Nijs, 1999). Bij deze
focuszou menkunnen verwachtendatditdeinhoudbetrekt uitde levensbeschouwing van de manager als belangrijke basis voor zijn non-rationele en subjectieve
keuzen en zijn concrete handelen. Wij vinden het opmerkelijk dat noch Peters en
Waterman,nochandereauteursenwetenschapperseenrelatiehebbengelegdtussen
delevensbeschouwingvandemanagerenzijnhandelenbinnendeorganisatie.
Demanagementgoeroesschromennietommoreleuitsprakentedoenoverhetdoel
endezinvanhetleidinggeven.Wetenschappersdaarentegendistantiërenzichveelal
van moralisme en emoties. De bestuurders van een organisatie worden door hen
beschouwd als ethisch min of meer neutraal. De waarden die de manager in zijn
privé-leven hanteert, zijn volgens hen irrelevant in het openbare leven en in het
functionerenalsbestuurder(TenBos,2000).Dezemoreleneutraliteitisnogsteeds
eenonderwerpvandiscussie,datintoenemendemateterreinlijkttegaanverliezen.
Inhoofdstuk1gaanwenaderinopditonderwerp.
Indejarennadepublicaties vanPetersenWaterman wordtdenadrukop motiverendleiderschapenopdeautonomievandewerknemersintoenemendemateopgenomenindegangbaremanagementtheorieën,waarbijhetaccentsteedsmeerkomtte
liggenbijdewerknemeralsdragervandeorganisatie,het‘mini-company’-concept
(Boselie,2002;Verkerk,2004).
MetdestartvanhetderdeorganisatieconceptbegintdetheorievormingoverHRM
en het daarbij behorende leiderschap. In paragraaf 2.6 hebben we dit nader uitgewerktmetdeverantwoordingvanhetsamenbrengenvanleiderschapsstijlenHRM
inéénonderzoek.

b.Maatschappelijkecontext
In de vorige eeuw zijn vanuit de protestantse kerkgenootschappen en de Roomskatholieke Kerk veel maatschappelijke organisaties ontstaan, waaronder werkgeversorganisatiesenvakbonden.Hetisdanooknietverwonderlijkdatveelchristelijke managerszichhebbenaangeslotenbijeenwerkgeversorganisatievanhunreligieuzekleur.Deprotestantsewerkgeversorganisatieszijntotnutoeblijvenbestaanen
hebben in de loop van de vorige eeuw hun positie versterkt, terwijl de katholieke
werkgeversorganisaties in algemene (niet-christelijke) organisaties zijn opgegaan.
Deverschillendeprotestantsewerkgeversorganisatiesschenkenregelmatigaandacht
aandeonderwerpenleiderschapsstijlenpersoneelsbeleiddoormiddelvanstudiedagen, seminars en publicaties. Kenmerkende publicaties zijn hun nota’s over het arbeidsvoorwaardenbeleid(VanEerde,2007;VanderZwan,2007).
Dechristelijkewerkgeversorganisatieshoudenzichsteedsmeerbezigmetdeplaatsen
invloed van waarden, normen en zingeving binnen het bedrijf. Vooral binnen het
vakgebied van de bedrijfsethiek wordt aandacht geschonken aan deze onderwerpen
(Graafland,Kaptein,KlamerenOorschot,2000).Dekker(2007)geeftaandaterdoor
de modernisering van de samenleving en door de eenzijdige economische en
technologischeontwikkelingeneentoenemendebehoefteaanreligiositeitontstaat.Hij
constateertdathetklimaaternaarisomdaarookruimteaantegeveninhetpublieke
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leven.In de sociale arbeidswetgeving en CAO’s–onderinvloedvandevakbonden–
zijnveelregelsenrechtenmetbetrekkingtot(uitingenvan)geloofenspiritualiteitin
het arbeidsproces vastgelegd. Er is echter geen wetenschappelijk onderzoek in
Nederland gedaan naar de relatie tussen de christelijke levensbeschouwing van de
manager en zijn stijl van leidinggeven en zijn opvattingen over het HRM-beleid
(HardjonoenKlamer,2005).

c.Aandachtvoorlevensbeschouwingenmanagement
Methetbegriplevensbeschouwingdoelenweopeenaantalnormatieveelementen,
oflievereenstelselvanwaardenennormen,inhetlichtwaarvaneenindividuzijn
ofhaargedragbepaaltenbeoordeelt.Aspectenvanlevensbeschouwingdiealsinspiratiebron voor deze waarden en normen kunnen dienen, zijn het godsbeeld, het
mensbeeld,hetwereldbeeldenhettoekomstbeeld(Petter,2002;Graafland,Kaptein
enMazereeuw–vanderDuijnSchouten,2007).Waardenzijndoelenofidealendie
mensen nastreven en die voor hen het goede definiëren. Zij vinden hun concrete
weerslag in normen: de  regels die gevolgd dienen te worden, onder meer bij het
oplossen van ethische dilemma’s (Cooymans en Hintzen, 2000; Graafland et al.,
2006).
Verkerk(2004)betoogtinzijnproefschriftdatdemanagerteruggeworpenwordtop
zichzelf,opzijneigenwaardenennormen,zijnvisieopmens,arbeidenorganisatie.
Hijattendeertopdegrotemaatschappelijkeaandachtvoorhetethischhandelen ‘in
de directiekamer’. Opveel manieren,o.a. metgedragscodes,trainingeninethische
dilemma’s en seminars, trachten managers antwoorden te vinden op vragen over de
ethiekvandebedrijfsvoering.
Maatschappelijke organisaties van christelijke werkgevers hebben veel publicaties
doenverschijnen(RMU,2005),dievaakgeschrevenzijndoormanagersenconsultants die in hun eigen leven een ‘geestelijk pad’ hebben ontdekt en dat aan anderen
willenoverdragen.Vaakstaatheteffectvanspiritualiteitbinnendeorganisatiecentraal,bijvoorbeeldhethogeremoreelvandewerknemers,hethechtereteamverband
en een stabielere positie in de marktomgeving (Gründemann, Goudswaard en van
Sloten,2005).
HardjonoenKlamer(2005)schrijvendatdeaandachtenruimtevoordepersoonlijke levensbeschouwing bij het leidinggeven past bij de tijd van individualisering.
Doorhetduidelijkdefiniërenvandatgenewatiemandalsmensinspireert,kanmen
antwoordengevenoponderliggendevragendiehetleiderschapbetreffen.Zijgeven
aandaterveelgeschrevenwordtoverzingevingenspiritualiteit.Ookwordterveel
geschrevenoverwerk,maarerwordtvolgenshenweiniggeschrevenoverderelatie
tussen zingeving en werk. Hardjono heeft op onze vraag waarom er geen wetenschappelijkonderzoekisgedaannaardezerelatiegeantwoorddathijdaarvoorgeen
verklaringheeft.WellichtisereenverklaringtevindenindesecularisatieinNederland die vanaf de jaren tachtig steeds meer is toegenomen, terwijl tegelijkertijd de
focus op de persoon en persoonlijke eigenschappen van de manager een trend is
geworden.Hijgeeftaandathetaandachtschenkenaanlevensbeschouwelijkevragen
zelfsbinneneenorganisatiealsdeNederlandsChristelijkeWerkgeversbond(NCW)
eigenlijknietpopulairwas.HoeweldeNCWelkjaareencongresorganiseertover
delevensbeschouwingenmanagementvraagstukken,dezogenaamdeBilderbergconferentie, wordt niet de vraag gesteld naar empirische toetsing van de praktijk van
watmenzegtbelangrijktevinden.VolgensChewning,EbyenRoels(1993)zou–
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naastdehiervoorgenoemde niet-wetenschappelijke publicaties–verderonderzoek
naar ‘christelijke liefde om dienstbaar te zijn’ ons in staat stellen om een christelijk
perspectiefaandehedendaagsebedrijfsvoeringtoetevoegen.

2.Opzetvanhetonderzoek
a.Doelvanhetonderzoek
Metditonderzoekhebben wealsdoelderelatie tussen de levensbeschouwingvan
de manager enerzijds en de opvattingen over leiderschapsstijl en het HRM-beleid1
anderzijdsinkaarttebrengen. HRM-beleidis deaanduidingvan hetbeleidinzake
Human Resource Management, een gebruikelijke aanduiding van wat voorheen
personeelsbeleid(of-management)genoemdwerd(Legge,1995;Verburg,1998;De
Nijs, 2000). Zoals hiervoor is beschreven, veronderstellen we dat de levensbeschouwing van de manager functioneert als basis voor (de opvattingen over) de
praktijkvanzijnleiderschapsstijlenHRM-beleid.
Köbben, Dobbelaere, De Hart en Van Gelder (2000) vinden dat de kloof tussen
christelijke theologie en sociologie, die beide hun eigen werkelijkheidsperceptie
hebben,hetbesteoverbrugdzoukunnenwordendoorchristelijkesociologen,omdat
zij de subjectieve waarde begrijpen van de taal, principes, tradities, symbolen en
rituelendiebinnendereligieuzewerkelijkheidgebruikt worden.Metditonderzoek
willen we, als protestantse managementwetenschappers, met een verwijzing naar de
voorgaande opmerking van Köbben et al. (2000), een bijdrage leveren aan de
organisatiesociologie, aan de godsdienstsociologie en aan de organisatiekunde.
Daarnaast willen we een stimulans geven aan de discussie over de relatie tussen
levensbeschouwingendedagelijksepraktijkvanhetmanagement.
Ons onderzoek wordt toegespitst op de opvattingen van protestantse managers.
Hiervoor is gekozen vanwege de genoemde ontwikkelingen in ons land met
betrekking tot de positionering van de protestantse werkgeversorganisaties en de
ontwikkeling van het protestantisme in Nederland, zoals in hoofdstuk 1 is
beschreven. De tweede maatschappelijke reden voor deze toespitsing is het belang
dat de protestantse werkgeversorganisaties hechten aan de relatie tussen de
levensbeschouwingenhetmanagementvanorganisaties.Daarbijblijktvaakdathet
problematisch is om deze relatie te operationaliseren (Hardjono en Klamer, 2005).
We worden voor wat betreft de focus op het protestantisme bevestigd in de vele
sociologische publicaties die betrekking hebben op de specifieke ontwikkelingen
binnen en positie van het protestantisme – en de protestantse arbeidsethiek – (zie
hoofdstuk1).

Wehebbendaarnaastenkelesubjectieveredenenomhetonderzoekterichtenopde
protestantsemanagers.Deeersteisdefrequenteervaringendiewehebbenincontactenmetprotestantsemanagersenwerknemers,waarbijzijeenverbandleggentussen
de protestantse geloofsoriëntatie van de manager en zijn handelen. Op de tweede
plaatsligtdegrondvoordebelangstellingvoordeprotestantsegeloofsoriëntatieen


1

Indelijnvandeactueleliteratuuroverpersoneelsbeleidsprekenweinditproefschriftover
HRM-beleid. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat in de vragenlijst van dit onderzoek
uitsluitendde term personeelsbeleid gebruikt wordt. De redenhiervan is dat de term personeelsbeleidindepraktijkvakergebruiktwordtdanHRM-beleid.
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deinvloeddaarvanopmanagementopvattingeninhetfeitdatwebeidenprotestants
zijnenjarenlangeendirectiefunctiehebbenvervuld.
Binnenhetkadervanhethiervoorglobaalaangegevendoeldatwemetonsonderzoekhebben,hanterenwedevolgendespecifiekeonderzoeksdoelstellingen:
1. We willenmetonsonderzoekde managementopvattingenvanchristelijkemanagersmetdievanniet-christelijkemanagersvergelijkendoornategaanwaarin zij verschillen en overeenkomsten vertonen in deze opvattingen. Hiermee
kunnen weheteffect vandelevensbeschouwingopde leiderschapsstijlen het
HRM-beleidbeschrijven.
2. Wewillenbovendieninzichtgeveninheteffectdathethebbenvaneenorthodox-ofeenmodern-protestantsegeloofsoriëntatieheeftopdestijlvanleidinggevenenHRM-beleidinvergelijkingmetniet-christelijkemanagers.

b.Centraleonderzoeksvragen
AanhetbeginvandezeIntroductiehebbenweeenaantalvragengestelddiebetrekkinghebbenopdelevensbeschouwingvandemanagersenhunmanagementopvattingen.Wevragenonsafofdelevensbeschouwingvanmanagerseréchttoedoeten
ofdeinspanningenvandechristelijke(protestantse)werkgeversorganisatieswerkelijkhundoelbereiken,blijkenduitdeopvattingenvanmanagers.Dezevragenleiden
samen met de onderzoeksdoelstellingen tot het stellen van de volgende centrale
onderzoeksvragen:
1. Bestaatereenverbandtussendealdannietchristelijkelevensbeschouwingvan
managersinNederlandseorganisatiesenerzijdsenhunopvattingenoverdestijl
vanleidinggevenenhetdoorhengevoerdeHRM-beleidanderzijds?
2. Wijkt een manager met een orthodox-protestantse geloofsoriëntatie af van de
managermeteenanderegeloofsoriëntatiequaopvattingenoverdestijlvanleidinggevenenHRM-beleidenzoja,hoeisdieafwijking?

c.Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie bestaat uit managers van kleine en middelgrote (arbeids-)
organisatiesinNederlanduitzoweldeprofit-alsdenon-profitsector.Voordebeantwoordingvandeeerstecentraleonderzoeksvraagverdelenwedeonderzoekspopulatieintweecategorieën:christelijkeenniet-christelijkemanagers.
Voor de beantwoording van de tweede centrale onderzoeksvraag verdelen we de
onderzoekspopulatieinvijfcategorieën:modern-enorthodox-protestantse,modern-
enbehoudend-katholiekeenniet-christelijkemanagers(DekkerenPeters,1989).
We willen zoals gezegd in ons onderzoek de nadruk leggen op de protestantse levensbeschouwing in Nederland. De groep managers met een katholieke levensbeschouwing kan als een ‘spiegelgroep’ gezien worden. Deze groep maakt het mogelijkomeenscherperinzichttekrijgenindeeffectenvandeprotestantselevensbeschouwingopdestijlvanleidinggevenenhetHRM-beleid.

d.Wetenschappelijkeenmaatschappelijkerelevantie
Metditonderzoekwillenweeenplaatsgevenaandelevensbeschouwelijkewaarden
vandemanagerineenempirischwetenschappelijkonderzoek,doordezewaardente
koppelen aan zijn persoonlijke managementattitude en -opvattingen. Hiermee past
dit onderzoek binnen de ontwikkeling die aan het eind van de vorige eeuw is ontstaan,waarbijdemanagerveel meereenvoorbeeldfunctiekreegvoordemedewer-
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kersdanvoorheen.Onsonderzoekbevindtzichophetsnijpuntvangodsdienstsociologie,organisatiesociologieenorganisatiekunde.Binnendegodsdienstsociologieis
veel onderzoek verricht naar de protestantse en katholieke levensbeschouwing in
relatietotmaatschappelijkesocialeenpolitiekeverschijnselen.Binnenelkvandeze
tweehoofdstromenvandechristelijkelevensbeschouwingzienwetweebelangrijke
varianten: orthodox (behoudend) en modern. Deze twee varianten onderscheiden
zich op kenmerkende onderwerpen, zoals kerkelijke betrokkenheid, opvattingen
over het gezag van de kerk en de Bijbel en maatschappelijke oriëntatie (Sengers,
2003). Binnen de organisatiekunde en de organisatiesociologie is veel onderzoek
uitgevoerd naar leiderschap en managementprocessen. De persoonlijke kenmerken
vanmanagerswordenhierbijvaakwelgenoemdalseenbelangrijkefactor,terwijlde
levensbeschouwingvandemanagerniet wordt genoemd.Inhetgodsdienstsociologischonderzoekisnagenoeg geenrelatie gelegdtussendelevensbeschouwingvan
de manager en zijn stijl van leidinggeven. Ook binnen de verschillende managementtheorieën wordt vrijwel niet gesproken over het verband tussen de stijl van
leidinggevenvanmanagersenhunlevensbeschouwing.Wegeven–tenbehoevevan
deplaatsbepalingvanonsonderzoek–hierondereenbeperkteweergavevanwattot
nutoeophetonderzoeksgebiedvanmanagementenlevensbeschouwingisgeschreven.
Hardjono en Klamer stellen dat de hoeveelheid onderzoek die ingaat op de relatie
theologieenbedrijfskundeschaarsis.Zijgevendaarbijaandatdezedisciplineseen
samenhang met elkaar kunnen hebben. Volgens hen is er een kentering waar te
nemen, die zich manifesteert in de discussie over ethiek, maatschappelijk verantwoordondernemenendeparticipatiemaatschappij.Zijdefiniërenbedrijfs-kundeals
een wetenschap die zich bezighoudt met het object onderneming in zijn culturele,
maatschappelijke en economische context. De opleiding Theologie en de
opleidingenTechniekenEconomiestaanvolgenshenopgespannenvoetmetelkaar,
waardoor ook de opleidingen Bedrijfskunde en Theologie zich niet met elkaar
hebbengerelateerd(HardjonoenKlamer,2005).
Het proefschrift van Verkerk (2004) is een van de weinige wetenschappelijke
publicaties waarin het ‘snijvlak van organisatiekunde en christelijke wijsbegeerte’
alsonderwerpvanonderzoekwordtbeschreven.Verkerkdenktdatonderzoeknaar
de relatie tussen levensbeschouwing en management niet past bij de ‘harde’
wetenschapdiebedrijfskundeis:‘Naar mijn ervaring is de organisatiekunde steeds
meer een hard vak aan het worden. Het positivisme viert hoogtij. Juist in het huidige
neo-liberale klimaat – dat in de businesskringen geldt – is onderzoek naar de
invloed van het geloof niet zo relevant. Verder speelt naar mijn gevoel een rol dat
christenen zich vaak niet geprofileerd hebben. Juist vanwege de nadruk op gezag
hebben ze zich gemakkelijk kunnen aansluiten bij het vigerende managementdenken. Ik denk in het algemeen dat christenen te weinig reflecteren op dit soort
vragen. En als ze dat wel doen, dan meestal richting direct gedrag, maar minder
t.a.v. leiderschapsstijlen en organisatiestructuren’.
Graafland et al. (2006; 2007) hebben een kwalitatief onderzoek verricht naar de
relatie tussen geloof en managementgedrag onder twintig topmanagers. Bij dat
onderzoek zijn allerlei levensbeschouwingen betrokken, zowel de christelijke als
niet-christelijke.Zijconstaterendatereenverbandbestaattussenhetgeloofvande
manager en zijn ‘bedrijfsgedrag’, o.a. bij het oplossen van dilemma’s. Het
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‘godsbeeld’ blijkt hierbij met name bij protestanten een bijzondere invloed te
hebbenalsbasisvoordewaardenennormen.
In de internationale literatuur is eveneens weinig gepubliceerd over empirisch
onderzoek naar het effect van de levensbeschouwing op de opvattingen van
managersoverhunleiderschapsstijlenHRM-beleid.Onderzoekenpublicatiesindat
verband hebben veelal betrekking op ethiek en moraliteit, zo blijkt uit de
verschillendepublicaties(Roels,1997;Verkerk,2004).

Naast de hiervoor geschetste wetenschappelijke relevantie heeft ons onderzoek
eveneens een maatschappelijke betekenis. Drie christelijke organisaties van
werkgeversenmanagers,tewetendeRMU(ReformatorischeMaatschappelijkeUnie),
het GMV (het Christennetwerk GMV, voorheen: Gereformeerd Maatschappelijk
Verbond) en de CBMC (de vereniging Christian Business Men’s Committees)
vindenditonderwerpbelangrijkenhebbenditonderzoek bijdeledenaanbevolen.
Deresultatenvanhetonderzoekkunnendoordezeorganisatiesgebruiktwordenals
aanleidingvoorverderebezinningenstudie.
We constateren in het voorgaande dat ondanks maatschappelijke aandacht voor
moreleenethischevraagstukken,deaandachtvoorderelatietussenlevensbeschouwing en management ver is achtergebleven. Dit is voor een land als Nederland
enigszinsverbazingwekkend,omdatinditlanddecalvinistischelevensbeschouwing
eengroterolheeftgespeeldbijdesociaal-economischeontwikkelingennogsteeds
speelt (Hoek, 2009). Ons onderzoek is een typisch Nederlands onderzoek, hetgeen
weverantwoordenaanheteindvanhoofdstuk2.

e.Indelingvanhetproefschrift
Ditproefschriftissamengestelduitvijfdelen,teweten:deelIhettheoretischkader,
deelIIhetonderzoeksontwerp,deelIIIhetkwantitatiefonderzoek,deelIVhetkwalitatiefonderzoekendeelVhetslot.
Deel I, het theoretisch kader, bestaat uit de hoofdstukken 1 en 2. In hoofdstuk 1
staanwestilbijdeinvloedvandetheorieënvandesocioloogMaxWeberoverhet
calvinisme in het economische handelen. In dit hoofdstuk schenken we eveneens
aandacht aan het onderscheid tussen de orthodox- en modern-protestantse geloofsleer. We sluiten het hoofdstuk samenvattend af met sturende verwachtingen welke
de basis vormen voor de hypothesen die in de latere hoofdstukken geformuleerd
zijn.Inhoofdstuk2werkenwededriekernbegrippenvanhetonderzoekuit,teweten:christelijkelevensbeschouwing,leiderschapsstijlenHRM-beleid.Bijdechristelijke levensbeschouwing worden categorieën van protestanten en katholieken in
Nederland beschreven. We onderscheiden in de theorie over leiderschap twee dimensies,namelijkeendiegerichtisopdeproductie(taakgericht)eneendiegericht
is op de belangen van de medewerkers (mensgericht). Bij het HRM-beleid zijn
eveneenstwee dimensiesteonderscheiden,namelijkeen controlgerichtheidvande
leidinggevende, waarin de belangen van de organisatie centraal staan en een commitmentgerichtheid,waarinereenbalansistussendebelangenvandeorganisatieen
die vande medewerkers.Indithoofdstuk wordentevens hypothesengeformuleerd
betreffendeheteffectvaniemandslevensbeschouwingopdekernbegrippenleiderschapsstijlenHRM-beleid.
Hetonderzoeksontwerp,deelII,bestaatuitdehoofdstukken3en4. Inhoofdstuk3
beschrijven we het ontwerp van het kwantitatief onderzoek en worden de kernbe-
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grippengeoperationaliseerdinvragenvoordevragenlijst.Verderbeschrijvenwehet
verloop van het kwantitatief onderzoek. In hoofdstuk 4 bieden we de beschrijving
vanhetonderzoeksontwerpendeuitvoeringvanhetkwalitatiefonderzoek.
De resultaten van het kwantitatief onderzoek vormen deel III. Dit deel beslaat de
hoofdstukken 5 en 6. Hoofdstuk 5 beschrijft de schaalconstructie voor de kernbegrippenleiderschapsstijlenHRM-beleid.Ditzijndeschalendiegebruiktwordenbij
de analyses. In hoofdstuk 6 worden de empirische resultaten van het kwantitatief
onderzoekbeschrevendoorhettoetsenvandehypothesen.DeelIIIsluitafmeteen
reflectieophetkwantitatiefonderzoekdatdeopmaatvormtvoordeelIV.
IndeelIVbeschrijvenwedeempirischeresultatenvanhetkwalitatiefonderzoekin
de hoofdstukken 7 en 8. In deze hoofdstukken gaan we met het kwalitatief onderzoeknaderinopeenaantalonverwachteresultatenvanhetkwantitatieveonderzoek.
Inditkwalitatiefonderzoekzoekenwenaareenbevestigingvanderesultatenuithet
kwantitatieveonderzoekmetbetrekkingtotdeprotestantserespondenten.We richtenonsmetnameopdevraagwaaromergeenverschilisinde managementopvattingenvanorthodox-protestantseenmodern-protestantsemanagers.
IndeelV,hoofdstuk9,sluitenwehetonderzoekafmetsamenvattendeconclusies,
reflectie en discussie die betrekking hebben op het gehele onderzoek. We stellen
vervolgensmogelijkhedenvoorverderonderzoekaandeorde.
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I

THEORETISCHKADER





Het theoretisch kader is onderverdeeld in twee hoofdstukken. Hoofdstuk 1 handelt
over levensbeschouwelijke opvattingen over management in Nederland. In dit
hoofdstukschenkenweveelaandachtaandetheorievormingvanMaxWeberende
discours daarover, betreffende de maatschappelijke invloed van het calvinisme.
Daarnaastbeschrijvenwedeinvloeddiedegeloofsopvattingenvandeprotestanten,
metnamedeorthodox-protestanten,voorhunmaatschappelijklevenheeft.
Inhoofdstuk2wordendekernbegrippenvoorhetonderzoek:christelijkelevensbeschouwing,leiderschapsstijlenHRM-beleidnader uitgewerkt. Levensbeschouwing
geeft een onderverdeling in een protestantse en katholieke geloofsoriëntatie, die
weer worden onderverdeeld in orthodox/behoudend en modern. Leiderschapsstijl
bevat de combinatie van twee dimensies, te weten taakgericht en mensgericht.
HRM-beleidheeftdedimensiescontrol-encommitmentgericht.Degenoemdeindelingenvandekernbegrippenvormeneenbelangrijkebasisvoordeonderzoeksanalyses.
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1

Opvattingenvanuitlevensbeschouwing
overmanagementinNederland





1.1Inleiding
Indevorigeeeuwwasersprakevandynamischeveranderingenbinnendechristelijke kerken in Nederland. Als gevolg hiervan zijn binnen ons land vier categorieën
vanchristelijkegelovigenduidelijkteherkennen:orthodox-enmodern-protestanten
enbehoudend-enmodern-katholieken.Dezeviercategorieënhebbenbovendieneen
stempel gedrukt op de sociaal-economische vormgeving van onze samenleving,
bijvoorbeeldbijdevormingvankerkelijkgeoriënteerdemaatschappelijkeorganisatiesenindepolitiek.
Indetweedehelftvandetwintigsteeeuwwasereentoenemendeafbrokkelingvan
de kerkelijke invloed. In die periode voltrokken zich processen van ontzuiling en
ontkerkelijking (secularisatie), privatisering en individualisering (Sengers, 2005).
Tegelijkertijd was er in ons land een tendens tot het ontwikkelen van een nieuwe
managementmoraal,dieopzichnietreligieuswas,maarsterkereligieuzewaardenin
zichdroeg(Becker,DeHartenMens,1997).Menspreektinditverbandvaakover
een ‘post-christelijke’ cultuurinonsland.
Inonzesamenlevingzijnnogveelchristelijkewaarden,normen,symboleneninstituties te herkennen. Veel Nederlanders hebben bovendien nog steeds affiniteit met
onderdelen van de christelijke traditie. Van christenen wordt echter – in elk geval
vanorthodox-protestantenen behoudend-katholieken–verwachtdatzijdechristelijkegeloofsleerduidelijkinhunlevenvormgeven.Zijwordengeachtnietalleende
kernelementen van de geloofsleer te onderschrijven, maar daaruit ook gedragsconsequentiestetrekken,hetgelooftepraktiseren(DeHart,2000).Ditheeftvoorons
onderzoek geleid tot de vraag of de christelijke levensbeschouwelijke achtergrond
vande managerseenherkenbareinvloedheeftophunmanagementopvattingenen
ethischeoverwegingen(RMU,2005).
De protestantse hoofdstroom heeft in Nederland als in geen ander land ter wereld
veel kerkscheuringen en versterking van eigen ‘geloofsverbanden’ gekend. We willeninditonderzoekdanookspecifiekaandachtgevenaandeverschillendeprotestantse ‘zuilen’:orthodoxen modern.Indit hoofdstukbeschrijven wij hetontstaan,
de effectenenhet verval vandeverschillendezuilenbinnendechristelijke en met
namebinnendeprotestantsekerken.
Vanwegedegezaghebbende theorievanMaxWeberoverhet calvinismeendeinvloeddaarvanopheteconomischhandelendoordeprotestantsearbeidsethiek–het
ontstaanvanhetkapitalisme–schenkenwedaaraandachtaandoorhetbeschrijven
vaneenaantalthema’sinparagraaf1.2.Hiernagevenweinparagraaf1.3eenkorte
beschrijvingvandediscoursdieontstaanisoverdetheorieënvanWeber,waardoor
zijnopvattingenoverhetprotestantismeenigszinsgerelativeerdworden.Detheorievorming over het protestantisme is voor ons onderzoek van groot belang, omdat
hierdoor het onderscheid tussen orthodox- en modern-protestanten duidelijk kan
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wordengemaakt.Vervolgensbeschrijvenweinparagraaf1.4deontwikkelingenvan
hetprotestantismeenhetkatholicismeendeverzuilingindetwintigsteeeuw,waardoor Nederland zijn specifieke kerkelijke palet heeft gekregen. Daarna volgen we
het proces van ontzuiling en secularisatie aan het eind van de twintigste eeuw in
paragraaf 1.5 en beschrijven we het onderscheid tussen orthodox- en modernprotestanten.Hethoofdstukwordtvervolgdmeteenconcretiseringvandegevolgen
vandezeontwikkelingenvoorhetmanagementinrelatie totdechristelijkelevensbeschouwingengoedwerkgeverschapinparagraaf1.6.Inparagraaf1.7sluitenwe
het hoofdstuk af met samenvattende conclusies, waarin een aantal ‘sturende verwachtingen’ worden beschreven, die de richting bepalen voor het onderzoek, voor
watbetreftdevraagstelling,hypothesenenanalyses.

1.2Weberoverderelatietussenprotestantselevensbeschouwingeneconomisch
handelen
De DuitsesocioloogMaxWeber(1864 –1920) heeft eentheorieontwikkeldover
hetkapitalistischeconomischhandelenwaarinhijeenduidelijkeinvloedtoekentaan
hetprotestantisme,metnamehetcalvinisme,opdewinstgerichtebedrijfsvoeringen
hetontstaanvanhetkapitalisme.
Erbestaateenlangetraditievanonderzoeknaardeinvloedvanlevensbeschouwing
op het menselijk handelen in het algemeen en op het economisch handelen in het
bijzonder,maardewetenschappelijkestudienaardeinvloedvandelevensbeschouwinginhetprofessioneelhandelenvanmanagersinNederlandis,zoalsindeInleiding reeds is aangegeven, steeds buiten beschouwing gebleven. Ook de
godsdienstsociologie houdt zich bezig met de invloed van levensbeschouwing op
menselijkhandelen.Echter,dezewetenschapbeperktzichtothetpersoonlijkeleefklimaatoftotdeinvloedvangodsdienstenopdepolitiek-maatschappelijketrendsin
desamenlevingendeeconomie(WoldringenKuiper,1980,Jones,1997;Mudrack,
1997).Hetwetenschappelijkeenmaatschappelijkedebatheeftzichdaardoorkunnen
richtenopdeinvloedvande levensbeschouwing vandominantegroepen zoals katholieken en protestanten op de ontwikkeling van de samenleving (Ultee, Arts en
Flap,2003).
InhetkadervanonsonderzoekwordtdetheorievanWeberkortweergegevenineen
viertal thema’s: rationalisering, protestantse arbeidsethiek, kapitalisme en predestinatieenascetisme.Webers theorievorming over deze vier thema’svandecalvinistische cultuur past nog steeds goed bij de beschrijving van de huidige orthodoxprotestanten (Van der Meiden, 1993). Hierdoor is het voor ons mogelijk om een
analytischonderscheidtemakentussendetweeprotestantsecategorieënbijdetoetsing van de hypothesen, zoals in hoofdstuk 6 is weergegeven. In deze paragraaf
gevenwedeinhoudvandetheorievanWeberweer,zonderinhoudelijkeopmerkingendaarover.DiekritiekopendediscoursoverWeberstheoriewordtvervolgensin
paragraaf 1.3 uitgewerkt. De vier hiervoor genoemde thema’s worden hieronder
beschrevenenzijnvanbelangomdetheologischebasisvanonzebelangrijksteonderzoekspopulatie,deprotestanten,tekunnenbegrijpen.

Rationalisering
Weber noemt het rationaliseringsproces de drager van de modernisering van de
westerse wereld. Hij ziet de rationalisering als de belangrijkste ontwikkeling in de
moderne industrialiserende maatschappijen. Tegelijkertijd met de rationalisering

28

wordt de wereldbeschouwing van de verschillende godsdiensten ontdaan van het
mystieke karakter (demystificering), door Weber ‘onttovering’ (Entzauberung) genoemd (Weber, 1968; 1975; Woltersdorff, 1996; Grotenhuis, 1999; Zijderveld,
2007).Webermeende,aldusWoltersdorff(1996),datdezerationalisering(uiteindelijk)iederegodsdienstzouvoerentoteenvolledigonttoverdewerkelijkheidsopvatting. In ieder geval achtte Weber de werking van die drijfkracht het sterkst in
godsdiensten die worden gekenmerkt door specifieke overtuigingen welke men
aantreftinjodendomenchristendom.JodendomenchristendomstaanvolgensWeber zeer kritisch ten opzichte van handelingen die slechts uit gewoonte of gevoel
wordenverrichtenvertonendedrangomeenethiekvanalgemeneprincipesteformuleren(Woltersdorff,1996).Vooralbijprotestantsesektenisditprocesnadrukkelijk werkzaam. Deze sekten hebben een godsdienst die theocentrisch, wereldverwerpendenascetischis(Weber,1997;GrünenDufner,2001).
In de verzakelijking van de protestantse wereld ligt volgens Grotenhuis (1999) de
kiemvoordeontkerkelijking.VaneenwereldwaarinalleenGodnogmaaroverblijft
alshetsacrale,isheteenkleinestapnaareensituatiewaarinnietsmeerheiligis.
VolgensWeberheeftrationaliseringdebetekenisvanhetbeheersbaarmakenvanhet
productie- en dienstverleningsproces. Het rationaliseringsproces speelt zich af op
alle terreinen van het leven, o.a. technische vooruitgang, natuurwetenschappelijke
revolutie, bureaucratisering, opkomst van het kapitalisme, professionalisering en
secularisatie. Het omvat daarmee zowel de rationele (technische) aspecten van de
samenlevingalsdeirrationeleterreinenzoalskunstenreligie(Ulteeetal.,2003).
Eenbelangrijkonderdeelvandetheorievormingoverderationaliseringishetbegrip
‘levenssferen’ (=Lebensführungen). Dit zijn afzonderlijke levensgebieden die een
eigen moraliteit hebben. Weber denkt hierbij aan: religie, economie, politiek en
esthetiek(DuGay,2000).Hetgevolgvanderationaliseringisweliswaareenbevrijding van de mens van knellende tradities en religieuze dogma’s, maar tegelijkertijd
wordt hij een slaaf in de ‘ijzeren kooi’ van de onpersoonlijke, steeds verdergaande
moreel-neutrale bureaucratie (Turner, 1986; Du Gay, 2000). Deze opvattingen van
Weber zijn, aldus Turner (1986), aan te merken als een pessimistische visie op de
wereldenhetlevendaarin. In paragraaf 1.6 ‘Levensbeschouwing en goed werkgeverschap’ gaan we nader in op deze morele neutraliteit in hetmanagement.

Protestantsearbeidsethiek
Weber ziet de arbeidsethiek van de protestanten ontstaan in de Reformatie (vanaf
omstreeks 1540), waarbij de arbeid en het beroep als een door God gegeven opdracht of roeping (‘vocatio’) wordt gezien. De protestants-christelijke burgerlijke
deugdenzoalsarbeidzaamheid,zelfbeheersingentucht,goedetrouwenspaarzaamheidwordendoorhetcalvinismeaangeprezenenvoorgeschreven:menleeftwelin
dezewereld,maarmenbehoortnietwezenlijktotdezewereld,dezogenaamde ‘innerweltliche Askese’ (Weber, 1975;Jones,1997;Ulteeetal.,2003).
Webertrachtteontdekkenuitwelkevoorwaardenhetrationele kapitalistischeproductiesysteemzichontwikkelde.Hijbenadruktdeinvloedvanhetnaarvorenkomen
vaneenaantalnieuwenormenenspreektin dit verband van de ‘protestantse ethiek’
(Etzioni,1966;HendersonenParsons,1968;Weber,1975;Jones,1997;Bult,1997).
Dezeprotestantseethiekhoudtin,datmenhardwerkenbeleeftalseenuitdrukkelijk
gebodvanGodendatmeneenmethodisch-ascetischelevenswijzenastreeft,waarin
geen plaats is voor hedonisme en overbodige consumptie. Onder methodisch-
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ascetismeverstaanweeensystematischedoelgerichtesoberelevenswijze,waardoor
menheteeuwigheiltrachtteteverwerven.Ditstaatinschrilletegenstellingtothet
op zichzelf gerichte pure genieten van het consumeren van alles wat het leven te
biedenheeft (DekkerenPeters,1989). Webersteltdathetcalvinisme leidttoteen
activistischehoudingvandegelovigen(ondermeerdoordeheilsonzekerheid),waardoordegelovigeneenpraktisch-rationele (=methodische) levenswijzeontwikkelen
enernaarstrevendemogelijkhedentebenuttenomgoederenefficiëntteproduceren
(Ulteeetal.,2003).
Menleeftinde overtuigingdathetnaleven vandeze waarden leidttot zegeningen
vanGodindevormvanmaterieelsuccesinzijnofhaarleven(Jones,1997;Roels,
1997). Volgensdeprotestantseethiekishetondernemerschapvandegelovige gerechtvaardigdvanwegezijnroepingdoorGodenbetekentsuccesdatmentotGods
uitverkorenenbehoort(Woltersdorff,1996).
VolgensWebervindendecalvinisten dat het ‘Gode-gewijde’ leven moet blijkenin
dearbeid,middenindewereld,inhetlevenvanalledag,ditintegenstellingtotde
katholieken, die hun heil zoeken in het ‘hiernamaals’ (Banning,1964; Ultee etal.,
2003). De katholieken hebben de spanning in de verhouding tussen het dagelijkse
levenen heteeuwige heil harmonieusopgelostdoordegelovigenopteroepentot
eenlevenvangoedewerkenensolidariteit(Hoenderdaal,1965;Reitsma,2007).We
zienhierdatdekatholiekenhetsacralelevenhebbenbeperkttotkerkelijkebezigheden,terwijldecalvinistenhetgehele(alledaagse)leventothetsacralehebbenverheven. Katholiekenzijn meergebondenaandereligieuze gemeenschappen,terwijl
in het protestantisme een krachtig beroep op de individuele verantwoordelijkheid
wordt gedaan. Dat is treffend uitgedrukt in de formulering dat de protestant ‘gedwongen wordt vrij te zijn’ (Laeyendecker,1981).Hetvoorgaandeisopeenduidelijke,compactewijzeinhetvolgendecitaatbeschreven:‘De gewetensvolle aandacht
voor de organisatie van de maatschappij door de calvinisten is er niet ter wille van
aards geluk, maar opdat het sociale leven gericht is op Gods eer. Juist op grond van
deze overtuiging wordt het calvinisme sociaal en politiek actief, maar is het tevens
zakelijk, nuchter, beheerst en rationalistisch. Daarom legt de zedenleer een grote
nadruk op de ingetogenheid: wereldse vermaken worden veracht, evenzo het luie
rentenierschap; het arbeidzame leven staat in dienst van God’(Banning,1964).

Kapitalisme
DecalvinistischebasisvanhetkapitalismewordtdoorWeberalsvolgtbeschreven:
‘Het iseen goddelijkeplicht enopdracht dat menzijnbezighedeninde wereldzo
goedmogelijkuitdienttevoeren’.Weberverdedigtdestellingdatereensterkverband bestaat tussen de protestantse arbeidsethiek en de kapitalistische geest. Hij
spreekt in dit verband over een ‘Wahlverwantschaft’, eennauweverbintenistussen
het calvinisme en het kapitalisme (Hessen, 1964; Tawney, 1964; Weber, 1975;
Feldmann, 2007). Een van de wezenlijke bestanddelen van het kapitalisme is de
rationeelopgebouwdeeconomischeorganisatieendedaarmee verbondenrationele
leefwijze. Kapitalisme kan worden gedefinieerd als: ‘een dynamisch proces van
economische groei, industriële expansie en technologische vernieuwing’ (Goudswaard,1978).Tawney(1964)beweertdatdeontwikkelingvanhetkapitalismeniet
alleenondersteundwordtdoordecalvinistischeleer,diedenadruklegtoppersoonlijkeverantwoordelijkheid,discipline,plichtsgetrouwheidenascetisme.Hijzegtdat
dezeontwikkelingmedewordtveroorzaaktdoorhetberoepdathetcalvinismedoet
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omdesocialeinstellingenzointerichten,datzijeenobjectievebelichamingvande
genoemde christelijke normen kunnen zijn. Het kapitalisme zou niet tot bloei zijn
gekomenzonderhetarbeidsethosvanhetcalvinisme,datdeeissteltdatheteconomisch handelen met godsdienstige gezindheid dient te worden gevuld. Het werken
wordthierdoornietalleengezienalseenmiddelomgeldteverdienen,maarookals
eenopdrachtdiemenkrijgtvanGod(VanSilfhout,1985;VanderZwan,2007).De
mogelijkheid om door het werken God te dienen zorgt ervoor, dat de gelovigen
ervanovertuigdrakendatzijdoorhardtewerkenGodnogbeterkunnendienen.De
menszietzich als een ‘werktuig in Gods handen’ (Van Silfhout, 1985).
Naast het begrip ‘hard werken’ behoren eveneens de trefwoorden ‘soberheid’ en
‘spaarzaamheid’ bij het calvinisme. Door hard werken wordt geld verdiend, door
soberleven(zieverderopbijPredestinatieenascetisme)kanmensparenendoorte
sparenkanmeninvesterenindeproductieeninproductiemiddelen(Douma,1985).
Dezekenmerkenzijnterugtevindenindeopvattingenvandeorthodox-protestanten
envormenvooronsonderzoekeenbasisvoorhetformulerenvandehypothesen.De
hiervoorbeschreveninvloedvanhetcalvinismeophetontstaanvanhetkapitalisme
wordt in de literatuur aangeduid als ‘Weber-these’ (Köbbenetal.,2000). Geletop
de grote invloed die Calvijn heeft in de kerkelijke historie van ons land zou een
positieverelatie tussenhet calvinismeen hetontstaan vanhetkapitalismezeker in
Nederlandvantoepassingkunnenzijn(Ulteeetal.,2003).

Predestinatieenascetisme
Inhetvoorgaandeishetascetismeenkele malenaandeordegeweest,maaromdat
deze waarde wordt genoemd als belangrijk kenmerk van orthodox-protestanten,
schenken we hier afzonderlijk aandacht aan (Dekker en Peters, 1989). Calvinisten
zijninwezennietgerichtophetbezitvanaardsegoederen,maarhebbendevorming
vanhetkapitaalbevorderddoorhunafkeeromergebruikvantemakentenbehoeve
vangenot.DitisvolgensWebergebaseerdopeendiepgodsdienstigverantwoordelijkheidsbesefbetreffendealleverhoudingenopaarde(Jones,1997).Daarbijformuleert Weber de hypothese dat er een ongeplande, niet-intentionele relatie bestaat
tussen het calvinisme en een aantal protestantse sekten (o.a. piëtisten, baptisten en
methodistenzoalsMennonietenenQuakers)endekapitalistischementaliteit.Ditis
hiervooraangeduid als de ‘Wahlverwantschaft’(Weber,1997).Hetontstaanvanhet
laatstewaseenonvoorzien,misschienzelfsongewenstgevolgvanpuriteinsprotestantisme(Tawney,1964).Weberverwijstinzijnstudienaardebasisvandeprotestantsedogmatiek,namelijkdeleervande predestinatie(voorbeschikking).Indeze
leerwordtbepaalddathetlotvandemensennahundoodalvastligtvoordegeboorte:sommigenzijnuitverkorenenkomenindehemelenanderen,eenmeerderheid,
komen na de dood niet in de hemel (Van der Meiden, 1993). Er zou een paradox
kunnenzijntussenhetprotestantsemethodischactivismeenhetmogelijkpsychologischeeffectvandepredestinatieleerdatlogischerwijzezoumoetenleidentotapathie en fatalisme. Deze paradox komt tot uitdrukking in de vraag ‘Wat baten hard
werkeneneencorrectelevenswandel,alsGodtochalbeslistheeftoverjelotnade
dood?’ (Kattenberg,2007).Tweemechanismenzorgenervoordatdezelogicadoorbrokenwordt.TeneerstelegthetcalvinismesterkdenadrukopdevisiedatdeuitverkoreneneeraanGodmoetenbewijzendoornaarZijngebodenteleven,eenleven
vanhardenmethodischwerkenenhetvervullenvandedagelijksetakentendienste
vaneenrationeleorganisatievanhetsocialeleven.Tentweedeisdepastoraleprak-
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tijk belangrijk geweest om de enorme psychische noden waarmee de gelovigen
geconfronteerdwerdenalsgevolgvandehardheidvandecalvinistischedoctrineaan
tepakken.Inhetpastorale handelengingmener steedsmeerdenadrukopleggen
datdegelovigendiendentehandelenalsuitverkorenen,alkondaarovergeenzekerheidbestaan(Douma,1985;Ulteeetal.,2003).
UitonderzoekinNederlandblijktdatdeprotestantsearbeidsethiekendeascetische
levenshoudingbijdeorthodox-protestantenduidelijkervoorkomtdanbijdeNederlandsebevolkingalsgeheel.Metbetrekkingtotdeascetischelevenshoudingisbinnen de protestantse kerken verschil zichtbaar tussen de orthodox-protestanten en
modern-protestanten:deorthodox-protestantenzijnveelmeerascetischdandemodern-protestanten(DekkerenPeters,1989;Ulteeetal.,2003).

Opgrondvandehiervoorgenoemdetheorieënkanverondersteldwordendatcalvinistischemanagers(metnameorthodox-protestantse)eenherkenbaaranderarbeidsethos hebben dan katholieken en niet-christelijke managers. Een arbeidsethos dat
gekenmerkt wordt door een hoge aandacht voor productie en hard werken (Jones,
1997;DekkerenPeters,1989). Dezeveronderstellingen wordenbevestigddoorde
hiervoorgenoemdeendeinparagraaf1.7weergegevencitatenuitdeArbeidsvoorwaardenbeleidsnotavandeRMU.

1.3DiscoursoverWebersleerstukvanhetprotestantisme
IndevoorgaandeparagraafblijktdatWeberzichnadrukkelijkrichtopeenbelangrijksociologischonderwerp,namelijkdatvanhetrationaliseringsproces.Ulteeetal.
(2003)noemenhetrationaliseringsproces,naastdesocialecohesie(samenhangvan
desamenleving)endeongelijkheidbinnendesamenlevingalséénvandedrieklassieke hoofdthema’s van de sociologie. De klassieke vragen met betrekkingtotdeze
hoofdthema’s bepalen nog steeds voor een groot deel de agenda van het wetenschappelijkonderzoek.Indeloopderjareniserveeldebatgeweestoverdevaliditeit van Webers theorieën, onder meer met betrekking tot de invloed van het
calvinisme op de verschillende maatschappelijke terreinen (Collins, 1986). Indeze
paragraaf geven we een korte impressie van de discours over de theorie inzake de
doorwerkingvanhetprotestantse geloofindearbeidsethiekeninhetontstaanvan
hetkapitalisme.Hierbijschenkenwenogmaalsaandacht aan de thema’s: derationalisering,deprotestantsearbeidsethiekenindustrialisatie, hetkapitalismeenpredestinatie en activisme. Deze thema’s zijn eveneens in de voorgaande paragraaf
beschreven, maar daarvanuitdevisievanWeberen hierondergeven we de visies
van de critici. Vervolgens gaan we nader in op de discussie omtrent zijn methode
vantheorievormingmetbehulpvanideaaltypenenwetenschappelijkonderzoeknaar
hetmaatschappelijkgevolgvandeprotestantsearbeidsethiek.
Webers werk heeft, zoals gezegd, veel polemiek uitgelokt. De stelling van de samenhang tussen het protestantisme en kapitalisme is echter nauwelijks bestreden,
maardeaardvandezesamenhangiseenbelangrijkpuntvanverschilinvisietussen
Weberendiensopponenten.Tawney(1964)zegtdatWeberhadmoetenonderzoeken waarom het protestantisme in de economisch meest ontwikkelde landen van
Europa zoveel aanhangers verwierf. Hij laat doorschemeren dat voor ondernemers
de overgang tot het protestantisme opportuun was. Ultee et al. (20003) bevestigen
datWeberdezevraaggoeddeelsheeftlatenrusten.
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Rationalisering
Weberspreektoverééntypevanrationaliteit,namelijkreligiezondermagie.Zijderveld bestrijdt deze theorie en geeft aan dat er twee typen rationalisering bestaan,
namelijkééngebaseerdopreligieenééngebaseerdopmagie.Hijonderscheidtrespectievelijk:functionelerationaliteitensubstantiëlerationaliteit(Zijderveld,2007).
Zijderveld noemt deze onderscheiding ‘ideaaltypisch’.Hijvindtdatreligieenmagie
altijdnauwmetelkaarverwevenzijn,behalvebijhetoud-Israëlitischeprofetendom
enhijbestempelthetoorspronkelijkecalvinismealsanti-magisch.Inhet‘puritanisme’ –strengstevormenvanhetcalvinisme–zienwe,aldusWeber,eeneerstevertegenwoordiger van het moderne rationalisme, omdat het zich verzette tegen iedere
vormvanmagie(Ulteeetal.,2003;Zijderveld,2007).Puritaniseringvanhetopenbarelevenheeftechtervanoudsbijhetcalvinismegehoord.Calvijnendiensvolgelingen begonnen ermee o.a. door de invoering van nogal strenge wetten tegen
weelde,verplichtstellingvanzondagseenzelfsdoordeweeksekerkdienstenenonthoudingvanwereldseactiviteiten(Banning,1966).Weberziet(protestantse)religie
alsbelangrijkedragervanhetrationaliseringsproces.

Protestantsearbeidsethiekenindustrialisatie
Tawney (1964) geeft aan dat de geest van het kapitalisme reeds is ontstaan uit de
toenemende productiemogelijkheden die door de verdergaande automatisering en
industrialiseringzijnvoortgekomen.Ulteeetal.(2003)concluderenuitverschillende onderzoeken, onder andere van De Swaan, dat het calvinisme op een bijzonder
goede manier samen kan gaan met en zelfs aansluit bij deze industriële revolutie,
maar nietdeoorzaak vandezeeconomischeontwikkelingen hoefttezijn. Deneomarxist Habermas komt tot dezelfde conclusie dat de industrialisering veel meer
leidt tot rationalisering dan omgekeerd (Habermas, 1973). De geest van het calvinisme werkte dit niet tegen – vanwege het arbeidsethos – maar was zeker niet de
veroorzaker.TawneygeeftWebereveneensdekritiekdathijnietheeftonderzocht
waarommensenprotestantwordenineenkapitalistischland.Weberheeftditoverigens ook wel toegegeven als mogelijk zwak punt in zijn theorievorming (Ultee et
al.,2003).Tawneygeeftaandatnietdeopeenhopingvanrijkdomdevijandvanhet
calvinismeis,maarhetmisbruikdaarvantenbehoevevangenotzuchtenpraal.Volgenshemishetcalvinistisch ideaal ‘een maatschappij die naar welvaart streeft met
deeenvoudigeernstvandemens,dieerzichzowelvanbewustisdathijzijneigen
karaktermoetvormendoorgeduldigearbeidalsdathijzichmoetwijdenaangoede
werken voor God’ (Tawney,1964).

Kapitalisme
Vanuit de marxistische opvattingen wordt gesteld dat Weber een veel te grote rol
toekendeaandegodsdienstalsdrijfveervanheteconomischhandelenvanmensen.
Watmensendrijftzijnvolgenshetmarxismeveeleermaterialistischeoverwegingen
waarbij de godsdienst ten hoogste als rechtvaardiging achteraf kan dienen (Mok,
1994).VanuitdeprotestantsehoekiseveneensveelinhoudelijkekritiekopdetheorievanWebergekomen,namelijkdathetkapitalismeontstaanisdoorhetcalvinisme.DekritiekbetreftdanvooraldeonterechteinterpretatiesvanWeberdiehijgeeft
aan de dogma’svanhetcalvinisme.DaardoorzijndeverbindingendieWebermaakt
van het calvinisme met maatschappelijkeverschijnselen,onderanderehetontstaan
vanhetkapitalisme,alsonterechtaangeduid.InderecenteEncyclopediaofChristi-
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anitywordtgeschrevendatmetnamesociologeninhunonderzoekeenbevestiging
van de Weber-these vinden en dat theologen en economisch historici deze these
veelal verwerpen(Heron,1999).De wetenschappelijkedisciplines wordendoorde
Encyclopediazonderbronvermeldingongenuanceerdgetypeerd.Uitdezeparagraaf
blijktvoldoendedatooksociologendeWeber-theseonderkritiekstellen.
Wekunnenzeggendathetcalvinismedearbeidindemeestbredezinvanhetwoord
positiefgewaardeerdheeft,maardaaruitkannietrechtstreeksgeconcludeerdworden
datde‘drangtotarbeiden’vanhetcalvinismeverantwoordelijkgesteldkanworden
voor de kapitalistische mentaliteit (der Geist des Kapitalismus) (Banning, 1966;
Goudswaard,1976).Nogsteedszienwedat,evenalsinhetbeginvandetwintigste
eeuw,vanuithetorthodox-protestantismeeenactieve houdingtenopzichtevanhet
productiewerk gestimuleerdwordt(VanderZwan,2007). Het wasWeber,evenals
anderen, opgevallen dat onder de kapitaalbezitters, ondernemers en geschoolde
industriële werkers de protestanten ver in de meerderheid waren (Tawney, 1964;
Douma,1985;Ulteeetal.,2003).Hetisdevraagofhetcalvinismeleidttotkapitalisme, of dat het calvinisme de groei van het kapitalisme mogelijk maakt en niet
tegenhoudt.Deprotestanten,c.q.decalvinistenenlutheranen,zieniemandsberoep
als diens roeping om de wereld te bewerken (werkgebod of cultuurgebod). Luther
gafaandatdemensindewereldstaatomtearbeiden,netalseenvogelomtevliegen. Hij gebruikte de term ‘vocatio’ niet alleen voor (geestelijke) roeping, maar
brachtdeze eveneensin verband met het(wereldse)beroep.VolgensWeberis het
woordberoepaldusinonzetaalgekomen(Mok,1994;Woltersdorff,1996).ProtestantenzienhetwerkenindewerelddaarmeealseenmogelijkheidomGodtedienen
(religieuze noodzaak), katholieken daarentegen zien het werk in de wereld als een
mogelijkheidomgeldteverdienenentefunctionereninhetwereldsebestelalseen
natuurlijkenoodzaak(Ulteeetal.,2003).
Goudswaard (1976) ontkent nadrukkelijk dat het calvinisme de veroorzaker is van
het kapitalisme. Hij wijst op het ‘vooruitgangsgeloof’ dat in de moderniserende
samenlevingvandenegentiendeeeuwisontstaandoordetechnischeveranderingen,
zoals onder de Industriële Revolutie. De handelsgeest en het zich aldoor verder
ontwikkelend vakmanschap zorgen ervoor dat de samenleving zich verder ontwikkelt in de richting van een productiesamenleving, waarin economisch handelen en
toenamevankapitaalvanzelfsprekendzijn.VolgensGoudswaardisdeeconomische
ontwikkeling niet in alle landen van Europa gelijk en gelijksoortig. In Engeland,
waarinveelmindereencrisiswasomtrenthetpolitiekgezagdaninFrankrijk,kon
deeconomiebetertotbloeikomen.Devooruitgangvandeeconomie werdniettegengewerkt door het puriteinse protestantse geloof, maar kon verder bloeien door
hethandelenvandemensendatdoordatgeloofwerdgeïnspireerd.Kortom:depolitiek-culturelecontext was gunstigalsmededeintentie vande mensen, voordeopbouwvandekapitalistischesamenleving(Goudswaard,1976).Debeschrijvingvan
deontwikkelingvanhetEngelsekapitalismeinsamenhangmethetEngelsepuritanisme geeft aan dat een vreedzame coëxistentie en een wederkerige beïnvloeding
eenbeterebeschrijvinggeeftvandewerkelijkheiddandathetcalvinismedeveroorzakerzouzijnvandekapitalistischevooruitgang.

Predestinatieenactivisme
Weberheeftvoordeopvattingdathetcalvinistischgeloofleidttothardwerkeneen
verklaringgegevenvanuitdecalvinistischegeloofsleer,namelijkwatweindevori-
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geparagraafhebbenbeschrevenalshetdogmavandepredestinatie.VolgensWeber
leidtditdogmatoteenactivistischehoudingvandegelovigen.Omzekertezijnvan
zijnverkiezingvoorheteeuwigheil(predestinatie),heeftdecalvinistzichtoegelegd
op hard werken, omdat hij in de vruchten daarvan het bewijs kan vinden van zijn
uitverkiezing.
Soberheid,spaarzaamheidenascetismehebbenvervolgens,aldusWeber,geleidtot
eenaccumulatievankapitaal.Decalvinistenwerkenenwonenvolopíndewereld,
maarzijnzichervanbewustdatzijgeenwezenlijkdeeluitmakenvándewereld.Dit
noemtWeber,zoalseerderaangegeven,de ‘innerweltliche Askese’. Weber constateertdatdeprotestanteneenduidelijkedoelgerichterationeleascetischelevenswijze
nastrevenwaaringeenplaatsisvoorgenietenenoverbodigeconsumptie(Dekkeren
Peters,1989).
Douma(1985)geeftkritiekopWebersinterpretatievandeleervandepredestinatie.
VolgensWeberleidtdezeleertoteenlevenvanhardwerken,datbeleefdwordtals
eenuitdrukkelijkgebodvanGod,omdatmendaardoorhetheilkanverwerven.Volgens Douma is deze interpretatie niet terecht. Hij zegt dat de werkelijke leer van
Calvijn over de predestinatie leidt tot een houding van rust door de zekerheid van
hetheildataande gelovigenwordtbeloofd.Aandieleermagmen,aldusDouma,
geenonzekerheidmetbetrekkingtotheteeuwigheilverbinden.BijCalvijnisdeleer
vandeuitverkiezingjuisteenelementvandechristelijketroost.Insommigeprotestantsekringen,metnamevanuit‘bevindelijke’theologie,issprakevaneenheilsonzekerheid, maar dat leidt niet noodzakelijkerwijze tot hard werken en een
methodischeinrichtingvanhetleven.DoumageeftaandatvoorWebermetnamede
Engelse puriteinen model staan voor deze stroming van het protestantisme, maar
dezezijnnietteidentificerenmethetcalvinisme(Douma,1985;Weber,1997).
Uit de calvinistische leer is, aldus Douma, niet af te leiden dat rijkdom door het
werk een teken van Gods welgevallen zou zijn, zoals Weber dat beweert. Douma
vindt het discutabel om, zoals Weber dat doet, aan het calvinisme een ‘rusteloze
beroepsijver’ toe te schrijven ter verkrijging van Gods zegen en de uitverkiezingtot
het eeuwig heil. Het calvinisme belijdt veel meer de eeuwige zaligheid door het
geloofalleen(‘sola fide’)dandoorhetverrichtenvangoedewerken.Hetgroteprobleem bij Weber is dat hij met name de predestinatieleer van het calvinisme als
bakermat van hetkapitalismeaanwijst. Uiteraardvalt, ookvolgensDouma,niette
ontkennen,datdecalvinistinhetalgemeenplichtsgetrouwenhardwerkt,zuinigis,
nietluxueusleeftendaarom viasparenookaaninvesteren meewerkt. Dit kaneen
belangrijkedragergeweestzijnvandeopbloeivanhandelenindustrie.Dezeopvattingdatdeprotestantendoorhunactivistischelevensstijleengunstigeeconomische
omgeving waren voor het ontstaan van het kapitalisme, vinden we eveneens bij
Tawney(1964).

Typologie:beschrijvinginideaaltypen
Totslotkannoggewezenwordenopdekritiekdiegerichtisopdetheorievorming
vanWeber.Weberstheorievormingisalscultuursociologietekenmerken.Desociologievanheteersteuurwasvooralgerichtopdebeschrijvingvanverschijnselenin
desamenlevingendesamenhangdaarvan,zondereenaltesterkgeordendeonderzoeksmethodologie (Laeyendecker, 1981; Ultee et al.,2003; Zijderveld, 2007). De
sociologie van Weber wordt getypeerd als ‘interpretatieve sociologie’of ‘verstehendeSoziologie’ (Weber,1968;Becker,1979;Ulteeetal.,2003).Dezemethodeont-
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leentzijn naamaande kenmerkende werkwijze,namelijk eenbeschrijvingenverklaringvanverschijnselenindesamenleving,opgrondvanpersoonlijkeinterpretaties van die sociale verschijnselen. Weber baseert zijn theorie op individuele
interpretatiesvandoeleinden diemensen–alsledenvandesamenleving–hebben
en de daarop gebaseerde levenswijze. In zijn werk om de wereldgodsdiensten te
vergelijkeninhuneffecten op de samenleving maakt hij gebruik van ‘ideaaltypen’
(Weber, 1968). Weber ziet het ideaaltype als een gedachteconstructie, die in het
kenprocesalshulpmiddelkanwordengebruikt.Bijhetontwerpenvaneendergelijk
type wordt een logisch consistent beeld van een deel van de samenleving nagestreefd.Ditbeeldgeefteenopsommingvandekenmerkendaarvan,dievanwezenlijk belang kan worden geacht voor de karakteristieke typering (Weber, 1968;
Becker,1979).
Door het toepassen van deze methode van ideaaltypen kunnen veel elementen van
dewerkelijkheidverlorengaan(Collins,1986;Turner,1986;GerthenWrightMills,
1997). Eenideaaltype wordtsoms meteenkarikatuurvergeleken.Ookeen karikatuur geeft de trekken van iemand niet zonder meer weer, maar probeert door een
overaccentueringvanbepaaldetrekkenhetkaraktervandebetrokkeneofeensociaal
verschijnseluittebeelden(Beckeretal.,1997).Doorhetgebruikvandetypologie,
in de vorm van ‘ideaaltypen’ wordtveelvandesocialewerkelijkheidweggelatenof
overtrokken. Becker (1979) beschrijft de lage waardering die aan het gebruik van
typologieën wordt gegeven in de wat cynische raad aan wetenschappers: ‘If you
cannot explain, make a typology’. De theorievorming die in de vele decennia na
Weber is ontwikkeld, is veelal gebaseerd op Webers theorieën, maar veel sterker
ingebed in een methodologische traditie (Ultee et al., 2003). Opmerkelijk is het
pleidooi van Du Gay (2000) om de kritiek op Weber kritisch te beschouwen. Hij
geeftaandathetermaaraanligthoedewetenschapperdetheorievanWeberinterpreteert en daarmee zijn eigen standpunt vergelijkt. Du Gay noemt als belangrijke
redenhiervoordatWebervooralgerichtisophetbeschrijvenvanverschijnselenin
desamenlevingindevormvan‘ideaaltypen’. Dit geeft veel ruimte voor een eigen
interpretatie en reflectie van eigen standpunten (Du Gay, 2000). Vanaf het eerste
moment heeft de theorie van Weber over de sterke relatie tussen de protestantse
ethiekendeontwikkelingvanhetkapitalismeaanleidinggegeventotveeldebaten
onderzoek.Sociologen,historici,antropologenenpolitiekewetenschappershebben
zich veel ingespannen om deze theorieën te bevestigen of aan te vallen (Jones,
1997).

Wetenschappelijkonderzoek
Zoals we hiervoor aangeven, is veel wetenschappelijk onderzoek naar het verband
tussen het calvinistische (protestantse) geloof en de houding ten opzichte van de
arbeidgebaseerdopofgerelateerdaandetheorieënvanWeber.Webersopvattingen
overdeprotestantsearbeidsethiek(protestantworkethic,oftewelPWE)(Mudrack,
1997)heeftnogsteedsinvloedophetwetenschappelijkonderzoek.
Deontwikkelingvanwetenschappelijkonderzoeknaardeprotestantsearbeidsethiek
is voor ons onderzoek van belang, omdat de categorie protestantse managers een
belangrijkdeelvandeonderzoekspopulatievormt. Actueelonderzoeknaardeprotestantsearbeidsethiekkanbijdeformuleringvanhypothesenoverhunopvattingen
overarbeidenmedewerkersalsonderdeelvanhunleiderschapsstijlenHRM-beleid
enbijdeanalysesvanonzeonderzoeksresultatenbelangrijkeinformatiebieden.
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VanafdeeerstepublicatiesvanWeberwordtgeschrevenoverenonderzoekverricht
naardeinvloedhiervaninvelefacettenvanhetsocialeeneconomischeleven.Een
uitgebreid overzicht van recente studies, vijftig wetenschappelijke onderzoeken
vanaf1969,wordtgegevendoorJones(1997).Deconclusievandezeonderzoeken
is dat er een positieve correlatie bestaat tussen de PWE en de genoemde thema’s:
hard werken, eerlijkheid en geloof in een beloning door God (Jones, 1997). In de
loop van de tijd zijn diverse onderzoeksschalen geconstrueerd om de protestantse
ethiekteonderzoekeninrelatietotanderevariabelen,zoalsarbeidsparticipatie.Eén
van deze onderzoeksschalen die veel gebruikt is als basis voor onderzoek en ontwikkelingisdievanMirelsenGarrett,1971(Jones,1997;Mudrack,1997;Grotenhuis, 1999). Op grond van de theorie van Weber over het protestantisme is veel
vergelijkend onderzoek verricht naar sociale verschijnselen in verschillende (bij
Feldmannzelfs tachtig)landen.De landen worden getypeerdalsprotestant,katholiek,islam(Feldmann,2007;Reitsma,2007).Uitdezeonderzoekenblijktdatereen
verbandbestaattussenprotestantismeenarbeidsparticipatie,maarooktussenprotestantisme en solidariteit. Feldmann (2007) geeft aan dat uit een aantal studies met
namedeparticipatievanvrouweninhetarbeidsprocesopvallendhoger isbijoverwegendprotestantselandendanbijoverwegendkatholiekelanden.
Naasthet wetenschappelijkonderzoeknaarhetverbandtussenprotestantselevensbeschouwinginrelatietotmaatschappelijkhandeleninhetvervolgopdetheorieën
van Weber is ook veel onderzoek verricht naar de invloed van religiositeit in het
algemeen in relatie tot maatschappelijk handelen (Allport en Ross, 1967; McCormick, Hoekman en Smith, 2000; Reitsma, 2007). Deze studies zijn, hoewel zeer
interessant,vooronsonderzoektebreedvanoriëntatiemetbetrekkingtot hetkernbegriplevensbeschouwing.Protestantenenkatholiekenscorenbijdezeschaalvrijwel altijd zeer hoog, aldus Reitsma (2007). In de genoemde onderzoeken is geen
relatiegelegdtussenlevensbeschouwing,leiderschapsstijlenHRM-beleid.

1.4Protestantisme,katholicismeenverzuilingindetwintigsteeeuw
Hetchristendom wordtinde literatuurals wereldgodsdienstgeplaatst naastandere
godsdiensten,zoalsislam,boeddhisme,hindoeïsmeenjodendom.Dewetenschappelijke studies over de maatschappelijke invloeden van het christendom kenmerken
zichdooreensterkescheidingvandetweehoofdstromen,hetprotestantismeenhet
katholicisme(VanGelder,1966;Ulteeetal.,2003).
In Europa hebben eeuwenlang de christelijke kerken invloed uitgeoefend op de
vormgevingvandesamenlevingendusookopdearbeid.Dekatholiekekerkheeft
eeninternationaalkarakter,terwijldeprotestantsekerkgekenmerktisdooreensterk
nationale vormgeving (Hessen, 1964; Dekker en Peters, 1989;Bult, 1997). De decentralistischeindividualiseringstendensdiekenmerkendisvoorhetprotestantisme
(Layendecker,1981)heeftalsgevolgdaterperafzonderlijklandeenverschillende
invloed van het protestantisme heeft kunnen ontstaan. In Nederland is sprake geweest van een sterke afscheidingsbeweging binnen de protestantse kerken in de
negentiendeentwintigsteeeuw(Kennedy,2005).
Binnenhetprotestantisme zijnsterke regionale verschillen ontstaan enonderscheidende,vaakreformatorische,richtingen(Köbbenetal.,2000;Ulteeetal.,2003).
De verschillende protestantse kerken hebben eigen maatschappelijke organisaties
ontwikkeld. Van daaruit is voortdurend invulling gegeven aan de legitimering van
het maatschappelijk en bedrijfsmatig handelen. Het maatschappelijk debat over de
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relatie tussen levensbeschouwing en maatschappelijk functioneren in Nederland
betreftnietmeerdevraagoferinvloedisvanuithetprotestantisme,maarmetname
dewijzewaaropdeverschillendezuilenbinnenhetprotestantsevolksdeelzichkunnenonderscheideninconcreethandelen.Bijzoweldekatholiekenalsdeprotestanten geldt dat de binding aan het kerkelijke verband de eigen autonomie ontstijgt
(Hessen,1964;Ulteeetal.,2003;Sengers,2003).
Deprotestantseleidershaddeneenachterbandiedooruitgesprokenbeginselenbijeen werd gehouden. Hierdoor is een verdeling ontstaan in levensbeschouwelijke
blokken(zuilen),inplaatsvandetegenstellingtussendemaatschappelijkeklassen.
De opdeling in levensbeschouwelijke blokken is een proces geweest dat later de
naam‘Verzuiling’ heeftgekregen.(VandeWoude,2001).Hetiseenmaatschappelijk proces waarbij de christenen zich positioneren tegenover de socialistische en
liberale zuilen. De christenen kunnen niet gezien worden als één zuil. Binnen de
christelijke ‘zuil’ is er een onderscheid tussen de katholieken en protestanten. Bij de
katholieken is tothalverwegede twintigsteeeuwde werking vandeeigenzuil het
sterkstgeweest.Hetlevenvanvrijwelalleledenvandekatholiekekerkspeeldezich
afbinnendeeigenkatholiekegemeenschap.
Destrakkehiërarchievandekatholiekekerkendegroteinvloedvandekerkelijke
leidersopdelevenssfeervandegelovigenhebbenhetmogelijkgemaakteenzuilte
vormen waarin de sociale groepen van hoog tot laag verenigd waren. De geloofseenheidgingbijdekatholiekenbovendesociaal-economischeverdeeldheid,waardoorereenduidelijkeeenduidigekatholiekezuilisontstaan.
Deprotestantsezuilwasmindereenduidig,maarwelduidelijkherkenbaar.Deprotestantenwarendaarbinnenbovendienverenigdinhun eigen ‘kerk, school en maatschappelijkeorganisaties’(Hoenderdaal,1965).
Eriseenherkenbareinvloedvandeprotestantsekerkenvoorwatbetreftdebijdragen aan de maatschappelijke discussie over de betekenis van het geloof voor het
handelenindemaatschappelijkeverbandenenorganisaties.Inallerleimaatschappelijkeenpolitiekeorganisatieswerdeenspecifiekprotestantsproceszichtbaar:erzijn
veelmaatschappelijkeenpolitiekeorganisatiesontstaan,diegelieerdwarenaaneen
onderscheiden protestantse denominatie (kleine zuil). Dit proces van specifieke
differentiatiewordtookwel‘verkokering’ genoemd (WoldringenKuiper,1980).In
hoofdstuk2gevenweeenoverzichtvandeveelheidaanprotestantsekerkeninons
land.

Orthodox-enmodern-protestants
Uitvoorgaandeparagrafenblijktdatbeideprotestantse‘zuilen’bijdeveleaspecten
vanhetleveneigenaccentenleggen,diekenmerkendzijnvoordebetreffende‘zuil’.
De accenten die de orthodox-protestanten leggen, zijn sterk gerelateerd aan hun
vaste overtuigingen en dogma’s:hetgeloofslevenwerdgeloofsleer.Dezeorthodoxie
kan gemakkelijk ontaarden in orthodoxisme enerzijds en anderzijds in een levenspraktijk die met de ‘rechte leer’ in strijd is (Graafland, C., 2001). Graafland
benadrukt echter dat het extreme orthodoxisme karikaturale trekken heeft en niet
vereenzelvigd mag worden met de oorspronkelijke orthodoxie. De orthodoxprotestantse opvattingen vertonen vaak een pessimistisch mensbeeld en leggen de
nadruk op de tekortkomingen van mensen en de sterke afhankelijkheid van God
(Van der Meiden, 1993), zoals hierna verder is beschreven. De dogma’s van de
modern-protestantenbevattenzoals verderop indezeparagrafenisaangegevenop-
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vattingenmeteenpositiefmensbeeld.Demodern-protestantenmakeneenvertaling
vanderelatiemetGodnaarderelatiemetdemedemensen(Bult,1997). Eenkernverschiltussendezebeideopvattingen metbetrekkingtot de concretiseringvande
dogma’s,ishetverschilinmensbeeldenhetverschilingerichtheidopenaansluiting
bijdeomringendesamenleving.
DebenedictijnenGrün enDufner(2001) typerendezeopvattingenintweesoorten
spiritualiteit,namelijk:‘spiritualiteit van boven’waarmeedegerichtheidopGoden
het hiernamaals wordt bedoeld en ‘spiritualiteit van beneden’ waarmee wordt bedoelddatmenhetgeloofindedagelijksepraktijkdientvormtegeven.Debeschrijving van ‘spiritualiteit van boven’ sluit aan bij de opvattingen van orthodoxprotestantenendebeschrijving van ‘spiritualiteit van beneden’ sluit aan bij de opvattingenvanmodern-protestanten.Ditblijktuithetvolgendecitaat:
‘Zonder een spiritualiteit van boven komen we er niet. Zij heeft een positieve functie
doordat ze leven in ons wekt. Ze werkt alleen maar verziekend, als de idealen het
contact met onze werkelijkheid verliezen. Sommige mensen stellen zich zulke hoge
idealen dat ze deze nooit kunnen realiseren. Maar om daarin niet te hoeven berusten, verdringen ze hun eigen werkelijkheid en identificeren zij zich met het ideaal.
Zo komt het tot een gespletenheid. Ze worden blind voor de eigen realiteit, bijvoorbeeld voor de agressie die in hun vroomheid kan schuilen. De gespletenheid leidt tot
een leven op twee niveaus, waartussen elk verband zoek is, en tegelijk tot projectie
van de verdrongen hartstochten op anderen. Om het eigen ideaal overeind te houden, verdringen zulke mensen hun schaduwzijden en projecteren deze op anderen,
op wie ze schelden en over wie ze zich kwaad maken. De verdringing van wat niet
goed is in eigen hart leidt er toe dat men anderen verkettert, en hen, in naam van
God vaak echt brutaal bejegent.
De spiritualiteit van boven staat meestal aan het begin van onze geestelijke weg.
Maar ieder komt ooit op een punt dat hij de spiritualiteit van boven met die van
beneden moet verbinden, om haar levend te houden. Anders vervalt hij in gespletenheid en wordt ziek. Hij moet zijn eigen werkelijkheid serieus nemen en zijn idealen
daarmee in overeenstemming brengen. Alleen zo komt omvorming tot stand. Wij
spreken hierbij liever over Gods beloften, dan over bijbelse idealen. Een spiritualiteit van boven is gevaarlijk wanneer wij gaan denken dat wij God uit eigen kracht
kunnen bereiken’(GrünenDufner,2001).

Mensbeeld
Vangrootbelanginde dogma’s en de doctrines van de protestantse kerken in NederlandishetbeelddatCalvijnschetstoverdemens.Hijbaseerthetmensbeeldop
de ‘zondeval’ en hij geeft aan dat de mens ‘door en door’ zondig is. Hij vat zijn
mensbeeldsamenindebekendeuitspraak:‘de mens is onbekwaam tot enig goed en
geneigd tot alle kwaad’ (VogelaarenBregman,1983).Indeprotestantsebelijdenisgeschriften (kerkleer) heeft deze uitspraak een plaats gekregen in de Heidelbergse
Catechismus,Zondag2en3. DeHeidelbergseCatechismus(1563)iseenleerboek
datnogsteedsingebruikisbijdeorthodox-protestanten(VanderMeiden,1993).In
tegenstellingtotdebasisdieCalvijnkiestvoorhetmensbeeld(zondeval),bestaater
indechristelijke kerkenook eenstromingdie het mensbeeldbaseertopde scheppingdoorGod,waarbijvooraldenadrukwordtgelegdopdegoedeeigenschappen
enmogelijkhedendieindemensgeschapen zijn: ‘naar Gods beeld’. In dit verband
wordtwelgesprokenvaneennegatief,pessimistischmensbeeldversuseenpositief

39

mensbeeld.Hetpositievemensbeeldisvooralterugtevindenindeopvattingenvan
modern-protestanten en katholieken (Veerman, 1995). Het negatief mensbeeld kan
gekenmerktwordendooropvattingendatdemensgeneigdistotzondeenongehoorzaamheid, waardoor de noodzaak tot sterke aansturing, controle en dwang tot gehoorzaamheid aan hoger geplaatsten evident is. Gehoorzaamheid aan God wordt
vaak genoemd als basis voor intermenselijk gedrag, bijvoorbeeld in de nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2007 van de orthodox-protestantse RMU (Van der Zwan,
2007).Bij het onderwerp ‘Verhouding werkgever-werknemer’ staathetvolgendein
deze nota: ‘Van de werknemer wordt ten opzichte van de werkgever ijver, trouw,
inzet en toewijding geëist. Verder wordt van werknemers gevraagd om op een eenvoudige en gewillige manier gehoorzaam te zijn aan hun meerderen. Op dezelfde
manier als wij Christus gehoorzaam dienen te zijn’.InditcitaatherkennenweelementenuitdetheorievanWeber,zoalsindevoorgaandeparagrafenisbeschreven.

Orthodox-versusmodern-protestant:AlgemeneGenade
Deorthodox-protestantenvertonenvaakeentegenstellingtussendatgene watinde
dogma’s wordt geleerd en datgene wat in de praktijk wordt vertoond. Dit wordt
aangeduidmetdetegenstellingtussenleerenleven(VanderMeiden,1993).
Opmerkelijkishet feitdatbinnende leerstellingvandeorthodox-protestanteneen
dogmatischeoplossingwordtgevondenomdespanningdoordetegenstellingtussen
leerenleventereguleren.Zijverwijzen naar het dogma van de ‘algemene genade’.
Hierdoorishetverklaarbaardatorthodox-protestanteneengedragvertonen,datals
modern-protestantskanwordengetypeerd.
Wegaanhieronderkortinophet–veelvuldigbeschreven–leerstukvandealgemenegenade, ook wel ‘gemene gratie’ genoemd (Kuyper, 1902-1905).AbramKuyper
onderscheidt in zijn ‘twee-gratiënleer’ de algemene genade en de bijzondere –ook
welparticuliere–genade.Hetleerstukvandealgemenegenadegaatervanuit,dat
Godookwerkzaamisingebeurtenissendiezichlosvandekerkenhetchristendom
voltrekken.Daarmeekanhetneocalvinismedeaanvaardingvanonderdelenvande
algemenecultuurendedaaruitvoortvloeiendeveranderingenlegitimeren.Ditgeldt
eveneensvoorhetsamenlevenmetandersdenkenden(Kuiper,DeBruinenSchutte,
2002).Kuyper(1902-1905)enzijnvolgelingenzijndeopvatting toegedaandatde
algemene genade voor ‘de hele wereld’ is,waardoorhetmogelijkisdatdesamenleving min of meer ordelijk kan functioneren. De algemene genade geeft geen persoonlijk recht op het eeuwig heil – dat wordt bewerkstelligd door de particuliere
genade –, maar remt de doorwerking van de zonden in de samenlevingsverbanden
endeonderlinge menselijkeverhoudingenaf. Hieruit isook al het ‘goede’ afkomstig, dat in de ‘gevallen mens’ waarneembaar is (Vogelaar en Bregman, 1983).
Technologische, artistieke en sociale ontwikkelingen zijn mogelijk door deze ‘gemene gratie’. Kuyper baseert zich hiermee op de opvatting van Calvijn (1923).Calvijn beschrijft de bijzondere kwaliteiten van de niet-christelijke wijsgeren en
wetenschappers,metdevraagofhieraangeenbijzonderewaardemoetwordentoegekend. Calvijn vindt dat dit zeker dient te gebeuren, omdat God het vermogen
daartoeaandemensenheeftgegeven:‘Laat ons evenwel ondertussen niet vergeten,
dat deze dingen zeer voortreffelijke gaven zijn van Gods Geest, welke Hij tot gemeen
profijt des menschelijken geslachts uitdeelt aan wie Hij wil’ (Calvijn, 1923). De
bijzonderegenadeheeftbetrekkingophetlevennadedood,namelijkdatmendoor
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degenadigevergevingvanzondenindehemelkomt.Dedirecthiervoorbeschreven
invullingvandealgemenegenadekanalsmodern-protestantswordenaangeduid.
BinnenhetprotestantismeinNederlandheersteencontroverseoverdeinvullingvan
het dogma van de ‘algemene genade’. De orthodox-protestanten geven veelal de
invullingaanditleerstuk,datdezealgemenegenadebetekentdatdewereldnogkan
blijvenbestaandoordaternogmensenopwonendiebekeerdzijntotGoddoorde
werkingvandebijzonderegenade.Eris,aldusdeorthodox-protestantsebenadering,
sprakevaneenalgemeenaanbodvangenadetotheteeuwigheilvooriedereen,maar
van nature wil niemand daar gebruik van maken. In publicaties wordt dit onderscheidtussendebeide(modern-enorthodox-protestantse)dogmatischeopvattingen
beschrevenendaarbij wordtaangegeven wat wel en watniet bedoeldwordt,zoals
blijktuithetvolgendecitaat.‘Het is in de eerste plaats onze bijbelse roeping om de
wereld te verzaken en te mijden. Een christen heeft een taak en roeping in deze wereld. Er is buiten de bijzondere werking van de Heilige Geest ook ‘algemene genade’. Deze ‘gemene gratie’ moeten we niet in Kuyperiaanse zin uitvergroten. Wie de
hele wereld met huid en haar wil inslikken is gedoemd er in te stikken. Als we de
wereld claimen, dan lopen we altijd het risico dat wij en onze kinderen, door de
wereld worden geclaimd. De ‘gemene gratie’ leidde in de ontwikkeling van het neocalvinisme tot onbegrensd cultuuroptimisme. Het antwoord op de vraag ‘wat-magwel-en-wat-mag-niet’ werd steeds ruimer geformuleerd en de grens tussen kerk en
wereld vervaagde helemaal. In deze benadering van de cultuur ontbreekt de notie
van het vreemdelingschap. Het is wereldwijding zonder wereldmijding’ (Van den
Belt, 2006). Dit citaat geeft aan dat de orthodox-protestanten worstelen met het
bepalenvanhunhoudingtenopzichtevandewereldenwereldsezaken.Deleerstelling van de ‘algemene genade’ biedt hoe dan ook een oplossing voor de spanning
tussendetegengesteldeopdrachtvan wereldmijdingen werkenenleveninde wereld(wereldwijding).Deopvattingenoverdealgemenegenadezijn,zoalsblijktuit
het voorgaande citaat van Van den Belt, niet bij iedereen binnen de protestantse
‘zuil’ hetzelfde. Het dogma van de ‘algemene genade’ zullen we aan het eind van
hetonderzoekgebruikenbijdevergelijkingvanmanagementopvattingenvanorthodox-enmodern-protestantsemanagers(zieparagraaf8.4).

1.5Ontzuilingensecularisatie
In de paragrafen 1.2 en 1.3 blijkt dat het calvinisme een belangrijke invloed heeft
gehadophetmaatschappelijkbestelvanonslandenopdeopvattingenvanprotestantenovervrijwelalleaspectenvanhetleven,dusookoparbeid.Indetweedehelft
vandevorigeeeuwisdieinvloeddrastischverminderd.
Er is in de jaren ‘60 een breed maatschappelijk verzet ontstaan tegen autoritaire
structuren,waaronderookdekerkelijkestructuren.Democratisering,emancipatieen
mondigheidzijnpopulaireenveelgebruiktebegrippen.Hetkerkelijkleergezagwerd
intoenemendemateintwijfelgetrokkenenterdiscussiegesteld.Binnendeprotestantsekerkenkwameentheologischesecularisatiebewegingopgang(Petter,2002).
Inditmaatschappelijkklimaathebbensecularisatie,ontkerkelijkingendeconfessionalisering zich goed kunnen ontwikkelen. De bestaansgrond voor veel christelijke
organisaties is door deze maatschappelijke beweging weggevallen. Er was sprake
van een vermindering van binding aan de kerken en van kerkverlating, die vooral
vanaf1970zeersterkwerd(Kennedy,2005).Ditprocesheeftzichafgespeeldineen
democratiserende maatschappij waarin onderdrukkende verhoudingen niet meer
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werdengeaccepteerd,nochinmaatschappelijkesituaties,nochinpersoonlijkeofin
beroepsmatigeverhoudingen(VanStegeren,1982).Deverminderingvandebinding
aandekerkbleekbijkatholiekenmeermanifestdanbijprotestanten(Dekkeretal.,
1997). De kerkelijk georganiseerde, traditioneel orthodoxe christelijke godsdienst,
detotvoorkortdominerendegodsdienstindeNederlandsesamenleving,isdelaatstedertigjaarsterkverzwakt.DitbetekentnietdatdegodsdienstigheiduitdeNederlandse samenleving is verdwenen of dat de mensen ongelovig zijn geworden. Uit
sociaal-cultureelonderzoekinNederlandblijktnogsteedsdechristelijkebasisvan
veelwaardenennormen(Becker,2003;Dekker,BerntsendeHart,2007).
De zichtbare invloed van de godsdienst op het maatschappelijke leven is geringer
geworden.Ineenperiodevanenkeledecenniazijndeledenaantallenvanchristelijke
organisatieszoalsomroepverenigingen,vakbondenenpolitiekepartijenmettientallenprocentenverminderd(Dekkeretal.,1997;Becker,2003).Dezelidmaatschappen waren een uiting van de verbinding tussen godsdienst enerzijds en allerlei
aspectenensectorenvandesamenlevinganderzijds.Steedsmindermensenvinden
dat een (politieke of maatschappelijke) vereniging van een godsdienstig beginsel
moetuitgaan.

De katholieke politieke en maatschappelijke organisaties zijn opgegaan in grotere
algemene(levensbeschouwelijkneutrale)bewegingen,waarbijhetspecifiekekatholiekeaandeelverdwenenis.Uitonderzoekin1994blijktdatvoordekatholiekenhet
geloofvrijwelgeeninvloedmeerheeftophetdagelijkseleven.Bijdeprotestantenis
dit nog steeds wel het geval (Becker et al., 1997; Post, 2005). Hieruit volgt onze
veronderstelling dat katholieken weinig zullen verschillen met niet-christenen in
opvattingenoverorganisaties,arbeidenmanagement.

Naast het verdwijnen van de sterke levensbeschouwelijke zuilen verminderde de
invloed van de kerken in het maatschappelijk denken van veel mensen (Nijen,
1999).Geloofenrationaliteitwordenmeerenmeeralstegenstellingbeleefd.Voor
hetleidenvaneenmaatschappelijklevenspeeltderationaliteiteencentralerolende
invloedvanlevensbeschouwingwordtsteedsminder(Becker,2003).Dekerkverlatingwil,zoalshiervoorisaangegeven,echternietzeggendatmendewaardenvan
hetgeloofofdechristelijketraditiederugtoekeert.Kerkverlatersvertoneninveel
vanhungeloofsdenkbeeldenovereenkomstenmetmensendielidzijngeblevenvan
dekerk.Inhunnormatieveopvattingenechterverschillendekerkverlatersaanmerkelijk met kerkleden en vertonen hierbij meer overeenkomsten met de nietkerkelijken(Dekker,2003;Becker,2005;Dekkeretal.,2007).
Rondhetjaar2000valtereenzekerekenteringwaartenemen.Binnendekatholieke
gemeenschapwinthetideaalterreindathetkatholiekegedachtegoedweereengrotere invloed moet krijgenin het maatschappelijkelevenen in hetethischdebatover
waardenennormen.DeBisschoppelijkebriefvan2001isgerichtopeensterkkerkelijkbesef,metnameookvoorjongeren(Erdin,2004;VanDijk,2007).
Weziendateraanheteind vandetwintigsteeeuw meer aandacht uitgaat naarde
betekenis van religie en spiritualiteit voor vraagstukken uit het dagelijkse leven.
Woordenalszingeving, waardenen normenzijn weeronderwerpvandiscussieen
bezinning(Nijen,1999; Covey,2005; Dekker,2007).Beckeretal.(1997) spreken
van een ‘opleving van de orthodoxie’ binnen de christelijke kerken. Zijveronderstellendatertweeoorzakenzijn:1.doordetoenemendekerkverlatingblijfteenrelatief
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groter wordend deel orthodoxen over en 2. de orthodoxen die binnen het kerkverband blijven, gaan zich hechter organiseren en met hun denkbeelden naar buiten
treden.Dezetrendwordtaangeduid als‘hetrevitaliseringprocesvanhetgeloof’en
als ‘het consequent orthodox denken’. Dit verschijnsel wordt wellicht ook veroorzaaktdoordataandebelijdenisgeschriften–vaakgeschrevenindetaalvandezestiendeenzeventiendeeeuw–eentheologischewaardewordttoegekend(Graafland,
C.,2001).VolgensBeckeretal.(1997)wordtdezeoplevingdoor‘niet-orthodoxen’
aangeduid als een ‘achterhoedegevecht’ dat gedoemd is te mislukken. Voor ons is
hetjuisteeninteressantevraaggewordenofdezerevitaliseringherkenbaarisinde
opvattingenvanorthodox-protestantsemanagers.
In het voorgaande hebben we aangegeven dat, als er eindvorige eeuw sprake was
vanontkerkelijkingditnietwilzeggen,datdeaandachtvoorendebehoefteaaneen
religieuzedimensieeveneens verdwijnt. Erontstaateentrend waarbijmensenzoeken naar nieuwe vormen van (religieuze) ethiek, spiritualiteit en handelen als de
oude vormen niet meer toereikend zijn of als ‘achterhaald’ worden afgedaan. Dit
heeft geleid tot veel ruimte voor religieuze vormen (zoals kloosterretraites, stille
tochten),religieuzegroepenenspiritualiteitinonzesamenleving(Boersema,2005).
Ookbinnendekadersvandebedrijvenwordtmeerruimtegegevenaandezedimensievanhetleven,zoalsondermeerstilteruimtesengebedsmogelijkheden(Beckeret
al.,1997).Dezetrendiswellichtdebasisvoordeoplevendeaandachtvoorspiritualiteitenmoreelbesefindebedrijfsvoering.
Uit de hiervoor genoemde onderzoeken blijkt dat nog steeds een identificeerbaar
deelvanonzebevolkinghetgeloofduidelijkvaninvloedlaatzijnopverschillende
aspectenvanhetlevenondanksdeontkerkelijkingvanzowelkatholiekenalsprotestanten.Deorthodox-protestantonderscheidtzichhierbijvandemodern-protestanten
en katholieken, die meer de opvattingen van niet-christenen gaan delen (Tawney,
1964;Ulteeetal.,2003).

1.6Levensbeschouwingengoedwerkgeverschap
Uit het voorgaande blijkt dat christenen de christelijke levensbeschouwing verbindenaanhetmaatschappelijkhandelen.Bijveelprotestantsemaatschappelijkeorganisatiesiseraandachtgeweestvoorderelatietussenhetgeloofvandemanageren
zijn leiderschap. Deze aandacht bleef beperkt tot lezingen tijdens studiedagen en
beknoptepublicaties(HardjonoenKlamer,2005).MetnamedechristelijkewerkgeversorganisatiesRMU,GMV,CBMCenNCWhebbenhieraandachtaangeschonken.Degenoemdestudiedagenenpublicatieszijnnormatiefvanaard,zijgevenaan
dathetleiderschapgerelateerdmoetzijnaandelevensbeschouwingvandemanager
(Van der Zwan, 2007; Meissner, 2008).  In een uitgebreide studie over een groot
aantal protestantse ondernemers blijkt dat meerdere werkgevers die mening zijn
toegedaan(WerkmanenVanderWoude,2006).
DitstaatinschrilcontrastmetdeopvattingenvanWeberoverhetfunctionerenvan
eenorganisatiealseenbureaucratieenmensenbinnendeorganisatie(Weber,1968,
Weber, 1997; Du Gay, 2000). Weber is van mening dat binnen de organisatie de
‘ethiekvandeorganisatie’geldt:normatieveregelsvaneffectiviteitendoelgerichtheid zijn van toepassing. De arbeidsverhoudingen worden vanuit een legalistische
visie vormgegeven. Legalistisch wil zeggen dat men ‘de wetten en regels naar de
letter uitvoert’. In een legalistische context is men niet geïnteresseerd in de waarden
ennormenvandebetrokkenen.De uitdrukking ‘onpersoonlijk’ is hierbij van toepas-
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sing.DuGaygeeftaandatWeberdesondanksaandachtvoorhumaniteitenmenselijkerelatiesbinnendeorganisatiesbepleit(DuGay,2000).Dooreenstriktetoepassing van de normativiteit van de bureaucratie bij de vormgeving van menselijke
relaties binnen de organisatie kan worden voorkomen dat de verhoudingen gebaseerd zouden zijn op (religieuze) tradities of persoonlijke affecties. Weber is heel
stelliginzijnovertuigingdatergeennormatiefethischstelsel is dat een ‘gebod’ zou
kunnenzijnvoorallemogelijkerelatiesbinnendesamenleving.Dezeopvattingvan
Weber wordt aangeduid als formeel rationalistisch of functionele neutraliteit  (Du
Gay,2000)ofookwelmoreleneutraliteit(Turner,1986).Webergeeftzelfsaan,dat
ookvoorde werknemergeldt,dathijzijnsuperieurendienttegehoorzamen,diens
opdrachtenalseeneerdienttebeschouwenenmoetuitvoeren,ookaldruisendeze
integenzijneigenethischeprincipes.
Binnen Nederland vindt bij regelmaat een discussie omtrent een zekere mate van
functionele neutraliteit plaats. Hiervoor heeft men als ontsnapping de term ‘gewetensbezwaarde’ geconstrueerd. Hierbij kan gedacht worden aan discussie rond zondagsarbeid,meewerkenaaneuthanasiedoorverpleegkundigenenhetvoltrekkenvan
homo-huwelijkendoorambtenarenvandeburgerlijkestand. Zoalshiervooraangegevenisdeopvattingvanveelchristenenhettegenovergesteldevandeweberiaanse
opvattingvanmoreleneutraliteit.
In een overzicht van belangrijke aspecten van persoonlijke levensovertuiging en
gedraggeeftHardjono(HardjonoenKlamer,2005)aanhoeeenmanager(religieuze)inspiratieinzijnlevenenorganisatiekanbrengen.Daarvoorishetnoodzakelijk
omtewetenwatheminspireertenwatvoorhemwezenlijkbelangrijkis.Debijbehorendebasisvragenkunnenvoorhetpersoonlijkelevenenvoordeorganisatiemet
elkaarvergelekenenaanelkaarverbondenworden(zietabel1.6.1).Wezienhierbij
datdevragendiemenvanuithetpersoonlijkgeloofaanzichzelfstelteveneensgesteld kunnen worden aan ‘de organisatie’. Hierbij kan de levensbeschouwelijkevisie
vandemanagereenbelangrijkerolspelen.
Tabel 1.6.1 Basisvragen levensbeschouwing en werk
Persoonlijkelevensvragen
1. Waartoeleefenwerkikeigenlijk?
2. Watisechtbelangrijkvoormijinleven
enwerken?
3. Hoegaikmetanderemensenom?
4. Welke‘bronnen’envoorbeeldeninspirerenmijinmijnlevenenwerken?
5. Hoeontwikkelikmijzelf?

Organisatievragen
1. Waartoebestaatdezeorganisatieeigenlijk?(Missie)
2. Watisechtbelangrijkindezeorganisatie?(Cultuur,waarden)
3. Hoezietdeorganisatiemedewerkers,
collega’s, klanten en andere belanghebbenden?(Mensbeelden)
4. Welkestijlvanwerkenenleiderschap
bestaathier?Hoeinspirerendisdie?
(Gedrag)
5. Welkemogelijkhedenbiedtdezeorganisatievoordeontwikkelingvanmensen?(Voorzieningen)

Hardjono en Klamer, 2005.

Hardjono en Klamer zeggen dat men voor antwoorden op deze vragen steun kan
zoeken en vinden bij de grote levensbeschouwingen, godsdiensten, humanisme en
filosofie.Opgronddaarvan zijnzijdemeningtoegedaandattheologieenfilosofie
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eenvasteplaatsindeopleidingBedrijfskundedienentehebben.Metonsonderzoek
gevenweaandatwedemeningvanHardjonoenKlamerondersteunen.Zijnoemen
deze aspecten van de bedrijfsvoering als moeilijk te concretiseren en te bespreken
met het management van de genoemde opleidingen (Hardjono en Klamer, 2005).
Veelmanagersvanbedrijvenzijnmeerbezigmetdeproductieenbedrijfsresultaten
dan met de bezinning op de achterliggende sturende waarden. Graafland et al.
(2006)gevenaandathetmogelijkmoetzijndatchristelijkemanagersmeteensterke
levensovertuigingmeertijdnemenomtereflecterenopderelatietussenhunovertuiging en hun gedrag, waardoor ze beter in staat zijn om met ethische dilemma’s
omtegaan.Zijzeggenechtereveneensdathetmogelijkisdatdezemanagersjuist
vanwege hun sterke levensovertuiging eerder tegen dilemma’s aanlopen, omdat deze
levensovertuiging hen er van weerhoudt zich flexibel op te stellen. Die managers
ervaren dan hun persoonlijke waarden als vaststaand en zijn niet bereid om deze
waarden in te ruilen in onderhandelingen met anderen. In de beschrijving van een
aantalondernemersvangroteNederlandsebedrijvenlaatWennekes(2006)zienhoe
dezegrondleggersvandevaderlandseeconomie, doorhem‘aartsvaders’genoemd,
hunlevensbeschouwinghebbenlatendoorwerkenindewijzewaaropzijhetbedrijf
hebbengeleid.
In hunonderzoek maken Graaflandetal.(2006)geenonderscheidtussen modern-
enorthodox-protestanten,danwelchristenen.Deverschillentussendezebeidecategorieën protestantenkomen we indegodsdienstsociologieregelmatigtegen(Veerman,1995;Dekkeretal.,1997;Roels,1997), maarinde (niet-wetenschappelijke)
managementliteratuur wordt dit onderscheid vrijwel nergens gemaakt. Wij willen
metonsonderzoeknagaanofditonderscheidanno2009tussendetweecategorieën
levensbeschouwingteherkennenisbijdeopvattingenvanchristelijkemanagers.
ZelfsdeTweedeKamerhoudtzichbezigmetmorelevraagstukkenvandemanager,
zoals blijkt uit de discussie over de beloningsethiek voor het management en de
maatschappelijke verantwoording daarvan (TK, 2004). Het heeft er alle schijn van
datdebeloningsethiekgezienwordtalsdeobjectievemaatstafvoorhetethischhandelenvandemanager.Deeconomischecrisisvan2008heeftdezediscussieinhevige mate aangewakkerd. Voor vrijwel alle functies in de publieke sector wordt in
2009 het inkomen van de premier als maximum gehanteerd: de Balkenende-norm.
Verkerk(2002)geeftaandathetbijdenormatieveontwikkelingvaneenethiekvan
leiderschap niet alleen gaat om de ontwikkeling van normen van techniek en economie,maarookomontwikkelingnaarnormenvanrechtvaardigheid,moraliteiten
liefde.

Eenbijzonderevormvanchristelijkleiderschapwordtgevondeninhetzogenoemde
‘Benedictijns leiderschap’. Op grond van de ‘Regel van Sint Benedictus’(Vromen,
2002) die bestemd is voor het functioneren van een kloostergemeenschap is een
modelvanleidinggevenontwikkeld(Derkse,2001;Derkse,2003;Grün,2003). Dit
leiderschap gaat uit van de drie monastieke beloften: gehoorzaamheid, armoede,
kuisheid(VandenBelt,2009).Dezeregelszijnnietbedoeldomtebeperken,maar
vooralgerichtopdeontplooiingvandemedewerkers.Gehoorzaamheidblijktvooral
uit het ‘horen’ van de medewerkers, hen het gevoel geven dat zij écht gehoord worden.Armoedewordtvertaaldineenhoudingvantevredenzijnmetwatmenheeften
niet streven naar maximalisatie van winst en inkomen. Deze houding blijkt onder
meerookuithetruimhartiggevenvanmogelijkhedenenkansenaanondergeschik-
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ten.Kuisheidstaatvoortrouwenbetrouwbaarheid.Medewerkersmoetenervanop
aankunnendatdeleidinggevendezaldoenwathijheeftbeloofdendathijcongruent
isinopvattingenengedrag.

1.7Samenvattendeconclusies
In deze paragraaf geven we een terugblik op de voorgaande beschrijving over de
levensbeschouwingenderelatiedaarvanmetmanagement.Opgronddaarvantrekkenweeenaantalconclusiesdievooronsonderzoekvanbelangzijn.Ditdoenwein
devormvan het formuleren van verwachtingendiesturendzijnvoorhet opstellen
vandehypotheseninhetvolgendehoofdstuk.Indezeparagraafschenkenwenogmaalsaandachtaandemoreleneutraliteit,vanwegehetbelangdatweaandezeopvattinghechtenbijhetformulerenvandeveronderstellingen.
Deinparagraaf1.2genoemdeprotestantseburgerlijkedeugdenzijnnogsteedsherkenbaar in de opvattingen van (orthodox-)protestanten (Van der Zwan, 2007). We
veronderstellendatdegenoemdedeugdenvanuithetcalvinismevaninvloedkunnen
zijnopdemanagementopvattingenvanprotestantsemanagers(Roels,1997).Zezijn
herkenbaarin het volgende citaatuit de Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid2007van
deRMU:‘Als in de Bijbel over arbeid gesproken wordt, staat deze in het licht van
het dienen van God. De mens werkt niet voor zichzelf, maar bovenal om God, de
naaste en de gemeenschap te dienen. Wie arbeid opvat als middel om rijkdom te
verwerven, of om waardering van mensen te verkrijgen, ontplooit zijn gaven niet tot
eer van God. God roept ons op om niet te werken voor tastbare, tijdelijke zaken die
vergaan, maar om de echte waardevolle dingen, die blijven tot in het eeuwige leven’
(VanderZwan,2007).
Opbasisvandeontwikkelingenvandechristelijkestromingenenzuilenzoalsdiein
het voorgaande beschreven zijn, kunnen we een aantal verwachtingen formuleren,
die richtinggevend zijn voor het onderzoek. Zij sturen de vraagstelling aan en zijn
bepalend voor de analyses van de onderzoeksdata. Deze ‘sturende verwachtingen’
worden nader uitgewerkt in concrete hypothesen in paragraaf 2.3.5 over leiderschapsstijlen2.4.6overHRM-beleid(Segers,1987).
WeconstatereninhetvoorgaandereedsdatdekatholiekeninNederlandzichinde
tweedehelftvandevorigeeeuwsteedsmeerhebbengeïntegreerdinalgemeneorganisaties.Uitdiverseonderzoekenisgeblekendatvooreengrootdeelvande katholieken de levensbeschouwing geen rol van betekenis speelt in de praktijk van het
dagelijkse leven. Voor een klein deel van de katholieke gelovigen (de behoudendkatholieken) geldt echter nog wel dat hun geloof inhoud geeft aan het leven van
alledag(Beckeretal.,1997).
Voor protestanten ligt het anders. In de vorige eeuw hebben protestanten zich niet
alleenindeprotestantsezuilverenigd,maardaarbinnenooknoginkleinereorthodoxedenominaties.Voordeze orthodox-protestantenisdelevensbeschouwingnog
steedsvangrootbelangbijallerleibeslissingenenhandelingenindepraktijkvanhet
leven(DekkerenPeters,1989;Beckeretal.,1997;Ulteeetal.,2003;Dekkeretal.,
2007). De modern-protestanten hebben zich qua opvattingen over maatschappij en
arbeidaangeslotenbijalgemeengeldendeopvattingen.

Moreleneutraliteit
InhetvoorgaandehebbenwedeopvattingbeschrevenvanWeber,dieeenorganisatiealseenmoreel-neutrale–afzonderlijkelevenssfeer–bureaucratiebeschouwt(Du

46

Gay,2000).Hiermeewordtdelevensbeschouwelijkeethiekvandemanager,diehij
op grond van zijn ‘privé-leven’ heeft, buiten werking gesteld binnen de organisatie.
Deorganisatieheeft,aldusWeber,zijneigenethiek,diemoreel-neutraalistenopzichtevanwelkereligieuzeenpersoonlijkeopvattingendanook.Weberdaarentegen
isvanmeningdatdeorganisatiealseenmoreel-neutralebureaucratiegeziendientte
worden (Weber, 1997; Du Gay, 2000). McIntyre gaat met de formele bureaucratischerationaliteitvanWebernogeenstapverder.Hijgeeftaandatdezegebaseerdis
opdemoreleneutraliteitvandemanager.Vragenoverdedoeleindenvaneffectiviteit van het handelen door het management zijn volledig gescheiden van ethische
vragen(DuGay,2000).DuGaymeentdatWeberzijntheorieoverdebureaucratie
als een ‘ideaaltype’ (een theoretische constructie (zieparagraaf1.3)heeftgeschetst
endaterweldegelijkruimteisvooreenmoraliteitenethiekvoorhethandelenbinneneenorganisatie.TochgeeftWeberwelaandatdezeruimtebeperktisvoorwat
betreftdeeigensubjectiviteit.Ookvoordeondergeschiktendieopdrachtenvanhun
superieuruitvoeren,ishetuitvoerenvandeopdrachtbelangrijkerdandezetetoetsen
aandeeigenmoreleopvattingen(Weber,1997;DuGay,2000).Dezeopvattingvan
Weberstaatnietopzichzelf.Indeloopvandegeschiedenisvanhetbedrijfslevenis
het een vrij algemene opvatting geweest dat managers hun geloof als privéaangelegenheidbijhetmanagenvanhetbedrijfbuitenbeschouwingdienentelaten
(DuGay,2000).Inhetbedrijfzijnhetimmersderegelsvanefficiencyenwinstdie
richtinggevendzijnvoorhethandelenendebasisvormenvoordebeslissingeninde
directiekamer(HardjonoenKlamer,2005).
DebeschrijvingdieTenBos(2000)geeft van de opvatting van managers over ‘morele neutraliteit’ van het management past geheel binnen het gedachtegoed van Weber (Weber, 1968; Du Gay, 2000). Deze opvatting is een voortdurend onderwerp
vandiscussie.Managementgoeroes(zieIntroductie)bestrijdenhetgenoemdeonderscheidmetkracht.Juistdátisderedenwaarommenhenverwijtdatzevaakdebestuurlijkeprofessionaliteitondermijnen.TenBos(2000)noemtdegoeroeskleurrijk
en modieus, omdat deze managementtheoretici de invloed van de privé-sfeer van
managers hebben verbonden met het leidinggeven en mede daardoor volgens hem
handelaars zijn geworden in het managen van normen en waarden. Een voorbeeld
hiervanisdathetvolgensPetersenWaterman(1984)vanbelangisdatdemanager
inzijnhoudingencommunicatiedewerknemersmotiveertenlaatblijkendathijze
alsmenswaardeert.Demanagerbehoortnietalleengeldtescheppenmaarookhet
leveninhoudtegeven.PetersenWaterman(1984)wijzenopdezekrachtigeleiderschapsstijlalsvoorwaardevooreenbedrijfomtoteenpositievanuitnemendheidte
komen.
Weveronderstellendatveelmanagersbewustofonbewust,eveneensdezeopvattingenzijntoegedaanenhetmanagenvandeorganisatieloszienvandeeigen(levensbeschouwelijke)ethischeopvattingen.
Opgrondhiervankunnenwedeverwachtingformulerendatergeenverschilmerkbaaristussenmodern-katholieke,modern-protestantseenniet-christelijkemanagers
bijdeopvattingenoverleiderschapsstijlenHRM-beleid(Beckeretal.,1997).
Weverwachten weldatde orthodox-protestantse managers duidelijkandereopvattingen hebben over hun leiderschapsstijl en het HRM-beleid dan de modernchristelijke managers (zowel katholiek als protestant) en de niet-christelijke managers(DeHart,2000;Ulteeetal.,2003;VanderZwan,2007).
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Daarnaastveronderstellenwedatdeorthodox-protestantsemanagerszichbaserenop
eenpessimistisch mensbeeld watbetreftde werknemersendaardoorbegrippenals
gehoorzaamheid en controle van hen belangrijk vinden (zoals gezegd bij de beschrijvingvanhetcalvinismeinparagraaf1.2).IndeleiderschapsstijlenhetHRMbeleid zullen de orthodox-protestanten meer dan de andere categorieën de Weberthese bevestigen door minder mensgericht en meer productiegericht beleid voor te
staan dan de modern-protestanten en de niet-protestanten. We verwachten dat de
zogenaamde ‘protestantse arbeidsethiek’ (PWE) herkenbaar zal zijn bij de orthodoxprotestanten(Weber,1975;Jones,1997).Hetgaatbijhenveelmeeromdeproductie
danomdegenediemoetproduceren,namelijkdemedewerker.
We verwachten van de behoudend-katholieken dat zij een duidelijke hiërarchische
positionering voorstaan, dus een duidelijk herkenbaar, minder mensgericht hiërarchischdenkenmanifesteren.InhetHRM-beleidechterverwachtenwegeenverschil
tussen de opvattingen van modern-katholieke, modern-protestantse en nietchristelijke managers. Het mensbeeld van katholieken is veel milder en positiever
dan dat van orthodox-protestanten. Hierin is duidelijk het katholieke verzoeningsdogmateherkennen.
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2



Levensbeschouwing,leiderschapsstijlen
HRM-beleid





2.1Inleiding
In de Introductie is een schets gegeven van de marginale aandacht voor levensbeschouwingindeorganisatiekundeenmanagementwetenschappen.Inhoofdstuk1is
derelatievandecalvinistischelevensbeschouwinginNederlandmetbetrekkingtot
dearbeidbeschreven.Daarnaastiseenbeeldgeschetstvandeontwikkelingenbinnen de protestantse en katholieke kerken in ons land. Vervolgens hebben we een
verbinding gemaakt tussen de christelijke levensbeschouwing en goed werkgeverschap. In dit hoofdstuk worden de kernbegrippen van ons onderzoek, christelijke
levensbeschouwing,leiderschapsstijlenHRM-beleidbeschreven(ziefiguur2.1.1).

Leiderschapsstijl
Christelijke
levensbeschouwing

HRM-beleid



Figuur 2.1.1 Conceptueel model voor het effect van christelijke levensbeschouwing
op leiderschapsstijl en HRM-beleid

In paragraaf 2.2 gaan we in op de ontwikkelingen en differentiatie van de belangrijkste protestantse kerkgenootschappen en we schetsen de ontwikkeling van de
Rooms-katholiekeKerkinonsland.
In paragraaf 2.3 gaan we nader in op enkele theorieën over leiderschap en leiderschapsstijl. Dit onderdeel is gericht op twee dimensies van leiderschap, namelijk
‘taakgericht’en‘mensgericht’.Inparagraaf2.4wordthetHRM-beleidnaderuitgewerkt.HetHRM-beleidisonderteverdelenintwee dimensies:‘controlgericht’en
‘commitmentgericht’.Aanheteindvandeparagrafen2.3en2.4wordenhypothesen
geformuleerdwaarinwederelatieleggentussendelevensbeschouwingvandemanagerenzijnleiderschapsstijlenHRM-beleid(ziebovenstaandfiguur2.1.1).
Inparagraaf2.5zijndeinteracterendevariabelen(organisatie-enpersoonskenmerken)beschreven, waaroververvolgens eenhypothesegeformuleerd wordt. Inparagraaf 2.6 verantwoorden wij waarom we leiderschapsstijl en HRM-beleid in één
onderzoek hebben samengevoegd. Aan het eind van het hoofdstuk, paragraaf 2.7,
wordteensamenvattinggegeven.
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2.2Christelijkelevensbeschouwing
2.2.1Inleiding
Bij het kernbegrip ‘christelijke levensbeschouwing’ spreken we in dit onderzoek
overdetweehoofdgroepenvankerkenbinnenNederland:protestantsenkatholiek.
Wemakenzoals gezegd binnendezehoofdgroepen van kerkenonderscheidtussen
modern en orthodox (of behoudend), waardoor vier categorieën van christelijke
geloofsoriëntatieteherkennenzijn(ziefiguur2.2.1).

Orthodox-protestant
Protestant
Modern-protestant
Christelijke
levensbeschouwing
Behoudend-katholiek
Katholiek
Modern-katholiek

Figuur 2.2.1 Christelijke levensbeschouwing: vier categorieën van geloofsoriëntatie



Verderopindithoofdstukwordendezevierchristelijke ‘categorieën’ uitgewerkt.De
ontwikkelingvandekerkenbinnendeprotestantselevensbeschouwingwordtuitgebreider behandeld dan die van de katholieke kerken omdat dit onderzoek vooral
gericht is op managers met een protestantse geloofsoriëntatie (zie Introductie).
Hoofdstuk1eindigtmeteenaantalsturendeverwachtingen(paragraaf1.7)waaruit
blijkt dat we vooral verschillen in managementopvattingen veronderstellen tussen
managersvandeorthodox-protestantsecategorieenerzijdsenvandeoverigecategorieën anderzijds. De tweede centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek handelt
overhetverschiltussenorthodox-enmodern-protestanten.Dehierondergenoemde
protestantse kerkgenootschappen kunnen worden ingedeeld bij een van deze twee
categorieënvangeloofsoriëntatie.Aanheteindvanparagraaf2.2.3gevenweineen
matrix een overzicht van welke kerkgenootschappen bij de orthodox- en welke bij
demodern-protestantsecategorieëningedeeldworden(figuur2.2.2).
2.2.2Protestantselevensbeschouwing
DeprotestantsekerkeninNederlandkregenvanafomstreeks1880duidelijkgestalte
(Veerman, 1995). Voor 1830 bestond in Nederland alleen de Hervormde Kerk als
protestantsekerk.DeNederlandseHervormdeKerkisin1579ontstaanalseenprotestbewegingtegendeleervandeRooms-katholiekeKerk:dezogehetenReformatie.Stoffels(2008)geefteenkernachtigedefinitievanhetprotestantisme.Hijnoemt
het protestantisme ‘de beweging van mensen, die telkens opnieuw pogen om radicaal terug te keren naar de Bron, Jezus Christus, zoals in de Bijbelse geschriften
getekend. En daarvan vervolgens getuigenis afleggen (protestari), als het moet tegen
de machten van de staat, markt en kerk in’.Calvijn(1509-1559)enLuther(14831546)zijndebelangrijkstereformatoren.VandezetweeheeftCalvijnmetnamein
Nederland de grootste invloed gehad. De kerk die ontstaan is door de Reformatie
werddevolkskerkvandeRepubliekderZevenVerenigdeNederlanden.In1816gaf
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koningWillemI aandeze kerk denaam ‘NederlandseHervormdeKerk’. Uitdeze
kerkzijnvrijwelalleNederlandsekerkgenootschappenontstaan.Meteenverwijzing
naardeReformatiegebruikteengrootdeelvandehuidigeprotestantsekerkgenootschappendeaanduiding‘gereformeerdekerken’. In de loop van denegentiendeen
twintigsteeeuwhebbenzichindegereformeerdekerkeninNederlanddiversekerksplitsingenenafscheidingenvoorgedaan.Deindelingvandegereformeerdekerken
kangemaaktwordenopbasisvandeopstellingvan dekerkledentenopzichtevan:
a.debetrokkenheidbijdekerk;b.opvattingenoverdeBijbelenc.deoriëntatieop
de maatschappij(Veerman,1995).Dezedrie facettenvanlevensbeschouwing wordeninparagraaf2.2.5naderuitgewerkt.
DeprotestantsekerkeninNederlandzijnverdeeldineenaantalgrote,sterkgeorganiseerde kerkgenootschappen, te weten de kerken van het gereformeerd protestantisme,deLutherseKerkeneenaantalkleineregroeperingendieineenbetrekkelijk
loskerkelijk verband georganiseerdzijn. Bijdezegroeperingen valttedenkenaan
de baptisten, de vrije evangeliegemeenten en de pinkstergemeenten. Deze groeperingen worden ook wel aangeduid als ‘evangelisch’ (Polderman, 2002), zie figuur
2.2.2.Dekerkgenootschappendiebehorentothetgereformeerdprotestantismezijn
in de twintigste eeuw herkenbaar aan hun specifieke maatschappelijke oriëntatie,
namelijkineigenmaatschappelijkgeorganiseerdeverbanden,zoalspolitiekepartijen,media,maatschappelijkekoepels(onderwijs,zorg,agrarischeorganisaties)enin
werkgevers- en werknemersorganisaties (Polderman, 2002). Binnen het gereformeerd-protestantisme in Nederland valt een aantal kerkgenootschappen te onderscheiden.Dezekerkenhebbendevolgendedriebelijdenisgeschriftengemeenschappelijk:deNederlandseGeloofsbelijdenis,deHeidelbergseCatechismusendeDordtscheLeerregels(DekkerenPeters,1989).
Op1mei2004isdeProtestantseKerkNederland(PKN)ontstaanuiteenfusievan
de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken (synodaal) en de
Lutherse Kerk. In de dagelijkse praktijk blijven de verschillen, in kerkelijke gemeentenenindegodsdienstigeopvattingenoverhetalgemeen,nognetzoherkenbaaralsvoordefusie.Oponsonderzoekheeftdefusiegeenwezenlijkeinvloed.Bij
debeschrijvingvandekerkengevenwedevoorkeuraandebeschrijvingzoalsdie
voordefusiewas(Stoffels,2006).Daarmeekomenwetotdevolgendeonderscheiding van gereformeerd protestantse kerken: (tussen haakjes geven we de geschatte
ledenaantallenper1januari2007)
1. NederlandseHervormdeKerk(1.823.000)
–HersteldHervormdeKerk(57.500)–
2. GereformeerdeKerkeninNederland(synodaal)*)(675.000)
3. ChristelijkeGereformeerdeKerken(74.700)
4. (oud)GereformeerdeGemeenten(eventueelmettoevoeginginNederlanden/of
Noord-Amerika)(155.000)
5. Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (125.000) en Nederlands Gereformeerde
Kerken(32.500).
*)Indezeopsommingwordendeformelenamengebruikt,inclusiefdegebruikelijketoevoegingentussenhaakjes.

1. Nederlandse Hervormde Kerk
BinnendeNederlandseHervormdeKerkzijndriestromingenteherkennendiegebaseerdzijnopverschillende opvattingenoverhetreformatorischekaraktervande
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kerk. Deze stromingen, modaliteiten genoemd, zijn: de Confessionele Vereniging,
devrijzinnigerichtingendeGereformeerdeBond.DeafscheidingenvandeNederlandseHervormdeKerk,dieindeloopvandegeschiedenishebbenplaatsgevonden,
komen steeds voort uit een hang naar de traditionele orthodoxe geloofsleer. Dit
afscheidingsproceskangetypeerdwordenalsdestrijdtussende‘preciezen’ (traditionelen)ende‘rekkelijken’ (modernen),waarbijdepreciezenzichafscheidden,met
uitzondering vandeGereformeerdeBonders(Dekkeren Peters,1989).De mensen
die zich tot de stroming van de Gereformeerde Bond rekenen, noemen zich Hervormd Gereformeerden of Gereformeerde Bonders (Veerman, 1995). De GereformeerdeBondisop18april1906opgerichtuitbezorgdheidoverenprotesttegende
seculariserendeontwikkelingenbinnende Nederlandse HervormdeKerk. Zijkreeg
in 1909 haar officiële naam: ‘Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging
van de Waarheid in de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk’. De ‘aanhangers’ vandezestromingwildenbinnen‘devaderlandsekerk’blijvenenzichdus
niet afsplitsen. De doelstelling van de Gereformeerde Bond is de verbreding en
verdedigingvande‘orthodoxegereformeerdewaarden’inhetmiddenvandeNederlandse Hervormde Kerk (Dekker en Peters, 1989). De Gereformeerde Bond heeft
eenaantaleigenorganisatiesenverenigingen.ZijvormtdaarmeeeenvrijsterkgeorganiseerdgeheelbinnendeNederlandseHervormdeKerk.Ditvormtdebasisvoor
een sterke kerkelijke betrokkenheid van deze hervormden, in tegenstelling tot de
hiervoor genoemde ‘confessionelen’ en ‘vrijzinnigen’. Een deel van de gemeenten
die zich rekenden tot de Gereformeerde Bond zijn niet meegegaan in de hiervoor
genoemde fusie van de PKN. Zij hebben zich verenigd in de Hersteld Hervormde
Kerk. De mensen die zich rekenen tot de voorheen ‘Gereformeerde Bond’gemeentenendeHersteldHervormdeKerkzijntetyperenalsorthodox-protestant.
DeoverigeledenvandeHervormdegemeentenbinnendePKNkunnenalsmodernprotestantgezienworden.

2. Gereformeerde Kerken in Nederland (synodaal)
DeGereformeerdeKerkeninNederlandzijnin1892opgericht.Degereformeerden,
diealsvolgelingenvanAbrahamKuyperbeschouwdkunnenworden,hebbenaltijd
hetgeloofmethetdagelijkseleventrachtenteverbinden(DekkerenPeters,1989).
Hieruit blijkt dat hun maatschappelijke betrokkenheid groot en ruimhartig is. Het
gereformeerdekarakterkomttotuitinginhethandhavenvandegereformeerdebelijdenis en een herwaardering van het calvinistische verleden. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg men binnen de Gereformeerde Kerken (synodaal) op theologisch
en kerkelijk gebied steeds meer te maken met allerlei moderne opvattingen. Opnieuwwildemenopprogressieveenmodernewijzedeontwikkelinginwetenschap
ensamenlevinglateninwerkenopdeeigenopvatting.
In dejaren zestig ontstaat een breuk met de traditie bij de Gereformeerde Kerken.
Zijvoeldenzichnietlangergebondenaandebelijdenisgeschriften.Degereformeerdebelijdeniswordtdoorhengerelativeerd,evenalsdeletterlijkeinterpretatievande
Bijbel.EenmeerpersoonlijkekeuzeindeomgangmeteninterpretatievandeBijbel
werdmogelijk,waardoorbinnendeGereformeerdeKerkeneengrotematevanpluraliteitontstond(DekkerenPeters,1989). Doordezebreuk metde traditiezijnde
GereformeerdeKerkentetyperenalsmodern-protestant.
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3. Christelijke Gereformeerde Kerken
HetkerkverbandvandeChristelijkGereformeerdeKerkenisin1892ontstaandoor
een fusie van een aantal afgesplitste kerkelijke groeperingen. De christelijke gereformeerden vormen een traditioneel gereformeerd kerkgenootschap, waarin zich
weinigveranderingenvoordoen.Ditkerkgenootschapkenmerktzichdooreensterke
nadrukophetpersoonlijkbevindelijkegeloofsleven.Onderbevindelijkheidverstaat
mendeinnerlijkebelevingvandeexistentiëleervaringenvanhetingrijpenvanGod
in het persoonlijke leven en de menselijke reactie daarop. Zij zijn traditioneler en
behoudenderin hunopvattingen overbijvoorbeeldgebruik vaneen Bijbelvertaling
dan de hiervoor genoemde synodaal gereformeerden (Dekker en Peters, 1989). De
opvattingenoverhetgebruikvandeBijbelbijmaaltijdenenbijeenkomstenzoalsde
christelijkegereformeerdendiehanteren,komtovereenmetdievandeledenvande
Gereformeerde Gemeenten en van leden van de hervormde Gereformeerde Bond.
MensendietotdatdeelvandeledenvandeChristelijkGereformeerdeKerkbehoren
kunnenalsorthodox-protestantsgetypeerdworden.BinnendeChristelijkeGereformeerde Kerken is de laatste decennia een beweging zichtbaar van een moderner
deel,datmeerverwantschapvertoontmetdeNederlandsGereformeerdenenGereformeerd Vrijgemaakten. Mensen die zich tot deze stroming rekenen noemen zich
overwegendmodern-protestants.

4. (oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland)
Deze groep kerken bestaat uit de leden van de Gereformeerde Gemeenten (sinds
1907),Oud-GereformeerdeGemeenteninNederland(sinds1948)enGereformeerde
GemeenteninNederland(sinds1953).Hetbetrefthiereentraditionelegroepkerken,
waar als Bijbelvertaling (vrijwel) alleen de Statenvertaling wordt gebruikt (d.d.
1637)en(overwegend)alleendepsalmberijminguit1773wordtgezongen(Dekker
enPeters,1989).DegenoemdeBijbelvertalingwordtgezienalsdeenigebetrouwbarevertalingvandeBijbeluitdegrondteksten.Kenmerkendvoordeze‘bevindelijkgereformeerden’ is de aandacht voor de persoonlijke kennis van zonde en schuld,
hetzichverrehoudenvanwereldseopvattingenendestrengeinvullingvandezondag.Dekerkelijkebetrokkenheidvandeledenvandezekerkeniszeersterk.Deze
kerkenhebbeneenhechtnetwerkvankerkelijkeensemi-kerkelijkeverenigingenen
organisaties.ErzijnveelscholenopgerichtopgrondvandebelijdenisvandeGereformeerde Gemeenten. Het ‘Reformatorisch Dagblad’ is gericht op de leden van
dezekerken,evenalsopdeaanhangersvandeGereformeerdeBondendeChristelijkeGereformeerdeKerken(Veerman,1995).Ledenvandezekerkenzijntetyperen
alsorthodox-protestants.

5a. Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) hebben zich in 1944 afgesplitst van
de(synodaal)GereformeerdeKerk.Deaanleidingwaseenleerstellingoverdedoop
van kinderen. In de zogeheten Vrijmaking heeft het meest orthodoxe deel van de
Gereformeerde Kerken zich afgesplitst. Ze vormen een typisch orthodoxgereformeerd kerkgenootschap met een moderne inslag, uitgaande van de belijdenisgeschriften:deDrieFormulierenvanEnigheid. ‘In vergelijking met de synodalen
zijn de vrijgemaakt-gereformeerden rechtlijnig gebleven, zowel in hun leer als in
hunkerkelijkebetrokkenheid.Devrijgemaaktenstaanwelopenvoorveranderingen
binnendekerk(DekkerenPeters,1989).Watbetreftdemaatschappelijkeoriëntatie
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kangesteldwordendateenbelangrijkkenmerkvandeGKvdezogenaamdeexclusiviteitis.Datwilzeggendatzijzichhebbenverbondenaanmaatschappelijkeorganisatiesdieaandeeigenkerkelijkeoriëntatiegelieerdzijnenuitsluitendvoor vrijgemaakten toegankelijk zijn. In het jaarlijks verschijnende ‘Handboek’ van deze
kerkenvindtmeneenbreedscalaaanmaatschappelijkeorganisatiesvoorenvanuit
dezekerken.Menheefteigenorganisatiesvoormaatschappelijkeactiviteiteneneen
eigen krant:het Nederlands Dagblad.Sinds1990 wordterbinnendevrijgemaakte
kringensteedsmeernagedachtoverderelativeringvandeexclusiviteitvande‘vrijgemaakte kerk’ en de daarbij behorende organisaties. De tendens is zichtbaar dat
men orthodox-gereformeerd wil blijven, maar niet meer exclusief voor het eigen
kerkgenootschap(Velema,1994).HoeweldeleerbinnendeGKvnogveeltraditioneel orthodox-protestantse karakterelementen heeft, zijn de leden van deze kerk in
veel opvattingen over het leven in de maatschappij te typeren als modernprotestants.

5b. Nederlands Gereformeerde Kerken
DeNederlandsGereformeerdeKerken(NGK)zijnin1967ontstaanuitdeGereformeerde KerkenVrijgemaakt. De ledenvandezekerkstaanopenvoordesamenleving,hechtenwelaanorthodox-protestantseopvattingen,maarminderaandedaarbijbehorendekerkelijkevormenenrituelen. Ze vertoneneen sterke kerkelijkebetrokkenheid die bij deze geloofsoriëntatie past. De ‘vrijgemaakte exclusiviteitgedachte’ ontbreekt bij de Nederlands-gereformeerden.Zijzijnhiermeehettegenovergesteldevandevrijgemaaktenindeopvattingenoverdeeigenorganisaties(Dekker
en Peters, 1989). Hierdoor kan gesteld worden dat de maatschappelijke oriëntatie
van de Nederlands-gereformeerden ruimer is dan die van de Gereformeerdvrijgemaakten. De leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk zijn als modernprotestantstetyperen.

2.2.3Stromingenbinnendegereformeerd-protestantsekerken
Uitdebovenstaandebeschrijvingenvandeverschillendegereformeerd-protestantse
kerkenblijktdatergroteverschillenbestaaninoriëntatieopdetraditionelegeloofsleer. De verschillen zijn met name: kerkelijke betrokkenheid, opvattingen over het
gebruikvandeBijbelenmaatschappelijkeoriëntatie(DekkerenPeters,1989).Deze
onderverdelingindriefacettennemenweoverinonsonderzoek.Defacetten wordeninparagraaf2.2.5naderuitgewerkt.Werichtenonsinditonderzoekuitsluitend
op de kerkelijke situatie in Nederland, in navolging van Peters en Dekker (1989),
Veerman(1995)enBult(1997).
De kerkgenootschappen kunnen in een matrix samengebracht worden waarbij een
indeling in orthodox-protestants en modern-protestants mogelijk wordt en hun
onderlinge positionering (Dekker en Peters, 1989) (zie figuur 2.2.2). De
evangelisch-protestantse groepering past niet binnen de gereformeerde traditionele
kerken, maar de geloofsleer is herkenbaar als modern-protestants (Polderman,
2002). De kerkgenootschappen zijn in deze matrix ingedeeld op grond van de
kenmerkendeopvattingenbinnendatkerkgenootschap.Inditonderzoekplaatsenwe
deprotestantserespondentenineenvandetweestromingen:orthodox-protestantsen
modern-protestants.
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Figuur 2.2.2 Protestantse kerkelijke groeperingen (naar: Dekker en Peters, 1989)

2.2.4Katholiekelevensbeschouwing
Omstreeks1850zijnerinNederlandvanuitdeRooms-katholiekeKerkbewegingen
op gang gekomen om ´eigen maatschappelijke organisaties´ op te richten. De
Rooms-katholiekeKerkbepaaldehoemensenzichbehoordentegedragen.De kerkelijkeleerhadbetrekkingophetpersoonlijkeenmaatschappelijkeleven(Dekkeret
al.,1997).Vanafongeveer1900warendekatholiekensterkgeorganiseerdineigen
maatschappelijke organisaties en verbanden binnen de Nederlandse samenleving
(Hellemans,1988).
Op het Tweede Vaticaans Concilie (1962 - 1965) werd gesproken over geloofsinhoudenliturgieenhetgebruikvandeBijbel,hetkaraktervandekerk,deplaatsvan
dekerkindewereldendeverhoudingtotanderegodsdiensten.HetConciliegafaan
dekatholiekegelovigeninNederland ruimtevooreenprocesvanvernieuwing.De
‘naarbinnen’gerichtehoudingkonveranderenineennaardesamenleving–‘naar
buiten’–gerichtehouding.Niet‘gehoorzaamheidaandekatholiekekerkleer’,maar
eeneigenverantwoordelijkheidwerdhetcredo(Polderman,2002;Grün,2006).Als
reactiedaarop werdvanuit Rome geprobeerddezeontwikkelingentekeren metde
benoemingenvanbehoudendebisschoppenen hetuitgevenvaneenkatholiekeNederlandseBijbelvertaling.Dithadnietveelsucces,ervondeenversneldprocesvan
vervreemdingvande kerkplaats(Dekkeretal.,1997).In1997werdinNederland
eengrootonderzoekuitgevoerdondergelovigenvanprotestantsekerkenendekatholiekekerkdatgepresenteerd werdonderdetitel´God in Nederland´(Dekkeret
al.,1997).Indevolgendejarenwerdhetonderzoekherhaald,totdathetin2007voor
de vierde keer is uitgevoerd (Dros, 2007). Hoewel uit deze onderzoeken blijkt dat
ontkerkelijkingbijallekerkenvoorkomt,doetditverschijnselzichvooralsterkvoor
bijdekatholieken.Metbetrekkingtotdekerkelijkebetrokkenheidkangesteldwordendateenkleindeelvandebehoudend-katholiekendaadwerkelijkinvulling geeft
aanhungeloofenkerkgang,terwijlvoorhetovergrotedeelvandekatholieken,de
modern-katholieken, het geloof tot een soort cultureel element is geworden (Post,
2005). De tendens tot het loslaten van de traditionele opvattingen over geloof in
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God,dekerkendeBijbelblijktbijdekatholiekenzichmeerdanbijdeprotestanten
temanifesteren.Wegevenenkelevoorbeeldenvandekatholiekesecularisatie:
x Vanaf 1970 is het kerkbezoek en de kerkelijke betrokkenheid van katholieken
sterkafgenomen(Dekkeretal.,1997:Polderman,2002);
x HettraditionelegeloofinGodisbijveelkatholiekenvooreengrootdeelvervangendooreengeloofineenhogere machtdie hetlevenbeheerst. Geloofineen
niet-persoonlijke God is kenmerkend voor de meerderheid van de katholieken.
Dezekatholiekenwordeninonsonderzoekgerekendtotdemodern-katholieken
(Dekkeretal.,1997);
x Deorthodoxieonderdekatholiekegelovigenisindertigjaartijdafgenomenvan
38%naar3%.Hierbijgaathetomgelovigendienogeentraditionelewijzevan
gelovenen geloofsvoorstellinghebben.Deze katholieken wordeninonsonderzoekgerekendtotdebehoudend-katholieken(Dekkeretal.,1997);
x Eengrootdeelvandekatholiekenhechtgeenwaardemeeraan deeigenkatholiekeorganisatiesengebruiken.Eenkleindeelorthodoxekatholiekenhoudtnog
vastaanhetsacralekerkelijkedenken(Dekkeretal.,1997);
x Veel katholieke maatschappelijk organisaties zijn in de loop van de laatste decennia van de twintigste eeuw opgegaan in algemene organisaties (Hellemans,
1988);
x Van de katholieken heeft driekwart een Bijbel in huis, in tegenstelling tot de
protestanten,dievrijwelalleneenBijbelinhuishebben.Meerdandehelftvan
dekatholiekenleestnooituitdeBijbel(Dekkeretal.,1997).
Integenstellingtotbijdeprotestantsekerken,wordenledenvandeKatholiekeKerk
nietuitgeschrevenalslid.DeNederlandseRoomsKatholiekeKerkprovincieteltdan
ookveelmeerledendankerkbezoekers.Hetaantalledenwordt per1januari2007
geschatop4.352.000(bron:Kaski,RKstatistischbureau).

2.2.5Facettenvanlevensbeschouwing
Uit de voorgaande beschrijving van zowel de protestantse kerken als de Rooms
KatholiekeKerkblijktdatdeledenvan al dezekerkeneenaantal facetten vanhet
kerkelijklevenbelangrijkvinden.Dezefacettenzijnvoordeprotestantenvaakzelfs
debasisvoorhetontstaanvannieuwekerkgenootschappengeweest(kerkscheuringen).Dewijzewaaropiemandinvullinggeeftaandezedriefacettengeefteenindicatie tot welke categorie van geloofsoriëntatie de respondent behoort: orthodox/behoudend of modern. We gebruiken deze facetten voor de operationalisering
vanlevensbeschouwingindevragenlijst,zieparagraaf3.2.2.1.Deverschillentussen
decategorieënbinnendegeloofsoriëntatiemanifesterenzichindeonderstaandedrie
facettenvanlevensbeschouwing(ziefiguur2.2.3):
1. Kerkelijkebetrokkenheid;
2. GebruikvandeBijbel;
3. Maatschappelijkeoriëntatie.
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Kerkelijkebetrokkenheid
Christelijke
levensbeschouwing

GebruikvandeBijbel
Maatschappelijkeoriëntatie


Figuur 2.2.3 Kernbegrip christelijke levensbeschouwing met drie facetten

1.Kerkelijkebetrokkenheid
Hetfacet‘kerkelijkebetrokkenheid’betreftdewijzewaaropderespondenteninvulling geven aan hun verbondenheid met de kerk. De christelijke categorieën geven
elk een andere invulling aan de verschillende aspecten: lidmaatschap van de kerk,
hetkerkbezoekendeelnameaandekerkelijkeactiviteiten.Eenhogematevandeze
kerkelijkebetrokkenheidvergrooteensterkenormatievebindingbijdeledenvande
kerk(Reitsma,2007).
Wezijneronsvanbewustdatderespondentennietallenopdezelfdewijzeorthodox
of modern zijn. De scores die de respondenten kunnen geven aan de vragen die
behorenbijdeaspectenvandekerkelijkebetrokkenheidzijneenindicatietotwelke
categorie van geloofsoriëntatie men gerekend kan worden. Het kerkgenootschap
waartoe men behoort is een belangrijke indicator voor geloofsoriëntatie, zie figuur
2.2.2. Met betrekking tot het kerkbezoek kan gezegd worden dat orthodoxprotestantenenbehoudendkatholiekenveelvakernaardekerkgaandandemoderne
categorieën.Deinzetbijkerkelijkeactiviteitenhangtsamenmethetkerkbezoek.

2.GebruikvandeBijbel
Eenbelangrijkfacetvandelevensbeschouwingisdeopvattingoverenhetgebruik
van de Bijbel. Er zijn verschillende Bijbelvertalingen in gebruik, zowel bij protestantenalsbijkatholieken(Dekkeretal.,1997).Verschillendekerkelijkegroeperingenhebben voorkeur vooreenof twee Bijbelvertalingen. De verschillende categorieën hebben een verschillende visie op hoe men met de Bijbel dient om te gaan.
Orthodox-protestanten wijzen vaak moderne methoden van Bijbelonderzoek af en
willen daarvan veelal zelfs geen kennis nemen, hetgeen wordt aangeduid met de
term ‘Bijbelgetrouw’(Graafland,C.,2001).DeopvattingenoverdefrequentiewaarinmendeBijbelleestverschiltpercategorie,metnamebijdeprotestantsecategorieën.Deorthodox-protestantenlezen(vrijwel)elkedagenbijnauitsluitenddeStatenvertaling, terwijl de modern-protestanten een diversiteit aan Bijbelvertalingen
lezenen(veelal)nietelkedag.Bijdekatholiekenishet(thuisofpersoonlijk)lezen
vandeBijbelvanoudshernauwelijksgebruikelijk.Hetfacet‘gebruikvandeBijbel’
is onderverdeeld in de aspecten: lezen van de Bijbel, frequentie daarvan, voorkeur
vooreenBijbelvertalingeninspiratievanuitdeBijbelvoorhetleidinggeven.

3.Maatschappelijkeoriëntatie
Vanafhetbeginvandetwintigsteeeuwisertussendelevensbeschouwelijkezuilen
in Nederland een scherp onderscheid zichtbaar, zoals beschreven in de paragrafen
1.4en1.5.Hetprocesvandeontwikkelingvanditonderscheidwordtaangeduidmet
de term verzuiling: men ging zich zoveel mogelijk verenigen in maatschappelijke
verbanden en organisaties van de eigen richting: socialisten, liberalen, katholieken
enverschillendeprotestantsecategorieën.Vanafongeveerdezestigerjarenontstond
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er een ‘tegen-proces’, ontzuiling genoemd (Hellemans, 1988). Voor wat betreft de
gerichtheid op en positionering in de samenleving, maatschappelijke oriëntatie genoemd,iseendeelvandeprotestantsekerkennietmeegegaaninhetontzuilingproces.Veelkatholiekeenmodern-protestantseorganisatieszijnopgegaaninalgemene
maatschappelijkeorganisaties(Reitsma,2007).De orthodox-protestantenzijnsterk
gerichtophetbehoudvandeeigenidentiteit.Zijhebbenzichverbondeninverenigingendiegerelateerdzijnaandeeigenkerkelijkerichting.Erzijn,zoalsindegenoemdeparagrafenbeschreven,voorprotestantsechristeneneigenwerkgeversorganisatiesopgericht.Indevragenlijstishetlidmaatschapvaneenwerkgeversorganisatiealseenaspectvan‘maatschappelijkeoriëntatie’opgenomen.

2.3Leiderschapsstijl
2.3.1Inleiding
In dit onderzoek richten we ons op de opvattingen van managers over hun
leiderschapsstijlenHRM-beleid,zie figuur2.1.1.Hetdoelvandezeparagraafishet
schetsen van een theoretisch kader over leiderschapsstijl en de operationalisering
daarvantenbehoevevandevragenlijstendeanalyses.
We leiden het gedeelte over leiderschapsstijl in met een overzicht van de
theorievorming betreffende leiderschap en leiderschapsstijl in paragraaf 2.3.2. In
paragraaf2.3.3schetsenwetweedimensiesvanleiderschap,teweten:taakgerichten
mensgericht(BlakeenMouton,1964,1968;Veen,1989).Vervolgensbeschrijvenwe
in paragraaf 2.3.4 beknopt enkele theorieën over leiderschap, gestructureerd in drie
facetten: 1. hiërarchische positionering; 2. aansturing van de medewerkers (op basis
van het mensbeeld) en 3. managementrollen (Blake en Mouton, 1964, 1968; Quinn,
Faerman, Thompson en McGrath, 1998). Deze facetten vormen de basis voor de
operationalisering van de twee dimensies van leiderschap in de vragenlijst. De
hypothesen over leiderschapsstijl, die handelen over het effect van de
levensbeschouwing van de manager op de volgende twee variabelen: de mate van
mensgerichtheidendematevantaakgerichtheid,zijnbeschreveninparagraaf2.3.5.

2.3.2Ontwikkelingvantheorieënoverleiderschap
Managersbepalenvooreengrootdeelhetarbeidsklimaatbinneneenorganisatieende
wijze waarop de werknemers functioneren binnen het arbeidsproces (Keuning en
Eppink, 1993; Heil, Bennis en Stephens, 2000; Wennekes, 2006). In de
theorievorming over het leidinggeven, zoals beschreven in de Introductie, is
aanvankelijk gesteld dat de persoon van de leider bepalend is voor het te behalen
resultaat. Later constateerde men dat andere factoren eveneens hierop van invloed
kunnenzijn.Dezefactorenzijnonderanderedesituatie waarin leidingwordtgegeven
en de opvattingen van de manager over: leiderschap en verantwoordelijkheid van
zowel de werkgever als de werknemers en de mate van professionaliteit van de
medewerkers (Blake en Mouton, 1968; Keuning en Eppink, 1993; Schuijt, 2001;
Boselieetal.,2001).Wijrichtenonsonderzoekopdeopvattingenvan managersen
latendesituatiekenmerken,afgezienvandetoetsopeenmogelijkinteracterendeffect,
buitenbeschouwing.

Wetenschappelijkonderzoek
In de Introductie hebben we reeds geschreven dat vanaf ongeveer 1980 steeds meer
publicaties over leiderschap zijn verschenen (Avolio, Bass en Jung, 1999; Alimo-
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MetcalfeenAlban-Metcalfe,2001).DenHartog,MuijenenKoopman(1997)spreken
over ‘nieuw leiderschap’ dat in die periode is ontstaan. Destroomvanpublicatiesisop
ganggekomen,doordatinhetbedrijfslevenveelmeeraandachtwerdgeschonkenaan
hetgeheelvandebedrijfsprestaties:deperformance.Dezepublicatieskunnenintwee
typen onderscheiden worden, namelijk de ‘goeroeachtige’ en de wetenschappelijke
publicatiesdieoponderzoek gebaseerdzijnen gerichtoptheorievorming.Hoganen
Kaiser (2005) spreken in dit verband over het werk van de goeroes – tamelijk
prozaïsch – over publicaties van ‘troubadours’. Zij zien leiderschap als één van de
belangrijkste onderdelen van de ‘menswetenschappen’ (human-sciences) en tegelijkertijd, historisch gezien, als één van de meest ondergewaardeerde en minst
begrepenonderwerpen.Zijvindenleiderschapomtweeredenenbelangrijk.Teneerste,
goede leiders zijn de sleutel tot het succes van de organisatie en maken dat veel
mensen gelukkig zijn. Ten tweede – nog belangrijker – slechte leiders zijn een
bedreiging voor zowel de organisatie als voor het welzijn van de medewerkers. Zij
geven aan dat 65% tot 85% van de werknemers ontevreden zijn met hun (slechte)
leidinggevende.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat er een positieve relatie bestaat tussen het
leiderschapvandemanagerendeprestatiesvanhetbedrijf.Goedleiderschapleidttot
een betere bedrijfscultuur, financieel voordeel, betere prestaties en hogere arbeidstevredenheidvanmedewerkers(HowellenAvolio,1993;Koene,VogelaarenSoeters,
2002).
Vaakwordtbijonderzoekbetreffendeleiderschapgekekennaarverschillendefactoren
die het leiderschap kunnen beïnvloeden, zoals het geslacht van de manager. Hierbij
wordt verondersteld dat vrouwen een andere stijl van leidinggeven vertonen dan
mannen.Ook wordtgekeken naardecontext waarin deleidinggevendefunctioneert.
Hierbij maakt men onderscheid tussen profit- en non-profit bedrijven of
overheidsorganisaties; tussen typisch mannelijke bedrijven (sport, ICT, techniek) en
typisch vrouwelijke organisaties (gezondheidszorg, kleding- en cosmeticabedrijven).
Overhetalgemeenblijktdatditsoortaspectengeenverschilmaaktinhetleiderschap
of de leiderschapsstijl van managers (Alimo-Metcalfe en Alban-Metcalf, 2001; Van
Engen,VanderLeedenenWillemsen,2001).Overigenswordtdoordeverschillende
onderzoekersaangegevendatinhettoekomstigonderzoekeenverderedifferentiatiein
de onderzoekscontexten nodig is, om de gevonden resultaten te verifiëren of te
nuanceren.

In veel onderzoek naar leiderschap wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die de
opvattingen van ondergeschikten meten over hun leidinggevenden, soms de directleidinggevende,somsookvanleidinggevendenuithogeremanagementlagen(AlimoMetcalfeenAlban-Metcalfe,2001).Daarnaastwordtgebruikgemaaktvaneenonderzoeksmethodewaarindeleidinggevendeoverzichzelfantwoordengeeftin een ‘selfreport’. Voor Alimo-Metcalfe en Alban-Metcalfe is het nog geen uitgemaakte zaak
welkeonderzoeksmethodedebesteis.Eencombinatievankwalitatiefenkwantitatief
onderzoeklijktheneengoedeoplossing.
Hetisechterdevraagwatnupreciesonderzochtwordtendaarbij,watprecieswordt
gemeten. In een uitgebreid literatuuronderzoek met een overzicht van vele leiderschapsonderzoeken vraagt De Vries (2008) zich af ‘Wat meten we precies?’. Hij
constateert dat veel onderzoek gericht is op inter-persoonlijke aspecten van het
leiderschap (tussen leidinggevende en medewerkers), maar tegelijkertijd is ook veel
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onderzoekgerichtopnon-inter-persoonlijkeaspecten.Bijdelaatsteaspectenverwijst
hij naar contextuele invloeden, maar ook naar invloeden van onderdelen van de
persoonlijkheidvandemanager.Hijpleitvooreenveelduidelijkeronderscheidinhet
definiëren van wat wordt onderzocht. In dit verband wordt soms het verschil
aangeduiddoordewoorden ‘management’en‘leiderschap’.Metmanagement wordt
verwezennaardeinter-persoonlijkeactiviteitenvandemanager,deleiderschapsstijl,
enmetleiderschapwordtverwezennaardepersoonlijkheid(envisie)vandemanager
(Fulop, Linstead en Dunford, 2004). In ons onderzoek richten we ons op de
managementopvattingenvandemanagersendaarmeeophunleiderschapsstijl,dusop
deinter-persoonlijkeaspectenvanhetleidinggeven.

Leiderschapenleiderschapsstijl
Leiderschap wordt vaak gebruikt om aan te geven welk type persoon iemand is of
welkepersoonlijkheidiemandheeft.Ditvindenweteruginhetpolitieke,kerkelijkeen
maatschappelijke leven. Men spreekt vaak over voorbeelden van ‘groot leiderschap’
van mensen die vele aanhangers weten te inspireren, zoals Gandhi, Mandela, Che
Guevara, Kennedy en Martin Luther King.  Voor veel managementgoeroes zijn dit
type leiders voorbeelden waarop zij hun publicaties en leiderschapsprogramma’s
baseren(HoganenKaiser,2005).Inhetwetenschappelijkonderzoekwordteveneens
veelgebruikgemaaktvanaanduidingenvanleiderschapdoor–vaakaanwereldleiders
ontleende – typeringen te geven, zoals charismatisch leiderschap, visionair
leiderschap, inspirerend leiderschap, authentiek leiderschap, servant leadership
(Alimo-Metcalfe en Alban-Metcalfe, 2001; Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing
enPeterson, 2008). Een bijzondere vorm van leiderschap wordt aangeduid met ‘Level
5’ leiderschap (Collins, 2001). Dit type leiderschap is gebaseerd op een zeer
omvangrijk empirisch onderzoek naar topmanagers die hun bedrijf ‘van goed naar
groot’ hebben gebracht, waardoor het bedrijf op zijn gebied wereldmarktleider is
geworden. Een ‘Level 5-manager’ wordt, opmerkelijk genoeg, gekenmerkt door een
nederige, bescheiden, voorzichtige, op de medewerkers gerichte persoonlijkheid.
Slechts 11 managers konden deze kwalificatie krijgen. Hogan et al. (2005) noemen
deze ‘Level 5’-typering nadrukkelijk onder het wetenschappelijke leiderschapsonderzoek en niet bij de publicaties van de ‘troubadours’. 
De ‘ideaaltypische’ aanduidingen van leiderschapsgedrag in termen van typen
leiderschap, waarvan  hiervoor enkele voorbeelden zijn gegeven, kunnen leiden tot
verwarring bij de ‘lezers’. Het is vaak niet geheel duidelijk wat onder het betreffende
leiderschapstypemoetwordenverstaan.Eeneenvoudigerwijzevanomschrijvingvan
het leiderschap van een manager is mogelijk door gebruik te maken van het
beschrijvenvandestijlvanleidinggeven,deleiderschapsstijl(VanEngenetal.,2001;
Koene et al., 2002). Eén van de meest duidelijke, maar ook eenvoudig herkenbare,
schaalvanleiderschapisdetweedimensionaleschaal,metdedimensiestaakgerichten
mensgericht(Syroit,1979;Koeneetal.,2002)gebaseerdophetleiderschapsdiagram
vanBlakeenMouton(1964).

Leiderschapsschalen
Indelaatstedecenniaisveelonderzoekverrichtnaarleiderschapbinnenorganisaties.
Eenkenmerkendonderdeelvanhetonderzoeknaarleiderschapishetontwikkelenvan
‘leiderschapsschalen’. Dit is een instrument, een ‘vragenlijst’ waarmee het leiderschap
ofdeleiderschapsstijlvaneenmanagerinkaartkanwordengebracht.Vaakbestaathet
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wetenschappelijkonderzoekuithetverderontwikkelenvanbestaandeschalen.Inhet
onderzoeknaarleiderschapzienwetweerichtingenontstaan,namelijkeenrichtingdie
de leiderschapsschalen vormgeeft met ‘typen leiderschap’ en een richting die het
leiderschap beschrijft met behulp van ‘stijlen van leiderschap’. De benadering van
typen van leiderschap is veelal gebaseerd op een leiderschapsschaal die in 1985
ontwikkeld is door Bass en Avolio en naderhand door de ontwerpers zelf werd
bevestigd in 1999 (Avolio et al., 1999). Zij hebben een schaal ontwikkeld met twee
typen leiderschap, te weten: transactioneel en transformationeel leiderschap, de
zogenaamdeMLQ(MultifactorLeaderschipQuestionnaire).Erzijndiversevarianten
ontwikkeldopdeMLQeninvelevariantenwordtdezeschaaltoegepast(DenHartog
et al., 1997). Transactioneel leiderschap heeft betrekking op de transactie die plaats
vindt tussen de manager en de ondergeschikte, namelijk betreffende het werk dat
gedaan wordt met als tegenprestatie de beloning, dan wel het salaris.
Transformationeelleiderschapisgerichtopdeonderlingeverhoudingenenwederzijds
vertrouwen,inspiratiedoordemanager,stimuleringvanmedewerkersenbindingvan
medewerkersaandeorganisatie.Transactioneelleiderschapwordtwelaangeduidmet
‘extern-georiënteerd’ en transformationeel leiderschap met ‘intern-georiënteerd’(Den
Hartog, et al., 1997; Avolio et al., 1997; Alimo-Metcalfe en Alban-Metcalfe, 2001).
Den Hartog et al. (1997) hebben een derde leiderschapstype toegevoegd, namelijk
‘laissez-faire’ leiderschap. Dit laatste type heeft in de onderzoeksliteratuur geen
belangrijkeplaatsgekregen.
Arnold,Arad,RoadesenDrasgow(2000)hebbendeMLQlinkslatenliggeneneen
nieuwe schaal ontwikkeld, de Empowering Leadership Questionnaire (ELQ). Deze
nieuwe leiderschapsschaal is ontwikkeldomdater,aldusdeauteurs, volgens nieuwe
concepten gewerkt wordt. In tegenstelling tot voorheen in de traditionele
organisatiestructuurwordenzoveelmogelijkmanagementlagenverwijderdenkrijgen
teamsveeleigenverantwoordelijkheidvoordeuitvoeringvanhetwerk.Menspreekt
vanzelfsturende,semi-autonomeof ‘empowered’ teams. Dit vraagt een geheel ander
leiderschapendusookeenanderwetenschappelijkonderzoeksinstrument.

De tweede benadering van leiderschap betreft het onderscheid in ‘stijlen’ van
leiderschap. In de literatuur worden steeds twee dimensies aangegeven: taakgericht
(task-oriented)enmensgericht(relation/people-oriented)(Syroit,1979;VanEngenet
al., 2001; Koene et al., 2002). Deze twee leiderschapsdimensies worden steeds als
twee onafhankelijke dimensies gezien in een tweedimensionaal model. Met enige
‘vrijmoedigheid’ kan men de twee leiderschapstypen van Bass en Avoliovergelijken
met de twee genoemde leiderschapdimensies: transactioneel leiderschap past bij de
taakgerichte dimensie en transformationeel leiderschap is herkenbaar in de
mensgerichte dimensie. Bass en Avolio, die in tegenstelling tot eerdere opvattingen,
ervan uit gaan dat de twee typen leiderschap twee dimensies zijn in een
tweedimensionaal diagram, vinden zelf echter dat het verschil te groot is om de
hiervoor genoemde vergelijking te kunnen maken (Den Hartog et al., 1997a/1997;
Alimo-MetcalfeenAlban-Metcalfe,2001).
De benadering waarin wordt uitgegaan van de twee onafhankelijke
leiderschapsdimensies, is voornamelijk gebaseerd op de Supervisor Behaviour
Description Questionnaire (SBDQ), welke in 1979 door Syroit in het Nederlands is
vertaald. In deze leiderschapsschaal zijn de twee dimensies herkenbaar van het
managementdiagram van Blake en Mouton (1964; 1968). Deze benadering past bij

61

uitstek bij ons onderzoek. We krijgen daardoor een schaal met een duidelijk
herkenbare en voor veel mensen interpreteerbare typering van de leiderschapsstijl.
Vanwege het doel om de relatie van twee kernbegrippen met levensbeschouwing te
onderzoeken,heefteenzoeenvoudigmogelijkeleiderschapsschaalonzevoorkeur.Dit
isvooronsaanleidingominditproefschriftvooraltesprekenoverleiderschapsstijl,
ookalzoutheoretischgeziensomsdetermleiderschapvantoepassingzijn.


2.3.3Tweedimensiesvanleiderschap
BlakeenMouton(1964,1968)hebbeneentweedimensionalemodelvanleiderschap
ontwikkeld in het zogenaamde Leiderschapsdiagram (‘managerial grid’). Dit diagramisgebaseerdopwatzijaanduidenalsdemeestuniverselekenmerkenvanelke
organisatie.Dezekenmerkenzijn:1.doelen(vandeorganisatie),2.mensen(diede
doelenrealiseren)en3.hiërarchie(omdemensenaantesturentothetbereikenvan
de doelen). Deze drie universele organisatiekenmerken worden verderop in deze
paragraafuitgewerktinfacetten.
Erzijnveeltheorieënoverdewijzewaaropleidingmoetwordengegeven.Aldeze
theorieënzijngebaseerdopdewijzewaaropdehiervoorgenoemdedrieuniversele
organisatiekenmerken aan elkaar zijn gerelateerd.Blake en Mouton hebben in hun
diagramvanleiderschapdezedriekenmerkenmetelkaarinsamenhanggebrachtin
devormvantweedimensies(ziefiguur2.3.1),diesameneenleiderschapsstijlopleveren.Eénvandedriekenmerkenisvervatindedimensie‘zorgvoordeproductie’,
waarbijdeleidinggevendehetaccentophetbereikenvandeproductieendeuitvoering van de taak legt. Een tweede dimensie is de ‘zorg voor de mensen’, degenen
binnendeorganisatiediedeproductieuitvoeren.Hetderdekenmerk,dehiërarchie,
wordt uitgedrukt in de wijze (stijl) waarop de twee dimensies met elkaar worden
verbonden, namelijk in de leiderschapsstijl, waarbij het begrip meerdere/ondergeschiktevanbelangis.




Taakgericht
Zorgvoordeproductie/taak;
belangenvanorganisatie
centraal

Leiderschap
Mensgericht
Zorgvoordemedewerker;
balanstussenbelangenvan
organisatieenpersoneel



Figuur 2.3.1 Twee dimensies van leiderschap

Hethandelenvaneenmanagerlaatzichleidendoorbepaaldeopvattingen,ofvooronderstellingen over de wijze waarop de organisatiedoelen kunnen worden bereikt
metbehulpvandemedewerkers(McGregor,1960,2006;BlakeenMouton,1964).
Het diagram geeft inzicht in de (dominante) manier van denken van de leidinggevende:zijnleiderschapsstijlenheeftgeenbetrekkingopdeproductieresultaten.Het
gaat hierbij om de mate waarin een bepaalde ‘zorg voor…’ in de leidinggevende
aanwezig is, aldus Blake en Mouton (1964, 1968). Zij zeggen dat de handelingen
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van de manager gebaseerd zijn op diens fundamentele opvattingen van hem. Wij
delendezeopvattingvanBlakeenMouton,zoblijktuithetonderwerpvanons onderzoek, waarbij wij ervan uitgaan dat met de fundamentele opvattingen van een
manager onder meer verwezen kan worden naar zijn levensbeschouwing. Het gaat
eromopwelkewijzeeenmanagerzijnzorgvoordeproductievormeninhoudgeeft
enhoehijzijnzorgvoordemedewerkertotuitinglaatkomenenhoedezetweezich
metelkaarverhouden.Kaptein(2002)beschrijfteenintegere managerdoordeleiderschapsstijltetyperen met driekarakteristiekebeeldenvaneen hand:een harde,
een beschermende en een zachte hand. Deze ‘drie handen’ dienen met elkaar in
balanstezijn,elkdientevenveelnadruktekrijgenindeleiderschapsstijl.Deharde
handkentdrieelementen:opvangen(signaleren,horenenzien),opbrengen(besprekenenaanspreken)enoptreden(sanctionerenenleren).Dezachte hand heeftdrie
kenmerken: toevertrouwen (vertrouwen schenken aan de medewerker), toewijden
(de organisatiemissie vertalen naar de persoonlijke missie van de medewerker, samenbinden)entoerusten(coachenenondersteunenvanmedewerkersbijdeuitvoeringenhetleer-enontwikkelingsproces).Debeschermendehandkenteveneensdrie
kenmerken:reëleeisenstellen(gerichtzijnophetmakenvaneenbalanstussende
eisvandeorganisatieendemogelijkhedenvandemedewerker),regelsstellen(regulerend optreden, realistische grenzen stellen aan vraag van organisatie en inzet
vanmedewerkers),veiligstellen(medewerkersnietaan(te)groteverleidingenbloot
stellen)(Kaptein,2002).(Kaptein gebruikt de term ‘sterke hand, maar wij achten de
term ‘harde hand’ meer passend bij de inhoud).
Volgens de Regel van Benedictus dient de leidinggevende altijd barmhartigheid
belangrijkertevindendanrechtvaardigheid. Hierdoor worden de ‘zwakkeren’ in de
organisatiebeschermd.Hijdientallesmetzoveelmaatgevoelteregelen,datervoor
de ‘sterken’ voldoende uitdaging blijft en dat de ‘zwakkeren’ niet worden afgeschrikt(Vromen,2002).Kaptein’sbeeldenvandedriehandenzijnherkenbaarinde
driehiervoorgenoemdeuniverselekenmerkenvandeorganisatie(BlakeenMouton,
1964):dehardehand past bij de ‘productie’, de zachte hand past bij ‘mensen’ en de
beschermende hand past bij ‘hiërarchie’.Kapteinverbindtaanelkvandezekarakteristieken een persoonlijke eigenschap, die – net als de karakteristieken – bij een
integere manager met elkaar in balans zijn. De ‘harde hand’ heeft als persoonseigenschap: constructief; bij de ‘beschermende hand’ hoort de eigenschap ‘betrouwbaar’
en de ‘zachte hand’ heeft als kenmerkende persoonseigenschap ‘authenticiteit’. 
Detweedimensiesvanleidinggevenzijn:
1. Focusop‘zorgvoordeproductie’:taakgericht.Dedimensiewaarbijdeaandacht
isgerichtopdeproductie,efficiencyentaakuitvoering.Bijdezorgvoordeproductiegaathetondermeeromeenadequaatproductieproces,dekwaliteitvande
producten,deaardendeinhoudvandatgenewatgeproduceerdwordt.Aandacht
voor groei en ontwikkeling van de organisatie zijn belangrijke aandachtsgebieden.Dezorgvoorhetproductkentopverschillendeniveausbinnendeorganisatie andere uitingsvormen: op het laagste niveau wordt meer gekeken naar het
meest concrete aantal van de productie, of de tijd die nodig is om een bepaald
productieschema te halen. Terwijl op het hoogste niveau in de organisatie veel
meeraandachtwordtgeschonkenaandeaardvanhetbedrijfsbeleidmetbetrekking tot inkoop en verkoop en de richting waarin de centrale programma’s van
deorganisatiewordengestuurd;
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2. Focusop‘zorgvoordemens’:mensgericht.Dedimensiewaarbijdeaandachtis
gerichtopdebelangen,invloedenparticipatievandemedewerkersendeonderlinge arbeidsverhoudingen (Witteveen, 2009). Deze dimensie kan resulteren in
eenverhoudingwaarbijhetverantwoordingverschuldigdzijnvaneenondergeschikteaaneenleidinggevendemeersteuntopzijnvertrouwenindiemeerdere
danopgehoorzaamheid(Kaptein,2002).‘Zorg voor de mensen’kanzichuiten
in vriendschappelijke en collegiale verhoudingen tussen manager en medewerkers.Demanagertoontveelaandachtvooreengoedarbeidsvoorwaardenbeleid,
waarbijdebelangenvanmedewerkersgediendworden.Mensgerichtheidvaneen
managerkanleidentoteenhogematevantoewijdingvandemedewerkeraande
organisatiewaarmeehijzijntaakuitvoert(Dobber,2009).
De leiderschapsstijl van een manager wordt tezamen bepaald door de dimensies
‘taakgericht’ én ‘mensgericht’, of zoals hiervoor is geschreven, door de combinatie
vanzijnscoreopelkvandetweedimensies(Koeneetal.,2002).
De combinatie van de mate waarin de manager ‘zorg voor het product’ heeft énde
‘zorg voor de mens’ tot uitdrukking brengt, leidt tot een groot aantal van elkaar
verschillendeleiderschapsstijlen.Opbasisvandezedimensieswordentweevariabelen van leiderschap ontwikkeld: de ‘mate van taakgerichtheid’ en de ‘mate van
mensgerichtheid’, die we gebruiken bij de analyses van ons onderzoek, zie hoofdstuk6.
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Figuur 2.3.2 Twee dimensies van leiderschap (Blake en Mouton, 1964, 1968; Veen,
1989; *) Den Hartog et al., 1997a; **) Kaptein, 2002)

Beide dimensieszijn variabelen metdepolariteiten ‘gering’en ‘groot’.Dezetwee
dimensies samen vertonen in een diagram met vijf leiderschapsstijlen (Blake en
Mouton,1964,1968;Veen,1989; VanDamenMarcus,1992;Robbins,1993):
1. Eenstijl(1,1)diewordtgekenmerktdooreenzeergeringeaandachtvoorzowel
degroepstaakalsdemenselijkeaspectenvanhetwerk;
2. Eenstijl(9,1)diesterkproductie/taakgerichtisenwaarbijnauwelijkssprakeis
vanaandachtvoordewerknemers;
3. Een stijl (1,9) van ‘de gezelligheidsvereniging’ met veel aandacht voor de medewerkersennauwelijksaandachtvoordeproductie/taak;
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4. Een stijl van (5,5) ‘de gulden middenweg’, er is sprake van een evenwichtig
verdeelde,maarmatigeaandachtzowelvoordeproductiealsvoordemedewerkers;
5. Eenstijl(9,9)waarbijdoormiddelvandegoedesfeer,onderlingebetrokkenheid
en samenwerking binnen de groep een hoge efficiency wordt nagestreefd door
gezamenlijkeinzetvoorhetrealiserenvandedoelenvandeorganisatie.

Voor het onderzoek dienen deze twee dimensies vertaald te worden naar concreet
gedrag van de manager. Voor deze operationalisering van de dimensies baseren we
onsopde hiervoorgenoemdedrieuniverseleorganisatiekenmerken:doelen, mensen
en hiërarchie. De leiderschapsstijl van een manager blijkt uit de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de drie hierna beschreven facetten van leiderschap, die
elk een uitwerking zijn van één van de drie universele organisatiekenmerken (die
tussenhaakjesachterdezefacettenwordengenoemd).
2.3.4Facettenvanleiderschap 

In de loop van de geschiedenis zijn verschillende theorieën over leiderschap
ontwikkeld die steeds een andere invalshoek hebben of op een ander aspect van de
leiderschapsstijl het accent leggen. Het accent kan bijvoorbeeld gelegd worden op
kenmerkenvandeleider,opdecontextwaarinleidingwordtgegevenofopdewijze
waarop de manager zijn rol invult (Ten Bos, 2000). Wij zien in de verschillende
theorieën steeds drie facetten van leiderschap beschreven, al dan niet in de
onderstaandebewoordingen(ziefiguur2.3.3),teweten:
1. Deopvattingvandemanageroverdehiërarchischepositioneringtenopzichtevan
ondergeschikten(hiërarchie);
2. Deaansturingvandemedewerkers(mensbeeld)(mensen);
3. De opvatting van de manager over de wijze waarop hij zijn rol invult of inhoud
dienttegevenomdeorganisatie-enproductiedoelentebereiken(doelen).

Hiërarchischepositionering

Leiderschap

Aansturingvandemedewerkers

Invullingvanderolalsmanager


Figuur 2.3.3 Leiderschap onderverdeeld in drie facetten

Devolgendebeschrijvingvanleiderschapstheorieënindriefacetteniseenstapinde
operationalisering daarvan ten behoeve van de vragenlijst, die in hoofdstuk 3 wordt
uitgewerkt. Nogmaals gezegd: elk facet bevat aspecten die of taakgericht zijn of
mensgericht zijn. Door het onderzoek te richten op al deze aspecten, kan worden
bepaaldinwelkemateeenmanagertaakgerichtiséninwelkematehijmensgericht
is.Dittezamenbepaaltdeleiderschapsstijlvandemanager,zoalsreedsblijktuithet
leiderschapsdiagram,figuur2.3.2.Voordeduidelijkheidgevenwehieronderintabel
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2.3.1dezojuistbeschrevensamenhangvandetweedimensiesmetdedriefacettenvan
leiderschap.Defacettenwordenvervolgenskortbeschreven.

Tabel 2.3.1 Samenhang van dimensies en facetten van leiderschap
Facetten
Hiërarchischepositionering
Aansturingvanmedewerker
/mensbeeld
Invullingvanrolals
manager

Dimensies
Taakgericht
Mensgericht
MatewaaringebruikgeMatewaarinaanmedewermaaktwordtvanbevelsbekersbeslissingsbevoegdheid
voegdheid.
wordtgegeven.
Matewaarinconcreeten
Matewaarinaanmedewerkersverantwoordelijkheid
directeaansturingencontrolenodigwordtgeacht.
envertrouwenwordtgegeven.
Matewaarindemanager
Matewaarindemanager
eendirectieveenbeheereencoachendeenmotivesenderolvervult.
renderolvervult.

Beide dimensies dienen gezien te worden, zoals blijkt uit figuur 2.3.2, als een continuüm met als uiterste waarden zeer weinig en zeer veel

1. Hiërarchischepositionering
Het facet ‘hiërarchische positionering’ handelt over de opvatting van de manager
overzijneigenpositietenopzichtevanzijnondergeschikten.Ditgaatvoornamelijk
overdemachtsverhoudingtussendemanagerendewerknemers.Deverschillenin
demachtsverhoudingenkunnenvariërenvankleintotgroot(Mulder,1984).
Bij de aansturing van het personeel hoort controle. Controle en hiërarchie lijken
equivalent te zijn. Hiërarchie gaat vooraf aan interactie tussen leidinggevende en
medewerker, zonder zeggenschap kan niet aangestuurd en gecontroleerd worden
(Kaptein,2002).
Hieronder wordt de hiërarchische positionering in de verschillende leiderschapstypenuitgewerkt.
Hiërarchische positionering in verschillende leiderschapstypen
Bij de klassieke benadering van leiderschap spreekt men over de indeling in de
volgende typen: autoritair leiderschap, democratisch leiderschap en laissez-faire
leiderschap. Hetlaatstetype wordt soms genoemd, maar komtindepraktijkvrijwel
niet voor (Den Hartog et al., 1997; Hardjono en Klamer, 2005). Bij deze typologie
wordtuitgegaanvaneenééndimensionaalmodel.Eenhogescoreopdedimensiedat
bij het betreffende leiderschapstype behoort, bepaalt of de leiderschapsstijl van de
managerwordtaangeduidvolgensdebetreffendetypering.

Bijhetautoritaireleiderschapstypeissprakevaneendirecte,veelvuldigecontroledoor
deleidinggevendeoverzijnmedewerkers.Erwordtnietofweinigrekeninggehouden
methunpersoonlijkebelangenenopvattingen.Degezagsverhoudingtussendeleiding
endewerknemersissterkhiërarchisch.Beslissingenwordenbovenindeorganisatie
genomenenalsdictaatnaaronderendoorgegeven(top-down).Dezelfwerkzaamheid
van de medewerkers wordt niet bevorderd. Een afhankelijkheid van bevelen en
aanwijzingen van bovenaf wordt in de hand gewerkt. De medewerkers tonen als
gevolg relatief weinig initiatief. De manager van het type autoritair leiderschap is
gerichtopdeuitvoeringvandetakendoordewerknemersenopdeproductenvanhun
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inspanningen(HardjonoenBakker,2001).Eenmanagerkanleidinggevenopbasis
van een groot machtsverschil tussen hem en de ondergeschikten. We spreken dan
oververticale,hiërarchischeverhoudingen(Syroit,1979).
Bijhetdemocratischeleiderschapstypeissprakevaneengerichtheidvandemanager
op de participatie van de medewerker in en diens invloed op de besluitvorming. De
medewerkerdraagtmedeverantwoordelijkheidbijhetbereikenvandedoelstellingen.
Er gaat een stimulerende en motiverende invloed uit van de manager op zijn medewerkers. De leidinggevende staat niet boven zijn medewerkers, maar naast hen. De
ideeën,belangenenmogelijkhedenvandemedewerkerswordenserieusgenomenen
optimaalbenut(=bottom-up).Dezevormvanleiderschapisgebaseerdopwederzijds
respectenvertrouwenenopeenwederzijdsewaarderingvandeleidinggevendeende
werknemers (Horst en van Wees, 1990). Een manager die op basis van een klein
machtsverschilleidinggeeft,vindthetnietzobelangrijkomveelmachtuitteoefenen over zijn werknemers. Hier is sprake van horizontale verhoudingen (Syroit,
1979;Mulder,1984).
Deleiderschapstypenonderscheidenzichdoorverschilleninopvattingovermachtsverhoudingen.DedimensiesvanleiderschapvanBlakeenMouton(ziefiguur2.3.2)
zijnherkenbaarindehiervoorgenoemdeleiderschapstypen:
x Autoritair leiderschap is zoals gezegd gefocust op de positie van de leidinggevendeendeaansturingvanhetarbeidsprocesenpastbijdedimensietaakgericht;
x Democratischleiderschapisgefocustopdebelangenvanmedewerkersendiens
betrokkenheidbijdeorganisatieenpastbijdedimensiemensgericht.

Tenbehoevevandeoperationaliseringvoordevragenlijstwordthetfacet‘hiërarchische positionering’ uitgewerkt in devolgendeaspecten:
x Opvatting over machtsverhoudingen
De stijl van leidinggeven van de manager wordt voor een groot deel bepaald
door zijn opvattingen over de machtsverhouding tussen hem en zijn ondergeschikten(Robbins,1993);
x Opvatting over het delegeren
Delegereniseenproceswaarinopdrachtenwordengegevenaanondergeschikten
(Quinnetal.,1998).Demanagerkanverantwoordelijkheden,takenenbevoegdhedenaandeondergeschiktenoverdragen.

2. Aansturingvandemedewerkers(mensbeeld)
Deopvattingdiedemanagerheeftoverdewijzewaarophijdemedewerkersaanzet
tot het werk en omgaat met het geven van vrijheid en verantwoordelijkheid vatten
we samen in het woord ‘aansturing’. Hierbij passen concrete opvattingen over
autonomie, controle, directe supervisie en het handhaven van regels en
voorschriften. Aan het eind van de vorige eeuw is er steeds meer aandacht aan
ethischeenmorelevraagstukkenvanhetmanagementgeschonken,zoalsbeschreven
in de Introductie. De persoonlijke opvattingen van managers dienen niet langer
buitenbeschouwingtewordengelaten(Heil,BennisenStephens,2000).Devisieop
deessentiëlekenmerkenvanhetmens-zijniseenbelangrijkaspectvanhetethisch
referentiekadervandemanager.
Veel beslissingen van de manager berusten op een opvatting over de mens in het
algemeen,ookalshijdezeopvattingnietuitspreektenzelfsalshijerzichniet van
bewust is (McGregor, 1960; Blake en Mouton, 1964; Keuning en Eppink, 1993).
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Hethandelenvandemanager,dusookzijnstijlvanleidinggeven,berustopeenmin
ofmeerbewustevisieopdemensendesamenlevingvanmensen,waaronderookde
organisatie. Het mensbeeld van de manager – dat onlosmakelijk verbonden is met
zijn levensbeschouwing – is derhalve van grote invloed op zijn leiderschapsstijl
(Ten Bos, 2002; Verkerk, 2004). Dit mensbeeld kan variëren van ‘de geïsoleerde,
onmondigemens’,zoalsindebedrijfskundevanTaylor(Taylor,1911;Keuningen
Eppink,1993)tot‘dezelfbewuste,zelfontplooiendemens’volgensdeopvattingvan
Habermas(VanStegeren,1982).Indeliteratuurvandegodsdienstsociologiespeelt
het mensbeeld als onderdeel van de levensbeschouwing een belangrijke rol (Veerman, 1995). In paragraaf 1.4 hebben we een beschrijving gegeven van zowel het
positievealshetnegatieve,pessimistischemensbeeldzoalsdatbinnenhetprotestantismeenkatholicismeherkenbaaris.
McGregor(1960)heeftlatenziendathetnietnodigispositietekiezenindediscussieoverdegoedheidof slechtheidvande mensen. Hij is van mening dat ‘goed of
slecht’ gedrag van mensen wordt bepaald door de wijze waarop zij worden bejegend
(McGregor, 1960; 2006; Ahaus en Diepman, 2001). Deze opvatting impliceert dat
hetgedragvandemanager,gebaseerdopzijnmensbeeld,hetgedragvandemedewerkerbeïnvloedt(Boselieetal.,2001).
DitmensbeeldwordtbijuitstekverwoordindetheorieXentheorieYvanMcGregor(1960).Hijzegtdathetmensbeeldvandemanager–endiensdaaropgebaseerde
wijzevanaansturingvandemedewerkers–vangroteinvloedisophetgedragvan
de medewerkers(Heiletal.,2000).VanwegedegezaghebbendheidvanMcGregor
achtenweeenbeschrijvingvanzijntheoriegerechtvaardigd.

Theorie X en Theorie Y
InTheHumanSideofEnterpriselegtMcGregor(1960;2006)eenverbandtussende
stijlvanleidinggevenendeopvattingvandeleideroverdemotivatievanzijnpersoneel(KeuningenEppink,1993;Heiletal.,2000;VanderLugt,2001).Hijmaakt
hierbijonderscheidtussentweetegengesteldewerkopvattingendiehijTheorieXen
TheorieYnoemt.Heiletal.(2000)bewerendatdetheorievanMcGregornognooit
zoactueelisgeweestalstegenwoordigindeturbulenteeconomischedynamiekvan
hetbedrijfsleven.Debeidetheorieënberustenopdevolgendevooronderstellingen:

Theorie X 
DeleiderschapsstijlgebaseerdopTheorieXgaatuitvaneennegatiefmensbeeld:de
mens is lui, heeft een afkeer van werken en moet derhalve bij voortduring
aangespoord en gecontroleerd worden. Mensen worden met straf bedreigd als zij
nietdoenwatvanhenwordtverlangd.Demensisbinnendezetheorienietinstaat
tothetdragenvanveelverantwoordelijkheid,isweinigcreatiefinzijndenkenenin
het zoeken naar oplossingen. De mens moet door de leidinggevende aangestuurd
worden, bijvoorbeeld door (geprogrammeerde) instructie. Mensen hebben weinig
ambitieenzijnvooralgerichtopveiligheid.
Theorie Y
DeTheorieYgaatuitvaneenpositiefmensbeeld:demensiseencreatiefhandelend
wezen,datmogelijkhedenenkwaliteitenheeftomnaareigenbevindentehandelenin
de richting van de gestelde doelen: de leidinggevende ziet de medewerker als
handelingsbekwaam. De mens is vindingrijk en heeft verbeeldingskracht. Hij is in
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staatenheeftdewilomvanuiteigenverantwoordelijkheidtehandelenenzichzelfte
controleren.Demenspresteertalshijzichzelfkanontwikkelen,uitgedaagdwordttot
eigeninitiatiefenbeloondwordtinimmateriëlewaarden.Geldisnietdeenigeprikkel,
goede verhoudingen zijn evenzeer een stimulans.  Ieder mens is in zekere zin een
leider.

Gevolgen van Theorie X of Theorie Y voor het managersgedrag
De leiderschapsstijl van Theorie X wordt gekenmerkt door eenrichtingverkeer,
ondergeschiktheid, dwang, controle en straf. Het leiderschapstype is autoritair van
aard.HandeltdeleideropbasisvanTheorieX,danontstaathetgevaardathijineen
neerwaartse spiraal terechtkomt (Van der Lugt, 2001). Werknemers die door een
autoritaireleiderwordenaangestuurdzullenuiteindelijkhetgedraggaanvertonenvan
debeschrevenmensinTheorieX.
HetleiderschapvanTheorieYdaarentegenzalveelmeerdekenmerkenvertonenvan
inspraak, medezeggenschap, verantwoordelijkheid en mogelijkheden tot ontplooiing
van de medewerker, aanmoediging, betrokkenheid en beloning. Peters en Waterman
(1982)schrijvenhieroverinzowelpositievealsnegatievezin:‘Terwijl in het rationele
managementmodel de top-down benadering geheel overheerste, ontaardde
McGregor’s ‘sociaal model’ in handen van zijn verblinde volgelingen in bottom-up
leiderschap, een poging de omwenteling in het bedrijfsleven tot stand te brengen via
de afdeling opleidingen’.McGregorhadditgevaarvoorzien,geletopzijnopmerking:
‘de vooronderstellingen van Theorie Y betekenen niet, dat er geen ruimte is voor
gezagsuitoefening, maar enkel dat gezagsuitoefening niet voor elk doel en onder alle
omstandigheden geschikt is’ (PetersenWaterman,1984;Heiletal,2000).Opgrond
van deze opvatting van McGregor kan een bevestiging gevonden worden van een
tweedimensionaalmodelvanleiderschap.
De twee dimensies van leiderschap van Blake en Mouton (figuur 2.3.2) zijn
herkenbaarindeTheorieXenTheorieY.
x TheorieXgaatuitvandeopvattingdatdemedewerkersterkaangestuurddientte
wordenen weinigeigeninitiatiefheeftenverantwoordelijkheiddraagt.Dezeopvattingpastbijdedimensietaakgericht;
x Theorie Y veronderstelt een hoge mate van inzet en verantwoordelijkheid van
medewerkersenpastbijdedimensiemensgericht.
Aan de hand van de hierboven beschreven theorieën is het facet ‘aansturing van
medewerkers’concreetgemaaktinhetaspect:
x Opvatting over verantwoordelijkheid en controle van het personeel.
Eenmanagerkandeopvattinghebbendatzijnwerknemersveelsturing,controle
en leiding nodig hebben. Een tegenovergestelde opvatting is ook mogelijk, namelijkdatdewerknemergroteverantwoordelijkheidenbevoegdheden kanhebbeninhetuitvoerenvanzijntaken.
Metditaspectishetmensbeeldvandemanagerinkaarttebrengendooreenaantal
vragentestellen,waarbijhijkanaangevenofhijvindtdatwerknemersveelaansporing en controle nodig hebben of dat naar zijn opvatting werknemers veel eigen
verantwoordelijkheidkunnendragen.
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3. Invullingvanderolalsmanager
Managers hebben overtuigingen en vooronderstellingen die leiden tot gedrag dat
typerendisvoorde wijze waaropzijhunrolals manager invullen.Dit gedragkan
samengevatwordenindeterm‘leiderschapsrollen’(Quinnetal.,1998).

Leiderschapsrollen
Quinn et al. (1998) beschrijven acht leiderschapsrollen en werken deze als volgt
naderuit:
a. De bestuurdersrol: Een manager in de rol van bestuurder kenmerkt zich door
besluitvaardig te zijn, gedecideerd initiatieven te nemen, problemen te definiëren,doelstellingenteformuleren,rollenentakenvastteleggen,regelsenbeleid
optestelleneninstructiestegeven.Wanneeriemanddebestuurdersrolvervult,
wordtduidelijk wiedeleidingheeft:een uitermate sturend manager. De kernvaardigheden van de bestuurdersrol zijn: initiatief nemen, doelen stellen en effectiefdelegeren; 
b. De producentenrol: Managersdiedezerolvervullen,zijnsterktaakgeoriënteerd
enrichtenzichophetuitvoerendwerkendeproductieresultaten.Dezerolwordt
gekenmerktdoordewijzewaaropdemanagerdemedewerkersaanstuurttothet
leveren van hoge productiviteit. Aansturen en controleren zijn de belangrijkste
vaardighedenvandemanagerindeproducentenrol;
c. De coördinatorrol: Bijderolvancoördinatorishetdetaakvandemanagerom
ervoor te zorgen dat de werkstroom soepel verloopt en dat activiteiten worden
uitgevoerd, met een minimum aan spanningen en conflicten tussen individuen,
werkgroepenofwerkeenheden.Plannen,organiserenzijndebelangrijkste vaardighedenvandeleidervolgensdecoördinatorrol;
d. De rol van controleur: Eenmanagerinderolvancontroleurweetwatergaande
is in de werkeenheid of op de afdeling. De controleur let op signalen van de
werknemers,maarhoudtdaarnaastookhunwerkindegaten.Deeerstetaakvan
eencontroleurisdanookhetmanagementvaninformatievoorziendoorhetopzettenvaneenadequaatinformatiesysteem.Controlereneninformerenzijnkenmerkendevaardighedenvoordecontroleursrol;
e. De mentorrol: Dementorrolschenktaandachtaanhetwelzijnvandeindividuele
werknemers,aanhetteamwerkenaandebetrokkenheidvanwerknemersbijen
participatie in de besluitvorming. De mentorrol is gericht op individuele ontplooiingvandewerknemer.Kernvaardighedenvandezerolzijncoachen,motiverenencommuniceren;
f. De stimulatorrol: De manager met de rol van stimulator werkt procesgeoriënteerdenbouwtaaneenonderlingesamenhangbinnenhetteam.Erisop
zijn afdeling sprake van een grote openheid en saamhorigheid. Belangrijkste
kernvaardigheden bij de rol van stimulator zijn: het kunnen coachen van een
team,eenparticiperendebesluitvormingtotstandkunnenbrengenenconflicten
kunnenbegeleiden;
g. De innovatorrol: Bijderolvaninnovatorwordtdenadrukgelegdophetopenstaanvooraanpassingenvandeorganisatieaanexterneontwikkelingen.Demanagerinderolvaninnovatorletvooralopdewijzewaarophijmetdieveranderingenomgaat.Dekernvaardigheidvoordeinnovatorrolishetkunnenmanagen
vanveranderingsprocessen.Hetvereistvandeleidereenflexibeleopstellingen
hetopenstaanvoornieuweideeën,nieuwedenkwijzenennieuweuitdagingen;
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h. De bemiddelaarsrol:Debemiddelaarbouwteengezagsbasisopenweetdezete
handhaven.Debemiddelaaronderhandeltoverdeinzetenisinstaatomsamen
met de werknemers overeenstemming te bereiken over de door de organisatie
vastgelegdedoelen.Samenmetdeinnovator,dieveranderingenenbeterewerkmethodeninvoert,weetdebemiddelaardezeideeëneffectieftepresenterenente
verkopen. De taak van de bemiddelaar vereist zowel de vaardigheden van een
coacheneenmentor,alsdeanalytischeenleidinggevendevaardighedenvaneen
controleureneenbestuurder.
De roldefinities van Quinn et al. zijn onder te brengen bij de twee dimensies van
leiderschap:
x Dedimensiewaarbijderollenvandebestuurder,deproducent,decontroleuren
deinnovatorhoren,isoverwegendgerichtophetproductieprocesenis taakgericht;
x Dedimensiewaarbijderollenvandecoördinator,dementor,destimulatorende
bemiddelaarhoren,isoverwegendgerichtopdemedewerkersenismensgericht.

Invulling van de rol als manager
Het gedragbinnenorganisatiesbestaatuitdeuitvoeringvande takendieelke medewerker in de organisatie verricht. De manager heeft daarbij zijn leidinggevende
taakwaarinhijopzijneigenkenmerkendewijzeinvullinggeeftendaarmee´zijnrol
alsmanager´vertolkt(KoppensenVeenma,2002).Hierbijtoonthijnietalleenzijn
visie, maar ook zijn opvattingen over zijn kernvaardigheden als leidinggevende,
hetgeen ten behoeve van de vragenlijst wordt geoperationaliseerd in de volgende
aspecten:
x Opvatting over de eigen leiderschapsrol
Derespondentkanbijhetinvullenvandeenquêteaangevenhoehijzichzelfbeschrijftintermenvanrolbeschrijvingen;
x Opvatting over de kernvaardigheden van de manager
Devaardighedenduidenzowelopdeaanwezigheidvankennisalsophetvermogenomadequaattehandelen.

2.3.5Hypothesenoverderelatietussendelevensbeschouwingvandemanager
enzijnopvattingenoverdeleiderschapsstijl
In paragraaf 1.7, waarin we ‘sturende verwachtingen’ beschrijven, wordt aangegevendatereenverbandzoukunnenbestaantussendechristelijkelevensbeschouwing
van de manager en zijn leiderschapsstijl. Deze sturende verwachtingen vormen de
basis voor de hypothesen. We veronderstellen dat het geloof van de christelijke
managersvaninvloedisophunopvattingenoverleidinggeven.Vooralbijdeprotestantse geloofsleer speelde vooral in het verleden de opdracht tot hard werken en
gehoorzaamheideenveelsterkereroldantegenwoordigbijdemeestechristenen(zie
paragraaf1.2). De opdracht tot ‘naastenliefde’ is echternogsteedseenkenmerkend
elementvanhetchristelijkegeloof.
Inonsonderzoekgaanweuitvandetweedimensiesvanleiderschap:taakgerichten
mensgericht. De hypothesen worden geformuleerd op basis van deze twee dimensies.
Op grond van de hiervoor in dit hoofdstuk beschreven theorieën over levensbeschouwing en leiderschapsstijl hebben we de volgende hypothesen geformuleerd
metbetrekkingtotde opvattingen over de leiderschapsstijl:
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1) Christelijke managers hebben in hun leiderschapsstijl een gelijke mate van
taakgerichtheid als niet-christelijke managers.
2) Christelijke managers vertonen in hun leiderschapsstijl een hogere mate van
mensgerichtheid dan niet-christelijke managers.

De orthodox-protestanten zijn traditioneel in hun geloofsleer, behoudend in hun
opvattingenoverveelelementenvanhetdagelijkselevenenverschillendaarinsterk
vananderechristenenenvanniet-christenen.De invloedvanhetcalvinisme,zoals
indeparagrafen1.2en1.3isbeschreven,teweteneensterkegerichtheidoparbeidzaamheid, gehoorzaamheid, met als basis een pessimistisch mensbeeld, zijn kenmerkend voor de orthodox-protestantse geloofsoriëntatie. De modern-protestanten
nemenmoderneopvattingenvandeomgevingover,waardoorhunmensbeeldovereenkomstenvertoontmetdatvanniet-christenen.Daarnaastkanverondersteldworden dat de opdracht tot naastenliefde een extra invloed heeft op de leiderschapsopvattingen. Op grond van het bovenstaande hebben we de volgende hypothesen
geformuleerd:
3) Orthodox-protestantse managers vertonen in hun leiderschapsstijl een hogere
mate van taakgerichtheid dan niet-christelijke managers.
4) Orthodox-protestantse managers vertonen in hun leiderschapsstijl een lagere
mate van mensgerichtheid dan niet-christelijke managers.
5) Modern protestantse managers vertonen in hun leiderschapsstijl een hogere
mate van mensgerichtheid dan niet-christelijke managers.

2.4HRM-beleid
In deze paragraaf bespreken we het derde kernbegrip van ons onderzoek: HRMbeleid.Inparagraaf2.4.1beschrijvenwedeveranderingvanpersoneelsmanagement
naarHumanResourceManagement.Inparagraaf2.4.2gevenweeenoverzichtvan
de ontwikkeling van HRM en een perspectief voor de toekomst. Paragraaf 2.4.3
handeltoverdetweedimensiesvanHRM-beleid:controlgerichtencommitmentgericht. Vervolgens geven we de theoretische inbedding van deze twee dimensies.
Deze dimensies vormen de theoretische basis van ons onderzoek voor het kernbegrip HRM-beleid. In paragraaf 2.4.4 worden enkele theorieën over HRM-beleid
uitgewerkt, waarbij een verbinding wordt gemaakt met de twee genoemde dimensies.Inparagraaf2.4.5wordthetHRM-beleidbeschrevenaandehandvaneendrietal facetten, als basis voor de operationalisering van het HRM-beleid voor de vragenlijst.Dehypotheseninparagraaf2.4.6overlevensbeschouwingenHRM-beleid
zijngebaseerdopvariabelendiebijdetweedimensieshoren.

2.4.1Inleiding
Indeloopvandevorigeeeuwheefthetpersoneelsbeleideenevolutieondergaan:het
personeelsmanagementisovergegaannaarHumanResourceManagement(DeNijs,
2000).Dezeevolutieisontstaanonderinvloedvandetoenemendeconcurrentiedruk,
dieveroorzaaktwerddoorgroteveranderingenopeconomisch,technologisch,eco-
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logischenmaatschappelijkgebied.Depragmatischebenaderingvanpersoneelsmanagementveranderdeineenwetenschappelijkebenaderingvandeinzetvanmenselijke krachten: ‘human assets’ (Beer, Spector, Lawrence, Quinn en Walton,1984a).
IndeIntroductieblijktdatdewijzewaarophetbeleidmetbetrekkingtothetpersoneel wordt vormgegeven nauwsamenhangt metdeopvatting vande managerover
deorganisatie.Bijdeopvattingdatdeorganisatie‘eengeslotensysteem’is,pasteen
beheersingsgerichtpersoneelsmanagement.Devisievanuithetconcept‘deorganisatie als een geheel van processen’ leidt tot een (strategisch) Human Resource Management(Legge,1995;Boselie,2002).
Het kernverschil tussen personeelsmanagement en HRM kan omschreven worden
alshetverschiltussenkortetermijnbeleidenstrategischlangetermijnbeleid.Bijhet
traditionele personeelsbeleid wordt ‘slechts’ aandacht geschonken aan de vraag:
‘Hoe krijg ik het voor elkaar dat het personeeldoetwatikwil?’(compliance)enbij
hetHRM-beleid draait het om de vraag: ‘Hoe kan het personeel zich verbindenaan
de doelstellingen van de organisatie en op grond daarvan volledige inzet geven?’
(commitment)(Legge,1995;DeNijs,2000;Boselie,2002).Defocusvanhetpersoneelsmanagement was gericht op de productiedoelen van het bedrijf, waarbij het
personeel een onderdeel vormde van het geheel aan productiemiddelen en bestond
uitlosstaandeactiviteiten.IndeHRM-benaderingligtdefocusophetintegrerenvan
de menselijkebronnen opde langetermijndoelen vandeorganisatie.Een kenmerkendverschilisbovendiendatbijHRMintegenstellingtotpersoneelsmanagement,
de(lijn)managerverantwoordelijkgesteldwordtvoordebedrijfscultuurenhetpersoneelgezienwordtalseenstrategischefactor(KluytmansenVandeMeeren,1992;
Legge,1995;Boselie,2002).BijHRM wordt meerdanbijpersoneelsmanagement
erkenning en aandacht gegeven aan de individualiteit van elke medewerker. Hierdoor ontstaat ruimte voor toekenning van individuele strategische waarde aan en
verschilinbehandelingvanindividuelewerknemers(Schoemaker,2004a).Dehiervoor geschetste inhoud van het HRM-beleid is een globale beschrijving, die een
naderepreciseringbehoeft.Weverwijzenhiervoornaardebeschrijvingvandetwee
HRM-modellen: het Harvard- en het Michigan-model in paragraaf 2.4.2. Daaruit
blijktdaternieteenduidigoverHRMgedachtwordtendatverschillendeelementen
uit ‘Personeelsmanagement’ nog steeds een belangrijk onderdeel van HRM(Michigan-model)vormen,zoals:externecontrole,complianceencentralisatie.
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Tabel 2.4.1 Personeelsmanagement versus Human Resource Management

Personeelsmanagement
HumanResource
Management
Tijden
planningperspectief
Psychologischcontract
Controlebenadering
Arbeidsrelatieperspectief

Organisatiestructuur

Managementrollen/
managementpositie
Evaluatiecriteria

Kortetermijn
- reactief
- adhoc
- marginaal
Meegaandheid,volgzaamheid,
onderschikking,gehoorzaamheid(compliance)
Externecontrole,
beheersmatigmanagement
Totaalbenadering
- collectief
- weinigvertrouwen
(lowtrust)
Bureaucratisch/mechanistisch
- gecentraliseerd
- formeelgedefinieerde
rollen
Stafspecialist/professional
Kostenminimalisatie/
efficiency

Langetermijn
- pro-actief
- strategisch
- integraal
Binding,toewijding,
betrokkenheid
(commitment)
Zelfcontrole
Deelbenadering
- individueel
- hoogvertrouwen
(hightrust)
Organistisch
- gedecentraliseerd
- flexibelerollen
Breedgeïntegreerdin
lijnmanagement
Maximaalbenuttenvan
allebronnen/arbeid
(welzijnisbelangrijk)

naar: De Nijs, 1992/2000; Legge, 1995; Boselie, 2002

De wijze waarop de manager het HRM-beleid vormgeeft, kan beïnvloed worden
doordesociaal-economischeenculturelecontextwaarindeorganisatiezichbevindt
(Paauwe, 1989; Fulop et al., 2004). In dit onderzoek laten we deze macro-sociale
factorenbuitenbeschouwingenbeperkenonstotdeinvloeddieeenaantalkenmerkenvandeorganisatieheeftopheteffectvandelevensbeschouwingvandemanager
opzijnHRM-beleid.
HetHRM-beleidishetonderdeelvanhetondernemingsbeleid,metbehulpwaarvan
dearbeidspositievandewerknemersenhunonderlingeverhoudingenwordengereguleerd (De Nijs, 1999, 2000). Bij het HRM-beleid gaat het om de vraag hoe de
organisatie haar strategische doelstellingen realiseert in relatie tot de belangen van
diverse groepen belanghebbenden en welke positie de werknemers daarin krijgen.
HumanResourceManagementkanalsvolgtgedefinieerdworden:
‘HRM is een onderscheiden benadering van personeelsmanagement welke competitief voordeel tracht te behalen door de strategische benutting van sterk gecommitteerde en capabele arbeidskrachten door gebruik te maken van een geïntegreerd
scala van culturele, structurele en personele technieken’(DeNijs,1999)of
‘HRM heef betrekking op managementbesluitvorming omtrent beleid en activiteiten
die de arbeidsrelatie vormgeven omwille van het realiseren van strategische individuele, organisatie- en maatschappelijke doelstellingen’(Boselie,2002).Devolgende veronderstellingen liggen aan  beide definities ten grondslag: medewerkers zijn
één van de belangrijkste organisatiemiddelen (‘assets’) (Beer, et al., 1984b) en zij
zijn ‘manageable’ (te beheersen) en het HRM-beleiddientintegraalingezetteworden, waarbij de traditionele verhoudingen tussen ‘baas’ en ondergeschikte vervan-
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gen worden door nieuwe collegiale verhoudingen. Alleen coherent en consistent
management van medewerkers kan resulteren in organisatiesucces (De Nijs, 1992;
Boselie,2002).

2.4.2OntwikkelingvantheorieënoverHRM
Debasis:tweehoofdbenaderingen
InAmerikaontstondentweebelangrijkebenaderingen(‘scholen’)metbetrekkingtot
HRM-beleid,namelijkde‘Michigan-school’(Fombrun,etal.,1984)ende‘Harvardschool’ (Beer et al., 1984; 1984a). Deze benaderingen of modellen zijn genoemd
naar invloedrijke universiteiten waar zij zijn ontwikkeld. Het onderscheid tussen
beidebenaderingenheeftbetrekkingopdevormgevingeninvullingvanhetHRMbeleid (zie figuur 2.4.3). Er is een groot aantal publicaties over HRM verschenen
waarin door verschillende auteurs is gereageerd op de twee basis HRM-modellen
(Paauwe,2009).Uitcombinatiesvaninzichtenuitbeidemodellenzijndiversetheoretische varianten ontstaan (Boselie, 2002). De twee genoemde modellen blijven
ondanks alle varianten de hoofdbenaderingen in de HRM-literatuur. Om die reden
gevenwehierondervanbeidemodelleneenkortetypering.Dezetweebenaderingen
vormen de basis voor het ontstaan van verschillende varianten, die verderop in dit
hoofdstukwordenbeschreven.

Michigan-model:HighPerformance
HetMichigan-modelvanHRMisgebaseerdopprincipesdievoortvloeienuitstrategisch management gericht op de productiedoelen van het bedrijf. Het vertrekpunt
vandeaannamesvanhetMichigan-modelisdatdeorganisatiebestaatomzijnmissieteverwezenlijkeneneconomischebedrijfsdoelenterealiseren.Inditmodelzijn
missieenstrategie,formelestructurenenHRMonderlinggerelateerdesystemendie
ingebedzijnindeturbulenteomgeving.Hetisdeultiememanagementtaakomdeze
systemenzodanigtereguleren,dathierdoordeeconomischeorganisatiedoelenwordengerealiseerd.Indezebenaderingstaanvierkernfunctiesvanpersoneelsmanagement centraal: selectie, beloning, beoordeling en (vakgerichte) ontwikkeling (De
Nijs,1999).
Het Michigan-model wordt ook wel aangeduid met Strategisch Human Resource
Management(SHRM),vanwegedestrategischeorganisatiedoelenalsdragervanhet
HRM-beleid (Fombrun et al., 1984). Het beleid en de instrumenten op deze vier
kernfuncties zijn uiteindelijk bepalend voor de prestaties van de werknemer en
daarmeevoorhetresultaatenhetsuccesvandeonderneming.
HetMichigan-modelwordtgekarakteriseerddoor:
x Desterkefocusopproductieenproductiviteit;
x De organisatiesuccessen wordengepresenteerdindevorm van winst, dividend,
verkoopcijfersenmarktaandeel;
x Hetsleutelwoord ‘inpassen’ (‘fit’),dat wilzeggen: hetHRM-beleid moet ingepastwordenaandestructuur,dewinstgerichtebedrijfscultuurendebedrijfsdoelen;
x Deindividuelewerknemermoetzichaanpassen(‘compliance’) aanhetproductieproces. De ‘aanpassende’ medewerkers worden toegerust met vaardigheden en
kennisomdefunctieoptimaaltekunnenvervullen(Legge,1995);
x Er dient een aanpassing te zijn van HR-activiteiten en de drie managementniveaus:strategischniveau,beheersniveauenoperationeelniveau.
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Bij de Michigan-benadering past bij uistek het ‘Control-HR werksysteem’. Deze
benaderinggaatuitvan(DeNijs,1999):
x De verwachting dat de personeelsstrategie die ‘matcht’ met de ondernemingsstrategie zal leiden tot een meer succesvolle prestatie van de onderneming in
haartotaliteit;
x De verwachting dat personeelsstrategieën zich coherent en rationeel laten ontwikkelenvanuitgegevenondernemingsstrategieën;
x De veronderstellingdatvanuiteencoherentestrategische visieinstrumentenop
de verschillendebeleidsgebiedeninonderlinge samenhangkunnen wordenontwikkeld;
x De veronderstelling dat in onderlinge samenhang ontwikkelde instrumenten
leidentoteenhogereenbetereprestatievandemedewerkers;
x De veronderstelling dat elk afzonderlijk beleidsgebied van personeelsmanagementdirectkanwordengerelateerdaandeprestatievanzoweldewerknemerals
deonderneming.
Samenvattend kan gesteld worden dat het Michigan-model benadrukt dat HRMbeleideenonderdeelisvanhetstrategischmanagementgerichtopdebedrijfsdoelen.
Debelangenvandeaandeelhouders(shareholders)zijnvanhetgrootstebelang.Het
vraagstuk van de gelijkwaardigheid en integratie van personeelsmanagement in de
strategischebeleidsvoeringlijktinditmodel,aldusDeNijs(1999),naardeachtergrondtewordengedrongen.
Dit model wordt ook wel de harde versie van HRM-beleid genoemd, waarbij de
nadruk op de M van management ligt. Legge (1995) drukt dit als volgt uit: hRM
(humanRESOURCEMANAGEMENT).

Harvard-model:Highcommitment
HetHarvardmodelisgecentreerdopdeontwikkelingvanalleaspectenvandeorganisatie-context,dieinvloedhebbenophetmanagementgedrag.InhetHarvard-model
wordt sterk rekening gehouden met de belangen van de (individuele) werknemers.
Werknemers wordengezienalseen vande belanghebbendegroependiebetrokken
zijn bij de organisatie (stakeholders) (Beer et al., 1984). Deze benadering beklemtoontdathetHRM-beleideenzaakis van hethele managementennietuitsluitend
van stafspecialisten (De Nijs, 1999).  De Harvard-benadering is erop gericht dat
rekening wordtgehouden metalle belangengroepenen nietalleen metdeaandeelhouders (shareholders). Alle belanghebbenden kunnen evenals de organisatieomstandigheden invloed hebben op HRM-beleidskeuzes. De menselijke inzet is
meerdanalleenmaareentechnischeinput.DeHRM-beleidskeuzeshebbeneffectop
de HR-uitkomsten zoals commitment, competenties van medewerkers, congruentie
(overeenstemming in doelen) van medewerkers en leidinggevenden en als vierde
kosten-effectiviteit (‘cost-effectiveness’). Het management stelt zich pro-actief op
metbetrekkingtotdeontwikkelingvanhetpersoneel,debetrokkenheidenverbondenheidvanmedewerkersbijdeorganisatieenoverigepersoneelszaken.
DekarakteristiekenvanhetHarvard-modelzijn:
x Participatiebevorderingvanbelanghebbenden(stakeholders);
x Verbeteringvandepersoneleorganisatie;
x Ontwikkeling van beloningssystemen, waarin productiviteitsontwikkeling is
meegenomen;
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x Verbetering van taak- en functiestructuren door informatievoorziening, de toepassingenvangeavanceerdetechniekenenhetinzettenvanbekwameengemotiveerdemensen(KluytmansenvanderMeere,1992;Boselie,2002).

Het Harvard-model kan gekarakteriseerd worden als het model dat past bij het
‘commitment-HRwerksysteem’. 
DeHigh-commitment(Harvard)benaderinggaatuitvan(DeNijs,1999):
x De veronderstelling dat de strategie van de zogenoemde nieuwe productie- en
organisatieconceptenalsdemeesteffectieveenuniverseleoplossingkanworden
beschouwd om als onderneming antwoord te geven op denieuwe functie-eisen
vankwaliteit,innovatieenflexibiliteit;
x De veronderstelling dat deze nieuwe arbeidsconcepten leiden tot integratie en
hogecommitmentvanwerknemers;
x De aanname dat sterk geïntegreerde en betrokken werknemers een betere en
hogereprestatieleveren;
x De veronderstelling dat ‘high-commitment werksystemen’ tegelijkertijd een
hogereconomischensociaalrendementopleveren(hogereproductiviteitenmeer
voldoeningbijdewerknemers);
x De veronderstelling dat grootschalige toepassingen van dit HRM-concept door
ondernemingenzalleidentoteenverhogingvanhetmaatschappelijkwelzijnsniveau.
SamengevatkunnenwestellendathetHarvard-modelhetHRM-beleidzietalseen
managementtaakwaarindenoodzaaktotintegratievanHRM-beleidmetdestrategische ondernemingsplannen. Bij dit model staat de ontwikkeling van competenties
centraal.Erwordtgekekennaarhetaanwezigpotentieelenopbasisdaarvanwordt
bepaald welke structuur en strategie daarbij passen. Er wordt gestreefd naar een
samenbindende organisatiecultuur. Het Harvard-model wordt ook wel de zachte
versie van HRM genoemd. Legge (1995) drukt dit als volgt uit: HRm (HUMAN
RESOURCEmanagement).

BijdeveronderstellingenvanzoweldeMichigan-alsdeHarvard-benaderingdient
opgemerktte wordendatdezegeldenbijeenechtestrategischetoepassingvanhet
betreffende HRM-model. Als HRM slechts gebruikt wordt als een nieuwe aanduiding van ‘oud, bestaand’ personeelsmanagement is de kans op mislukking groot
(Legge,1995;DeNijs,1999).

HRM,whatnext?
InAmerikawerd,zoalshierbovengeschetst,omstreeks1984eennieuwmodelontwikkeld voor strategisch personeelsmanagement. Dit heeft een grote impact gehad
indewetenschappelijkewereldvandebedrijfskunde.Eriseenvoortdurendestroom
vanpublicatiesopganggekomenenevenzoveelonderzoekverrichtnaarprestaties,
performanceenresultatenvanHRM.In veelpublicaties wordenoverzichten gegeven van de literatuur die in de voorgaande jaren is verschenen, door onder meer
Legge (1995); Boselie (2002), Wall en Wood (2005), Lievens (2006), Wood en
Wall(2007),MackyenBoxall(2007)enPaauwe(2009).AanvankelijkwerdHRM
gezienalseen‘toverformule’omhetbedrijftotsuccesteleiden.HRMwasimmers
eenstrategischmodelendatwasprecieswaardebedrijfsleiding behoefteaanhad.
Er verschenen veel publicaties, waarover men zich soms afvroeg of deze konden
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bijdragenaaneengoedHRM-beleid. Legge (1995) spreekt zelfs van ‘newmessiahs
andfalseprophets’.Langzamerhandontstondomstreeks2000hetgevoeldatHRM
niet de oplossing was voor het besturingsprobleem van organisaties. Wetenschappersenmanagersgingenopzoeknaaranderewaardenennieuwe woorden(Witteveen,2002).
Men spreekt over ‘de kilte van het strategisch management’ en ‘met strategisch
managementkomthetnooitmeergoed.Debeoefenarenvanditvakbevindenzichin
een collectieve depressie’(TenBos,2002).Veel–aldannietwetenschappelijke–
publicaties spreken over ‘Back to Basics’ (Lievens,2006),waarmeemendoeltopde
basiswaardenvanHRM-beleid:vertrouwen,respectenwinst.
UitrecentepublicatiesblijktdebehoeftevanwetenschappersdatereennieuwmodelvanHRMontwikkelddientteworden.PaauweenBoselie(2005)vragenzichaf:
‘Human Resource Management, what next?’. Ten Bos (2002) geeft aan dat het
HRM-denkenteveelpastbijeenconcept van ‘organisatie als open systeem’. Managerszijnsysteemgericht,maarzoudenweermoetengaanmanagen,dusleiderschap
vertonenenleidinggeven.
DaarnaastspeeltindeNederlandse(enWest-Europese)situatiemeedatdeoverheid
(wetgever), ondernemingsraden en vakbonden veel invloed hebben in de vormgevingvanhetHRM-beleid,veelmeerdaninAmerikaenEngeland(DeNijs,1992).
Men spreekt over respectievelijk het Rijnlands model (West-Europa) en het Angelsaksische model (Engeland en Amerika). In het Rijnlands model is sprake van
homogenisering van de organisaties voor wat betreft HRM-beleid. Organisaties
kunnenzichnauwelijksmeervanelkaaronderscheidenenuithetHRM-beleidconcurrentiekrachtputten(Boselieetal.,2001a;Boselie,2002).HRM-performance,dat
in Amerika bij best-practice bedrijven vertoond wordt, – onder meer betreffende
medezeggenschap, werknemersparticipatie, personeelszorg – is in Nederland (en
diverseWest-Europeselanden)gemeengoedgeworden.Dit verschijnsel wordt ‘new
institutionalism’ genoemd(Boselie,2002).
DeSERspreektinhaarbulletin(Bennink,2009)overeencome-backvanhetRijnlands model. Het Angelsaksische model heeft in de afgelopen jaren de boventoon
gevoerd, maar dit brengt op langere termijn volgens de SER ‘alleen maar onheil’.
Doordeeconomischecrisisvan2008vindteenheroriëntatieopbelangrijkewaarden
plaats en is een focus op winst voor aandeelhouders minder vanzelfsprekend. ‘Het
gaatomdeondernemingdiehetvizieropdelangetermijnheeftgerichtendebelangenvanpersoneel, klantenenaandeelhoudersbehartigt’ aldus Elverding, een oudtopmanvanDSM,geciteerdinhetSER-bulletin.DeSERgeeftaandatveelbestuurders van Nederlandse ondernemingen een voorkeur zouden hebben voor het Rijnlands model, maar dat zij door de praktijk (druk van de aandeelhouders) naar de
Angelsaksische kant worden gedrongen. Hierbij wordt onder meer gewezen op de
hogewinstenendividenden,grotebonussenenhogetopsalarissen.Dehuidigeeconomische crisis brengt een verandering van maatschappelijke visie op deze verschijnselenteweeg.OpgrondvandewenselijkheidvoorhetRijnlandsmodelende
weerbarstigedrukvandepraktijknaarhetAngelsaksischemodelwordteencombinatie van deze twee modellen voorgesteld als een goed model voor de toekomst.
Hoewel de twee modellen niet synoniem zijn met de Michigan- en HarvardbenaderingzijnveelovereenkomstentezientussenhetMichigan-enhetAngelsaksischeenhetHarvard-enhetRijnlandsmodel.WezienindeconclusievandeSER

79

een bevestiging van een tweedimensionaal HRM-model, zoals weergegeven in figuur2.4.3.
ErwordtindeliteratuurgesprokenoverhetfaillietvanHRMwaardoorwenieuwe
beleidsperspectievennodighebben.Wemoetendemensindeorganisatienietlanger
zien als één van de vele bedrijfsmiddelen (‘assets’)ofalséénvandeenergiebronnen
(‘resources’),dusnietalsmiddel,maaralseenbelangrijkedoelstellingvanhetbedrijf. Er dient sprake te zijn van waardetoevoeging: Human Capital Management;
HumanTalentManagement(Lievens,2006).

Corporate Social Responsibility: HRM’s next!
Op de vraag: ‘HRM, what next?’ wordt door Schoemaker, Nijhof en Jonker (2006)
een duidelijk antwoord gegeven. Zij zijn er van overtuigd dat HRM een sleutelrol
dienttevervullenbijhetverderuitbouwenvandenieuwebenaderingvanbedrijfsprocessen, die vanaf omstreeks 2000 wereldwijd meer en meer gangbaar wordt.
DezebenaderingwordtalsCorporateSocialResponsibility(CSR)aangeduid,watin
het Nederlands vertaald wordt met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO)(CooymansenHintzen,2000;KotlerenLee,2005).CSR–ofMVO–iseen
holistische benadering van de organisatie, waarbij zowel de interne als de externe
oriëntatiedeeluitmakenvandebeslissingsgebieden.Hetiseenbenaderingwaarbij
de organisatie gericht is op het behalen van economische, sociale en ecologische
winst: profit, people en planet (oftewel: markt, mens en milieu). In de literatuur
wordt dit geheel aangeduid met ‘triple bottom line’ of ‘triple P’. Dezedriewaarden
zijn vanaf 2000 in toenemende mate met elkaar verweven (Cooymans en Hintzen,
2000;Kaptein2002).
Het begrip ‘profit’ wijst niet alleen naar financiële bedrijfsresultaten en dividend
voor aandeelhouders, maar ook naar het strategisch investerings- en beleggingsbeleidvandeorganisaties(KotlerenLee,2005).
Onder‘people’wordenzoweldeeigenmedewerkersalsderden,diebetrokkenzijn
bijdeondernemingsactiviteitenbedoeld –allestakeholders–(Knight, 1998;Heal,
2008).Opleiding,scholing,mensenrechten,integriteit,openheid,arbeidsomstandigheden,ethiekinhandelen,eerlijkheidentransparantiezijnaspectendievallenonder
het begrip ‘people’ van Maatschappelijk Verantwoord of Duurzaam ondernemen.
Duurzaam ondernemen (oftewel sustainable business) wordt vaak afwisselend gebruikt voorMVO.Metduurzaamheid wordtgedoeldopeenzodanige wijzevormgevenaandebedrijfsprocessenen -productiedatdeeffectenoplangeretermijn,of
voor de ‘volgende generatie’ positief merkbaarzijn.
Het begrip ‘planet’ verwijst nadrukkelijk naar de verantwoordelijkheid die de ondernemingheeftvoordeleefomgevingenvoordegevolgenvanenergieverbruiken
deafvalvandeproductievoorhetmilieu.Aanditbegripwordtechterookeenverderstrekkendebetekenisgegevendooraandachtvooreninteractiemetdesamenleving waarin de organisatie of het bedrijfsonderdeel zich bevindt, waarbij vaak aan
sponsoringenhetsteunenvangoededoelenwordtgedacht(Knigt,1998;Cooymans
enHintzen,2000;VasiljevieneenVasiljevas,2006;Windsor,2006).
Schoemakeretal.(2006)gevenaandatHRMgerichtisophetoptimaliserenvande
inzetvanhet menselijkekapitaal éngerichtisopwaardetoevoegingaandearbeid.
Een sleutelrol voor HRM bij de verdere implementatie van CSR wordt eveneens
door Sharma, Sharma en Devi (2009) bepleit. In een uitgebreid literatuuroverzicht
vandebetekenisvanCSRgevenzijaandatvooreensuccesvolleimplementatievan
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dezebenaderingtweeaspecten,diebetrekkinghebbenopdemedewerkers,essentieelzijn:inbeddenvandeCSR-waardenindebedrijfscultuurencommitmentvande
medewerkers aan deze waarden. HRM dient volgens hen hierbij een leidende en
coördinerenderoltevervullen.CorporateSocial ResponsibilityofMaatschappelijk
Verantwoord Ondernemen betrekt nadrukkelijk het domein van de ethiek bij het
gehele proces van de bedrijfsvoering en bij alle beleidsbeslissingen die genomen
worden.Ookdeuitvoeringvanhetdagelijksewerkvraagtvaakomeenafwegingdie
gerelateerdkanwordenaandewaardenvandeorganisatie.Nietvoornietswordter
gesproken over ‘gedeelde waarden’ –sharedvalues–,waarbijHRMderolheeftom
demedewerkerstescholenentetraineninhetincorporerenvandezewaarden(Zadek,2004;Windsor,2006;PorterenKramer,2006;Schoemakeret.al.,2006).Als
degedeeldewaardeneenwezenlijkonderdeelzijngewordenvandedagelijksepraktijk van de medewerkers kan men spreken van een CSR-cultuur. Hiertoe dient het
managementzichalsvoorbeeldvandragervandezemoraliteittemanifesterendoor
het uitoefenen van het zogenaamde ‘moral management’ (Fisscher, Nijhof en
Steensma, 2003). Deze vorm van moreel management geeft de mogelijkheid van
managers om hun levensbeschouwing te verbinden aan hun managementpraktijk,
waarbij zij een geloofs-georiënteerd antwoord zoeken op hun ethische dilemma’s
(Graaflandetal.,2000).HoekstraenCrijns(2008) spreken zelfs over de ‘spiritualiteit van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met als kernbegrippen ‘barmhartigheid en gerechtigheid’.
Schoemaker et al. (2006) schrijven over een ‘nieuw management’ dat sterk gericht is
op de verdere implementatie van de waardenoriëntatie in alle bedrijfsprocessen.
Doordesocialeverantwoordelijkheidvandeorganisatie(CSR)enhetsociaalkapitaal in een breder perspectief van het ‘waardendomein’ te plaatsen wordt HRM in
‘the next stage’ gebracht. Schoemaker et al. (2006) komen tot de conclusie dat zelfs
eennieuwenaam–terduidingvanhetnieuweconcept–gegevenzoukunnenwordenaanHRM,namelijkHumanValueManagement(HVM).

In de ‘triple P’-begrippenprofitenpeoplezijndetweebasisbenaderingvanHRM
herkenbaar: de Michigan- (profit) en de Harvard-benadering (people). Deze twee
benaderingen kunnen gezien worden als twee dimensies van HRM-beleid, in een
model om het beleid van een organisatie in kaart te brengen. Passend binnen de
vraag ‘hoe verder metHRM?’kan hettweedimensionale model worden uitgebreid
meteenderdedimensie:planet(CooymansenHintzen,2000;TekinAkgeyik,2005;
HoekstraenCrijns,2008).InhetonderzoeksveldvanHRMisdoordiverseauteurs
aangegevendateenmultidimensionaalmodelontwikkeldzoumoetenworden(Boselie,2002;Paauweetal.,2005;Paauwe,2009).Een interdisciplinaireaanpak van
bedrijfsethiek en HRM zou een antwoord kunnen geven op de vraag naar verder
onderzoek(Schoemakeretal.,2006).Vooralsnoggaanweinonsonderzoekverder
met het twee dimensionale model, waarin ‘slechts’ de begrippen profit en people de
dimensiesvormen.

2.4.3TweedimensiesvanHRM-beleid
BijhetHRM-beleidstaatdevraagcentraalinwelkematedemanageraanhetpersoneeleeneigenverantwoordelijkheidgeeftofjuistprobeertdeeigenverantwoordelijkheidzogeringmogelijktehoudenendoormiddelvanstriktecontroledeorganisatietesturen.Hetzijndeopvattingenvandemanagerendespecifiekeconfiguratie
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vanfactorendieleidentoteenkeuzevoordeeneofdeanderestrategie(Kluytmans,
1997).BinnendetheorievanhetHRM-beleidwordentweestrategieënonderscheiden.De ene strategieisgerichtopsturingencontrolevan werknemers (controlgericht)endeandereopeengroteverantwoordelijkheid van werknemersen hun betrokkenheidbijdeorganisatie(commitmentgericht),zoalsisweergegeveninfiguur
2.4.1(Boselie,2002;Schoemaker,2006). De termen ‘control’ en ‘commitment’ zijn
kernwoorden in de theorie omtrent HRM-beleid. Met de term ‘control’ wordt verwezen naar een ‘werksysteem’ waarbij de termen: controle, beheersing, sturing,
volgzaamheid,directtoezichtenvrijheidsbeperkinghoren.Inditverbandwordtde
aanduiding High Performance Work System (HPWS) gebruikt (Boxall en Macky,
2009).Het ‘commitmentwerksysteem’ alsstrategiebevatwoordenzoalsbetrokkenheid,toewijding,identificatie,wederkerigheid,participatie.Ditwordtaangeduidmet
High Commitment Work System (HCWS) of High Involvement Work System
(HIWS).WehebbenvanwegededuidelijkheidgekozenomdeEngelsetermenindit
proefschrift te hanteren in plaats van Nederlandse vertaling daarvan (Schoemaker,
2003). We vinden een Nederlands woord altijd tekort schieten, omdat de woorden
‘control’ en ‘commitment’ veel verschillende Nederlandse vertalingen kennen. De
termcontrolkaneennegatieveuitstralinghebben,terwijldetermcommitmentpositiefgewaardeerdwordt(Boselie,2002).Wehebbenechterdeindrukdatineentwee
dimensionaal model een meer neutrale interpretatie gegeven kan worden aan deze
begrippen.

Concepten=>

Indicatoren












ControlHR-systeem

Centralisatie
Geenparticipatie
Geenalgemenetraining
Technischevaardigheidstraining
Geenaandachtvoorzorgen
veiligheid
Geensocialeactiviteiten
Geenbaanrotatie
Geenteamwerk
Lagerebeloning
Geenwerknemervoordelen
Directesupervisie
Individuelebonussenofprestatiebeloning

CommitmentHR-systeem
Decentralisatie
Participatie
Algemenetraining
Technischeensocialevaardigheidstraining
Aandachtvoorzorgenveiligheid
Socialeactiviteiten
Baanrotatie
Teamwerk
Hogerebeloning
Werknemervoordelen
Geendirectesupervisie
Groepsbonussenof
prestatiebeloning

Figuur 2.4.1 Twee dimensies HRM-beleid (Boselie, 2002)

NaastdebovenstaandebeschrijvingvanBoselie(figuur2.4.1)vindenweeenbevestiging voordekeuzevaneentweedimensionaalmodel inandereliteratuur(o.a.De
Nijs,1992;Legge,1995;Verheul,2003).Hetmodeluitfiguur2.4.1suggereertnog
een ééndimensionaal model met als uitersten het controlsysteem en het commitmentsysteem. Dit model hebben we vanwege de duidelijke onderverdeling van de
tweeHR-systemenweergegeven,zonderhiermeedekeuzevooreenééndimensionaliteitovertenemen.Uitdeliteratuuromtrentcontrolencommitmentisnauwelijks
te achterhalen of er sprake is van een ééndimensionaal of een tweedimensionaal
model.Het ‘beroemde’ artikel van Walton (1985) geeft eensuggestievooreenmo-
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delvanééndimensie: ‘From control to commitment’.UithetonderzoekvanBoselie(2002)blijktonmiskenbaarspraketezijnvaneenmodelvantweedimensies.
WijvolgendebenaderingvanBoselie,dievanmeningis dathettesterkpolariserendisomdebeidemodellentegenoverelkaartezetten.Hijgeeftaandatdedichotomie tussen ‘hard’ en ‘zacht’, tussen het Michigan-model en het Harvard-model,
misleidend kan zijn. In de literatuur wordt, zoals gezegd, control vaak verbonden
met het Michigan-model en commitment is duidelijk herkenbaar in het Harvardmodel. Het gaat om twee te onderscheiden benaderingen, die elkaar in de praktijk
nietuitsluiten.OokLegge(1995)geefteenduidelijkeaanwijzingvooreentweedimensionaalmodel,doordeopmerkingdatdetweeHRM-benaderingen‘not necessarily incompatible’ zijn. Uit de combinatie van de twee benaderingen kunnen diversevariantengemaaktworden,hetgeenindetheorievormingoverHRMmeermalen geschiedt. Paauwe (2009) beschrijft in een groot overzicht van de theorievormingtotnutoetweebasisbenaderingen:a.gerichtopdeorganisatie-prestaties(contingency-theoryenresourcebasedview(RBV)enb.gerichtopindividueleprestaties(AMO:ability(competenties),motivation(motivatie)enopportunitytoparticipate(kansopparticipatieinhetbesluitvormingsproces).Hijtypeertdezebenaderingenalseenbedrijfskundige/economischebenaderingeneenpsychologischebenadering. Alles overziend komt Paauwe tot de conclusie dat beide benaderingen een
zekereeenzijdigheidbehelzenenpleitvooreenmultidimensionalebenaderinginde
theorievorming: een combinatie van HR-practice op organisatieniveau en een HRpracticeopindividueelniveau(ondermeerarbeidssatisfactie),waardoorde arbeidsproductiviteit en financiële resultaten als HR-uitkomsten gemeten kunnen worden.
Deze opvatting sluit aan bij ons tweedimensionaal model van HRM-beleid, zie figuur2.4.2en2.4.3.

Controlgericht
Belangenvanorganisatie
centraal


HRM-beleid
Commitmentgericht
Balanstussenbelangenvan
organisatieenpersoneel


Figuur 2.4.2 Twee dimensies van HRM-beleid

VoorhetontwikkelenvaneentweedimensionaalmodelvanHRM-beleid,waarinde
HR-managementstijl van een manager te duiden is (figuur 2.4.3), hebben we aansluiting gevonden bij het leiderschapsdiagram van Blake en Mouton, zie figuur
2.3.2. In dit diagram kan de HRM-stijl van een manager worden bepaald door het
samenvoegenvandematewaarinhijcontrolgerichtismetdematewaarinhijcommitmentgerichtis.EvenalsbijhetleiderschapsdiagramgevenwedevijfbelangrijksteHRM-stijlenweerinhetdiagramvanHRM-beleid.Wegebruikenvoornamelijk
determHRM-beleid,ookalisditsomstheoretischgeziennietgeheelterecht,vanwegeherkenbaarheidbijdelezer.
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GuestenHoque(1994)hebbeneentweedimensionaalHRM-modelontwikkeldom
organisatiestetyperenopgrondvanhunHRM-stijl.Ditmodelheeftalsdimensies:
1. De mate waarin de organisatie HRM-strategie heeft geformuleerd, gericht op
productieenwinst.HiermeewordtgedoeldopstrategischHRM,analoogaande
Michigan-benadering;
2. De mate waarin de organisatie aandacht schenkt aan HRM-beleid en -praktijken.Hierbijwordtgedoeldopdeaandachtvoordebelangen,participatieeninvloedvandemedewerkers,analoogaandeHarvard-benadering.
Beidedimensieshebbendevariantenhoogenlaag,waardooreentweedimensionaal
diagram met viercellenontstaat. Inelkecel wordteen type van HRM-stijlvande
organisatiesbeschreven.Zijgeventyperingen(aandeonderzochteorganisaties)die
volgenshen‘anders’ zijn dan degebruikelijketermen,maarvoordelezeruitermate
aanspreekbaarzijn.Zeverwijzeninhuntyperingennaareenbekendewestern-film:
‘The Good, the Bad and the Ugly’. Deze typeringen gebruiken zij respectievelijk
voor organisaties die hoog op beide dimensies scoren (Good), die een duidelijke
winststrategiehebben,maarslechtvoormedewerkerszijn(Bad)enorganisaties,die
nocheengoedstrategisch-financieelbeleid,nocheenbeleidgerichtopmedewerkers
hebben (Ugly). Organisaties die ondanks het feit dat ze geen strategisch-financieel
beleidhebbengeformuleerd,maargoedzijnvoormedewerkers,wordenals‘Lucky’
getypeerd,zijhebbendoorhunpersoneelsgerichtebenadering kansopeenredelijk
succesvolleonderneming.DeviertyperingenhebbenweinhetonderstaandetweedimensionaleHRM-model,figuur2.4.3,opgenomen.Dezetyperingenzijneveneens
goedbruikbaarbijhetduidenvaneenHRM-stijlvanmanagers.Inovereenstemming
met de beschrijving van Kaptein (2002) hebben we een vijfde type van HRmanagementstijltoegevoegd aan de vier van Guest en Hoque, namelijk ‘the Invisible’. Kaptein (2002) spreekt over ‘onzichtbaar’ leiderschap. Met ‘the Invisible’
geven we als vijfde HRM-stijl aan: onzichtbaar, niet geformuleerd en niet herkenbaarindepraktijkvanhetbedrijfsproces.
We hebben de indruk dat de keuze voor een tweedimensionaal model, waarbij de
benaderingvandeMichigan-schoolsamenwordtgebrachtmetdebenaderingvande
Harvard-school,pastbinnendehuidigefasevandetheorievormingoverHRM.
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Focusopprestatieenproductiestructuur:controlgericht
MICHIGAN-modelHigh-performance(hardebenadering)
HumanRESOURCEMANAGEMENT***)

9
GROOT

Figuur 2.4.3 Twee dimensies van HRM-beleid
*) Guest en Hoque, 1994;* *) Gründemann et al., 2005;***) Legge, 1995
Dimensies HRM-beleid samengevat
Dedimensiecontrolgerichtiseeninternbeheersingsbeleiddatvooralgerichtisopde
beheersingendirectesturingvanhetwerknemersgedrag.Deproductie-enwinstdoelen
van de organisatie en de belangen van de aandeelhouders (‘shareholders’) wegen
zwaarderdandedoelenenbelangenvandemedewerkers.Werknemersbehorenzich
aan te passen aan de economische doelstellingen van de organisatie (‘compliance’).
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Dit aanpassingsbeleid kent geen echte sociale doelstellingen, het houdt zich
voornamelijk bezig met economische en technologische gevolgen van het
ondernemingsbeleid. Deze dimensie is herkenbaar aan de aandacht voor de
productiestructuur(Verburg,1998;Boselie,2001a,2002;Verheul,2003).
Bij de dimensie commitmentgericht is het kenmerkende dat de aandacht voor de
belangen en doelen van de organisatie en die van de medewerkers met elkaar in
evenwicht zijn. Dit is een dimensie van HRM-beleid waarbij het strategisch belang
vansocialefactoren(zoalspsychosociaal welzijnvandewerknemers,arbeidsrelaties
en arbeidstevredenheid) voor de kwaliteit van de producten (en diensten) en de
productiviteiteengroterolspeelt.Eenbedrijfdatdedimensiecommitmentgerichtheid
belangrijk vindt, verwacht hiervan een bijdrage in de effectiviteit, productiviteit en
kwaliteit van het product (Hubers en Schoemaker, 2004). Kenmerkend voor deze
dimensie is de aandacht voor: organisatiecultuur, moraliteit en belang hechten aan
toewijdingenbetrokkenheidvandemedewerkers.Dezecommitmentkangerichtzijn
op:het eigen werk,decollegaeendeorganisatie(Fink,1992; VandenBelt,1994;
Legge,1995;Boselie,2002;Verheul,2003).

Control-commitment-debat
Boselie (2002) geeft terecht aan dat een aantal items zowel bij de dimensie
‘controlgericht’ als bij‘commitmentgericht’ passen, zoals bijvoorbeeld ‘vaardigheidstraining’. Werknemers moeten hoe dan ook beschikken over de noodzakelijke
vaardighedenvoordeuitvoeringvanhuntaken.Hijzegtdathetverschilvooralzitin
dematevanbeslissingsbevoegdheid(degreeofdiscretion,matevanvrijheid),diemen
aan de werknemer geeft. Controlgerichtheid is verbonden met een lage mate van
beslissingsbevoegdheid en commitmentgerichtheid is verbonden met een hoge mate
vanbeslissingsbevoegdheidvandemedewerkeromeeneigeninvullingtegevenaan
de uitvoering van het werk (Akkermans, Doorewaard en Huijgen, 1987; Boselie,
2002).Eenanderonderwerpinhetcontrol-commitmentdebatisdeaannamedatalleen
controlHR-systemen kostenbesparingenopleverenendeefficiency verbeteren(Beer
et al, 1984b). Vanuit een rationeel economisch gezichtspunt is het evenwel goed
mogelijkomaantegevendatcommitment-HRsystemenookkostenbesparendwerken
enefficiencyverbeteringenopleveren. Het verschil hierbij is dat bij ‘control’ de winst
op de korte termijn en bij ‘commitment’ op de langere termijn zichtbaar wordt. Het
fundamenteleverschiltussendezebeideHR-systemenberustopdewijzewaaropde
organisatiedoelen worden bereikt: door middel van ‘direct control’ (directe supervisie
encentralisatie)ofdoormiddel van ‘indirect control’ (medewerkers participatie) (Beer
etal,1984;1984a;Boselie,2002).

2.4.4TheorieënoverHRM-beleid
InhetvoorgaandehebbenweeenglobaaloverzichtgeschetstvandeHRM-theorieën
dieindeloopvandejarenontwikkeldzijn.Dezetheorieënhebbenalsnadeeldatzij
vaakgebaseerdzijnopééntheoretischebenadering,bijvoorbeeldhet Michigan-en
hetHarvard-model.Desondanksmochtenzijinonstheoretischkadernietontbreken.
De Nijs (1999) schrijft – met betrekking tot de theorievorming – over de HRMpioniersFombrun(1984)enBeer(1984),deontwerpersvanrespectievelijk deMichigan-enHarvard-school,dathunpublicatiesin1984nietechtuitblinkeninwetenschappelijkefundering,maareenvisionairengoeroeachtiggehalteuitstralen.Paau-
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we (2009) noemt de boeken van deze twee auteurs ‘would-be classics’, waarmeehij
demeningvanDeNijsdeelt.DoordetweegenoemdepublicatieswarendeHRMtheorieën aanvankelijk normatief en prescriptief en dus meer een praktijktheorie.
NaderhandisopgrondvandezetweeHRM-scholenveelempirischonderzoekverrichtenvormenzijdebasisvooreenonophoudelijkestroomaanwetenschappelijk
analytischetheorievorming(Paauwe,2009).

TheoretischebenaderingenvanHRM-beleid
EvenalsBoselie(2002)gevenwijerdevoorkeuraanomverschillende analytische
theoretischebenaderingenalsuitgangspunttenemenvoorverderetheorievorming.
Dezebenaderingenzijngerichtophetbeschrijven,verklarenenanalyserenvanhet
HRM-beleid.Kluytmans(1997)geefthiervoorvier theoretisch-analytischebenaderingen.Wegevenvanelkeenkorteweergaveomvervolgenstoteenkeuzetekomen
vooreenbenaderingdiepastbijdedoelstellingvanditonderzoek.DezebenaderingenkunnendienenomdetweedimensiesvanHRM-beleiduittewerkenenteoperationaliserentenbehoevevanonsonderzoek.

1. De historische benadering
Het gaat bij de historische benadering om de manier waarop managers met de
werknemers omgaan, geplaatst in een historische ontwikkelingslijn. In dit perspectief is een verandering van personeelsmanagementstrategie een gevolg van
veranderdemaatschappelijkefactoren.Deindelingdiehierbijpastisachtereenvolgens: Paternalistisch, Scientific Management, Human Relations, Revisionisme, Institutionalisme en Human Resource Managementstrategieën (Kluytmans,
1997. Boselie (2002) spreekt van een nieuw-institutionalisme, als vervolg op
HRM.
2. De contingentiebenadering
Bijde contingentiebenadering gaat Kluytmans (1997) uit van de stelling dat er
geen ‘best way to organize’ bestaat, maar dat de effectieve organisatiestrategie
afhangtvanomgevingsfactoren.Uitdeomgevingvandeorganisatiewordenfactorenbepaald,diealsdeterminantenvoordeinrichtingvandeorganisatiestructuur vastgesteld kunnen worden. Deze omgevingsfactoren zijn onder andere de
toestandopdearbeidsmarkt,deeconomischetoestandvandemaatschappijende
aardvandetechnologie(Kluytmans,1997).
De bovenstaande theoretische benaderingen passen niet bij dit onderzoek. We
makennamelijknieteenanalyseovereenlangeretijd(historie),nocheenvergelijkingvanveelsituaties(contingentie),maarwerichtenonsopdeanalysevan
opvattingen van managers op één moment in een grootschalig onderzoek. Ons
onderzoek is mede door de keuze van de onderzoekspopulatie als een typisch
Nederlandsonderzoektetyperen(Boselieetal,2001a).
3. De arbeidsprocesbenadering
Deze benadering analyseert de personeelsmanagementstrategie vanuit de aard
van en de hoeveelheid controle op de werknemers, die toegepast wordt in het
gehelearbeidsproces.Managerswordengezienalsrepresentantenvankapitaalbezittersdiedearbeidcontrolerenteneindemeerwaardetecreërenvoordebezittendeklasse.Erwordenbinnendearbeidsprocesbenaderingnogweertweepersoneelsmanagementstrategieënonderscheiden(Kluytmans,1997):
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x Dedirect-controlstrategie.Daarbijprobeerthetmanagementmetbehulpvan
tayloristischeprincipesdearbeidstakenzoteverdelendatscholingnietvereistis,datvervangingvanwerknemerseenvoudigisendatcontrolemogelijk
is. In deze strategie is de controlgerichte dimensie reeds herkenbaar, zoals
uitgewerktinparagraaf2.4.3.
x De‘responsible-autonom’strategie.Daarbijkrijgenwerknemersdiebijzondere kwaliteiten in zich hebben, steeds meer verantwoordelijkheid en autonomiebijdeuitvoeringvanhunwerk.Dezestrategieisinovereenstemming
metdecommitmentgerichtedimensievanHRM-beleid.
4. De rolstructuurbenadering
De rolstructuurbenadering baseert zich op het idee dat de personeelsmanagementstrategie zal variëren naar gelang de verwachtingen van het management
tenaanzienvanderolvanwerknemersvariëren.Rollenkunnenverschilleninde
mate waarin zij specifiek of algemeen zijn. Specifieke rollen kennen voorgeschrevengedragspatronen,terwijlbijalgemenerolleneenzekerematevanautonomievoorkomt.Bijalgemenerollendienenwemetnametedenkenaanhoger
geschoolde professionals. Beheersing van specifieke rollen kan middels voorschriften, regelgeving en hiërarchische controle plaatsvinden. Algemene rollen
vragen juist vanwege hun vereiste autonomie een andere managementstrategie.
Kluytmansnoemttweewerkrolpatronen:
x Een werkrolpatroon meteen zeerhoge mate vanregulering,omdat het management ervan uitgaat dat een werknemer hoofdzakelijk via regulering in
staatisdevereisteprestatieteleveren;
x Eenwerkrolpatroondatveelmeerautonomiekentomdatvanderolbekleder
wordt verwacht dat hij zich moreel bindt aan de organisatie (Kluytmans,
1997).
IndezetweewerkrolpatronenzijndetweedimensiesHRM-beleid(controlgerichten
commitmentgericht)teherkennen.
Onsonderzoekpastbinnendelaatstetweetheoretischebenaderingen,–waarbijde
arbeidsprocesbenaderingdebestpassendebenaderingis–,omdatdezebenaderingen
gebaseerd zijn op een tweedeling die zeer nauw aansluit bij de beide HRMdimensies.

2.4.5FacettenvanHRM-beleid
InonsonderzoekgaanweuitvandetweedimensiesvanHRM-beleid:controlgericht
en commitmentgericht, zoals in de voorgaande paragraaf is beschreven. Deze twee
dimensieszijntheoretischeconstructiesenwordentenbehoevevanhetonderzoekin
dezeparagraafgeoperationaliseerdindriefacettenvanHRM-beleid.Dezeindelingin
drie facetten is een stap om te komen tot een adequate operationalisering van het
HRM-beleid in items (vragen) voor de vragenlijst. Teneinde drie samenhangende
facettentekrijgenvoordeoperationaliseringsluitenweaanbijeenbestaandmodel.
Voor kwaliteitsmanagementmodellen in Nederland waarbij het HRM-beleid een
belangrijk onderdeel is, wordt vaak gebruik gemaakt van het INK (Instituut
Nederlandse Kwaliteit) of een model dat uitsluitend over het HRM-beleid handelt,
Investors in People (IIP). Het INK-managementmodel is een integraal
managementsysteem waardoor de organisatie gericht kan zijn op strategische
verbeteringen van alle bedrijfsprocessen (Hardjono en Bakker, 2001). Het INK stelt
dat leren verbeteren moet worden begrepen als een situatie waarbij het proces van
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continueverbeteringvolledigindeorganisatiestructuuren-cultuurisverankerd.Voor
het maken van het onderscheid tussen de twee dimensies HRM-beleid bieden de
facettenvanhetINK-modelgoedemogelijkhedenvooroperationalisering.Doordeze
facetten van het INK-model kunnen van het HRM-beleid zowel de dimensie
controlgerichtalsdedimensiecommitmentgerichtduidelijkonderscheidenworden.In
het HRM-beleid vertoont een manager tegelijkertijd een bepaalde mate van
controlgerichtheid én van commitmentgerichtheid. Bij de analyseresultaten van dit
onderzoek wordt beschreven in welke mate de verschillende categorieën managers
controlgericht én commitmentgericht zijn. De HRM-stijl van een manager wordt
gezienalseencombinatievandematewaarinbeidedimensiesophemvantoepassing
zijn,zietabel2.4.2.

Tabel 2.4.2 Samenhang van dimensies en facetten van HRM-beleid
Facetten
Organiseren

Investeren

Respecteren

Dimensies
Controlgericht
Commitmentgericht
MatewaarinpuurtaakgeMatewaarinselectieop
richteselectieplaatsvindten grondvanorganisatiedywettelijkvereistemedezegnamiekenteamsamenstelgenschapwordtgegeven.
lingplaatsvindtenmaximalemedezeggenschapwordt
geboden.
Matewaarintaak-/functieMatewaarinruimtewordt
gerichtescholingenontwik- gebodenvoorindividuele
kelingsmogelijkhedenwordt enteamontwikkelingsdoelen.
geboden.
Matewaarinpuurfunctione- Matewaarinaandacht
leeenzijdigecommunicatie
wordtgeschonkenaan
plaatsvindt.
arbeidstevredenheiden
participatievanmedewerkersenwederkerigecommunicatie.

Beide dimensies dienen gezien te worden, zoals blijkt uit figuur 2.4.3, als een continuüm met de uiterste waarden zeer weinig en zeer veel

HetINK-modelonderscheidtbijhetHRM-beleiddriefacetten(ziefiguur2.4.4):
1. Organiseren(vanmedewerkers);
2. Investeren(inmedewerkers);
3. Respecteren(vanmedewerkers).
organiseren
HRM-beleid

investeren
respecteren


Figuur 2.4.4 HRM-beleid onderverdeeld in drie facetten

1. Organiseren
Hetfacet‘organiseren’ handelt overdatdeelvanhetHRM-beleidwaarbijdevraag
centraalstaathoedeleidinggevendehetpersoneelsmanagementafstemtopdestra-
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tegieen hetbeleidvande organisatie,devereisteorganisatiestructuur,de kernprocessenendeexterneontwikkelingenmetaandachtvoordevolgendedrieaspecten:
x Entreevandewerknemersindeorganisatie;
x Introductievandewerknemersindeorganisatie;
x Integratievandewerknemersindeorganisatie.
Hetfacet‘organiseren’ omvat alle activiteiten die door de werkgever worden ondernomenomdewederzijdseaanpassingvandewerknemersenerzijdsendeorganisatieanderzijdstebevorderen(Kluytmans,1997).
Het proces van het organiseren van medewerkers kan worden voorgesteld als een
aantaltedoorlopenfasendiewordengemarkeerddoortyperendegebeurtenissen:
De entreefase, de introductiefase en de integratiefase van de werknemers (Kluytmans,1997;CooymansenHintzen,2000).Ditzijndedrieaspecten‘organiseren’.

Deaspectenzijnhieronderkortbeschreven.
a. De entreefase
Deze fase omvat de wervings- en selectieprocedure en de feitelijke beslissing
vandewerknemeromtoteenorganisatietoetetreden.Inhettraditioneleselectieparadigma isselectie meestaleeneenmaliggebeurendatbetrekkingheeftop
één bepaalde ingangspositie. De persoonseigenschappen en de functie-eisen
kunnenwordenopgevatalsstatischegegevens(Kluytmans,1997).Indezevisie
wordt slechts gekeken naar de diploma’s en vakkennis die de kandidaat heeft en
wateropdatmomentvereistwordtvoordebetreffendefunctie.Demanagerselecteertdebestepersoonomdetakenuittevoeren(HardjonoenBakker,2001).
Dekritiekophettraditioneleselectieparadigmaisvooralgerichtophetstatische,
dataanpersoonseigenschappenwordttoegeschreven.Ditintegenstelling totde
visiediegerichtisopeendynamische ontwikkelingvan medewerkersen functiesdoortraining,ontwikkelingenverbetering.Devisiedateenindividuflexibel
enveranderbaaris,wintsteedsmeerterreinindeselectiewereld.Ditwordtvooral duidelijk door het afnemend belang van vaktechnische kwalificaties, in het
voordeel van sociaal normatieve kwalificaties en algemene persoonskenmerken
(Kluytmans,1997).
b. De introductiefase
Indeintroductiefasespeeltzichhetsocialisatieprocesaf.Socialisatieiseenleerproceswaarinmedewerkerssocialevaardighedenverwerven,waardoorzijkunnenfunctionerenindebedrijfscultuur.
De eerste paar dagen en weken van een nieuwe werknemer binnen het bedrijf
zijn essentieel voor de mening die de nieuwe werknemer zich vormt over zijn
nieuwe werkorganisatie. Organisaties waar de nieuwe werknemers weer snel
vertrekken, raken die werknemers ‘altijd’ kwijt doordat de organisatie niet aan
deverwachtingenvandewerknemervoldoet(TaylorenThackwray,1997).
Tijdensdeintroductiefaseleertdenieuwemedewerkerhoehijzichindeorganisatiemoetgedragen,watvanhemwordtverwachtenwelkestandaardenopzijn
werk vantoepassingzijn.Deintroductieisvoordeorganisatieen voorde medewerkervanbelang.Voordeorganisatie:eenadequaatinwerkprogrammaleidt
ertoedatdemedewerkerinrelatiefkortetijdtotdegewensteprestatieskankomenenzichkanbindenaandeorganisatie.Voordemedewerker:zijnonzekerheidwordtzosnelmogelijkverkleind,hijweetwathijmoetdoen,waarhijmoet
zijnenwelkemogelijkhedenhijheeft,hijvoeltzichrelatiefsnelthuisbinnende
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organisatie(Noomen,1990;Boselieetal.,2001).Eenwerkgeverheeftdekeuze
ofhijeenmedewerkertraintomhetwerkefficiënttedoen,tervergrotingvanhet
vakmanschap(productieoriëntatie),ofhijisgerichtophetanalyserenenverbeteren van werkprocessen (procesoriëntatie), of hij is gericht op teamwork, multiinzetbaarheidenindividueleontplooiingbinnenhetbedrijf(systeem-enketenoriëntatie) (Hardjono en Bakker, 2001). Kenmerkend voor de proces- en systeemoriëntatie(integenstellingtotdeproductoriëntatie)isdatmenervanuitgaat
datdemensdebepalendefactorisvoorhetsuccesvandeorganisatieennietde
organisatie/productiestructuur. Daarbij dient het interactieproces, het uitwisselingsproces zoals dat tussen mensen plaatsvindt, het object van procesmanagement te zijn (Cooymans en Hintzen, 2000) (zie ook het in de Introductie beschrevenconceptvan‘deorganisatiealsgeheelvanprocessen’).
c. De integratiefase
Deintegratiefaseimpliceertdatdemedewerkeralslidvandeorganisatiewordt
geaccepteerd.Belangrijketakenwordenaanhemopgedragen,hijwordtingewijd
inspecialecircuitsenwordtopdehoogtegesteldvanbijzonderekenmerkenvan
mensen en procedures. Hij heeft een eigen plek verworven en wordt geaccepteerdindeeigenhoedanigheid:deoutsiderisinsidergeworden.
Hetvraagstukvanarbeidsverhoudingendraaitommachteninvloedtussenpartijen
en is daarmee ook een vraagstuk van participatie en medezeggenschap. Het gaat
omdevraaghoeinvloedenmachttussendemanagerendewerknemerisverdeeld
metbetrekkingtothetbeleidvandeorganisatieendeconcretearbeidssituatievan
dewerknemer.Participatieenmedezeggenschapvanwerknemersbiedthenmogelijkhedenommeerinvloeduitteoefenen.Hetgaatomhetdaadwerkelijkparticiperenvanwerknemersinhetbestuurvandearbeidsorganisatieindemeestruimezin
vanhetwoord(Kluytmans,1997;DeNijs,2000).
Participatieduidtophetactiefbetrekkenbijoflatendeelnemen van werknemers
aan beleidsvoorbereiding en/of beleidsuitvoering. Door de Wet op de Ondernemingsraden(WOR)isdevormeninhoudvandemedezeggenschapvandemedewerkersformeel geregeld. Indeze wetiseenaantalbelangrijkerechtenvoor
de ondernemingsraad (OR) vastgelegd, zoals het geven van instemming of adviesaandewerkgeverbetreffendevoorgenomenbeleidsbesluiten(RMU,2000).
De bedrijfsleiding kan op verschillende manieren met de OR of een ander formeelmedezeggenschapsorgaanomgaan.Menkanopeenroyalewijzehetorgaan
betrekken bij de besluitvorming of juist zo minimaal mogelijk. Werkgevers en
werknemers bepalen zelf in het samenwerkingsproces de kwaliteit van de medezeggenschapendragendaarooksamendeverantwoordelijkheidvoor(Ministerie
van Sociale Zaken, 1993). Het ministerie doelt hiermee op de medezeggenschap
zoalsdiegeregeldisdoordeWetopdeOndernemingsraden(WOR).

De dimensies controlgericht en commitmentgericht zijn beide in de bovenstaande
aspecten van het facet ‘organiseren’ herkenbaar:
x Dedimensiecontrolgerichtisteherkennenindefocusop:selectievanmedewerkersopgrondvanvakbekwaamheid;taakgerichteintroductievannieuwewerknemersenhetgevenvanminimalemedezeggenschapaanmedewerkers.
x Selectie met focus op: teamsamenstelling; introductie van nieuwe medewerkers
binnenhetgeheelvandeorganisatie;ruimhartigbiedenenstimulerenvan mede-
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zeggenschap en  medeverantwoordelijkheid zijn kenmerkend voor de dimensie
commitmentgericht.

2. Investeren
Bijhetfacet‘investerenin medewerkers’ gaat het eromhoehetmanagementdeop
detoekomstgerichtekennis-envaardigheidsbehoeftenvaststeltenuitvoeringgeeft
aandebeschikbaarheidenborgingvandezekennisenvaardigheden.Hierbijbedoelen we een geheel van voorzieningen, passend binnen het beleid van het managementombijbepaalde(groepen)personeelsledendoelgerichteleerprocessenterealiserenalsconditievoorhetfunctionerenvandeorganisatie.Hierbijkaneenspanning
geconstateerdwordentussendebelangenendoelenvandeorganisatieendebelangenendoelenvandemedewerkers.Hetmanagementbepaaltwaarhetaccentwordt
gelegd, of anders gezegd: in hoeverre de ‘menselijke maat’ binnen het bedrijf leidend is (Burger, 2008). We kunnen drie verschillende soorten behoeftebepalingen
onderscheiden, namelijk professiegerichte, productiegerichte en persoonsgerichte
scholingsbehoefte (Kluytmans, 1997; Cooymans en Hintzen, 2000; Hardjono en
Bakker, 2001). Het motief van een manager om te investeren in  de opleiding en
ontwikkeling van medewerkers kan onder andere zijn: het wegwerken van achterstandinkennisenvaardighedenvandewerknemer,hetverbeterenvandeproductie
van het bedrijf of het vergroten van de betrokkenheid van de medewerkers bij de
organisatie.Investereninopleidingenkaneveneenseenonderdeelzijnvanhetbeloningssysteem(Schoemaker,1995).
De professiegerichte scholingsbehoefte van de organisatie hangt samen met het
totalefunctie-entakenpakketvandemedewerker.Debehoefteaanproductiegerichtescholing(ook welbeleidsgerichtescholing genoemd) vloeitvoortuitproblemen
voorderealisatievandegeplandeproductieen/ofvandebeleidsvoornemensinde
organisatie(SchoemakerenGeerdink,1991).
Bijdepersoonsgerichtescholingwordtprimairuitgegaanvandescholings-enontwikkelingsbehoeftenen-doelenvandewerknemer.Deprofessie-endeproductiegerichteontwikkelingsdoelenkunnenwesamenvattenalsontwikkelingsdoelenvande
organisatie(INK,2001).
Deorganisatiekanhetfacet‘investereninmedewerkers’invullendooraandachtte
schenkenaandevolgendetweeaspecten:
a. Ontwikkelingsdoelen van de medewerker;
b. Ontwikkelingsdoelen van de organisatie.

Dezeaspectenzijnhieronderkortbeschreven.
a. Ontwikkelingsdoelen van de medewerker
Er zijn verschillende doelen die de individuele werknemer kan hebben. Hierbij
kanbijvoorbeeldgedachtwordenaanhetvergrotenvankennisenvaardigheden.
De medewerker kan ook voor zichzelf doelen hebben, gericht op zijn persoonlijkheidsontwikkelingofopdemogelijkhedenvoorzijnloopbaan.Deorganisatie
beschikt over verschillende opties om medewerkers de mogelijkheid te geven
zichteontplooienbinnenhetbedrijf.Ominzichttekrijgenindeontwikkelingsdoelenvandewerknemerskandeorganisatiebijvoorbeeld ‘belangstellingsregistratie’ toepassen (Kluytmans, 1997). In veel organisaties gebruikt men functioneringsgesprekkenomaandachttegevenaaneninzichttekrijgenindeontwikkelingsbehoeftenvandewerknemer.Ineenaantalorganisatiesspreektmenvan
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eenpersoonlijkontwikkelingsplan(POP).Hetfunctioneringsgesprekiseenperiodiekgesprektussendemanagerendewerknemermetalsdoelhetfunctioneren
vandewerknemertebesprekenenafsprakentemakenvoordenaastetoekomst.
Hierbijgaathetomdeafstemmingtussendedoelenvandemedewerkeren die
vandeorganisatie.Ditgesprekgaatoverhetwerk,dewerksfeer,dewerkuitvoering en de werkomstandigheden. Kenmerkend voor het functioneringsgesprek
zijn de aspecten ‘probleem oplossen’ en ‘vooruitkijken’ (Noomen, 1990). De
doelendieeenwerknemerheeftvoorzijnpersoonlijkeontwikkelingwordenook
inditgesprek besproken.In hetfunctioneringsgesprek kunnentweezakencentraalstaan(Vrolijk,1997),teweten:
x hetverbeterenvandekwaliteitvanhetproduct;
x hetverbeterenvandemotivatievandemedewerker.
De managerzetoverhetalgemeendetooninhetgesprekdoordeeigendoelstellingdiehijheeftmethetfunctioneringsgesprek.
b. Ontwikkelingsdoelen van de organisatie
Er zijn verschillende motieven voor de opleiding en (beroeps)vorming van het
personeel(VanDamenMarcus,1992;CooymansenHintzen,2000):
x
Wegwerkenvanachterstandinkennisenvaardighedenvandewerknemers;
x
Bijscholen in verband met veranderde eisen aan taken en functies van de
werknemers(bijvoorbeelddoortechnologiseringvandebedrijfsprocessen);
x
Vergrotenvandebetrokkenheidvanmedewerkersbijdeorganisatie;
x
Opleidenvanmedewerkersalsonderdeelvanhetbeloningssysteem(direct
verbandhoudendmetdeuitoefeningvandehuidigefunctie);
x
Bevorderenvandemotivatievandemedewerkers.
x
Hetmogenvolgenvaneenopleidingwordtvaakafhankelijkgesteldvande
opleidingsbehoefteof -noodzaaktothetverwervenvankennisenvaardigheden.Deverantwoordelijkheidvoorhet(doen)opleidenbinnendeorganisatie is doorgaans toegewezen aan een specifieke afdeling of functionaris.
Vandezeafdelingoffunctionarismagverwachtwordendatdezezichproactiefopsteltdooropzoektegaannaarontwikkelingenbinnenenbuitende
organisatie, die mogelijk kunnen leiden tot een scholingsvraag. De scholingsactiviteiten dienen om (toekomstige) vraagstukken van de organisatie
optelossen(KantersenMerlevede,1999).

De HRM-dimensies controlgericht en commitmentgericht zijn beide in de bovenstaande aspecten van het facet ‘investeren’ herkenbaar. 
x Een focus op taakgerichte scholing en een sterke gerichtheid op het (productie)belang van de organisatie zijn elementen van ‘investeren’ die passen bij de
dimensiecontrolgericht;
x Dedimensiecommitmentgericht wordt bij ‘investeren’ vorm gegeven door aandachtvoordepersoonlijkeontwikkelingvanmedewerkersenaandachtvooreen
goedebalanstussendeorganisatiebelangenendebelangenenontwikkelingsdoelenvanhetpersoneel.

3. Respecteren
Bijhetfacet‘respecteren van medewerkers’ gaat het om de vraag hoe de organisatie
enleidinggevendenomgaanmetmedewerkers.Ookgaatheteromhoezijhenstimu-
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leren, erkennen, waarderen en betrekken bij de gang van zaken in de organisatie
(CooymansenHintzen,2000;INK,2001).
Hetfacet´respecterenvanmedewerkers´isonderteverdelenindrieaspecten:
a. Arbeidstevredenheid;
b. Personeelszorg;
c. Aandachtvoorspiritualiteit.

Dezeaspectenzijnhieronderkortbeschreven:
a. Arbeidstevredenheid
De doorbraak van de ideeën van het Human Resources Management (HRM)
heeftbijgedragenaanhetinzichtdatwerknemersdekostbaarsteactivavormen
van de bedrijfsorganisatie (De Moor, 1992; Legge, 1995; Hubers en Schoemaker, 2004). De wijze waarop men het managen van mensen aanpakt, blijkt de
maatstaf bij uitstek te zijn voor het welslagen van de onderneming. De toenemendeaandachtvoorhetmenselijkkapitaalberustopeenfunctionelenoodzaak
om het bedrijf goed te laten functioneren door op een juiste wijze aandacht te
schenkenaan hetpersoneel. Eengoede arbeidsverhoudingtussenleidinggevendenenondergeschiktenentussenmedewerkersonderlingiseenbelangrijkebasisvoorhetoptimaalfunctionerenvanhetpersoneelenvanhetbedrijf(MeTeO,
1996). De manager dient hierbij het goede voorbeeld te geven: ‘Practice what
you preach’ (Dobber, 2009). Het werkoverleg vervult hierbij een specifieke
functie,namelijkhetbewakenvandekwaliteitvandeproductieenhetbereiken
van flexibiliteit in de verhouding tussen de werkgever en de werknemers
(Noomen,1990).
Betrokkenheidentevredenheidvanmedewerkerszijndeeerstevereistenomtot
eengoedbedrijfsresultaattekomen.Hetalgehelewelbevinden(dearbeidssatisfactie)vandemedewerkerisdaarbijvanbelang,omdatinzet,betrokkenheiden
motivatiehierdoorwordenbepaald(MeTeO,1996).Belangrijkhierbijisdatde
managereenrechtvaardigenstimulerendsysteemvanerkenningenwaardering
vanmedewerkershanteert(Boselieetal.,2001a;Bauer,2004).
b. Personeelszorg
Derelatiediedewerkgevermetdewerknemeronderhoudt,iseenrelatiewaarin
de werkgever zijn aandacht en zorg voor het personeel al dan niet laat blijken
(Burlet,DoelenenVerbaan,1983;VanAkenenPlaisier,1989).Mensenhebben
steunnodigbijhetzicheigenmakenvanwaardenenbijhunpogingomhungedragdaarmeeinovereenstemmingtebrengen.Demanagercreëertzoenigemate
van veiligheid en zekerheid voor zijn medewerkers (Verhoeven, 1993; Witteveen,2009).
De werkgever is verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemers. Elke
managerheefteeneigenmanierwaarophijdezorgvoorhetwelzijnvanhetpersoneelvormeninhoudgeeft.Eenmanagerdieaandachtschenktaanhetfunctioneren en het welbevinden van het personeel, bevordert een positieve beleving
vanhetwerkdoordewerknemer(Dobber,2009).Hierbijzijntweeaandachtsgebiedenaantewijzen:
x Invloedvandeprivé-omstandighedenopdeprestatiesvanwerknemers;
x Aandachtvoordeeffectenvaningrijpendegebeurtenissenophetwerk,door
bijvoorbeeldfunctionarissenvoorpsychosocialehulpverleningaantestellen
(VandenBelt,1994).
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c. Aandacht voor spiritualiteit
Er komt binnen arbeidsorganisaties steeds meer aandacht voor levensbeschouwinginhetalgemeen,hetgeenvaakwordtaangeduidmetdeterm‘spiritualiteit’.
Hierbijgaathetomdezingevinginhetbestaanvandewerknemers.
Zingevingbinnenhetwerkgaatoverdebetekenisdiewetoekennenaangebeurtenissenenontmoetingen.Hetismindergerichtopwatermoetwordengedaan
enaanwelkeeisenhetwerkmoetvoldoen.Hetgaatmeeroverdemate waarin
dezewerkzaamhedenpassenbijwatdemensentendiepstevoorwaarofwaardevolhouden.Eenvoornametaakvandeleiderisomsamen metdemensenmet
wiehijwerkt,zintegevenaandesomsirrationele,onbegrijpelijkeenfrustrerende gebeurtenissen op het werk. De organisatie wordt door deze benadering gezien als een gemeenschap, waar iedere betrokkene een belangrijk deel van uit
maakt en als waardevol voor de organisatie wordt gezien (Schoemaker, 2004).
Schoemakeretal.(2006)sprekeninditverbandzelfsvanhetmanagenvanmenselijkewaarden:humanvaluemanagement.
Deethischeaspectenvanhetmanagenenondernemenkomensteedsmeerinde
belangstelling. Interne en externe belanghebbenden bij de organisatie zijn tegenwoordigminderinuitsluitendcijfersvandeonderneminggeïnteresseerddan
inhetverledengebruikelijkwas.Wileenbedrijfeengoederelatieblijvenhouden met de interne en externe omgeving, dan zal het ook aandacht moeten
schenkenaandeniet-commerciëleaspecten(VanDamenMarcus,1992).Deze
aandachtvoordeniet-commerciëleactiviteitenwordtonderanderevormgegeven
doorruimtetebiedenaanzakenalszingeving,levensbeschouwingenspiritualiteit.Demanagerkan(pro-actief)inhoudgevenaanditaspectdoorgelegenheden
voorbezinning,rituelenenontmoetingenteintroduceren,diedewaardenonderstrependiehijzegttehebben(Schuijt, 2002;HardjonoenKlamer,2005;Dobber,2009).

In de bovenstaande aspecten van het facet ‘respecteren’ zijn de twee dimensies control-encommitmentgerichtalsvolgtteduiden:
x De controlgerichte dimensie wordt vorm en inhoud gegeven door: weinig aandacht te schenken aan arbeidstevredenheid; een functionele en eenzijdige communicatie vanuit de ‘top’;taakgerichtepersoneelszorgenweinigbelanghechten
aanzingevingenspiritualiteitbinnendeorganisatie.
x De dimensie commitmentgericht blijkt onder meer uit een focus op: arbeidstevredenheid; het bevorderen van participatie van medewerkers binnen het arbeidsproces;eenopenenwederkerigecommunicatietussenmanagementenmedewerkers;ruimaandachtvoorzorgenwelzijnvanhetpersoneelenroyaalruimtebiedenvoorzingevingenspiritualiteitbinnendeorganisatie.

2.4.6Hypothesenoverderelatietussendelevensbeschouwingvandemanageren
zijnopvattingenoverHRM-beleid
De manager heeft enige speelruimte voor het vormgeven van het HRM-beleid in
overeenstemmingmetzijneigenopvattingen(Paauwe,1989).Dezeopvattingenvan
de manager kunnen gebaseerdzijnopzijnlevensbeschouwing. De argumentendie
voordehypothesenvanleiderschapsstijlgelden(zie paragraaf2.3.5)zijneveneens
vantoepassingopdeonderstaandehypothesenvoorHRM-beleid.Dezeargumenten
refereren aan ‘naastenliefde’ bij de christelijke managers en bij de orthodox-
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protestantse managers aan ‘arbeidzaamheid’ en een pessimistisch mensbeeld. De
formuleringvandehypothesenisgebaseerdopdetweedimensiesvanHRM-beleid.
In de voorgaande beschrijving van de facetten van HRM-beleid hebben we steeds
aangegeven hoe de twee dimensies van HRM-beleid herkenbaar zijn. De facetten
worden geoperationaliseerd in aspecten, die vervolgens ‘vertaald’ zijn in concrete
vragen.Inde schaalconstructie wordendevragen vervolgens samengevoegdtotde
variabelen‘matevancontrolgerichtheid’en‘matevancommitmentgerichtheid’,zie
paragraaf5.3.Dehypothesenwordenderhalvegeformuleerdopbasisvandezetwee
variabelen. De beschrijvingen van levensbeschouwing, paragraaf 2.2 en paragraaf
2.4,vormenmededebasisvoordeonderstaandehypothesenmetbetrekkingtotde
opvattingen over HRM-beleid:
6) Christelijke managers hebben een gelijke mate van controlgerichtheid als
niet-christelijke managers.
7) Christelijke managers vertonen een hogere mate van commitmentgerichtheid
dan niet-christelijke managers.
8) Orthodox-protestantse managers vertonen een hogere mate van controlgerichtheid dan niet-christelijke managers.
9) Orthodox-protestantse managers vertonen een lagere mate van commitmentgerichtheid dan niet-christelijke managers.
10) Modern-protestantse managers vertonen een hogere mate van commitmentgerichtheid dan niet-christelijke managers.

2.5Interacterendevariabelen
Wehebbenindeparagrafen2.3.1en2.4.1reedsaangegevendatersociaal-culturele
eneconomische factoren zijn diedesituatiebeïnvloeden,waarinleiding wordtgegevenenwaaronderHRM-beleidwordtgeformuleerd(Fulopetal.,2004).Die(indirecte)factorenlatenweinonsonderzoekechterbuitenbeschouwing.Webeperken
ons tot de interactie van een klein aantal factoren (kenmerken) die direct invloed
kunnen hebben op het effect van de levensbeschouwing van de manager op zijn
leiderschapsstijlenHRM-beleid.

Dezefactorenzijnteverdelenintweegroepenkenmerken(ziefiguur2.5.1):
x Organisatiekenmerken(zoalsbrancheengroottevandeorganisatie);
x Persoonskenmerken(zoalsgeslachtenleeftijd).
Vandezekenmerkenis,zoalsgezegd,reedsaangetoonddatzijvaninvloed kunnen
zijnophetfunctionerenvandemanager,dusopdewijzewaarophijleidinggeeften
vormgeeftaanhetHRM-beleid(TwijnstraenKeuning,1988;Boselie,2002).
We willen, in aanvulling op de hiervoor genoemde onderzoeken, vaststellen welk
effect iemands levensbeschouwing heeft op zijn leiderschapsstijl en HRM-beleid,
ondankshet mogelijkinteracterendeeffectvandegenoemdeorganisatiekenmerken
enpersoonskenmerken(TenBos,2002).
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Organisatie-
kenmerken
Leiderschapsstijl
Christelijke
Levensbeschouwing

HRM-beleid
Persoonskenmerken

Figuur 2.5.1 Generiek conceptueel model

De invloed van organisatie- en persoonskenmerken op leiderschapsstijl en HRMbeleidisevidentaangetoondineerderonderzoek,zoalsondermeerhiervoorisaangegeven(KeuningenEppink,1993;Gründemannetal.,2005).Indieonderzoeken
is niet gekeken naar de levensbeschouwing van de managers. Het effect van kenmerken zoals de branche waartoe de organisatie behoort, of het geslacht van de
managerisvastgesteldinstudiesnaaronderlingeverschilleninperformancebetreffendehetzelfdekenmerk.Wegaanervanuitdatdeinvloedenvandeorganisatie-en
persoonskenmerkenopallebetreffendemanagersvantoepassingzijn,ongeachthun
levensbeschouwing. Op grond daarvan veronderstellen we dat de organisatie- en
persoonskenmerkennietofnauwelijksheteffectvanlevensbeschouwingopleiderschapsstijlenHRM-beleidzullenbeïnvloeden.Metanderewoorden:weverwachten
opdezetheoretischegrondendatdeorganisatie-enpersoonskenmerkengeeninteracterendeffectzullenhebbenopheteffectvanlevensbeschouwingopleiderschapsstijl en HRM-beleid. Om die reden zullen we marginaal aandacht besteden aan de
organisatie-enpersoonskenmerkenalsinteracterendevariabelen.Wegevenindeze
paragraafeenkortebeschrijvingvaneenaantalvandegenoemdekenmerken,diein
hetvolgendehoofdstukgeoperationaliseerdwordentotitemsindevragenlijst.

Organisatiekenmerken
Kenmerkendiebijeenorganisatiehoren(TwijnstraenKeuning,1988)zijn:
x Branchewaartoedeorganisatiebehoort(opbasisvanproductofdienst);
x Signatuurvandeorganisatie;
x Organisatiestructuur;
x Groottevandeorganisatie;
x Opleidingsniveauvandewerknemers.

Dezekenmerkenwordenhieronderkorttoegelicht:
x Branche waartoe de organisatie behoort
Hetproductvaneenorganisatiewordtvaakaangeduiddoordebedrijfstak(branche)waardeorganisatiebijhoort.Deorganisatieskunnenopgrondvandebranchewordeningedeeldbijeenvandetweebranchesectoren:desectordiegericht
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x

x

x

x

is op het maken van winst (profitsector) of de sector die niet gericht is op het
makenvanwinst(non-profitsector)(Boselie,2002);
Signatuur van de organisatie
Designatuur,waaronderbegrependeuitgangspunten,wordtvaakbeschrevenin
devisievandeorganisatieofinde missionstatement(DeKlerk,2002).Bijlevensbeschouwelijkeorganisatiesspreektmenvandesignatuurvandeorganisatie.Mensenkunnenopgrondvandesignatuurvaneenorganisatiekiezenombij
dieorganisatietegaanwerken.Menverwachtdaareenbepaaldecultuurwaarin
menzichthuisvoelt(DeMoor,1992;VandenBeltenvanderMeiden,2003)of
erwordteenbepaaldevisieopdewijzevanleidinggevenverondersteldopbasis
vandedominantewaardenbinnenhetbedrijf(Paauwe,1989;Schaafsma,1994);
Organisatiestructuur
In elke organisatie heeft men vormgegeven aan de wijze waarop de productie
plaatsvindtenbeslissingengenomenworden.Ditissamengevatindeorganisatiestructuur. Deze organisatiestructuur bepaalt voor een deel de inhoud van het
HRM-beleid en de manier waarop  de manager leiding geeft (De Moor, 1992;
HardjonoenBakker,2001).
Grootte van de organisatie
Eenkleineorganisatievraagteenanderemaniervanleidinggevendaneengrote
organisatie. Bij kleine organisaties is er meer sprake van direct contact tussen
medewerkers en bedrijfsleiding. De directe invloed van het management op de
cultuurissterkerbijkleinereorganisaties(Muijen,KoopmanenDeWitte,1996;
Boselie,2002).
Opleidingsniveau van de werknemers
Demaniervanleidinggevenwordtvooreendeelbeïnvloeddoordecompetenties van de werknemers. De competenties van werknemers worden geïndiceerd
doorhunopleidingsniveau(Remmerswaal,1992;Boselie,2002).


Persoonskenmerken
Naast de vragen over de organisatiekenmerken stellen we vragen over een aantal
persoonskenmerkenvanmanagersdievaninvloedkunnenzijnophunstijlvanleidinggevenendevormgevingvanhetHRM-beleid,(Boselie,2002):
x Geslacht;
x Leeftijd;
x Opleidingsniveau.

Dekenmerkenwordenhieronderbesproken.
x Geslacht
Overdeinvloedvanhet geslachtwordtregelmatiggeschrevenen naardezeinvloedwerdvaakonderzoekverricht(Verkerk,2002;Kampsteeg,2002;Verheul,
2003; Stellinga, 2007). Er wordt verschillend gedacht over de invloed van het
geslachtopleiderschapenhetHRM-beleid.Uitonderzoekvanhetonderzoeksinstituutvanhetmidden-enkleinbedrijf,EIM,blijktdatvrouwenmeercontrolgerichtzijndanmannen(Verheul,2003);
x Leeftijd
Overdeinvloedvandeleeftijdvandemanageralsbeïnvloedendefactorbijde
leiderschapsstijlenhetHRM-beleidisnauwelijksliteratuurtevinden.Uitgodsdienstsociologisch onderzoek blijkt dat jonge orthodox-protestanten minder be-

98

houdende opvattingen hebben dan oudere gelovigen van die geloofsoriëntatie
(Janse,1985);
x Opleidingsniveau
ErisnagenoeggeenliteratuurtevindenoverhetverbandtussenhetopleidingsniveauvandemanagerenzijnstijlvanleidinggevenenhetHRM-beleid.Door
eenhogereopleidingkunnendemanagersmeerinzichtenkrijgeninhetinterpersoonlijkfunctionerenenmeerkennisvanalgemenetheorieënovermanagement
(KeuningenEppink,1993).

Hypothese
Ten aanzien van de interacterende variabelen formuleren we op grond van het bovenstaandedevolgendehypothese:

11) De interacterende variabelen (organisatie- en persoonskenmerken) hebben
geen effect op het gevonden effect van de levensbeschouwing op leiderschapsstijl en HRM-beleid.
2.6LeiderschapsstijlenHRM-beleidinéénonderzoek
IndeIntroductiehebbenwegeschrevendatweindezeparagraafeenverantwoording
geven van het feit dat we leiderschapsstijl en HRM-beleid in één onderzoek hebben
samengevoegd.
VanDiest(1997)geeftaandateennieuwtijdperkindeorganisatiekundeisingegaan
metdepublicatievanIn Search of Excellence(PetersenWaterman,1982),namelijk
het ontstaan van het concept waarin men de organisatie ziet als een ‘geheel van
processen’ (zie Introductie). Er werd in brede kring gezocht naar antwoorden op
vragenmetbetrekkingtotprestatiesvanhetbedrijfenhoedezegemanagedmoesten
worden.Naastdezeniet-wetenschappelijkepublicatiewerdenindezelfdeperiodenog
twee –zoals later zou blijken- invloedrijke publicaties uitgebracht: Strategic Human
Resource Management(Fombrunetal.,1984)enHuman Resource Management(Beer
etal.,1984).Metdezetweewetenschappelijkepublicatiesontstonden,zoalshiervoor
in paragraaf 2.4.2 is aangegeven, de twee hoofdbenaderingen van HRM. Sinds de
publicaties van Peters en Waterman (1982), Fombrun et al. (1984) en Beer et al.
(1984) wordt aandacht geschonken aan zowel de persoon van de manager en zijn
leiderschapsstijl als aan het HRM-beleid in wetenschappelijke en niet-wetenschappelijkepublicaties(Avolioetal.,1999;Alimo-MetcalfeenAlban-Metcalfe,2001).De
aandachtvoorleiderschapendepersoonlijkemanagementstijlisnetalsbijHRMhet
terreingewordenvanzowelwetenschappelijkonderzoekalsvangoeroesenveelnietwetenschappelijke publicaties (Hogan en Kaiser, 2005). Het empirisch onderzoek is
zich vanaf de tachtiger jaren voornamelijk gaan richten op de strategische belangen
van organisaties en de vertaling daarvan in HRM-strategie en -beleid en op de
ontwikkeling van onderzoeksschalen die passen bij het ‘nieuwe leiderschap’ (Den
Hartog et al., 1997). De voorkeur voor het harde Michigan-model is echter
langzamerhand aan het verminderen. Onder druk van de maatschappelijke aandacht
voorduurzaamheid,maatschappelijkverantwoordondernemenenvandeeconomische
crisiswordtsteedsmeerverwezennaarhetbelangendeinvloedvanhetleiderschap
vandemanager.Boselieetal.(2001a)gevennetalsKoeneetal.(2002)concreetaan
dat een coachende leiderschapsstijl en een open communicatie in de organisatie
wellicht meer rendement op zullen leveren dan investeren in scholing en hogere
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salarissen. Daarnaast zeggen zij dat dit ‘bovendien veel goedkoper is’. Deze hiervoor
beschreven ontwikkelingen in de theorievorming vormen de basis voor onze
combinatieinditonderzoekvandekernbegrippenleiderschapsstijlenHRM-beleidin
éénonderzoek.

2.7Samenvatting
Dit onderzoek legt, zoals in de Introductie is verantwoord, het accent bij de
opvattingen van protestantse managers, in vergelijking met de niet-christelijke
managers, waarbij de categorie katholieke respondenten als ‘spiegelcategorie’
fungeert. Het is duidelijk te zien dat bij beide christelijke kerken twee
geloofsoriëntaties te herkennen zijn: de orthodoxe (behoudende) en de moderne
geloofsoriëntatie. We veronderstellen in dit onderzoek dat deze hoofdstromen
herkenbaar zijn in de relatie tussen de levensbeschouwing enerzijds en de
leiderschapsstijlenhetHRM-beleidanderzijds.
De leiderschapsstijl is in een tweedimensionaal diagram geplaatst: een taakgerichte
dimensie en een mensgerichte dimensie. In het wetenschappelijk onderzoek naar
leiderschap vanaf de jaren ’80 zien we twee hoofdstromingen. De ene is gericht op het
typeren van het leiderschap op grond van de dominante presentatie (bijvoorbeeld
transformationeel leiderschap). De andere hoofdstroom is gericht op het duiden van
eenleiderschapsstijlopgrondvandetweegenoemdedimensies.Debeschrijvingvan
de leiderschapsstijl is geoperationaliseerd aan de hand van drie facetten: de
hiërarchische positionering, de aansturing van medewerkers (op basis van het
mensbeeld)enderolopvattingvandemanager.Weveronderstellenindehypothesen
dat de levensbeschouwing van de christelijke managers en van de twee categorieën
protestantsemanagerseenduidelijkeffectheeftopdeleiderschapsstijl.
HRM-beleid bevat eveneens twee dimensies: de dimensie gericht op controle en
beheersing (controlgericht) en de dimensie gericht op binding, toewijding van de
medewerker aan de organisatie (commitmentgericht). Deze twee dimensies zijn
herkenbaarindetweebasismodellenvanHRM-beleid:namelijkcontrolgerichtheidbij
deMichigan-school endecommitmentgerichtheidbij deHarvard-school. Deze twee
benaderingen zijn de basis voor een stroom aan wetenschappelijke publicaties.
AanvankelijkzagmenHRMalsformulevooroptimaalpersoneelsmanagement,maar
tegenheteindvandetwintigsteeeuwkwamdetwijfeloverHRMalsdragervangoed
werkgeverschap.DevolgendefaseintheorievormingenHRM-beleidlijktingezette
zijndoorhetzoekennaarnieuwe,meeromvattendemultidimensionalemodellen.
HetHRM-beleidisgeoperationaliseerddoordebeschrijvingvanHRM-beleidindrie
facetten: organiseren, investeren en respecteren. In de hypothesen over HRM-beleid
veronderstellen we een  onderscheid tussen christelijke en niet-christelijke managers
en tussen orthodox-protestantse en niet-christelijke managers met betrekking tot het
effectvandelevensbeschouwingophunmanagementopvattingen.
Omvasttekunnenstellenofdegevondeneffectenvandelevensbeschouwingvande
manageropdeleiderschapsstijlenhetHRM-beleidmogelijkwordtveroorzaaktdoor
andere factoren is een hypothese over interacterende variabelen (organisatie- en
persoonskenmerken) in het onderzoek opgenomen, wij veronderstellen geen
interacterendeffect.
In het volgende hoofdstuk worden de kernbegrippen en de interacterende variabelen
geoperationaliseerdnaarindicatorenomtekomentotvragenvoordevragenlijst.
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In de Introductie hebben we aangegeven dat ons onderzoek een typisch Nederlands
onderzoek is. We kunnen dit verantwoorden, vanwege de differentiatie in
geloofsoriëntatie in de protestantse kerken en de doorwerking daarvan in de
maatschappij (met name de vele protestantse kerkgenootschappen en aan hen
verbondenmaatschappelijkeorganisaties).Hierdoor isdesituatieinonslandvrijwel
niettevergelijkenmetdieinanderelanden.OokwatbetreftHRM-beleidblijktereen
groot verschil te constateren tussen Nederland en diverse andere landen, dit blijkt
onder meer uit de invloed van vakbonden en wetgever op het belonings- en
arbeidsvoorwaardenbeleid, het bekende ‘poldermodel’ (Boselie et al., 2001a).
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II

ONDERZOEKSONTWERP







Het tweede deel van dit proefschrift bevat het Onderzoeksontwerp. Hoofdstuk 3
beschrijfthetontwerpendeuitvoeringvanhetkwantitatiefonderzoek.Hierinwordendekernbegrippenlevensbeschouwing,leiderschapsstijlenHRM-beleidgeoperationaliseerdnaardevraagstellingindevragenlijst.
Hoofdstuk4geefteenbeschrijvingvanhetontwerpendeuitvoeringvanhetkwalitatiefonderzoek,datalsvervolgophetkwantitatiefonderzoekisuitgevoerd.Indat
hoofdstukgevenweeenoperationaliseringvandeonderzoeksvragendieindeinterviewswordengebruikt.
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3

Ontwerpkwantitatiefonderzoek




3.1Inleiding
Metdithoofdstukstellenwealsdoeleenoverzichttegevenvanhetonderzoeksprocesvanhetkwantitatiefonderzoek.Webeginnenmeteenbeschrijvingvandekeuzesdiewemakenvoorwatbetrefthetonderzoeksmateriaal,deonderzoeksstrategie
endeargumentendietotdezekeuzeshebbengeleid.Hettweededoelvandithoofdstukiseenverantwoordinggevenvanhetverloopenderesponsvanhetonderzoek.
Hetonderzoeksontwerpisgebaseerdopenrichtinggegevendooronzeonderzoeksvragen,dieindeIntroductiezijnbeschrevenendoordesturendeverwachtingenin
paragraaf1.7.

Onderzoeksvragen
1. Bestaatereenverbandtussendealdannietchristelijkelevensbeschouwingvan
managersinNederlandseorganisatiesenerzijdsenhunopvattingenoverdestijl
vanleidinggevenenhetdoorhengevoerdeHRM-beleidanderzijds?
2. Wijkt een manager met een orthodox-protestantse geloofsoriëntatie af van de
managermeteenanderegeloofsoriëntatiequaopvattingenoverdestijlvanleidinggevenenHRM-beleidenzoja,hoeisdeafwijking?

Inparagraaf3.2biedenweeenbeschrijvingvandesamenstellingendeinhoudvan
de vragenlijst. De steekproef wordt verantwoord in paragraaf 3.3, waarbij we aandachtschenkenaandeonderzoekspopulatieendesteekproeftrekking.Hethoofdstuk
wordtafgesloten meteen weergave van het verloopen de respons vanhetonderzoekinparagraaf3.4.

3.2Vragenlijst
Om de centrale onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden wordt een surveyonderzoekuitgevoerdmetbehulpvaneenvragenlijst.Devragenlijstisgebaseerdop
de kernbegrippen ‘levensbeschouwing’, ‘leiderschapsstijl’ en ‘HRM-beleid’, die
beschrevenzijninhoofdstuk2endeoperationaliseringdaarvaninparagraaf3.2.2.

3.2.1Samenstellingvandevragenlijst
Bijdeontwikkelingvandevragenlijsthebbenweaansluitinggezochtbijbestaande
vragenlijsten en onderzoeksschalen, o.a. Syroit (1979) en Verburg (1998), zoals
verder in deze paragraaf wordt beschreven. In het theoretisch kader van leiderschapsstijl,paragraaf2.3.3,onderscheidenwetweedimensies:taakgerichtenmensgericht. Bij het ontwikkelen van vragen over leiderschapsstijl sluiten we aan bij
onderzoeksschalen die het onderscheid tussen de genoemde dimensies bevatten.
Syroit(1979)heefteenschaalontwikkeldengevalideerdvoorhetmetenvanleiderschapsstijl.Kenmerkendvoordeconstructieendevalideringisdathijdedimensies
taakgericht en mensgericht expliciet als dé twee dimensies van leiderschap be-
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schouwt.Syroitgeeftinzijnverantwoordingaandatdeschaalzijnonderzoekswaardereedsbewezenheeft. Inparagraaf2.3.2hebbenweuitgebreideenaantalonderzoeksschalenvoorleiderschapbeschreven.Wemakendekeuzevoordeschaalvan
Syroit mede vanwege onze onderzoeksopzet, waarbij we vijf categorieën van geloofsoriëntatie (zie figuur 3.3.1) in relatie brengen met een aantal dimensies van
leiderschap. Vanwege het aantal categorieën van geloofsoriëntatie willen we het
aantal dimensies van leiderschap zo beperkt mogelijk houden en sluiten om die
redenaanbijhettheoretischmodelvanBlakeenMouton(1964)endedaaropgebaseerde schaal van Syroit (1979). Verder zijn we voor de constructie van de schaal
voor leiderschapsstijl aangesloten bij de schalen die Quinn et al. (1998) hebben
ontwikkeld voor het meten van managementvaardigheden en -rollen, waarin de
genoemdedimensies–zijhetwatminderexpliciet–eenplaatshebben.
HettweedekernbegripvanonsonderzoekindevragenlijstisHRM-beleid.Inparagraaf 2.4 beschrijven we twee dimensies van HRM-beleid, namelijk controlgericht
encommitmentgericht.DeopvattingenoverHRM-beleidmetenweaandehandvan
deschaaldieVerburg(1998)heeftontwikkeldentoegepastbijhetmetenvanHRMpraktijkeninhetalgemeen.Dezeschaalisgerichtophetonderscheidtussendetwee
genoemdeHRM-dimensies,dieeveneensdoorBoselie(2002)zijnaangetoond.
Het derde kernbegrip van het onderzoek is levensbeschouwing. Veel aspecten van
godsdienstenlevensbeschouwingwordenafzonderlijkonderzochtineengrootscala
aan onderzoeksschalen. Een uitgebreid overzicht van deze schalen wordt gegeven
door Hill en Hood (1999). Levensbeschouwing en religiositeit in het algemeen
wordtvaakonderzochtmeteenschaaldiegebaseerdisopdeschaaldieAllporten
Ross(1967)hebbengeconstrueerd,waaroverwereedsin paragraaf1.3hebbengeschreven. Deze schaal meet de mate van religiositeit in relatie tot intrinsieke (gerichtheid op het eigen eeuwige heil) en extrinsieke motivatie van de respondent
(gerichtheidopdesamenlevingvanuithetgeloof).OpgrondvanhetwerkvanAllportenRosszijnveelvervolgschalenontwikkeld(Reitsma,2007).Overigenslijken
deschaalvanAllportenRossenvariantendaaropmindergoedtoepasbaarvoorhet
meten van verschillen tussen de categorieën protestanten en katholieken in Nederland(Brewczynski,2006;FlereenLavric,2007).Dezeschalenzijnvooronsonderzoektealgemeengerichtopreligiositeitenteweinigspecifiekvoordedoelstelling
vanonsonderzoek.Wehebbenomdieredenaansluitinggezochtbijde–uitsluitend
op de Nederlandse situatie gerichte – onderzoeken van Dekker en Peters (1989),
Veerman (1995) en Bult (1997). De Nederlandse situatie wordt o.a. gekenmerkt
dooreenonderscheidtussenhiervoorgenoemdeprotestantsecategorieën:orthodox-
en modern. Dekker en Peters (1989) concluderen dat op grond van het specifieke
onderscheidbinnendeprotestanteninNederlandeengeheeleigenonderzoeksbenadering gerechtvaardigd is. Met de specifieke Nederlandse situatie wordt geduid op
deverzuilingendeveleprotestantsekerken,zoalsbeschreveninparagrafen1.4en
2.2.2.

De bovengenoemde schalen (vragenlijsten) voor leiderschapsstijl en HRM-beleid
richtenzichopslechtséénonderwerp,namelijk:ófleiderschapsstijlófHRM-beleid.
In ons onderzoek willen we beide onderwerpen in één vragenlijst samen in relatie
brengen met de levensbeschouwing van managers (zie paragraaf 2.6). Als we de
genoemdeschalengeheelzoudenovernemeninonzevragenlijstzoudezewellichtte
omvangrijk worden, waardoor de respondenten vanwege de omvang de enquête
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onaantrekkelijkzoudenvindenenwellichtzoudenaarzelenomhunmedewerkingte
verlenen.Wehebbendaarombeslotenomgedeeltenvandegenoemdeschalenover
tenemen.Bovendien hebbenwe vragenenantwoordenzonodigaangepast aande
overigenomtoteenzelfdestijltekomen.Hierdoorlopenweminderhetgevaardat
respondenteninverwarringrakenvanwegeeensteedswisselendestijlvanvraag-en
antwoordmogelijkheden.

Nadat de vragenlijst ontwikkeld was, hebben we over het concept gesprekken gevoerdmetchristelijkeenniet-christelijkemanagersenmetvertegenwoordigersvan
christelijkewerkgeversorganisaties.Ditconceptisbijwijzevantestvoorgelegdaan
dedirectieledenvandeprotestantsewerkgeversorganisatiesRMU,GMVenCBMC
enaanvijfmanagersuitdeprofit-ennon-profitsectoren.Wehebbengesprokenover
inhoudelijke en methodologische aspecten van de vragenlijst. We hebben bijvoorbeeldgevraagdofdebeweringenenvragenduidelijkeneenduidiggesteldwarenen
ofweinhoudelijkeaspectenvergetenwaren.Daarnaasthebbenweindezegesprekken gevraagd of de onderzoeksvragen geen ‘sociaal gewenst antwoord’ uitlokken.
Bovendienhebbenweonderzochtofdebeweringenenvragenvoldoendereligieusneutraal zijn en bijvoorbeeld niet pro- of contra-katholiek geformuleerd zijn. Op
basisvandeinformatiediedaaruitisverkregen,hebbenwedevragenlijstdefinitief
vastgesteld.

Wehebbendevolgordevandeonderwerpenindevragenlijstbewustgekozen.Eerst
komen algemene vragen over de organisatie (organisatiekenmerken) aan de orde,
daarna vragen over de kernbegrippen ‘leiderschapsstijl’ en ‘HRM-beleid’ en ten
slottepersoonlijkevragen(persoonskenmerken),waarondervragenoverhetkernbegrip ‘levensbeschouwing’. Onze motivatie hiervoor is de veronderstelling dat een
startvaneenvragenlijstmetpersoonlijkevrageneenopdringerigenwellichtdemotiverendeffectzoukunnenhebben.
Devragenlijstbestaatvoornamelijkuitbeweringenwaarbijderespondentkanaangeven in hoeverre de bewering op hem of haar van toepassing is. Daarnaast is er
beperktgebruikgemaaktvanhetstellenvanopenvragen.
Bijdevragenlijstwaseenretourenvelopgevoegdvoorhetterugzendenvandevragenlijst. Op een antwoordkaart konden respondenten aangeven of ze de samenvatting van het proefschrift wilden ontvangen. Deze antwoordkaart kon los van de
vragenlijst retour gezonden worden om de anonimiteit van de respondent te waarborgen.Devragenlijstisinditproefschriftalsbijlageopgenomen.

3.2.2Inhoudvandevragenlijst
In het vorigehoofdstuk iseenbeschrijvinggegevenvandekernbegrippen van het
onderzoek. Hierbij zijn de kernbegrippen ten behoeve van de operationalisering
reeds ingedeeld in facetten en aspecten, die eveneens in deze paragraaf gebruikt
worden.
Deitemsvandevragenlijstzijnzodaniggeformuleerddatbijdebeantwoordingvan
de vraag aan de variabele een bepaalde waarde op een vijfpunts-Likertschaal kan
wordentoegekend.Alsderespondentbijvoorbeelddestellingvoorgelegdkrijgt: Ik
laat mijn waardering blijken wanneer één van de werknemers zijn werk goed uitvoert (item 7d), dan kan hij of zij kiezen uit de antwoordmogelijkheden: ‘nooit,
zelden, regelmatig, vaak en voortdurend’.Deantwoordenvaneenrespondentopde
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items(vragen)samengevenaaninwelkematededimensiesvandekernbegrippen
ophemvantoepassingzijn.
Indezeparagraafvolgenwedezelfde volgordevankernbegrippenalsinhoofdstuk
2, namelijk in paragraaf 3.2.2.1 christelijke levensbeschouwing, paragraaf 3.2.2.2
leiderschapsstijleninparagraaf3.2.2.3HRM-beleid.Inparagraaf3.2.2.4behandelenwedeinteracterendevariabelen.Indevragenlijsthanterenwe,zoalshiervooris
verantwoord,bewusteenanderevolgorde.De nummeringvandevragenindeonderstaandeoperationaliseringbegintdaaromnietbijvraag1,maarbijvraag28.Ook
de nummering van de vragen betreffende de interacterende variabelen lijkt onlogisch,maarpastbijdegekozenindelingvandevragenlijst.

3.2.2.1Christelijkelevensbeschouwing
ZowelbinnendeprotestantsealsdekatholiekekerkeninNederlandzijn,zoalsbeschrevenin paragraaf2.2,tweecategorieënteonderscheiden.Deze wordenaangeduid met de termen ‘modern’ en ‘orthodox/behoudend’. De verschillen tussen de
categorieënbinnendekerkenmanifesterenzichindriefacettenvanlevensbeschouwing(zieparagraaf2.2.5):
1.Kerkelijkebetrokkenheid;
2.GebruikvandeBijbel;
3.Maatschappelijkeoriëntatie.

Dezefacettenwordenindeonderstaandebeschrijvingachtereenvolgensgeoperationaliseerdinvragenvoordevragenlijst.
1.Kerkelijkebetrokkenheid
Het facet ‘kerkelijke betrokkenheid’ betreft de manier waarop de respondenten invullinggevenaanhunbetrokkenheidbijdekerk,hetgeen isgeoperationaliseerdin
devolgendedrieaspecten.
x Benoemen van de religie van de levensbeschouwing
De respondent kan aangeven of zijn levensbeschouwing christelijk of nietchristelijkis(vraag28).
x Typering van de eigen geloofsoriëntatie waartoe men zich rekent
Wegevenhierbijderespondentdemogelijkheidaantegevenofhijzich(voor
zowelprotestantalskatholiek)orthodoxdanwelbehoudendofmodernnoemt.
(Indevragenlijstgebruikenwetenbehoevevanderespondentendemindercorrecte,maarmeerherkenbaretermlevensbeschouwelijkeoriëntatie).Wevinden
dezesubjectievetyperingbelangrijkvoordeindelingvanderespondenteninde
viercategorieënvan geloofsoriëntatietenbehoeve vangebruikindeanalyses.
Wezijneronsvanbewustdatwederespondentennieteenaantalcriteriavoorleggen,aandehandwaarvanmenzichzelfkanindelen.Weveronderstellendat
de respondenten die zichzelf  christelijk noemen ook van zichzelf weten bij
welkecategoriemenbehoort(vraag29).Voorrespondentendieeenkeuzevoor
een categorie uit vraag 29 niet kunnen maken, geven we de mogelijkheid om
‘anders, namelijk…,ofweetniet’ in te vullen. Op grond van de antwoorden op
de daarop volgendevragen(32t/m36)kunnenderespondentenalsnoginéén
vandecategorieënvangeloofsoriëntatiewordeningedeeld.
x Lidmaatschap van een kerk
Derespondentkrijgthierbijdemogelijkheidaantegevenofhijbijeenkerkgenootschapbehoortenzoja,bijwelkkerkgenootschap(vragen30envraag31).
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Het aantal keren dat men de kerk bezoekt
Derespondentwordtgevraagdomaantegevenofhijeenkerkbezoektenzoja,
hoevaak(vragen32en33).
2.GebruikvandeBijbel
Een belangrijk element van de levensbeschouwing is de opvatting over en het gebruik van de Bijbel. Er zijn verschillende Bijbelvertalingen in gebruik, zowel bij
protestanten als bij katholieken (Dekker, De Hart en Peters, 1997). Het facet ‘Bijbelgebruik’ is geoperationaliseerdintweeaspecten.
x Voorkeur voor een Bijbelvertaling
DeopvattingoverdegewensteBijbelvertalingendefrequentiewaarinmende
Bijbeldienttelezenverschiltperkerkelijkecategorie.Derespondentenkunnen
aangevenofze kennis vandeBijbelnemen(doordezetelezenofte laten lezen),welkeBijbelvertalingdevoorkeurheeftenhoevaakmenindeBijbelleest
(vragen34,35en36).
x Inspiratie bij leidinggeven door levensbeschouwing
De respondenten kunnen aangeven of er sprake is van inspiratie vanuit de levensbeschouwingvoorhunmaniervanleidinggevenenzoja,opwelkemanier
(vragen37en38).
3.Maatschappelijkeoriëntatie
Hetfacet‘maatschappelijke oriëntatie’ is beperktgeoperationaliseerdinhetaspect:
x Lidmaatschap van een werkgeversorganisatie
Indevragenlijstkunnenderespondentenaangevenofzetoteenwerkgeversorganisatiebehoren,enzojatotwelke(vragen26en27).

3.2.2.2Leiderschapsstijl
Onderleiderschapsstijlverstaanwedewijzewaaropdemanagerleidinggeeftaande
organisatie en het personeel. We hebben in hoofdstuk 2.3 geschreven dat er twee
dimensies van leiderschap te onderscheiden zijn, te weten taakgericht en mensgericht.Elkeleiderschapsstijlbevatzoweleenmate vantaakgerichtheid alseenmate
van mensgerichtheid, zoals te zien is in de matrix met twee dimensies van leiderschap (Blake en Mouton, 1964), figuur 2.3.2. De mate waarin elk van deze twee
dimensiesvantoepassingisopderespondentblijktuitzijnantwoordenopdevragen
betreffendedeonderstaandedriefacetten,namelijk:
1. Hiërarchischepositioneringvandemanagertenopzichtevandemedewerkers;
2. Aansturingvandemedewerkers(mensbeeld);
3. Wijzewaaropdemanagerinvullinggeeftaanzijnrol.

De bovenstaande facetten van leiderschapsstijl worden hieronder beschreven en
geoperationaliseerdtotvragenvoordevragenlijst.
1. Hiërarchische positionering van de manager ten opzichte van de medewerkers
Managersgevenrichtingaanhetgedragvanmedewerkers(Mulder,1984;DeMoor,
1992). De mate waarin managers hun macht ten opzichte van ondergeschikten belangrijk vinden, is bepalend voor de wijze waarop zij hun positie definiëren. Het
facet‘hiërarchischepositioneringvandemanager’tenopzichtevanmedewerkersis
geoperationaliseerdindevolgendetweeaspecten:
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Opvatting over het delegeren
De managerkantakenenbevoegdhedenaanzijnondergeschiktenoverdragen.
Hijsteltdaarmeedewerknemerverantwoordelijkvoordeuitvoeringvandetakenenhethanterenvanzijnbevoegdheden.Bijdevraagoverdeleiderschapsstijl kan de respondent met betrekking tot het delegeren van taken en
verantwoordelijkheden, antwoorden in welke mate hij hierop gericht is (vraag
6).
x Opvatting over de machtsverhouding
Bijdehiërarchischepositioneringvande manageris hetbelangrijkhoe hijde
machtsverhouding tussen hemzelf en zijn werknemer typeert. De respondent
kan aangeven hoe hij de verhouding vorm geeft, bijvoorbeeld als een gelijkwaardigeofalseenongelijkwaardigerelatie.Derespondentkanaangevenofen
hoeveelverantwoordelijkheidhijaandeondergeschiktengeeft(vraag7).
2.Deaansturingvandemedewerkers
Hetfacet‘aansturing van de medewerkers’ betreft de opvatting over de verantwoordelijkheidvanencontroleoverdemedewerkers.Deopvattingenvanmanagersover
hetgeheelvanhetdenkenenhandelen van hetpersoneelals mensnoemen we het
mensbeeld,ofteweldemensopvattingvandemanageroverhetpersoneel(Keuning
enEppink,1993).Inparagraaf2.3.4gevenweeenbeschrijvingvandemensbeelden
zoalsdiezijnontwikkelddoorMcGregor(1960;2006),namelijk TheorieX(negatief,pessimistischmensbeeld)enTheorieY(positief,optimistischmensbeeld).Het
mensbeeldvormtdebasisvoordeopvattingvandemanageroverdewijzewaarop
hijdemedewerkersmoetaansturen.Ditfacetisgeoperationaliseerdinéénaspect:
x Opvatting over sturing van en controle over het personeel
Eenmanagerkandeopvattinghebbendatzijnwerknemersweiniginitiatieftonen,ongemotiveerdzijnenveelsturing,controleenleidingnodighebben.Het
tegenovergesteldeisookmogelijk,namelijkdateenmanagervindtdatzijnondergeschikten veel eigen initiatief tonen. De respondent kan aangeven waarop
enhoehijdeondergeschiktenaanstuurtenwelkevrijheidenverantwoordelijkheidhijhungeeft(vraag8).
3.Dewijzewaaropdemanagerinvullinggeeftaanzijnrol
De hiervoor genoemde twee dimensies van leiderschap worden zichtbaar door de
verschillenderollenwaarinde managerzijnleiderschapsstijltotuitdrukkingbrengt
(Quinn et al., 1998). Het facet ‘invulling van de rol als manager’ is geoperationaliseerdintweeaspecten:
x Benoemen van de eigen leiderschapsstijl in een subjectieve rolbeschrijving
Derollenvanmanagerszijngeformuleerdinalgemeenherkenbaretermen.De
respondent kan aangeven in welke mate hij zichzelf herkent in de acht leiderschapsrollen.De leiderschapsrollenzijn:debestuurder,deproducent, de coördinator,decontroleur,dementor,destimulator,deinnovatorendebemiddelaar
(vraag9);
x Kernvaardigheden van de manager
DeachtleiderschapsrollenvanQuinnetal.wordengekenmerktdooreenaantal
kernvaardigheden.Bijdebeschrijvingvandezerolleninparagraaf2.3.4zijnde
kernvaardighedenbijdedesbetreffende rollenomschreven. De respondentkan
aangeveninwelkematedevolgendekernvaardighedenophemvantoepassing
zijn:initiatievennemen,plannen,informatiebeheersen,communiceren,teamgerichtheidvertonen,creatiefhandelen,onderhandelen,stimuleren(vraag10).
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3.2.2.3HRM-beleid
MethetHRM-beleidbedoelenwehetgeheelvandoelstellingenenmiddelendiede
manager kiest om de inzet van zijn medewerkers voor de organisatie vorm en inhoudtegeven.Inparagraaf2.4.4is het kernbegrip ‘HRM-beleid’ onderverdeeld in
driefacetten,diehieronderwordentoegelicht,namelijk:
1. Organiseren;
2. Investeren;
3. Respecteren.

Het HRM-beleid is onderverdeeld in twee dimensies, namelijk control-gericht en
commitmentgericht,zoalsinparagraaf2.4isbeschreven,ziefiguur2.4.3.Elkemanager heeft in zijn opvattingen over HRM-beleid zowel een mate van controlgerichtheidalseenmatevancommitmentgerichtheid.
DematewaarinderespondentgerichtisopelkvandezetweedimensiesvanHRMbeleidblijktuitzijnantwoordenopdevragenoverdedriefacettenvanHRM-beleid,
diehieronderzijnbeschreven.
1.Organiseren
Het facet organiseren binnen het HRM-beleid handelt over dat deel van het beleid
dat gericht is op het afstemmen van het personeel op de realisering van de doelen
vandeorganisatie.Aandachtsgebiedenhierbijzijnonderanderearbeidsvoorwaarden
en arbeidsomstandigheden, prestatievermogen van het personeel en het uitoefenen
vantoezicht.
Deaandachtsgebiedenvanmanagersbijhetorganiserenvanmedewerkerszijnuitgewerktindrie fasen die een werknemer doorloopt bij het ‘ingroeien’ in de organisatie.Dezefasenzijndedrieaspectenvan‘organiseren van medewerkers’: 
x Entree van werknemers in de organisatie;
x Introductie van werknemers in de organisatie;
x Integratie van werknemers in de organisatie.
Deoperationaliseringvandefasenzijnhieronderbeschreven.
x Entree van werknemers in de organisatie
Dekwaliteitvaneenorganisatiewordtinhogematebepaalddoordekwaliteit
vandewerknemers.Deprocedurebijwervingenselectievanpersoneeltervervullingvanbepaaldefuncties,speeltdaarbijeenbelangrijkerol.
De respondenten kunnenaangeven watzijbelangrijkvindenbijhet selecteren
vanpersoneel.Zijkunnenvijfpuntenaangevendiezijalscriteriumhanterenbij
deselectie,te weten:deskundigheid, hetpassenbinnenhetteam,de matevan
zelfstandigheid,hetpassenbinnendebedrijfscultuur,deovereenstemmingvan
delevensbeschouwingvandemanagermetdievandesollicitant(vraag11).
x Introductie van werknemers in de organisatie
De introductie omvat alle activiteiten die door of onder verantwoordelijkheid
van de manager worden ondernomen om de wederzijdse aanpassing van de
nieuwewerknemer,dezittendemedewerkersendeorganisatiealsgeheeltebevorderen. De mogelijkheden die de respondenten kunnen aangeven zijn: aandacht die hij schenkt aan de gevoelens van de medewerker; aandacht die hij
schenktaandenormen,waardenenverwachtingeninhetbedrijf;aandachtdie
hij schenkt aan het ‘ingroeien’ in de organisatie van de nieuwe werknemer in
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hetbedrijfenzijnaandachtvoordekennisenkerntakenvandenieuwemedewerker(vraag12).
x Integratie van werknemers in de organisatie
Bij het aspect ‘integratie’ is de opvatting van de manager over de medezeggenschapvandewerknemersbelangrijk.Deopvattingendiedemanagerheeftover
demedezeggenschap,bepalenzijnwijzevanhandelen.Derespondentkanaangevenofhijdemedezeggenschapeennoodzakelijkkwaadvindtofeenbelangrijkelementbinnenhetbedrijfenhoehijhiermeewilomgaan(vraag13).
2.Investeren
Onder ‘investeren in medewerkers’ verstaan we dateenmanagerzichinwilspannen
voorhet(doen)begeleidenenopleidenvanpersoneel(Beeretal.,1984;Kluytmans
enVandeMeeren,1992).Hetfacet‘investeren’ is onderverdeeld in twee aspecten:
x Ontwikkelingsdoelen van de medewerker;
x Ontwikkelingsdoelen van de organisatie.
Deoperationaliseringvandezeaspectenwordthieronderuitgewerkt.
x Ontwikkelingsdoelen van de medewerker
Een gebruikelijke manier om de ontwikkelingsdoelen van medewerkers te besprekenishetfunctioneringsgesprek.Hetgaatinditgesprekom:hetverhogen
vandearbeidssatisfactie,hetvergrotenvandemotivatievoorhetwerk,hetcoachenvandemedewerkers,persoonlijkheidsvormingenvoorbereidenvoorandere of hogere functie. De persoonlijke ontwikkelingsdoelen van medewerkers
zijneenonderdeelvanhetfunctioneringsgesprek,somsookPOP-gesprek(PersoonlijkOntwikkelingsplan)genoemd(vraag14).
x Ontwikkelingsdoelen van de organisatie
Derespondentenkunnenaangevenwathundoelenzijn tenaanzienvandebijscholing van de werknemers. Hierbij kan gekozen worden uit de mogelijkheden: verhoging van de productiviteit, teambuilding, binding van werknemers
aan het bedrijf, bevordering van de bedrijfscultuur, voorkomen van ziekteverzuim,hetverhogenvandeproductiviteitvandemedewerkersenhetverhogen
enverbeterenvandekwaliteitvanhetproduct(vraag15).
3.Respecteren
Bijhetfacet‘respecteren’ spreken we over een verzameling van waarden, normen,
uitingenengedragingen,diemedebepalenhoemensenineenorganisatiemetelkaar
omgaan(VanMuijenetal.,1996).Hetfacetisonderverdeeldindrieaspecten:
x Arbeidstevredenheid;
x Personeelszorg;
x Aandacht voor spiritualiteit.
Deoperationaliseringvandezeaspectenwordthieronderbeschreven.
x Arbeidstevredenheid
Depersoonlijkewaarderingenerkenningvanmedewerkersdoordemanageris
debelangrijkstefactorbijdearbeidstevredenheid.Dooraandachtaanditaspect
teschenkenkandemanagerdearbeidssatisfactievandewerknemervergroten
(DeMoor,1992).Derespondentkanaangeveninwelkematehijdatinpraktijk
brengt. Dit kan ondermeer aangegeven worden bij: taakbeleid, leeftijdsgebondenbeleid,beloningsbeleidenontspanning(vraag16).
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Personeelszorg
Derelatietussendewerkgeverendewerknemer,waarbijhetgaatomhetpsychosociaal welbevinden van de werknemer, wordt aangeduid met personeelszorg.
• Aandacht voor arbeidsrelaties in de organisatie.
Derespondentenkunnenaangevenwatzijbijdepersoneelszorgbelangrijkvinden.Zijkunnentevenszeggenofenzoja,inhoeverreondermeeraandachtgeschonkenwordtaandewerksfeer,dearbeidsverhoudingen,desamenwerkingen
deprivé-omstandigheden(vraag17).
• De zorg voor de sociale begeleiding van het personeel.
De respondenten kunnen aangeven of zij gebruik maken van de diensten van
een bedrijfspastor, een functionaris voor bedrijfscultuur, een functionaris voor
persoonlijkebegeleidingen/ofeenvertrouwenspersoon(vragen18en19).
x Aandacht voor spiritualiteit en zingeving binnen het bedrijf
Derespondentenkunnenantwoordgevenopdevraagof,enzojainwelkemate, zij de aandacht voor een aantal uitingen van spiritualiteit in het bedrijf belangrijk vinden. Zij kunnen aangeven welke mogelijkheden aan werknemers
worden geboden bij discussie over ethische vragen binnen de organisatie of
overdegedragscodevoormedewerkers,bijhetorganiserenvanbezinningsbijeenkomsten en bij het ruimte bieden voor individuele uitingen van geloof en
spiritualiteit(vragen20en21).

3.2.2.4Interacterendevariabelen
Het effect van de levensbeschouwing op de wijze waarop managers leiding geven
binnenorganisatieswordtmogelijkbeïnvloed(versterktofverzwakt)doorkenmerkenvandeorganisatieofpersoonlijkekenmerkenvandemanager.

Opgrondvandezekenmerkenwordeninteracterendevariabelengevormd(zieparagraaf2.5):
1.Organisatiekenmerken
KenmerkendiebijeenorganisatiehorenendievaninvloedkunnenzijnopdeleiderschapsstijlenophetHRM-beleidvandemanager:
x Branche waartoe de organisatie behoort op basis van product of dienst (vraag
1);
x Signatuurvandeorganisatie(vraag2);
x Organisatiestructuur(vraag3);
x Groottevandeorganisatie(vraag4);
x Opleidingsniveauvandewerknemers(vraag5).
2.Persoonskenmerken
PersoonlijkekenmerkenvandemanagerdievaninvloedkunnenzijnopdeleiderschapsstijlenHRM-beleid:
x Geslacht(vraag22);
x Leeftijd(vraag23);
x Opleidingsniveau(vraag24).
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3.3Steekproef

3.3.1Onderzoekspopulatie
Deonderzoekspopulatiebestaat,zoalsindeIntroductieisaangegeven,uitmanagers
van kleine en middelgrote (arbeids-)organisaties in Nederland uit zowel de profit-
alsdenon-profitsector.Deonderzoekspopulatievanmanagers kanalsvolgtnader
wordengedefinieerdenafgebakend:
Een leidinggevende op een eindverantwoordelijke positie van een Nederlandse arbeidsorganisatie of van een zelfstandig onderdeel van een organisatie.
We hebben gekozen voor organisaties met een personeelsbestand tussen de 35 en
500 werknemers (Boselie, 2002). Deze boven- en ondergrens is om de volgende
tweeredenengekozen:
x Bij een personeelsbestand vanaf 35 werknemers is de noodzaak aanwezig tot
het formaliseren van personeelsbeleid (SZW, 2001). Hierbij wordt gedoeld op
deverplichtingtothetinstellenvaneengeformaliseerdmedezeggenschapsoverlegbij35werknemersenmeereneenondernemingsraadbijeenwerknemersbestandvanmeerdan50werknemers;
x In de bedrijfsstatistieken (onder andere CBS) wordt de bovengrens van 500
werknemersgehanteerdbijdeindelingvanbedrijvennaarbedrijfsgrootte.Hierbijligtvooronsdeoverwegingtengrondslagdatbijeenbedrijfmeteenpersoneelsbestand tot rond de 500 werknemers de leiderschapsstijl van de
eindverantwoordelijkemanagernogdirectvaninvloedisophetHRM-beleiden
decultuurvandeorganisatie.

In de eerste centrale onderzoeksvraag spreken we over de al dan niet christelijke
levensbeschouwing van Nederlandse managers. In de tweede onderzoeksvraag
wordt in het bijzonder gesproken over de orthodox-protestantse geloofsoriëntatie.
Omde eersteonderzoeksvraagtekunnenbeantwoorden,zijn tweecategorieënvan
religie opgenomen, te weten: I. christelijk en II. niet-christelijk (zie figuur 3.3.1).
De tweede onderzoeksvraag leidt tot een onderverdeling van de christelijke managers in protestantse en katholieke managers en tevens tot een onderscheid van de
protestantse managers in twee categorieën: orthodox-protestant en modernprotestant. Dit onderscheid bij de protestantse managers is bedoeld om een goede
vergelijkingtussenkatholiekeenprotestantserespondententekunnenmaken.Deze
onderverdeling in twee categorieën is eveneens toegepast bij de katholieke managers, te weten behoudend-katholiek en modern-katholiek. De totale onderzoekspopulatieisalsvolgtonderverdeeldinvijfcategorieënvangeloofsoriëntatie:
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1.Orthodox-protestant
Protestant
2.Modern-protestant
I.Christelijk
3.Behoudend-katholiek
Katholiek
4.Modern-katholiek
II.Niet-christelijk

5.Niet-christelijk


Figuur 3.3.1 Twee categorieën religie en vijf categorieën van geloofsoriëntatie in de
onderzoekspopulatie

We willen in dit onderzoek een accent leggen op protestantse managers. Daarom
hebben we een onevenredig groot deel van deze onderzoekspopulatie in de steekproefopgenomen.Indesteekproefhebbenwetevenseenbelangrijkdeelkatholieke
respondenten betrokken, zodat we over de vier christelijke categorieën managers
(ziefiguur3.3.1)representatieveuitsprakenkunnendoen.
Opbasisvantweesoortenadressenbestandenisdesteekproefgetrokken:
1. Adressenbestanden waar een manager persoonlijk staat ingeschreven bij een
vande werkgeversorganisaties.Ditzijndeinde Introductiegenoemde protestantse werkgeversorganisaties RMU en GMV en de christelijke vereniging
CBMC;
2. EenadressenbestandvanwerkgeversorganisatieswaarvaneenbedrijfoforganisatiestaatingeschrevenbijdeCentraleKamervanKoophandel.Ditbestandbevatdebedrijfsnamen,adressenenanderegegevenszoalshetaantalwerknemers
vanalle(vestigingenvan)bedrijvenenorganisatiesinNederlanduitallebranches.Demanagersvandieorganisatieskunnentotelkvandegenoemdevijfcategorieënvangeloofsoriëntatiebehoren.

Na de bovenstaande selectie hebben we een geografische selectie toegepast om de
hierna volgende reden. Voor de selectie van protestantse managers hebben we gebruik gemaakt van bestaande adressenbestanden, maar voor katholieke werkgevers
iseendergelijkadressenbestandnietbeschikbaar.BijdeCentraleKamervanKoophandel(CKvK)ishetmogelijkomadressenteselecterenopprovincie.Wehebben
beslotenomeenaantalprovinciesteselecterenwaarbijdekansophettrekkenvan
eenmanagerdieprotestantofkatholiekis,relatiefgrootis.Weveronderstellendat
veel katholieke managers bij bedrijven in Brabant en Limburg werken. Daarnaast
veronderstellen we dat veel protestantse managers werken in de lijn van de zogenaamde ‘Bible-belt’ die loopt van Zeeland tot en met Overijssel(Wisse,2006;Bosatlas, 2007): de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en
Overijssel.Op de lijn van de ‘Bible-belt’ wonen veel protestanten.Overigens hadden we voorafde verwachtingdatindeselectievanadressen vandeCKvKeveneens voldoende managers zijn opgenomen die behoren tot de categorie nietchristelijk.Dezeverwachtingisgebaseerdopdeverplichtingdieelkarbeidsorganisatie heeft om zich te registreren in het handelsregister van de KvK, waarvan de
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gegevensindeCKvKwordensamengebracht.DeadressenvandeCKvKzijnuitde
genoemdeprovinciesgeselecteerd.Wehebben daaromombovenstaandepragmatischeredenendeprovinciesGroningen,Friesland,Drente,Noord-HollandenFlevolanduitgeslotenvandesteekproef.

3.3.2Steekproeftrekking
De twee genoemde soorten adressenbestanden verschillen sterk van elkaar in omvang.Deadressenbestandenvandechristelijkewerkgeversorganisatieszijnrelatief
klein, elk bestand bevat ongeveer 100 adressen. We hebben besloten om uit deze
bestandenalleadressenindesteekproeftebetrekken,omdatwevoldoendevandeze
adressenindegerealiseerdesteekproefwildenkrijgen.Dezepragmatischekeuzeom
al deze beschikbare adressen te selecteren doet geweld aan de methodologische
keuzevoordea-selectesteekproef.Wevindendezekeuzebijdezeadressenbestandenniettemingerechtvaardigdvanwegeheteerdergenoemdeargumenttotoververtegenwoordigingvandeprotestantsemanagersindesteekproef.
DeadressenvandeCKvKzijnvolgensdemethodevaneenatrandomsteekproeftrekkinggeselecteerd,waarbijallepotentiëleonderzoekseenheden(managers)indit
deel van de populatie een even grote kans hebben om in de steekproef te worden
opgenomen.
Deverhoudingvandenagestreefderesponstussenprotestanten,katholiekenennietchristelijke managers is3:1:1.Het streefgetalvoorde nettosteekproef isongeveer
500terugontvangenvragenlijsten(zietabel3.3.1).

Tabel 3.3.1 Streefgetallen netto steekproef per categorie van religie
CategorieReligie
Protestant
Katholiek
Niet-christelijk
Totaal

N
300(60%)
100(20%)
100(20%)
500(100%)


We zijn er van uit gegaan dat we ongeveer 30% van de verzonden vragenlijsten
zouden terugontvangen.Dit betekentdat weongeveer1700vragenlijsten moesten
versturen.DeorganisatiesRMU,GMVenCBMChebbeneenaanbevelingsbriefmet
devragenlijstmeegezondennaardegeselecteerdeadressen,waarinhunledengestimuleerdwordenomaanhetonderzoekdeeltenemenendeingevuldevragenlijstte
retourneren. Tabel 3.3.2 geeft een overzicht van de verzonden vragenlijsten per
adressenbestandvandegenoemdeorganisaties.Tabel3.4.1geefteenoverzichtvan
deresponsperadressenbestand.
Tabel 3.3.2 Verzonden vragenlijsten per adressenbestand
Organisatie
RMU
GMV
CBMC
CKvK
Totaal

Geloofsoriëntatie
(overwegend)

Orthodox-protestant
Orthodox-enmodern-protestant
Modern-protestantenkatholiek
Allecategorieën


Aantalverzonden
vragenlijsten
(=brutosteekproef)
110
97
80
1375
1662
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3.4Respons
Vande1662verzondenvragenlijsten(brutosteekproefomvang)zijn449vragenlijsten ingevuld en geretourneerd (netto steekproef). Hiervan blijken er zeven niet
bruikbaar te zijn omdat een (groot) deel van de vragen niet is ingevuld. De totale
nettosteekproefligthiermeeop442,oftewel27%respons.Deresponsligthiermee
ietslagerdanweverwachthadden.Deaantallenvanderesponsdieindetabellenbij
deanalyseswordenweergegevenzijnnietaltijdgelijk,bijvoorbeeldhettotaalisniet
altijd442,maarsomsietslager.Ditontstaatdoordatopeenofmeeritemsvaneen
variabeleindebetreffendekruistabeleenantwoordontbreekt.
NaardeadressendieuithetbestandvandeCKvKgeselecteerdzijn,iseenaanbevelingsbriefvanonszelfmeegezonden.Bovendien,omdemanagerstestimulerenaan
hetonderzoekdeeltenemen,hebbenwebeslotenomhenallentelefonischtebenaderen.We hebbendoormedewerkersvanhet ‘Callcenter Nedag’teBarneveldalle
adressenmaximaaldriekeerlatenopbellenmetdevraagofdemanagerde vragenlijstwilinvullenalsdatnognietgebeurdwas.Veelmanagershebbenomeennieuw
exemplaargevraagd.Aandieadressenwerdeenkopievandevragenlijstgestuurd.
Dezeactieheefteensubstantieeldeelvanonzeresponsopgeleverd: tenminste 149
vragenlijsten.
Tabel 3.4.1 Respons per adressenbestand in aantal en percentages
Adressenbestand*)
RMU
GMV
CBMC
CKvK
Totaal

Bruto
steekproef
(aantal
verzonden)
110
97
80
1375
1662

Netto
steekproef
(aantal
ontvangen)
54
47
27
327
449*)

Nettosteekproef
in%vanverzondenvragenlijsten
perorganisatie
49,1%
48,4%
33,7%
23,8%
27,0%

Aandeelvande
betrokkenorganisatie
indetotale
respons(%)
12,0%
10,4%
6,0%
72,8%
n.v.t.*)

*) Respondenten kunnen van meer dan 1 organisatie tegelijkertijd lid zijn

Indebovenstaandetabel3.4.1kunnenwelezendatdedriechristelijkewerkgeversorganisatieseenrelatiefhogerespons geven. De RMUen GMVhebbenbeideeen
responsvanbijna50%envanhetCBMCheeftruimeenderdedeelgereageerd.De
ledenvandezeorganisatieszijnniettelefonischbenaderddoordemedewerkersvan
het Callcenter omdat we de verwachting hadden dat de aanbevelingsbrief van de
eigen werkgeversorganisatie voldoendeeffectzouhebben.Twee weken nade verzending vande vragenlijst hebbendezedrieorganisatieseen herinneringsbriefaan
debetreffendeledengestuurd.Heteffectvandeherinneringsbriefisnietbekend.De
totale respons bij de leden van deze organisaties heeft er aan bijgedragen dat de
gewenstenettosteekproefvoordecategorieprotestanten(60%)isgerealiseerd,zie
tabel3.4.2.Devragennaarhetlidmaatschapvaneenwerkgeversorganisatie(vragen
26 en 27) zijn uitsluitend gebruikt om te toetsen welke spreiding de respons heeft
overdezewerkgeversorganisatiesendaarmeeoverdegebruikteadresbestanden.
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Tabel 3.4.2 Gerealiseerde steekproef naar levensbeschouwing 
Levensbeschouwing
Religieen
Geloofsoriëntatie
Protestant
Orthodox-protestant
Modern-protestant
Katholiek
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek
Niet-christelijk
Missing*)
Totaal

Gewensteverhouding
nettosteekproef
N
Percentage
300


Gerealiseerdeverhouding
(netto)steekproef
N
Percentageper
categorie
(60%)
261
(60,0%)

114
(26,2%)





147

100

(20%)





81
17

(18,6%)
(3,9%)





64

(14,7%)

100

500

(20%)

(100%)

93
7
442
(incl.7
missing)

(33,8%)

(21,4%)
n.v.t.
(100%)

*) In 7 vragenlijsten is de geloofsoriëntatie niet aangegeven (missing)
Bijvraag29kunnenrespondenten aangevenhoezijhunlevensbeschouwelijkeoriëntatietyperen:orthodox-ofmodern-protestants;behoudend-ofmodern-katholiek,
of anders (zie ook paragraaf 2.2.2). Vervolgens is een aantal vragen gesteld met
betrekking tot de kerkelijke betrokkenheid en geloofsactiviteiten, bijvoorbeeld het
kerkgenootschapwaarvanmenlidis,voorkeurengebruikvaneenBijbelvertalingen
kerkbezoek.Deantwoordenopdezevragenzijngebruiktomtetoetsenofdeindelingvanderespondentenindeviercategorieënvangeloofsoriëntatierepresentatief
isvoordebetreffendecategorieën.De statistische analyse wijst uitdatdeindeling
diederespondentenhebbengekozen voordebetreffendecategorieënrepresentatief
is. De indeling komt significant (p=0,000) overeen met de theorie die we hierover
hebbenbeschreveninparagraaf2.2.Vraag29isdoor31respondentennietingevuld,
waardoor wijgenoodzaakt warenzelf voorheneencategorievan geloofsoriëntatie
aan te wijzen. We hebben 24 respondenten, die hebben aangegeven dat zij protestantsofkatholiekzijn,aandehandvandeantwoordenopdegenoemdevragenover
levensbeschouwingdoormiddelvanhercoderingingedeeldinéénvandeviercategorieën.Vandeoverige7christelijkerespondentenhebbenwenietkunnenvaststellentotwelkechristelijkecategoriezijbehoren.
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4

Ontwerpkwalitatiefonderzoek





4.1Inleiding
IndeIntroductieisreedsvermelddathetkwalitatiefonderzoekeenvervolgisophet
kwantitatief onderzoek. Er zou iets voor te zeggen zijn om dit hoofdstuk over het
onderzoeksontwerpvanhetkwalitatiefonderzoekteplaatsennadebeschrijvingvan
deresultatenvanhetkwantitatiefonderzoek.Wehebbendaarnietvoorgekozen.We
ziendebeideonderzoekenalseengeheel.DitisderedendatweindeelIIhetontwerpvandebeideonderzoekenachtereenvolgensbeschrijven.Hetgevolgdaarvanis
echter wel, dat we in dit hoofdstuk op sommige punten zullen verwijzen naar de
resultatenvanhetkwantitatiefonderzoek.

Bijdereflectieopderesultatenvandehypothesetoetsinginhoofdstuk6komenwe
tot de conclusie dat met name hypothesen die betrekking hebben op protestantse
managersverworpendienenteworden.Daarnaastconstaterenwedatdeopvattingen
vandeorthodox-enmodern-protestantsemanagersoverleiderschapsstijlenHRMbeleid sterk met elkaar overeenkomen, in tegenstelling tot onze (theoretische) verwachtingen.Ditisvooronsaanleidinggeweesttoteennaderverdiependonderzoek.
We hebben gekozen voor een kwalitatief onderzoek in de vorm van diepteinterviewsmetprotestantsemanagers.

Dehypothesendiebetrekkinghebbenopprotestantsemanagers,zijngerichtoponze
tweede centrale onderzoeksvraag, zoals in de Introductie weergegeven. Die vraag
luidt:
Wijkt een manager met een orthodox-protestantse geloofsoriëntatie af van de
managermeteenanderegeloofsoriëntatiequaopvattingenoverdestijlvanleidinggevenenHRM-beleidenzoja,hoeisdieafwijking?

Bij de analyse van de data van het kwantitatief onderzoek, in hoofdstuk 6, blijkt
steedsdatdeorthodox-en modern-protestantse managers dezelfdeverschillen vertonentenopzichtevandeniet-christelijkemanagers.Invergelijkingmetdecategorieniet-christelijkemanagersvertonenbeideprotestantsecategorieëneensignificant
lagere mate van mensgerichtheid bij de leiderschapsstijl en een significant lagere
matevancommitmentgerichtheidbijHRM-beleid.Wehaddengedachtdatalleende
orthodox-protestantse managers hierin zouden afwijken, ten opzichte van de nietchristelijkemanagersendatdemodern-protestantsemanagersgeenverschilzouden
vertonenmetdeniet-christelijkemanagers.Dehypothesenwaarinweveronderstellen dat orthodox-protestantse managers qua opvattingen over leiderschapsstijl en
HRM-beleidverschillen met deopvattingen van niet-christelijke managers,blijken
eveneens van toepassing te zijn voor modern-protestantse managers, zie tabellen
6.2.6en6.3.6.
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Hetdoelvanhetkwalitatiefonderzoekishetzoekennaareenantwoordopdevolgendevragen:
a. Kan met betrekking tot de managementopvattingen van protestantse managers
eenbevestigingdanweleenfalsificatie(weerlegging)vandegevondenresultatenuithetkwantitatiefonderzoekgevondenworden?
b. Indienenvoorzovervraagaleidttoteenbevestiging:hoekomthetdatergeen
verschilgeconstateerdwordttussendeopvattingenvandeorthodox-protestantse
en modern-protestantse managers? Indien vraag a niet leidt tot een bevestiging
vandegevondenresultaten:hoekomthetdatdetweeonderzoeksstrategieënleidentotverschillenderesultaten?
c. Kaneenbeeldgeschetstwordendataanvullendisop,respectievelijkmeergenuanceerdisdanhetkwantitatieveonderzoek?

Dit hoofdstukisopgebouwd uittweedelen:operationaliseringvandeonderzoeksvraageneenbeschrijvingvandesteekproef.Doordezebeschrijvingvanhetonderzoeksontwerp wordt het mogelijk om te voldoen aan de eisen die aan kwalitatief
onderzoekwordengesteld:controleerbaarheid,representativiteitenherhaalbaarheid
(Swanborn,1996).
In paragraaf 4.2 gaan we nader in op het interviewontwerp. We beschrijven het
theoretischkaderdatdebasisvormtvoordeinterviews.Daaruitontstaandeconcreteinterviewvragenendebijbehorendeonderwerpen(topics),diebijdebeantwoording aan de orde dienen te komen. Daarnaast geven we een overzicht met
interviewinstructiesvoordeonderzoekers.Inparagraaf4.3beschrijvenwedesteekproef, waarbij we aandacht schenken aan het steekproefkader en de selectie van
respondentenenexperts.

4.2Interviewontwerp
Een belangrijk voordeel van de methode van diepte-interviews is de mogelijkheid
die de respondent krijgt om zijn of haar opvattingen te verwoorden op een bij de
persoonzelfpassende wijze. Derespondentenkrijgendaardoordegelegenheidom
nuanceringeninhetantwoordaantebrengen,hetgeenbijvragenlijstenmetgesloten
vragenvrijwelnietmogelijkis.Deonderzoekerkantijdenshetinterviewdoormiddelvandoorvragennaderingaanopdeantwoordendiederespondentgeeftennaar
aanvullendeinformatievragen.
Met dit kwalitatief onderzoek beogen wij niet een inzicht te krijgen in nog meer
details van leiderschapsstijl en HRM-beleid boven wat het kwantitatief onderzoek
heeftopgeleverd.Hetgaatonsveeleeromdeachterliggendevisievanderespondenten (Maso, 1987; Wester, 1987). De vraagstelling in dit kwalitatief deel van het
onderzoekisdaardoormeerdiepgaanddandievanhetkwantitatiefonderzoek.

4.2.1Interviewvragen
Hetonderzoekomvathetafnemenvansemigestructureerdeinterviews.Ditbetekent
dataanelkerespondentdezelfdeopenvragenopdezelfdewijzewordenvoorgelegd.
Bijdebeantwoording vandezevragen moeteenaantal voorafbepaaldeonderwerpen(topics)aandeordekomen,zoalsisweergegevenindeinterviewinstructies.
De interviewvragen zijn onderverdeeld in twee clusters vragen en bijbehorende
topics,zietabel4.2.1.ClusterIbetreftvragenentopicsgerichtopdeopvattingenen
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achterliggendevisiesvandemanagersoverleiderschapsstijlenHRM-beleid.Cluster
Iheeftbetrekkingopheteerstedoelvanditkwalitatiefonderzoek,namelijktoetsen
ofdebijhetkwantitatiefonderzoekgevondenresultateninhetkwalitatiefonderzoek
wordengerepliceerdofgefalsificeerd.
ClusterIIbevatvragenmetbetrekkingtotdeopvattingvanderespondentenover1)
de relatie tussen geloof en/of geloofsoriëntatie en de managementpraktijk en 2) de
onderlinge verhouding tussen de twee protestantse categorieën. Dit cluster kan gebruiktwordenbijhetzoekennaareenverklaringvanhetverschijnseldatmanagers
uitdetweeprotestantsecategorieënnietverschilleninhunmanagementopvattingen,
in weerwil van onze verwachtingen daarover. Cluster II heeft betrekking op het
tweede doel van dit kwalitatief onderzoek, namelijk het geven van een verklaring
van de overeenkomsten in managementopvattingen van beide categorieën protestantsemanagers.Devragenentopicsvoorbeideclusterszijnhieronderbeschreven
enwordensamengevatintabel4.2.1.

VragenentopicsvanclusterI
DevragenentopicsvanclusterI,overleiderschapsstijlenHRM-beleidzijn,netals
devragenlijstuithetkwantitatiefonderzoek,gebaseerdophettheoretischkadervan
deparagrafen2.3.4en2.4.5.IndezeparagrafenwordenleiderschapsstijlenHRMbeleid elk onderverdeeld in drie facetten. Deze facetten bieden een uitgangspunt
voorhetformulerenvantopicsdiebijdebeantwoordingvandeinterviewvragenaan
deordedienentekomen.Wegevenhiereenkortesamenvattingvandeinhoudvan
dezefacetten.
Leiderschapsstijl
Leiderschapsstijl wordt onderverdeeld in drie facetten: 1. hiërarchische positionering;2.aansturingvandemedewerkers(mensbeeld)en3.deinvullingvanderolals
manager.
Bijhetfacet‘hiërarchischepositionering’gaathetomdeopvattingendiedemanagerheeftoverzijneigenpositiealsmanagertenopzichtevanzijnmedewerkers.De
aspecten machts-en gezagsverhouding zijn hierbij vanbelang. Hetbetreftdevisie
van de manager met betrekking tot de machtsverhouding tussen hem en de medewerkers.Bijsterkhiërarchischeverhoudingenwordendebeslissingenaanonderliggende lagen gedicteerd. Bij een klein machtsverschil draagt de medewerker
medeverantwoordelijkheid voor het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Er gaat
in zo’n situatie een stimulerende, motiverende invloed uit van de manager op zijn
medewerkers.
Bijhetfacet‘opvattingenoverdewijzewaarophijdemedewerkersmoetaansturen’
baseertdemanagerzichbewustofonbewustopzijnopvattingenover mogelijkhedenenmotivatievandemens.Managerskunnendevisiehebbendatmedewerkers
in principe weinig initiatief willen en kunnen nemen, een negatief/pessimistisch
mensbeeld, of – het tegenovergestelde daarvan – een positief mensbeeld, namelijk
dat mensen creatief zijn in het omgaan met hun verantwoordelijkheid en uit eigen
beweging bewust en goed hun werk uitvoeren (Peters en Waterman, 1984; Heil et
al.,2000).
Bij het facet ‘wijze waarop de manager zijn rol in de praktijk gestalte wil geven’
kunnenverschillenderolmodellenherkendworden.Deinvullingvanderolzegtiets
overdewijzewaaropdemanagermetzijnwerknemersomgaat.
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HRM-beleid
HRM-beleidistenbehoevevandeoperationaliseringonderverdeeldindriefacetten:
1.organiseren;2.investerenen3.respecteren.
Bijhetfacet‘organiseren’gaathetomdevisievandemanageropdeselectievan
medewerkers. Hij kan ervoor kiezen de meest vakbekwame persoon te selecteren,
maarhijkanookprimairgerichtzijnophetvindenvaneenpersoondiepastbinnen
het team. Participatie en medezeggenschap biedt de medewerker de mogelijkheid
ominvloeduitteoefenenopdebedrijfsvoeringendebeslissingenvandemanager.
Devisievandemanagerhieropisvanbelangbijhetaldannietactiefbetrekkenvan
demedewerkersbijdebeleidsvoorbereidingen/of –uit-voering.Dehoudingvande
managertenopzichtevandeondernemingsraadiseenaspectvanditfacet.
Bijhetfacet‘investeren’kandemanagervanuitzijnvisieopmedewerkersaandacht
schenkenaandevolgendetweeaspecten:1.ontwikkelingsdoelenvandeorganisatie
en2.ontwikkelingsdoelenvan de medewerkers.De investeringendieeenmanager
kandoen,kunnendaardoorófproductiegerichtzijn,terverbeteringvandeproductie
en het productieproces óf gericht zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden van de
medewerkers, vakinhoudelijke of persoonlijke ontwikkeling. Bij dit facet blijkt de
visievandemanageruitzijnopvattingenhoebelangrijkhijscholingendeskundigheidsbevorderingvindtenhoeveelgeldentijdhieringeïnvesteerdwordt.Functioneringsgesprekken worden vaak gebruikt om te spreken over competenties van
medewerkersenkunnengerichtzijnophetontwikkelendaarvan.
Bij hetfacet‘respecteren’ wordtinhoud gegevenaandebegrippen ‘samenwerking
binnenhetteam’en‘arbeidstevredenheid’.Hierbijgaathetookomdezorgdiegegeven wordtaanpersoneelsledendie mindergoedfunctioneren.Goedearbeidsverhoudingen tussen een manager en zijn medewerkers en tussen de medewerkers
onderling, vormen een belangrijke basis voor het optimaal functioneren van het
personeelindeorganisatie.Hetfacet‘respecteren’wordtconcreetindevisieopen
de houding ten opzichte van communicatie binnen de organisatie die de manager
heeftendewijzewaarophijdecommunicatievormgeeft.

Bijdeuitvoeringvanhetsemigestructureerdeinterviewstellenweeenbeperktaantalopenvragen.Wehebben overdeonderwerpenleiderschapsstijlenHRM-beleid
elkéénvraaggeformuleerd,diealsbeginvraagdient.Dezojuistbeschrevenfacetten
zijn,zoalsgezegd,debasisvoordetopics(onderwerpen)diebijdebeantwoording
van deze vragen in elk interview aan de orde dienen te komen (zie tabel 4.2.1).
Hierdoorkunnenwedegesprekkeninhoudelijkonderlingmetelkaarvergelijken.

VragenentopicsvanclusterII
DeinterviewvragenentopicsvanclusterII,diehandelenoverdeopvattingenvande
respondentenover hetverschijnsel orthodox-en modern-protestantisme,zijn gebaseerdophettheoretischkader,zoalsdatisbeschreveninhoofdstuk 1enparagraaf
2.2.Indiegedeeltengevenweeenuitgebreidebeschrijvingvandebeidecategorieën
protestanten. De orthodox-protestanten onderscheiden zich van de modern-protestanten door een houding van isolement ten opzichte van ‘de wereld’ (niet-christenen),gebaseerdoptraditioneleopvattingeneneennaarbinnengerichtegeloofs-en
levensstijl. Deze stijl blijkt onder meer uit de dogma’s (geloofsleer), veel ‘symbolisch’ taalgebruik en een afwijzende houdingtenopzichtevanmodernemedia(Kas,
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2009). De modern-protestanten worden gekenmerkt door een naar buiten gerichte,
zichaandesamenlevingaanpassendegeloofs-enlevensstijl.
Managers zijn vanwege hun functie en het belang daarvan voor de organisatie gericht op allerlei aspecten van en ontwikkelingen in de samenleving (‘naar buiten
gericht’).Hetisde vraagof enzoja,hoeheteigenevan delevensbeschouwelijke
achtergrondzichverhoudtmetdit‘maatschappelijkeaspect’vanhetmanagement.
Devisie van de respondenten op de twee protestantse ‘zuilen’ en op de ontwikkelingendaaromtrentkanbijdragenaanhetvindenvaneenantwoordopdetweedevraag
vanditkwalitatiefonderzoek,namelijknaareenverklaringvandeovereenkomstin
managementopvattingen tussen respondenten van beide protestantse categorieën.
Tevensdraagtditbijaanhetbeantwoordenvandederdeonderzoeksvraag,namelijk
kunnenweeenmeergenuanceerdenaanvullendbeeldophetkwantitatiefonderzoek
schetsen.
Tabel 4.2.1 Interviewvragen en topics
Interviewvragen

Topics:onderwerpenomop
doortevragen

Efficiëntievandevraagstelling:watkunnenwe
metdevragen?
ClusterI:vragenoveropvattingenbetreffendeleiderschapsstijlenHRM-beleid
I.a.Leiderschapsstijl:
Machts-/gezagsverhouding,
Debeantwoordinggeeft
delegerenvanverantwoordeeeninzichtindeopvatting
Kuntuvertellenhoeu
aankijkttegenarbeidslijkheden,aansturingenconvanderespondentover
verhoudingentussenuen trolevanmedewerkers,
hiërarchischepositionering;
uwondergeschikten?
aansturingvandemedemensbeeld,rolbeschrijving
werkers(mensbeeld)ende
vandemanager.
invullingvandeeigenrol
alsmanager.
I.b.HRM-beleid:
Selectie,medezeggenschap,
Debeantwoordinggeeft
Kuntuvertellenhoeu
ontwikkelingsdoelenvan
eeninzichtindeopvatting
aankijkttegenpersoorganisatieenmedewerkers,
vanderespondentoverde
neelsbeleidinhetalgescholing,communicatie,ardriefacettenvanHRMmeenenwatudaarbij
beidstevredenheid,teamsabeleid:organiseren,invesbelangrijkvindt?
menwerking,personeelszorg. terenenrespecteren.
ClusterII:vragenovergeloofsoriëntatieenmanagement
Voorbeeldpositie(alskerklid) Deantwoordengeven
II.Geloofsoriëntatieen
management:
indesamenleving,relatie
inzichtinhoedemanagers
vindendathetgeloofbeteKuntuvertellenhoeu
geloofenmanagement.
Discussie in eigen ‘geloofskenisheeftbijhunfunctieaankijkttegenuwmanakring’, toenadering of verwijvervullingenwelke
gementfunctieinrelatie
dering van de ‘zuilen’,
verklaringderespondent
totuwgeloofsoriëntatie
eventuelediscrepantietussen
kanaangevenvoorde
(orthodox-ofmodernleerenleven(opvattingenover geconstateerdeovereenprotestant).
maatschappelijkhandelen).
stemminginopvattingen
Watisuwvisieopde
vanmanagersuitbeide
verschillentussende
protestantsecategorieën;
tweecategorieënvan
welkeaspectenmenbeprotestantsegeloofsoriëntatie?
langrijkvindtm.b.t.de
verschillentussenbeide
categorieën.
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4.2.2Interviewinstructies
In het voorgaande deel is beschreven hoe we gekomen zijn tot de inhoud van de
interviewvragenenonderwerpen:wewetennu wat wemoetenvragen.Vervolgens
gaanweindezesubparagraafbepalenhoewehetgaanvragen.Hierbijschenkenwe
aandachtaandevoorbereidingvoordegeïnterviewdenendeinstructievoordeinterviewers.
Voorafgaand aan het interview ontving iedere respondent een schriftelijke bevestiging van de afspraak voor het interview. In de brief werden plaats en tijd van het
gesprek vermeld.Daarnaast waskortomschrevendathet gesprekeenonderdeelis
vanhetonderzoek‘Management en levensbeschouwing in Nederland’. De thema’s
van het gesprek werden genoemd zoals vermeld in tabel 4.2.1. Verder werd in de
brief benadrukt dat het interview vertrouwelijk is en dat de antwoorden anoniem
zullenwordenverwerkt.Deprocedurevandegeluidsopnamevanhetgesprekenhet
letterlijkuitschrijvendaarvanwerdeveneensindebriefaangegeven.
Ter voorbereiding op de interviews van de onderzoekers hebben we interviewinstructies samengesteld, tabel 4.2.2. Het is van groot belang deze instructies nauwkeurig te volgen. Door deze werkwijze is het mogelijk om de interviews op een
gelijke wijzeuittevoeren. Ditverhoogt devergelijkbaarheidvandeinterviewsen
dientengevolge de betrouwbaarheid van het onderzoek. De interviewinstructies
gevenookeentijdsindelingvanhetinterviewweerdiealsrichtlijndiende.Hierdoor
konelkinterviewpassenbinnendetijdsduurdieaanderespondentenindebevestigingsbriefwasvermeld.

Tabel 4.2.2 Interviewinstructies voor de onderzoekers
Interviewvragen
Voorafgaandaanhetafnemenvanhetinterview

1.Respondentgegevens

2.a.Leiderschapsstijl
Kuntuvertellenhoeuaankijkttegenarbeidsverhoudingentussen
leidinggevendenenondergeschikten?
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Instructie
Tijd:±5minuten
x Benadrukdevertrouwelijkheidvanhetgesprek.
x Geefaandatdegeïnterviewdeanoniemzalblijvenen
datdeanalysesniettotdepersoonkunnenwordenherleid.
x Geefaandatdeinhoudvanhetgespreknietonderdruk
hoefttestaanvandetijddievoorhetinterviewisgepland.
x Aanhetbeginvanhetinterviewvermelden(inspreken):
naamendatum.
Tijd:±25minuten(als3topicsaandeordezijngeweestis
datvoldoende).
x Alsmenpersoonlijkeervaringenvertelt,vrijsnelingrijpen en vragen: ‘Kuntuhieruitalgemeneconclusies
trekken?’.
x Bijruimealgemeneuitspraken,vragenomconcretiseringenvragenomvoorbeelden.
x Alsdegeïnterviewdeaangeeftdathij/zijietsvaneigen
handelenslechtvindt,benadrukdandathetinterview
nietbedoeldisomtotbeoordelingtekomen;steldegeïnterviewdegerust.
x Bijaarzelingenvandegeïnterviewdeofbijstagnatievan
hetgesprek:geefeenkortesamenvattingvandevoorgaandeantwoordenenvraagofdezeklopt.


Interviewvragen
2.b.HRM-beleid
Kuntuvertellenhoeuaankijkttegenpersoneelsbeleid
inhetalgemeenenwatu
daarbijbelangrijkvindt?

3.Geloofsoriëntatieen
management:
Kuntuvertellenhoeuaankijkttegenuwmanagementfunctieinrelatietotuw
geloofsoriëntatie(orthodox-
ofmodern-protestant)?Wat
isuwvisieopdeverschillen
tussendetweecategorieën
vanprotestantsegeloofsoriëntatie?
4.Afronding

Instructie
Tijd:±25minuten(als3topicsaandeordezijngeweestis
datvoldoende).
x Letop:hetiseenonderzoeknaareigenopvattingen.
Probeersteedsterugtekerennaardeeigenopvattingen
vandegeïnterviewde,alshij/zijverwijstnaarofuitwijdt
overexternenormatievekaders,b.v.organisatiecodes,
stakeholders,klanten,etc.
x Bijinconsistentiebijdeantwoorden,dezenietaangeven
aandegeïnterviewde,ditkanleidentotverwarringofirritatie. Probeer in zo’n situatie door te vragen, door bijvoorbeeldhetlaatsteonderwerpnogmaalsaandeordete
stellen,zodaterhelderheidkomtoverdebeantwoording
vanhetbewusteonderwerp.
Tijd:±15minuten
x Vraagzonodignaarconcretevoorbeelden.
x Benadrukzonodignogmaalsdathetgespreknietbedoeldisomtoteenbeoordelingtekomen,maardathet
uitsluitendgaatomhetverkrijgenvaninzichtindeopvattingvandegeïnterviewde.
x Alsdegeïnterviewdeuitwijdtoveréénpersoonofgroep,
grijpdanindoortevragenofditdeopvattingisoverde
gehelecategorie,ofdathetgeconstateerdevoordegeïnterviewdesymptomatischisvoorveelledenvandecategorie.
x Vraaghoedegeïnterviewdehetgesprekheeftervaren.
x Vraagofernogietsiswatdegeïnterviewdevanbelang
vindt,datniettersprakeisgekomen.
x Bedankdegeïnterviewdevoordemedewerking.


4.3Steekproef
Het selectieproces voor de steekproef bestaat uit drie stappen: 1. bepalen van de
samenstellingenomvangvandegroeprespondenten;2. dedaadwerkelijkeselectie
vande respondentenen3. hetvragenaandegeselecteerderespondentenofzeaan
hetonderzoekwillendeelnemen.Deuitvoeringvandeze3stappenwordthieronder
kortbeschreven.

Alseerstestap hebben webepaaldaan welke criteriadetotale steekproefpopulatie
moetvoldoen.Wedienen,opbasisvandeonderzoeksvragen,tweegroepenrespondentenindesteekproefoptenemen,namelijkbehorendetoteenvandetweecategorieënorthodox-ofmodern-protestantsemanagers.Vervolgensisdeomvangvande
steekproef vastgesteldop26respondenten, voorelke categorie13. Bij hetbepalen
vandesteekproefomvanghebbenwehetintensievekaraktervanditonderzoekmee
latenwegen.Bovendienishetaantalvandertigrespondentenvoordiepte-interviews
eenniet-ongebruikelijkeomvangbij dittype kwalitatiefonderzoek(Wester,1987).
Derespondentenzijnvoornamelijkgeselecteerduitdepopulatievanderespondentenvanhetkwantitatiefonderzoek.Deselectievondplaatsaandehandvandebeantwoording van vraag 29 uit de vragenlijst, namelijk tot welke protestantse
categoriederespondentbehoort.
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In het management van organisaties komen veel meer mannen voor dan vrouwen,
hetgeeninhetkwantitatiefonderzoekeveneenshetgevalis.Ditisvooronsaanleidingomvooreengewensteverhoudingindesteekproefvanmannenenvrouwenals
10:3 te kiezen. We willen voorkomen dat we bij voorbaat een eenzijdig samengestelde groep respondenten zouden krijgen, voor wat betreft branche, geslacht en
leeftijd.Vanwege het feitdatuithetkwantitatiefonderzoekblijktdatdezeachtergrondkenmerken geen interacterend effect hebben op het effect van de levensbeschouwingopmanagementopvattingenvanderespondenten(zieparagrafen6.2.3en
6.3.3),hebbendezeachtergrondkenmerkeneenbeperkterolgespeeldbijdeselectie
vanderespondenten.Erisnaastdegeloofsoriëntatie,slechtsgeselecteerdopbranche(profit/non-profit),geslachtenleeftijd(jongerofouderdan45jaar).Deselectie
van de respondenten is te kenschetsen als een strategische steekproef, dus de respondentenwordeninhetplan‘beredeneerd’ gekozenennietat-random.
Daarnazijnweovergegaantothetdaadwerkelijkselecterenvanderespondenten.De
respondenten werden geselecteerd uit die deelnemers aan het kwantitatief onderzoek,dieindevragenlijsthaddenaangegevendatwijvoorverderonderzoekcontact
met hen mochten opnemen (vraag 39). Hiertoe hebben deze respondenten in de
vragenlijst hun naam en telefoonnummer genoteerd. Uit beide protestantse categorieënwarenvoldoenderespondentendiehaddenaangegevendatwecontactmochten
opnemen. Om praktische redenen, met name de hoeveelheid reistijd, hebben we
respondentengeselecteerduitdeprovinciesGelderlandenUtrecht.Dewoonplaatsen
vanderespondentenzijnherkenbaaraanhetkengetalvanhettelefoonnummer.We
veronderstellendatdegeselecteerderespondentenuitdesteekproefgeenbijzondere
afwijkingenvertonentenopzichtevandetotalepopulatie.
De betreffende vraag 39 in de vragenlijst, over de bereidheid tot contact met de
onderzoekers, is niet gesteld met het oog op een vervolgonderzoek. Geen van de
geselecteerde respondenten heeft echter afwijzend gereageerd op ons verzoek om
doormiddelvaneeninterviewdeeltenemenaanhetkwalitatief vervolgonderzoek.
Deselectievanderespondentenkangetypeerdwordenalseenconveniencesample,
vanwegehetfeitdatzijrelatiefgemakkelijktoegankelijkzijnvoordeonderzoekers.

Hetkwalitatiefonderzoekrichtzichopdeachterliggendelevensbeschouwelijkevisie
van de managementopvattingen van de respondenten. Om die reden hebben we
tevensvoorbeideprotestantsecategorieënpersonengeselecteerddiealsdeskundige
beschouwd kunnen worden op het gebied van de achterliggende levensbeschouwelijke visie, namelijk orthodox-protestantse en modern-protestantse predikanten. De
predikanten zijn niet als respondent gevraagd, omdat zij geen managers zijn. We
hebben hen dan ook niet de vragen voorgelegd, zoals we die aan de respondenten
hebbengesteld,maargevraagdnaarhunvisieopdeonderwerpenvanuithunlevensbeschouwelijke achtergrond. De predikanten kunnen ons helpen met het begrijpen
van mogelijke Bijbelse of dogmatische visies op leiderschapsstijl en HRM-beleid,
zoalsdiebeslotenliggenindeantwoordenvanderespondenten.Dezepredikanten
kunnen verder als experts een inhoudelijke bijdrage leveren aan de beantwoording
van de tweede onderzoeksvraag betreffende de overeenkomst in opvattingen van
respondentenuitbeideprotestantsecategorieën.
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Tabel 4.3.1 Samenstelling van steekproefpopulatie: respondenten en experts


Manager(man<45jaar)
Manager (man ≥ 45 jaar
Manager(vrouw)

Predikant
Totaal

Orthodox-protestant
5
5
3
2
15

Modern-protestant
Respondenten
5
5
3
Deskundigen/Experts
2
15


We hebben na de hiervoor beschreven eerste selectie van respondenten een aantal
achtergrondkenmerken vanhengevraagd,zoalsvanwelkkerkgenootschapmen lid
isenwelkeBijbelvertalinghunvoorkeurheeft(zievragen31t/m35uitdevragenlijst).Uitdebeantwoordingvandezevragenblijktdatderespondentenrepresentatief zijn voor de betreffende categorie orthodox- of modern-protestant. Tabel 4.3.2
geeft een overzicht van de kerkgenootschappen waartoe de respondenten behoren.
Hierbijwordttussenhaakjeseennummergeplaatstdatweindesamenvattingenvan
deinterviewsinhoofdstuk7enbijdeanalyseresultateninhoofdstuk8gebruikenter
identificatievanderespondenten.Deantwoordenvanderespondentenopdevraag
over de Bijbelvertaling die men bij voorkeur leest geeft andermaal een ondersteuningvandeveronderstellingdatdeindelingvanderespondentenindetweegroepen
representatiefis.Inparagraaf2.3isbeschrevenhoehetverbandligttussenkerkgenootschap en voorkeur voor een bepaalde Bijbelvertaling. Bij de orthodoxprotestantenwordtbijderespondenten10xdeStatenvertalinggenoemd,terwijldeze
Bijbelvertaling bij de modern-protestanten geheel niet voor komt. De modernprotestantengebruikenbijvoorkeurdeNBG-ofdeNBV-vertaling.
Tabel 4.3.2 Overzicht kerkgenootschappen van respondenten
Orthodox-protestants
GereformeerdeGemeenteinNederland
(19)*)
GereformeerdeGemeenteinNederland(15)
GereformeerdeGemeente(14,16,20,21)
HersteldHervormdeKerk(18,26)
PKNGereformeerdeBond(17,23,24,25)
ChristelijkGereformeerdeKerk(22)

Modern-protestants
PKNHervormdeKerk(1,4,7,8,9,10,11,
12)
PKNGereformeerdeKerk(2,5)
GereformeerdeKerkVrijgemaakt(13)
NederlandsGereformeerdeKerk(6)
NederlandseProtestantenBond(3)


*) De nummers tussen haakjes slaan op de respondenten en worden gebruikt voor
identificatie van de respondenten bij de analyses in hoofdstukken 7 en 8

De orthodox-protestantse predikanten behoren tot de Gereformeerde Gemeente en
de Hervormde Kerk (Gereformeerde Bond) en de modern-protestantse predikanten
totdePKNHervormdeKerk,1predikantiseenvrouw.
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III

KWANTITATIEFONDERZOEK





DeelIIIvanditproefschrift bestaatuitdebeschrijvingvande empirische realiteit,
zoalsdezeuithetkwantitatiefonderzoekblijkt.Ditdeelbestaatuittweehoofdstukken:5en6.Hoofdstuk5geeftdebeschrijvingvandedatapreparatieendeconstructie van de schalen voor de kernbegrippen die in de analyses worden gebruikt. In
hoofdstuk6gevenwedeanalysesweerdienodigzijnvoorhettoetsenvandehypothesen.Deanalysesgevenalsresultaatdatereenverbandbestaattussendeprotestantse geloofsoriëntatie en opvattingen van managers over de leiderschapsstijl en
HRM-beleid. Aan het eind van deel III geven we een aanzet voor een kwalitatief
vervolgonderzoek.
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5

Schaalconstructie






5.1Inleiding
Inhoofdstuk3hebbenwebeschrevenhoehetprocesvandataverzamelingisverlopen. Deze data kunnen niet zonder meer gebruikt worden voor de beantwoording
van de onderzoeksvragen. Voor de analyses die tot deze beantwoording kunnen
leidenishetnodigdatde itemsvandevragenlijstsamengevoegdwordentotschalen, in de zogenaamde schaalconstructie. Het doel van dit hoofdstuk is het verantwoorden van het proces van deze schaalconstructie voor de variabelen van
leiderschapsstijlenHRM-beleid.
Deschaalconstructiewordtindriestappenuitgevoerd:
1. Eersteselectievanitemsopgrond van theorie en ‘face-value’;
2. Selectievanitemsopgrondvanfactoranalyse;
3. Betrouwbaarheidsanalyse,met behulp van Cronbach’s alpha wordtgetoetstmet
welkeitemseenbetrouwbareschaalgeconstrueerdkanworden.

Devragenlijstbevatvragenoverdedriekernbegrippenvanhetonderzoek: levensbeschouwing, leiderschapsstijl en HRM-beleid. De vragen bestaan uit stellingen
oververschillendefacettenvandekernbegrippen,zoalsindehoofdstukken2en3is
beschreven.Derespondentenkunnenaangeveninhoeverreeenstellingophenvan
toepassing is. De stellingen zijn in het proces van schaalconstructie aangeduid als
items.Hierondergevenweachtereenvolgensalleitemsweerdiewegebruikenbijde
schaalconstructie,eerstvanleiderschapsstijl:36items(tabel5.1.1).
Tabel 5.1.1 Alle 36 items van leiderschapsstijl
36itemsbehorendbijhetkernbegripleiderschapsstijl
(degebruiktenummersverwijzennaardenummersindevragenlijst)
Kenmerkend voor gedrag en stijl als leidinggevende:
6a eigenverantwoordelijkheidgevenaanmedewerkers
6b gehoorzaamheidaanleidinggevendebelangrijkvinden
6c overlegvoerenmetwerknemers
6d bevorderenvanzelfsturingvanwerknemers/teams
6e coachingbijdetaakuitoefeningvanwerknemers
6f delegerenvantakenaanwerknemers
6g delegerenvanverantwoordelijkhedenaanwerknemers
7a aandringenbijondergeschiktenopuitvoerenvantakenvolgensvoorgeschrevenwerkwijze
7b ondergeschiktenhelpenmetpersoonlijkeproblemen
7c benadrukkenbelanggoedeteamgeest
7d waarderinglatenblijkenaanwerknemers
7e offersvragenvanwerknemersinbelangvandeorganisatie
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36itemsbehorendbijhetkernbegripleiderschapsstijl
(degebruiktenummersverwijzennaardenummersindevragenlijst)
Kenmerkend voor gedrag en stijl als leidinggevende:
7f aansporenwerknemerstotgrotereinspanning
7g openstaanvoorideeënvanondergeschikten
8a ondergeschiktencontrolerenopuitvoeringvanhuntaken
8b aansporenvanondergeschiktentothetuitvoerenvanhuntaken
8c inspelenoptalentenvanwerknemers
8d kritischzijnoverresultatenvanwerknemers
8e vrijheidgevenaanwerknemersindeuitvoeringvantaken
8f werknemershoudenaanhetvolgenvanregels,voorschriftenenwerkwijzen
9a gerichtzijnopsamenwerking
9b gerichtzijnophandhavenvanprocedures
9c gerichtzijnopoptimaliserenvanbedrijfsprocessen
9d processensturendoorbepalenvandoelen
9e gerichtzijnoptotzijnrechtlatenkomenvanmedewerkers
9f gerichtzijnoprealiserenvanproductiedoelen
9g gerichtisopdeexternebetrekkingenvanhetbedrijf
9h gerichtzijnophetmogelijkmakenvanveranderingen
10a zoekennaarverbeteringeninhetprimaireproces
10b bevorderenvansamenhangtussendewerkprocessenindeorganisatie
10c houdenvanopengesprekkenoverbotsendemeningenbinnendeorganisatie
10d vaststellenvanduidelijkeprioriteitenbinnendeorganisatie
10e aansporenvanondergeschiktenzichtehoudenaanregels,voorschriftenenvastgesteldewerkwijzen
10f tonenvanpersoonlijkebetrokkenheidaanondergeschikten
10g introducerenvannieuweideeënindeorganisatie
10h controlerenophetbereikenvanafgesprokendoelenvandeorganisatie


Intabel5.1.2gevenweeenoverzichtvanalle41itemsdieindevragenlijstbehoren
bijHRM-beleid.
Tabel 5.1.2 Alle 41 items van HRM-beleid
41itemsbehorendbijhetkernbegripHRM-beleid
Belang hechten aan of opvatting over:
11a
11b
11c
11d
11e
12a
12b
12c
12d
13a
13b
13c
13d
14a
14b

132

deskundigheidvandemedewerker
medewerkerpassendinhetteam
zelfstandigheidvandemedewerker
medewerkerpassendbinnenbedrijfscultuur
overeenstemminglevensbeschouwingvanleidinggevendemetdenieuwe
werknemer
rekeninghoudenmetgevoelensengevoelighedenvandenieuwemedewerker
medewerkersluitaanbijwaarden,normenenverwachtingeninhetbedrijf
vakkennisvandemedewerker
kerntakenvandemedewerker
gebruikmakenvandemedezeggenschapsorgaandoorleidinggevende
informatiegevenaanmedezeggenschapsorgaanoverbeleidsontwikkelingindeorganisatie
medezeggenschapsorgaanbelangrijkvindenvoorfunctionerenvandeorganisatie
werkoverlegbelangrijkervindendanmedezeggenschapsorgaan
vergrotenarbeidstevredenheidvandemedewerker
vergrotenmotivatievandemedewerkervoorhetwerk

41itemsbehorendbijhetkernbegripHRM-beleid
Belang hechten aan of opvatting over:
14c
14d
14e
14f
15a
15b
15c
15d
15e
15f
15g
16a
16b
16c
16d
16e
16f
16g
16h
16i
16j
17a
17b
17c
17d
17e

aandachtvoorpersoonlijkeontwikkelingvandemedewerker
verhogenvanproductiviteitvandemedewerkerdoorfunctioneringsgesprekken
verbeterenvanvakbekwaamheidvandemedewerker
aandachtvoorbetrokkenheidvandemedewerkerbijdeorganisatie
bindingvandewerknemeraandeorganisatie
teambuildingdoorscholing
verbeteringvandewerksfeer
verhogingvandeproductiviteitvandemedewerkerdoorscholing
voorbereidingvandemedewerkeropanderefunctiesbinnenhetbedrijf
persoonlijkheidsontwikkelingdoorscholing
voorkomenvanuitvaldoorziekteverzuim
internecommunicatie
taaktoedeling
(bij)scholingentraining
loopbaanontwikkeling
persoonlijkheidsontwikkelinginhetalgemeen
leeftijdsgebondenbeleid
materiëlebeloning
immateriëlebeloning
kinderopvang
ontspanningsmogelijkheden
werksfeer
privé-omstandighedenvandewerknemer
collegialeverhoudingen
bevorderingvandeteamgeest
bezinningoplevenbeschouwelijkeuitgangspunten


De verantwoording en de resultaten van de schaalconstructie worden in paragraaf
5.2 voor leiderschapsstijl gegeven en in paragraaf 5.3 voor HRM-beleid. In deze
paragrafen wordt het procesvan schaalconstructie beschreven door een uitwerking
vandeindehiervoorgenoemdedriestappen.Totslotwordeninparagraaf5.4schalengeconstrueerdvoorpersoneelszorg,alsonderdeelvanHRM-beleid.

Schaalconstructie
Alseerstestapwordendeitemsvandebeidekernbegrippengetoetstopbasisvan
bestaande theorievorming en ‘face-value’. We gaan na of de items op grond van
logischeargumentenenopgrondvanhunbetekenisvoordeteconstruerenschalen
gebruiktkunnenworden.

Detweedestapindeschaalconstructieishetuitvoerenvaneenfactoranalyse.De
idee achter de factoranalyse is om via correlaties van uitspraken onderling die uitsprakenineenfactor(component)bijeentebrengen,dieopbasisvandeantwoorden
vanrespondentenbijelkaarpassen.Dealdusgevondenfactorisdaneenweergave
vandegezamenlijkebetekenisvandeuitspraken(items)diedefactorsamenstellen
ofwelvandeachterdeuitsprakenliggendedimensie.Dediverseitemsdieeenfactor
vormen,drageninverschillendematebijaandiefactor;ditwordtaangeduiddoorde
term: ‘gewicht’ van hetitem.Hetgewichtvaneenitemvooreenfactorwordtuitgedruktineenfactorlading:hoehogerdefactorlading,destesterkersluithetitemaan
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bijdeachterliggendedimensie.Metdezemethodevanfactoranalyseishetmogelijk
omdeitemsvandevragenlijsttegroeperenineenkleinaantalclustersofwelcomponenten (=datareductie). Voor het selecteren van items, waarmee we een schaal
gaanconstrueren,nemenwealscriterium,dathetitemeenrelatiefhogeladingmoet
hebbenophetenecomponenténeenrelatieflageladingophet(de)anderecomponent(en).Wenemenalsgrenswaardenrelatiefhoog ≥ 0,3; relatief laag ≤ 0,3; énhet
onderlinge verschil tussen de twee hoogste ladingen dient ≥ 0,2tezijn(Syroit,1979;
DenHartogetal.,1997).

Dederdestapishettoetsenvandebetrouwbaarheidvandeschaal.Nadeselectie
en clustering van items met behulp van de factoranalyse hebben we voor het construeren van de schalen op de variabelen van leiderschapsstijl en HRM-beleid een
betrouwbaarheidsanalyse met behulp van Cronbach’s alpha (Swanborn, 1987) uitgevoerd.Ditiseenmaatvoordeinterneconsistentievaneenschaal.Inhetalgemeen
wordt een alpha-waarde boven de 0,7 als voldoende aanvaard (Boselie, Hesselink,
Paauwe, Van der Wiele, 2001; Van Leeuwen, 2008). Westreven in dit onderzoek
naareen hogebetrouwbaarheidenhebben hiervoorbewusteenstrenge ondergrens
toegepastvaneenalpha-waardevan0,8.Metbetrekkingtotdeconsistentiehebben
wenogtweecriteriatoegepast.Deitemsdiebijdeschaalbehorendienennietonderlingeennegatievecorrelatietehebben,maardienendesamenstellingvandeschaal
te versterken door onderling uitsluitend een positieve correlatie te vertonen (interitemcorrelatie).Debijdragedieelkitemafzonderlijklevertaandebetrouwbaarheid
vandeschaalwordtuitgedruktdoordeitemtotaalcoëfficiënt(ITC).Inhetalgemeen
wordt 0,3 als minimum (ondergrens) voor de ITC gehanteerd (Den Hartog et al.,
1997).Hiervanwordtsomsafgewekenalseeniteminhoudelijkonmisbaarlijktvoor
deschaal. In relatie met de vastgestelde waarde voor Cronbach’s alphablijftmeteen
iets lagere ITC de betrouwbaarheid van de schaal overeind. Samenvattend hebben
wealscriteriagehanteerd:
1. Cronbach’s alpha ≥0,8;
2. Geennegatieveinter-itemcorrelatie;
3. Eenitem-totaalcorrelatie≥0,3.
DebetrouwbaarheidstoetsistoegepastbijzowelleiderschapsstijlalsHRM-beleid.In
dederdestapzijnbijbeidekernbegrippenitemsverwijderd,diedebetrouwbaarheid
vandeschaalaltezeerblekenaantetasten.
Wehebbenvoorleiderschapsstijltweeschalengeconstrueerdopgrondvandeclusters van de factoranalyse: de ‘mate van taakgerichtheid’ en de ‘mate van mensgerichtheid’.
Voor HRM-beleid hebben we eveneens twee schalen geconstrueerd: de ‘mate van
controlgerichtheid’ende‘matevancommitmentgerichtheid’.Daarnaastzijnervoor
HRM-beleid ook nog twee ‘somscores’ geconstrueerd (optelling van 3 items), die
voordeanalysesinteressant genoegzijnom meeverderte gaan:de ‘mate van gerichtheidopmedezeggenschap’ende‘matevangerichtheidopwaardenoriëntatie’.

5.2Leiderschapsstijl
In deze paragraaf geven we de beschrijving en verantwoording van de constructie
vandeschalendiebehorenbijleiderschapsstijl.Deschaalconstructiewordtzoalsis
aangegevenindriestappenuitgevoerd.
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Stap1:Face-value
Als eerste stap zijn de items die in de vragenlijst bij leiderschapsstijl behoren, getoetstop‘face-value’.Wezijnnagegaanofdeitemsopgrondvanbetekenis enop
theoretischegrondengebruiktkunnenwordenbijdeschalenvandetweedimensies
(=afhankelijkevariabelen)vanleiderschap.Devragenlijstbevatvragenindevorm
van stellingen waarbij de respondenten op een Likertschaal konden aangeven in
hoeverre deze bewering op hen van toepassing is (1 = niet van toepassing tot 5 =
zeersterkvantoepassing).Vrijwelalleitemspassenopgrondvandetheoriebijéén
vandetweedimensiesvanleiderschap.Eenhogewaardeopdatitemwilzeggeneen
hogematevandevariabelewaardatitembijhoort.
Bijnaderinzienenopgrondvanbetekenisblekennietalleitemsduidelijkaaneen
vandetweevariabelentoetewijzentezijn.Wehebbentweeitemsverwijderddie
weaanduidenalshybride,dat wilzeggeneenhoge scoreopdatbewusteitem kan
nieteenduidiggeïnterpreteerdwordenalsbehorendetoteenvandetweeschalenen
zijnomdieredennietgeschiktomtegebruikenvoorverdereanalyses.Dezeitems
zijn9gen10g.Wehebbenoverwogendateensterkegerichtheidop‘externebetrekking’ (item 9g)nietwilzeggendatderespondentsterktaakgerichtofsterkmensgericht is. Datzelfde geldt voor een hoge score op het item “introduceren van nieuwe
ideeën’(item10g).
Tabel 5.2.1 Verwijderde items op grond van face-value
9g Ikbeniemanddiegerichtisopdeexternebetrekkingenvanhetbedrijf
10g Ikintroduceernieuweideeënindeorganisatie


Stap2:Factoranalyse
De uitvoeringvaneenprincipale componentenanalyse metVarimaxrotatie metde
34overgeblevenitemsvanleiderschapsstijlgeefteenoplossingmet2componenten
meteeneigenwaardegroterdan4,0.Intabel5.2.2blijktdathetpercentageverklaardevariantievandezetweecomponentensamen31,8%is.

Tabel 5.2.2 Eigenwaarde factormatrix leiderschapsstijl 
Component

1
2

Totaal

InitiëleEigenwaarde
%Variantie

Cumulatief%

6,535

19,220

19,220

4,263

12,538

31,758

Extractie methode: Principale Componenten Analyse

Intabel5.2.2geefthetpercentageverklaardevariantiebijelkecomponentaanwelk
percentage van de totale variantie dit component verklaart en hoeveel procent dat
cumulatiefis.Detabeltoonttweecomponentenvanmeerdan12,5%.Samengeven
zijzoalsgezegdeenverklaardevariantievan31,8%.
We worden in de keuze voor twee componenten bevestigd door de scree plot, zie
figuur5.2.1.Descreeplotiseengrafischeweergavevanallecomponenten,waarbij
tezieniswelkebijdrageelkecomponentlevertaandeverklaringvandedimensie.
Descreeplotgeefthetverloopvandefactorenweeraandehandvandeverklaarde
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variantie van elke factor (de eigenwaarde), weergegeven van hoog tot laag. We
zoeken naar een knikpunt, om te bepalen tot hoeveel factoren (variabelen) we de
hoeveelheid items willen reduceren. Vervolgens bepalen we aan de hand van de
interpreteerbaarheidvande factoren welk modeluiteindelijk gekozen wordt. Zoals
gezegd,passentweefactoren,inhoudelijkgezien, hetbest bijdetwee theoretische
dimensiesvanleiderschap.

7
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Figuur 5.2.1 Scree Plot leiderschapsstijl

Descreeplotbevestigtopgrondvanderelatievevalineigenwaardedekeuzevoor
tweefactoren.Uitdegrafiekvaltoptemakendatdeeerstetweecomponenteneen
relatiefgroteafstandhebbenvandevolgendecomponent.Hieruitvaltteconcluderen dat de verklaringskracht (= eigenwaarde) van dat component relatief groot is.
Daarmeewordtdetheoretischekeuzevoortweevariabelenopbasisvanhetmodel
vanBlakeenMouton(1964,1968),waarinwordtuitgegaanvantaakgerichtheiden
mensgerichtheid van de leidinggevende onder meer door Syroit (1979), zoals beschreveninparagraaf2.3.3,empirischbevestigd.

Itemselectiemetbehulpvanfactoranalyse
Wezijnnagegaanofaandecomponentendebetekenisvanmensgerichtheidoftaakgerichtheidgegevenkanwordenendatblijktzotezijn,zieverderopindezeparagraaf. We hebben op grond van het bovenstaande gekozen voor een factoranalyse
met twee factoren. Eerst wordt gekeken of de componenten onderling geen hoge
correlatie (> 0,3) hebben, door het toepassen van een componentenanalyse met de
oblique rotatiemethode, zie tabel 5.2.3. Hierdoor kan vastgesteld worden of en in
welkematedefactoreneenonderlingecorrelatievertonen.
Tabel 5.2.3 Factorcorrelatiematrix componenten leiderschapsstijl
Component
1
2

1

2
1,000
,087

Extractie methode: Principale Componenten Analyse
Rotatie methode: Oblique met Kaiser Normalisatie
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1,000

Uitdebovenstaandetabel5.2.3blijkteenlagecorrelatietussendebeidecomponententebestaan, factorscore=,087.Inhoudelijkbetekentditdatdemanagerinhoge
matetaakgerichtkanzijnentegelijkertijdinlagematemensgerichtkanzijnenomgekeerd.Wehebbendaarnadeorthogonalerotatiemethodetoegepastomeentweefactoroplossingtekrijgen.HiertoehebbenwededoorKaiserontwikkeldeVarimax
rotatiegekozen.Deze methodeisgerichtopeenvoudigefactoren,duseenvoudper
kolom van de factormatrix per factor. Dit betekent: zo veel mogelijk alleen maar
hogeenlageladingenperfactor.Rotatieviaditcriteriumleidttoteengoedbruikbare factorstructuur. Voor het bepalen van de juiste factorstructuur hebben we, zoals
gezegd, de items geselecteerd die voldoen aan het criterium: én een relatief hoge
ladinghebbenopdeenecomponenténeenrelatieflageladingopdeanderecomponent(Syroit,1979).Deladingenvanitemsdiealdusgeselecteerdzijnpassenbinnen
defactorstructuurenwordenvetgedruktaangeduid.Eenhogeladingwilzeggendat
hetbetreffendeitemsterkeneenduidigdeachterliggendeinhoudvanhetcomponent
vandiefactorweergeeft.Geenvetgedrukteaanduidingvandefactorladingbetekent
dathetbetreffendeitemnietbinnendefactorstructuurpastenwordtuitgeslotenvan
verdereanalyse.
Tabel 5.2.4 1e Factormatrix leiderschapsstijl
34Itemsbehorendbijhetkernbegripleiderschapsstijl

6a
6b
6c
6d
6e
6f
6g
7a
7b
7c
7d
7e
7f
7g
8a
8b
8c
8d
8e
8f
9a

eigenverantwoordelijkheidgevenaanmedewerkers
gehoorzaamheidaanleidinggevendebelangrijkvinden
overlegvoerenmetwerknemers
bevorderenvanzelfsturingvanwerknemers/teams
coachingbijdetaakuitoefeningvanwerknemers
delegerenvantakenaanwerknemers
delegerenvanverantwoordelijkhedenaanwerknemers
aandringenbijondergeschiktenopuitvoerenvantaken
volgensvoorgeschrevenwerkwijze
ondergeschiktenhelpenmetpersoonlijkeproblemen
benadrukkenbelanggoedeteamgeest
waarderinglatenblijkenaanwerknemers
offersvragenvanwerknemersinbelangvandeorganisatie
aansporenwerknemerstotgrotereinspanning
openstaanvoorideeënvanondergeschikten
ondergeschiktencontrolerenopuitvoeringvanhun
taken
aansporenvanondergeschiktentothetuitvoerenvan
huntaken
inspelenoptalentenvanwerknemers
kritischzijnoverresultatenvanwerknemers
vrijheidgevenaanwerknemersindeuitvoeringvan
taken
werknemershoudenaanhetvolgenvanregels,voorschriftenenwerkwijzen
gerichtzijnopsamenwerking

Componentenvan
leiderschapsstijl
1.Mensgerichtheid
,400
-,048
,394
,326
,457
,447
,476

2.Taakgerichtheid
-,258
,367
,011
-,321
,092
-,151
-,293

-,057

,742

,315
,572
,606

,210
,185
,020

,388

,276

,243
,633

,485
-,056

,042

,657

,025

,536

,622
,245

-,021
,354

,289

-,386

-,035

,720

,629

-,013

137

34Itemsbehorendbijhetkernbegripleiderschapsstijl

9b
9c
9d
9e
9f
9h
10a
10b
10c
10d
10e
10f
10h

gerichtzijnophandhavenvanprocedures
gerichtzijnopoptimaliserenvanbedrijfsprocessen
processensturendoorbepalenvandoelen
gerichtzijnoptotzijnrechtlatenkomenvandemedewerker
gerichtzijnoprealiserenvanproductiedoelen
gerichtzijnophetmogelijkmakenvanveranderingen
zoekennaarverbeteringeninhetprimaireproces
bevorderenvansamenhangtussendewerkprocessenin
deorganisatie
houdenvanopengesprekkenoverbotsendemeningen
binnendeorganisatie
vaststellenvanduidelijkeprioriteitenbinnendeorganisatie
aansporenvanondergeschiktenzichtehoudenaan
regels,voorschriftenenvastgesteldewerkwijzen
tonenvanpersoonlijkebetrokkenheidaanondergeschikten
controlerenophetbereikenvanafgesprokendoelenvan
deorganisatie

Componentenvan
leiderschapsstijl
1.Mensgerichtheid
-,002
,466
,491

2.Taakgerichtheid
,601
,347
,174

,651

-,133

,313
,615
,518

,396
-,003
,259

,548

,300

,562

-,017

,426

,297

,012

,765

,486

,058

,365

,458

Extractie methode: Principale Componenten Analyse
Rotatie methode: Varimax met Kaiser Normalisatie

Uitdebovenstaandeeerstefactormatrix(tabel5.2.4)blijktdateenaantalitemsniet
past binnen de factorstructuur, volgens het criterium dat in het voorgaande is genoemd. Deze items zijn niet vet gedrukt, te weten: 7b, 7e, 8d, 9c, 9f, 10d, 10h.
Daarna hebbenwemetderesterendeitemsnogmaalseenprincipalecomponentenanalyse uitgevoerd teneinde tot een definitieve factormatrix te komen, waarvan de
resultatenindeonderstaandetabel5.2.5,component1‘matevantaakgerichtheid’en
component2 ‘matevanmensgerichtheid’,zijnweergegeven.Opnieuwisdelading
vandegeselecteerdeitemsvetgedrukt.

Tabel 5.2.5 Finale factormatrix leiderschapsstijl
Schaalmatevantaakgerichtheid
(8items)
6b gehoorzaamheidaandeleidinggevendebelangrijkvinden
7a aandringenbijondergeschiktenopuitvoerenvantakenvolgens
voorgeschrevenwerkwijze
7f aansporenwerknemerstotgrotereinspanning
8a ondergeschiktencontrolerenopuitvoeringvanhuntaken
8b aansporenvanondergeschiktentothetuitvoerenvanhuntaken
8f werknemershoudenaanhetvolgenvanregels,voorschriftenen
werkwijzen
9b gerichtzijnophandhavenprocedures
10e aansporendatondergeschiktenzichhoudenaanregels,voorschriften
envastgesteldewerkwijzen
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Componenten
1
,374

2
-,042

,768

-,028

,452
,668
,564

,222
,072
,049

,766

,008

,637

,034

,783

,041

Schaalmatevanmensgerichtheid
(19items)
6a
6c
6d
6e
6f
6g
7c
7d
7g
8c
8e
9a
9d
9e
9h
10a
10b
10c
10f

eigenverantwoordelijkheidgevenaanmedewerkers
overlegvoerenmetwerknemers
bevorderenvanzelfsturingvanwerknemers/teams
coachingbijdetaakuitoefeningvanwerknemers
delegerenvantakenaanwerknemers
delegerenvanverantwoordelijkhedenaanwerknemers
benadrukkenbelanggoedeteamgeest
waarderinglatenblijkenaanwerknemers
openstaanvoorideeënvanondergeschikten
inspelenoptalentenvanwerknemers
vrijheidgevenaanwerknemersindeuitvoeringvantaken
gerichtzijnopsamenwerking
processensturendoorhetbepalendoelen
gerichtzijnophettotzijnrechtlatenkomenvanmedewerkers
gerichtzijnophetmogelijkmakenvanveranderingenindeorganisatie
zoekennaarverbeteringeninhetprimaireproces
bevorderenvansamenhangtussendewerkprocessenindeorganisatie
houdenvanopengesprekkenoverbotsendemeningenbinnende
organisatie
tonenvanpersoonlijkebetrokkenheidaanondergeschikten

Componenten
2
,401
,421
,317
,474
,463
,474
,581
,611
,646
,626
,274
,643
,459
,661

1
-,233
,036
-,277
,092
-,134
-,276
,208
,011
-,055
-,040
-,404
,016
,093
-,128

,601

-,034

,521

,245

,563

,282

,553

-,036

,497

,062

Extractie methode: Principale Componenten Analyse
Rotatie methode: Varimax met Kaiser Normalisatie

Stap3:Betrouwbaarheidsanalyse
Nadeselectievanitemsmetdefactoranalysehebbenwevoorhetdefinitiefconstrueren van de schalen een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij hebben we
zoalsgezegdalscriteriagehanteerd:
1. Cronbach’s alpha ≥0,8;
2. Geennegatieveinter-itemcorrelatie;
3. Eenitem-totaalcorrelatie≥0,3.

Schaalmatevantaakgerichtheid
De items die behoren bij de variabele ‘mate van taakgerichtheid’ zijn vervolgens
getoetst op betrouwbaarheid. Bijna alle 8 items van de schaal ‘mate van taakgerichtheid’voldedenaandedriegenoemdecriteria.Erzijngeennegatieveinter-item
correlaties,deitem-totaalcorrelatie(ITC)isvooropeennaalleitems ≥0,3ende
Cronbach’s alphais0,8836(zietabel5.2.6).Item6bheefteenitem-totaalcorrelatie
die iets lager is dan 0,3, maar zoals in de inleiding is gezegd, kan van deze norm
afgewekenwordenopgrondvanhetinhoudelijkbelangvanhetitem.‘Gehoorzaamheidvan de werknemer’ belangrijk vinden isoptheoretischegrondeneenindicator
voordeopvattingvandemanagerdatdeondergeschiktenhetwerkmoetenuitvoeren zoals hij dat aangeeft en past goed bij de schaal ‘mate van taakgerichtheid’.
Vandaardatwedititemgehandhaafdhebben.
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Tabel 5.2.6 Schaal mate van taakgerichtheid.
Schaalmatevantaakgerichtheid
(8items)
6b gehoorzaamheidaandeleidinggevendebelangrijkvinden
7a aandringenbijondergeschiktenopuitvoerenvan
takenvolgensvoorgeschrevenwerkwijze
7f aansporenwerknemerstotgrotereinspanning
8a ondergeschiktencontrolerenopuitvoeringvan
huntaken
8b aansporenvanondergeschiktentothetuitvoeren
vanhuntaken
8f werknemershoudenaanhetvolgenvanregels,
voorschriftenenwerkwijzen
9b gerichtzijnophandhavenvanprocedures
10e aansporenvanondergeschiktenzichtehouden
aanregels,voorschriftenenvastgesteldewerkwijzen

Gem.

Std.
dev.

ITC*)

N

3,59

,680

,281

437

2,99

,895

,668

437

2,77

,782

,344

437

2,86

,717

,549

437

2,50

,709

,463

437

2,89

,872

,670

437

2,85

,907

,509

437

3,01

,842

,675

437

Cronbach’s alpha: 0,8836 (8 items)
*)ITC=item-totaal correlatie
Schaalmatevanmensgerichtheid
Bijdebetrouwbaarheidsanalyseopdegeselecteerdeitemsvandecomponent‘mate
van mensgerichtheid’ (tabel 5.2.5) bleken items 6e en 8e een negatieve inter-item
correlatie te hebben: -,004. Item 8e werd daarop verwijderd vanwege de laagste
item-totaalcorrelatiewaarde(6e:0,390;8e:0,233).Bijdebetrouwbaarheidsanalyse
dievervolgenswerduitgevoerd,voldedenalleresterendeitemsaandegesteldeselectiecriteria.Erzijngeennegatieveinter-itemcorrelaties,deitem-totaalcorrelatieis
vooropeennaalleitems≥0,3endeCronbach’s alpha is 0,8510 (tabel5.2.7).Item
6dvertoonteenITCvan0,253,maarwordtopgrondvanzijnbetekenisindeschaal
gehandhaafd.Het‘gevenvanzelfsturing’impliceertvertrouweninhoemedewerkers
met hun verantwoordelijkheid omgaan en is daarmee een goede indicator voor
mensgerichtheid.
Tabel 5.2.7 Schaal mate van mensgerichtheid
Schaalmatevanmensgerichtheid
(18items)
6a
6c
6d
6e
6f
6g

eigenverantwoordelijkheid
overlegvoerenmetwerknemers
zelfsturingvanwerknemers/teams
coachingbijdetaakuitoefeningvandewerknemers
delegerenvantakenaanwerknemers
delegerenvanverantwoordelijkhedenaanwerknemers
7c benadrukkenbelanggoedeteamgeest
7d waarderinglatenblijkenaanwerknemers
7g openstaanvoorideeënvanondergeschikten
8c inspelenoptalentenvanwerknemers
9a gerichtzijnopsamenwerking
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Gem.

Std.
ITC*)
dev.

N

4,16
4,08
3,77
3,79
4,04

,498
,547
,741
,655
,561

,338
,354
,253
,404
,397

434
434
434
434
434

3,94

,624

,401

434

3,88
3,51
4,04
4,05
3,79

,744
,680
,748
,734
,817

,495
,524
,554
,544
,553

434
434
434
434
434

Schaalmatevanmensgerichtheid
(18items)
9d processensturendoorhetbepalendoelen
9e gerichtzijnophettotzijnrechtlatenkomenvan
medewerkers
9h gerichtzijnophetmogelijkmakenvanveranderingen
10a zoekennaarverbeteringeninhetprimaireproces
10b bevorderenvansamenhangtussendewerkprocessen
indeorganisatie
10c houdenvanopengesprekkenoverbotsendemeningen
binnendeorganisatie
10f tonenvanpersoonlijkebetrokkenheidaanondergeschikten

Gem.

Std.
ITC*)
dev.

N

3,44

,911

,388

434

3,82

,762

,568

434

3,70
3,62

,866
,857

,521
,450

434
434

3,74

,813

,497

434

3,27

,841

,460

434

3,75

,745

,408

434

Cronbach’s alpha: 0,8510 (18 items)
*)ITC=item-totaal correlatie

5.3HRM-beleid
In deze paragraaf geven we de beschrijving en verantwoording van de constructie
vandeschalenbetreffendedetweedimensiesvanHRM-beleid.Deschalenworden
geconstrueerddooritemsvandevragenlijstdiebehorenbijHRM-beleidteselecterenenvervolgens totschalen samente voegen.De schaalconstructie wordtindrie
stappenuitgevoerd.

Stap1:Face-value
AlseerstestapzijndeitemsdieindevragenlijstbijHRM-beleidbehoren,bekeken
op grond van de theorie en ‘face-value’. Vrijwel alle items zijn op theoretische
grondenenopgrondvanbetekenisaanteduidenalsbehorendbijéénvandetwee
dimensies(=basisvoorvariabelen)vanHRM-beleid:matevancontrolgerichtheidof
mate van commitmentgerichtheid (zie paragraaf 2.4.3: twee dimensies van HRMbeleid).
Bijnadereinterpretatieblekennietalleitemsduidelijkaaneenvandetweevariabelentoetewijzentezijn.Wehebbenineersteinstantievieritemsverwijderddiewe
aanduiden als hybride. Hiermee wordt bedoeld dat een hoge score op dat bewuste
item niet eenduidig geïnterpreteerd kan worden als behorende tot een van de twee
variabelenvanHRM-beleid.Deverwijderdeitemszijn11e,12b,16i,17e(zievoor
beschrijvingvandeitems tabel5.1.2).Echter,zoalshieronderbeschrevenis,blijkt
bij factoranalyse de indeling in de twee componenten onhoudbaar. Vanwege de
uiteindelijke keuze voor een factoranalyse met een vier-factoroplossing is de stap
van de selectie op basis van face-value niet toegepast en zijn we de factoranalyse
gestartmetalle41itemsvandevragenlijstdiebehorenbijHRM-beleid.

Stap2:Factoranalyse
OpgrondvandetheorieoverHRM-beleidhaddenweverwachtdeitemstekunnen
clusteren in twee componenten, te weten ’controlgerichtheid’ en ‘commitmentgerichtheid’. Met de uitvoering van een principale componentenanalyse met oblique
rotatiezijnwenagegaanofeentwee-factoranalysemetde41itemsvanHRM-beleid
een bevestiging geeft van de theoretische keuze voor twee variabelen bij HRMbeleid.Dezestapheeftvooronsnieteenbevredigendeverdelingovertweecomponentenopgeleverd.Vrijwelalleitemswerdendaninééncomponentsamengevoegd.
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De scree plot, weergegeven in figuur 5.3.1 geeft op grond van de relatieve val in
eigenwaarde een suggestie voor een clustering in vier componenten. We hebben
beslotenomdefactoranalysevoorttezettenmeteenkeuzevoorvierfactoren.Bijde
hierdoor verkregen factormatrix kon bij alle componenten een goede theoretische
betekenis(interpretatie)gegeven worden.Defactoranalysegeefteenoplossingvan
viercomponentenmeteeneigenwaardegroterdan2,9enelkeenverklaardevariantievanmeerdan7%(zietabel5.3.1).

Tabel 5.3.1 Eigenwaarde factormatrix HRM-beleid
Component
1
2
3
4

InitiëleEigenwaarde
Totaal
7,749
4,023
3,244
2,940

%Variantie
18,901
9,812
7,911
7,171

Cumulatief%
18,901
28,713
36,624
43,795

Extractie methode: Principale Componenten Analyse 
Rotatie methode: Oblique

Uit tabel 5.3.1 blijkt dat het percentage verklaarde variantie van deze vier componenten cumulatief 43,8% is. In het algemeen wordt 25% verklaarde variantie als
voldoendeaanvaardvoorverdereanalyses.

8

Eigenwaarde

6

4

2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

ComponentNummer


Figuur 5.3.1 Scree plot HRM-beleid

Bij de uitvoering van de componentenanalyse hebben we eerst een oblique rotatie
toegepastomnategaanofdeviercomponentenonafhankelijkvanelkaarzijn.Hierbij geldt als gangbaar criterium dat bij een factorcorrelatie < 0,3 er geen sprake is
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vanonderlingeafhankelijkheidvanparen(tweetallen)componenten.Defactorcorrelatiematrixis weergegevenin tabel5.3.2. Erblijkt bijdrieparencomponenten onderlinggeen(sterke)correlatietebestaan.Decomponenten1en4hebbeneenlicht
sterkereonderlingecorrelatiedandeandereparenvancomponenten(0,340).

Tabel 5.3.2 Factorcorrelatiematrix componenten HRM-beleid
Component
1
2
3
4

1
1,000
,159
,263
,340

2

1,000
,124
,148

3


1,000
,167

4



1,000

Extractie methode: Principale Componenten Analyse
Rotatie methode: Oblique met Kaiser Normalisatie

Verdere factoranalyses zijn uitgevoerd met orthogonale (Varimax) rotatie. In tabel
5.3.3geven weeenoverzichtvande orthogonaal geroteerdeprincipale componentenmatrix,welkeopalle41itemsvanHRM-beleidistoegepast.

Itemselectiemetbehulpvanfactoranalyse
Bijdevervolgstappenindeschaalconstructiemetbehulpvan factoranalysehebben
we de indeling van HRM-beleid in twee variabelen moeten loslaten. We hebben
uiteindelijkgekozenvooreenoplossingmetviervariabelenvoorHRM-beleid,zoals
verderindezeparagraafwordtbeschreven.
Wehebbenmetbehulpvandefactoranalysedeitemsgeselecteerdopbasisvande
genoemdeviercomponenten.Dezecomponentendienentepassenbinnendefactorstructuur, zoals dat in de vorige paragraaf is toegelicht. De lading van de geselecteerde items is vetgedrukt aangeduid. Tabel 5.3.3 geeft een overzicht van de
factormatrixmetviercomponentenwaarinalleitemsvanHRM-beleidzijnopgenomen.
Tabel 5.3.3 1e Factormatrix met 4 componenten, van alle 41 items van HRM-beleid
41Itemsbehorendbijhetkernbegrip
HRM-beleid
11a
11b
11c
11d
11e
12a
12b
12c
12d
13a
13b

deskundigheidvandemedewerker
medewerkerpassendinhetteam
zelfstandigheidvandemedewerker
medewerkerpassendbinnenbedrijfscultuur
overeenstemminglevensbeschouwingvan
leidinggevendemetdenieuwewerknemer
rekeninghoudenmetgevoelensengevoelighedenvandenieuwemedewerker
medewerkersluitaanbijwaarden,normen
enverwachtingeninhetbedrijf
vakkennisvanmedewerker
kerntakenvanmedewerker
gebruikmakenvanmedezeggenschapsorgaandoorleidinggevende
informatiegevenaanmedezeggenschapsorgaanoverbeleidsontwikkelingindeorgani-

Component
1
-,026
,444
,061
,333

2
,303
,119
,200
-,056

3
,359
,210
,281
,124

4
,185
,026
-,010
,169

-,028

-,139

,023

,790

,187

,110

-,034

,620

,132

,095

,179

,390

-,063
,039

,151
,250

,553
,411

,141
,014

,029

,813

-,046

-,103

,051

,777

-,046

-,123
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41Itemsbehorendbijhetkernbegrip
HRM-beleid
13c
13d
14a
14b
14c
14d
14e
14f
15a
15b
15c
15d
15e
15f
15g
16a
16b
16c
16d
16e
16f
16g
16h
16i
16j
17a
17b
17c
17d
17e

satie
medezeggenschapsorgaanbelangrijkvinden
voorfunctionerenvandeorganisatie
werkoverlegbelangrijkervindendanmedezeggenschapsorgaan
vergrotenarbeidstevredenheidvanmedewerker
vergrotenmotivatievandemedewerkervoor
hetwerk
aandachtvoordepersoonlijkeontwikkeling
vandemedewerker
verhogenvandeproductiviteitvandemedewerkerdoorfunctioneringsgesprekken
verbeterenvandevakbekwaamheidvande
medewerker
aandachtvoordebetrokkenheidvande
medewerkerbijdeorganisatie
bindingvandewerknemeraandeorganisatie
teambuildingdoorscholing
verbeteringvandewerksfeer
verhogingvandeproductiviteitvandemedewerkerdoorscholing
voorbereidingvandemedewerkeropandere
functiesbinnenhetbedrijf
persoonlijkheidsontwikkelingdoorscholing
voorkomenvanuitvaldoorziekteverzuim
internecommunicatie
taaktoedeling
(bij)scholingentraining
loopbaanontwikkeling
persoonlijkheidsontwikkelinginhetalgemeen
leeftijdsgebondenbeleid
materiëlebeloning
immateriëlebeloning
kinderopvang
ontspanningsmogelijkheden
werksfeer
privé-omstandighedenvandewerknemer
collegialeverhoudingen
bevorderingvandeteamgeest
bezinningoplevenbeschouwelijkeuitgangspunten

Component
1

2

3

4

,008

,788

-,085

-,095

,063

-,249

,194

,011

,344

,032

,346

,071

,301

,051

,495

-,070

,271

,386

,267

,090

,103

-,136

,687

-,088

,143

,044

,683

,076

,455

,076

,254

-,053

,342
,532
,556

-,050
,206
,028

,353
,349
,321

,065
,080
,101

,121

-,060

,624

-,072

,139

,304

,298

-,566

,186
,317
,540
,311
,202
,183

,430
-,058
,283
,025
,472
,475

,300
,494
,072
,309
,288
,276

,165
,140
-,027
,166
,225
,210

,319

,446

,037

,311

,124
,076
,311
-,010
,128
,724
,441
,765
,800

,248
,040
,167
,525
,450
,051
,005
,020
,116

,243
,321
,017
,090
,046
,078
,039
-,022
-,016

,426
,132
,255
,011
,252
,173
,333
,084
,013

,064

-,093

-,035

,823

Extractie methode: Principale Componenten Analyse
Rotatie methode: Varimax met Kaiser Normalisatie

Uitdevoorgaandefactormatrix(tabel5.3.3)blijktdateenaantalitemsnietpastbinnendefactorstructuur.Ditzijndeitemsdiezijnaangeduidmeteenniet-vetgedrukte
factorlading, te weten: 11a, 11c, 13d, 14a, 14b, 14c, 15a, 15b, 15c, 15 e, 15f, 16b,
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16c,16d,16e,16f,16h,17b.Dezeitemswordengeëlimineerd.Wevindenbijnader
inziendatdeitems16ien16jsamenmetdeanderegeselecteerdeitemsindebetreffende component 2 geen goede interpretatiemogelijkheid bieden. Deze items zijn
eveneensopgrondvaninhoudgeëlimineerd.
Daarna is metderesterende itemsopnieuweenprincipale componentenanalyseuitgevoerd teneinde tot een definitieve factormatrix te komen. De resultaten van de
aldusverkregenfactormatrixzijngepresenteerdindetabel5.3.5.
Deviercomponentendiedoordezefactoranalyseontstaan,hebbensamencumulatiefeenverklaardevariantievan48,55%(tabel5.3.4).

Tabel 5.3.4 Eigenwaarde factormatrix HRM-beleid
Component
1
2
3
4

Initiëleeigenwaarde
Totaal
4,441
2,657
2,192
1,878

%Variantie
19,307
11,552
9,530
8,165

Cumulatief%
19,307
30,859
40,389
48,553

Extractie methode: Principale Componenten Analyse

De twee dimensies van HRM-beleid, te weten ‘commitmentgericht’ en ‘controlgericht’, blijken in de definitieve factormatrix (tabel 5.3.5) geclusterd te zijn in de
respectievelijke componenten 1 en 2. We zouden op grond van de theorie over
HRM-beleid,zoalsbeschreveninparagraaf2.4deitemsvandecomponenten3en4
kunnenverwijderen.Inhettheoretischconceptsprekenweimmerssteedsovertwee
dimensiesvanHRM-beleid.Echter,omdateentweefactor-oplossingeenongewenst
resultaat heeft opgeleverd, zoals we hiervoor hebben beschreven, hebben we een
inhoudelijke analyse gemaaktvandeitemsindeclusters3en4.Opgrondvande
interpretatie van de inhoudelijke betekenis van de items hebben we besloten om
tweenieuweschalen(somscores)teconstrueren,diegoedaansluitenbijdeintenties
zoalsdeprotestantsewerkgeversorganisatiesRMUenGMVdieverwoordeninhun
arbeidsvoorwaardennota’s (Van der Zwan, 2007;vanEerde,2007).
Deitems13a,13ben13cladenopmerkelijkhoogopcomponent3.Deinhoudvan
deze items heeft betrekking op medezeggenschap. Medezeggenschap hoort theoretisch gezien wellicht bij commitment (component 1), maar kennelijk is er iets met
deze items aan de hand, waardoor zij niet bijde factoranalyse onder component 1
gerekendworden.Wijkunnenonsvoorstellendatmanagershetorgaanvoormedezeggenschap, bijvoorbeeld de Ondernemingsraad, als lastig binnen de organisatie
ervaren, waardoor de items die betrekking hebben op medezeggenschap anders
wordengeïnterpreteerdbijhetinvullenvandevragenlijstdandeoverigeitemsdie
bijcomponent1(commitment)horen(BerkelenVanGijzen,2008).Daarnaastishet
thema medezeggenschap binnen orthodox-protestantse kringen een beladen onderwerp, zoals blijkt uit de publicatie van het RMU: ‘Spreken met gezag’ (RMU,
2000).Decomponent‘mate van gerichtheid opmedezeggenschap’iseenspecifiek
onderdeelvanhetHRM-beleidwaaroverveelwet-enregelgevingis.
Component4iseenclusterwaarbijdeitemsgrotendeelseenrelatiehebbenmet de
waardenoriëntatievandemanager.Debetekenisvandemeesteitemsindezecomponentsluitaanbijwatwehieroverhebbengeschreven bijparagraaf1.7oversturende verwachtingen. De inhoud van de items van component 4 ‘mate van
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gerichtheidopwaardenoriëntatie’ sluitgoedaanbijdeintentieszoalsdeprotestantse
werkgeversorganisaties RMU en GMV die verwoorden in hun nota’s inzake arbeidsvoorwaardenbeleid(VanderZwan,2007;VanEerde,2007).
De onderstaande factormatrix (tabel 5.3.5) bevestigt de theorie van HRM-beleid
omdatde twee theoretischedimensies ‘commitmentgerichtheid’ en ‘controlgerichtheid’ herkenbaar zijn in de twee belangrijkste componenten: 1 en 2. Deze componenten hebben de hoogste eigenwaarde en samen een relatief groot percentage
verklaardevariantie.Detweekleinecomponentenvindenwe,zoalshiervooraangegeven,opmerkelijkenherkenbaarindeliteratuur.
Tabel 5.3.5 Finale Factormatrix met 4 componenten, van geselecteerde items behorend bij het kernbegrip HRM-beleid

Geselecteerdeitemsbehorendbijhetkernbegrip:HRM-beleid

11b
11d
14f
16a
17a
17c
17d

Component1
Matevancommitmentgerichtheid
(7items)
medewerkerpassendinhetteam
medewerkerpassendbinnenbedrijfscultuur
aandachtvoordebetrokkenheidvandemedewerkerbijdeorganisatie
internecommunicatie
werksfeer
collegialeverhoudingen
bevorderingvandeteamgeest
Component2
Matevancontrolgerichtheid(6items)

12c vakkennisvandemedewerker
14d verhogenvandeproductiviteitvandemedewerkerdoorfunctioneringsgesprekken
14e verbeterenvandevakbekwaamheidvande
medewerker
15d verhogingvandeproductiviteitvandemedewerkerdoorscholing
15g voorkomenvanuitvaldoorziekteverzuim
16g materiëlebeloning
Component3
Matevangerichtheidopmedezeggenschap
(3items)
13a gebruikmakenvanmedezeggenschapsorgaan
doorleidinggevende
13b informatiegevenaanmedezeggenschapsorgaanoverbeleidsontwikkelingindeorganisatie
13c medezeggenschapsorgaanbelangrijkvinden
voorfunctionerenvandeorganisatie
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Component
1

2

,521
,398

,212
,151

,071
-,049

3

,065
,225

4

,450

,294

,100

,017

,611
,751
,794
,823

-,039
,152
,066
,028

2
,527

,074
,218
,101
-,029
,032
-,052
,034
,047
Component
1
3
,039
,142

,768

,048

-,138

-,108

,701

,091

,054

,106

,709

,077

-,063

-,068

,546
,393

,183
,113

-,039
-,050

,174
,007

4
,115

Component
3

1

2

4

,914

,055

,012

-,007

,887

,089

-,020

-,024

,885

,023

-,019

,014

Component4
Matevangerichtheidop
waardenoriëntatie(4items)
11e overeenstemminglevensbeschouwingvan
leidinggevendemetdenieuwewerknemer
12a rekeninghoudenmetgevoelensengevoelighedenvandenieuwemedewerker
12b medewerkersluitaanbijwaarden,normenen
verwachtingenbinnenhetbedrijf
17e bezinningoplevenbeschouwelijkeuitgangspunten

Component
4

1

2

3

,828

-,063

,022

-,130

,678

,182

,023

,128

,489

,213

,165

,023

,848

,029

-,015

-,114

Extractie methode: Principale Componenten Analyse.
Rotatie methode: Varimax met Kaiser Normalisatie
Stap3:Betrouwbaarheidsanalyse
MetdegeselecteerdeitemsconstruerenwevervolgensdeschalenvanHRM-beleid.
Deschalendiebijdezevariabelenbehorenwordensamengesteldmetdeitemszoals
die in de onderstaande tabellen zijn weergegeven (tabel 5.3.6 mate van commitmentgerichtheid; tabel 5.3.7 mate van controlgerichtheid; tabel 5.3.8 mate van gerichtheid op medezeggenschap; tabel 5.3.9 mate van gerichtheid op waardenoriëntatie).Wehebbentotslotdebetrouwbaarheidtoetsopdevierschalentoegepast.

Schaalmatevancommitmentgerichtheid
Metdeaanduidingcommitmentgerichtheidbedoelenwijdematewaarinderespondent gericht is op de betrokkenheid, c.q. de toewijding van de werknemers aan de
organisatieenopdebalanstussendebelangenvandewerknemer enerzijdsenvan
deorganisatieanderzijds(zieparagraaf2.4.3).Deschaalmatevancommitmentgerichtheidvoldoetaandebetrouwbaarheidscriteriazoalsdieinparagraaf5.1,bijstap
3,zijngenoemd.

Tabel 5.3.6 Schaal mate van commitmentgerichtheid
Schaalmatevancommitmentgerichtheid
(7items)
11b werknemerpassendinhetteam
11d werknemerpassendbinnenbedrijfscultuur
14f aandachtvoordebetrokkenheidvandemedewerkerbijdeorganisatie
16a internecommunicatie
17a werksfeer
17e collegialeverhoudingen
17d bevorderingvandeteamgeest

Gem.

Std.
ITC*)
dev.

N

4,21
4,07

,598
,715

,451
,343

437
437

4,08

,612

,396

437

3,92
4,07
4,01
4,06

,646
,542
,540
,566

,411
,585
,569
,620

437
437
437
437

Cronbach’s alpha is 0,8756 (7 items)
*)ITC=item-totaal correlatie
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Schaalmatevancontrolgerichtheid
De schaal mate van controlgerichtheid geeft de gerichtheid van de manager op de
productieenhetbeheersenvanhetarbeidsprocesaan.Intabel5.3.7wordendeitems
weergegeven van de schaal mate van controlgerichtheid. Behalve een relatief lage
ITCvanitem16gvoldoetdeschaalaandebetrouwbaarheidscriteriavoordeschaalconstructie.Opgrondvandetheoretischebetekenisisitem16g,dieeenitem-totaal
correlatieheeftvanietslagerdan0,3(0,263)nietverwijderd.Hetargumenthiervoor
is dat ‘materiële beloning’ gebruikt kan worden als middel tot ‘beheersing’ van
medewerkers. We worden in deze beslissing bevestigd door de Cronbach’s alpha
van0,8548.
Tabel 5.3.7 Schaal mate van controlgerichtheid 
Schaalmatevancontrolgerichtheid
(6items)
12c vakkennisvandemedewerker
14d verhogenvandeproductiviteitvandemedewerker
doorfunctioneringsgesprekken
14e verbeterenvandevakbekwaamheidvandemedewerker
15d verhogingvandeproductiviteitvandemedewerker
doorscholing
15g voorkomenvanuitvaldoorziekteverzuim
16g materiëlebeloningvandemedewerker

Gem.

Std.
ITC*)
dev.

N

3,94

,646

,314

440

3,74

,696

,547

440

3,98

,647

,525

440

3,86

,671

,524

440

3,73
3,24

,990
,711

,421
,263

440
440

Cronbach’s alpha is 0,8548 (6 items)
*)ITC=item-totaal correlatie

Schaalmatevangerichtheidopmedezeggenschap
De schaal gerichtheid op medezeggenschap (tabel 5.3.8) betreft de hoeveelheid
medezeggenschap die de manager aan de werknemers binnen de organisatie geeft.
Hetgaathierbijomdematewaarinderespondentdewerknemerswilbetrekkenbij
de formele besluitvormingsprocessen (Boselie, 2002; Verheul, 2003). De schaal
bestaatuitdrieitemsenisdaardoortekleinvanomvangomvaneenechteschaalte
spreken.Daaromgevenwedevoorkeur aan de term ‘somscore’. Dezevariabeleis
op grond van zijn inhoudelijke betekenis belangrijk genoeg om bij de analyses te
betrekken.De‘schaal’ met de driegeselecteerdeitemsvoldoetaandebetrouwbaarheidscriteria.

Tabel 5.3.8 Schaal (somscore) van mate van gerichtheid op medezeggenschap
Schaalmatevangerichtheidopmedezeggenschap
(3items)
13a gebruikmakenvanmedezeggenschapsorgaan
13b informatiegevenoverbeleidsontwikkelinginde
organisatie
13c medezeggenschapsorgaanisbelangrijkvoorfunctionerenvandeorganisatie

Cronbach’s alpha is 0,9776 (3 items)
*)ITC=item-totaal correlatie
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Gem.

Std.
ITC*)
dev.

N

3,43

,919

,830

435

3,71

,879

,777

435

3,47

,951

,786

435

Hypothesenovermedezeggenschap
Inparagraaf2.4.6zijnhypothesengeformuleerdoverdetweevariabelenvanHRMbeleid:dematevancontrolgerichtheidende matevancommitmentgerichtheid.Bij
de schaalconstructie van HRM-beleid (paragraaf 5.3) blijkt dat er twee variabelen
toegevoegd worden, te weten de mate van gerichtheid op medezeggenschap en de
gerichtheidopwaardenoriëntatie,waaroverookhypothesenwordengeformuleerd.
Christenen hechten grote waarde aan normatieve aspecten in de besluitvorming en
interne communicatie. Ethische afwegingen spelen ook een rol bij de structurering
van de interne organisatie, waaronder medezeggenschap (Van der Zwan, 2007).
Zoals hiervoor gezegd, hebben met name orthodox-protestantse managers moeite
methetinvoerenvandewettelijkvoorgeschrevenmedezeggenschapindestructuur
van een ondernemingsraad (RMU, 2000). Op grond van wat in het voorgaande is
gesteldkomenwetotdevolgendehypothesen:

12) Christelijke managers vertonen een hogere mate van gerichtheid op medezeggenschap dan niet-christelijke managers.
13) Orthodox-protestantse managers vertonen een lagere mate van gerichtheid op
medezeggenschap dan niet-christelijke managers.

Schaalmatevangerichtheidopwaardenoriëntatie
We hebben aangegeven dat christelijke managers hun levensbeschouwing een rol
latenspelenbijhetformulerenvanopwaardengeoriënteerdeonderdelenvanHRMbeleid. Het is opmerkelijk dat de vierde component bestaat uit items die alle een
relatiemeteenwaardenoriëntatiehebben.Bijnaderebeschouwingvandeinhouden
betekenisvandeitemsvancomponent4isbeslotenomitem12a.(‘rekeninghouden
met gevoelens en gevoeligheden van de medewerkers’) en item 16f. (‘leeftijdsgebondenbeleid’)teelimineren.Deschaaldiegeconstrueerdwordtvoordevariabele
waardenoriëntatiegeeftdemateaanwaarineenrespondentzichoriënteertopwaarden bij het bepalen van HRM-beleid. In het INK-model spreekt men van sturende
waarden (leading value’s) (HardjonoenBakker,2001).Indeliteratuurkomenwede
term ‘waarden-management’ tegen. Daarmee wordt gedoeld op een bedrijfscultuur
waarin aandacht voor waarden een belangrijke bijdrage levert aan de binding van
medewerkersaanhetbedrijf(DeCleyn,2006;Schoemakeretal.,2006).
Twee van de drie geselecteerde overgebleven items voldoen ook aan de overige
schaalcriteria.Eénitem(12b)heefteenitem-totaalcorrelatiewaardevan0,237,dus
lagerdan0,3.Opgrondvandetheoretischebetekenis van dit item voor de ‘somscore’isbeslotendititemtochtehandhaven(zietabel5.3.9).

Tabel 5.3.9 Schaal (somscore) van mate van gerichtheid op waardenoriëntatie
Schaalmatevangerichtheidopwaardenoriëntatie
(3items)
11e overeenstemminglevensbeschouwingvanleidinggevendemetnieuwewerknemer
12b medewerkersluitaanbijwaarden,normenen
verwachtingenbinnenhetbedrijf
17e bezinningoplevenbeschouwelijkeuitgangspunten

Gem.

Std.
ITC*)
dev.

N

2,38 1,259

,677

441

4,00

,594

,237

441

2,31 1,135

,691

441

Cronbach’s alpha is 0,9043 (3 items) *)ITC=item-totaal correlatie
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Hypothesenovergerichtheidopwaardenoriëntatie
Zoalshiervoorgezegddienenvoordevariabelematevangerichtheidopwaardenoriëntatie nog hypothesen geformuleerd te worden. Uit vrijwel alle publicaties en
activiteitenvandechristelijkewerkgeversorganisatiesvaltoptemakendatchristeneninhetmanagementdeBijbelsewaardenalsrichtinggevendwillengebruiken.Bij
deinzetvanhetpersoneelzullenchristelijkemanagersmeerdanalleenhetzakelijk
aspect in hun HRM-beleid verdisconteren, aldus de RMU in de nota Arbeidsvoorwaardenbeleid (Van de Zwan, 2007). Deze constateringen leiden tot de volgende
hypothesen:

14) Christelijke managers vertonen een hogere mate van gerichtheid op waardenoriëntatie dan niet-christelijke managers.
15) Orthodox-protestantse managers vertonen een hogere mate van gerichtheid
op waardenoriëntatie dan niet-christelijke managers.

5.4Personeelszorg
In paragraaf 2.4 wordt aangegeven dat personeelszorg een aspect is van het facet
‘respecteren’. Hieronder verstaan we, naast het concretegedragvandemanager,de
inzetvandeskundigenvoordepsychosocialebegeleidingenwelzijnszorgvoorhet
personeel.Metdezevormvanpersoneelszorgkandemanagersocialeveiligheiden
zekerheid voor de medewerkers creëren. Een ander aspect van het facet ‘respecteren’isdeaandachtvoorspiritualiteitenmogelijkhedenvooractiviteitenmetbetrekkingtotzingevingbinnendeorganisatie.Indevragenlijstzijntweevragenoverde
genoemdeaspectengesteld,namelijkofenzojawelkefunctionarisseningezetwordenenaanwelkevormenvanspiritualiteitmogelijkheidwordtgeboden(vragen18
en19).Vanwegedeaardeninhoudvandezevragenkunnenzijnietbetrokkenworden bij de hiervoor beschreven schaalconstructie van HRM-beleid. Deze vragen
betreffenfeitelijkgedragvandemanager,integenstellingtotdeoverigevragenvan
HRM-beleid,waarinhunopvattingenwordengemeten.
Indezeparagraafschenkenweaandachtaandeschaalconstructievoordevariabele
‘personeelszorg’, dit betreft de functionarissen die ingezet (kunnen) worden ten
behoevevandemedewerkers.Deantwoordenopdevraagmetbetrekkingtotmogelijkheden voor uitingen van levensbeschouwing en spiritualiteit worden geanalyseerdinparagraaf6.3.4,hiervoorwordtgeenschaalgeconstrueerd.

Functionarissenvoorzorgenbegeleidingvanmedewerkers
Derespondentenkondenindevragenlijstaangeven,ofenzoja,metwelkefrequentiezijgebruikmakenvandedienstenvaneenfunctionarisvoorzorgenbegeleiding
vanmedewerkers.Vanderespondentengeeft60%aandatzevandezefunctionarissengebruikmaken.Devragenlijstgeeftdemogelijkheidvanvierspecifiekgenoemdefunctionarissen(=items):
x Persoonbelastmetzorgvoorzakenalsbedrijfscultuurenwerksfeer;
x Functionarisvoorpersoonlijkebegeleiding;
x Vertrouwenspersoon;
x Bedrijfspastor.
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Bij de mogelijkheid: ‘andere functionaris,namelijk..’ zijn veel verschillende functionarissen genoemd,dievoor verdereanalyse nietbruikbaar zijn.De bedrijfsarts is
daarbijvaakaangegeven.
Wehebbeneenfactoranalysemeteentweefactoroplossinguitgevoerdoverdeantwoordenopdevraag ‘van welke functionarissenwordtgebruikgemaaktinhetkader
vanpersoneelszorg?’ (4 items),zietabel5.4.1.

Tabel 5.4.1 Eigenwaarde factormatrix personeelszorg
Component

Initiëleeigenwaarde
Totaal

%Variantie

Cumulatief%

1

1,604

40,111

40,111

2

,940

23,489

63,600

Extractie methode: Principale Componenten Analyse

Dealdusverkregenfactormatrix(tabel5.4.2)geeftaandatdrieitemsgeselecteerd
kunnenwordenvooreenschaalconstructie.Hetvierdeitemlaadtrelatiefhoogopde
beidecomponentenenwordtvanverdereanalyseuitgesloten.Overigensheeft95%
vanderespondentenaangegevendatditvierdeitemzeldenvantoepassingis.

Tabel 5.4.2 Factormatrix functionarissen personeelszorg
Functionarisvoor:
Bedrijfscultuurenwerksfeer
Persoonlijkebegeleiding
Vertrouwenspersoon
Bedrijfspastor

Component
1

2
,612
,608
,757
,535

-,416
-,413
,130
,761

Extractie methode: Principale Componenten Analyse.
Rotatie methode: Varimax met Kaiser Normalisatie

De variabele ‘mate waaringebruik gemaakt wordt vanfunctionarissen voorpersoneelszorg’ (in het vervolg ‘personeelszorg’genoemd)geeftaan:dematewaarinde
respondentengebruikmakenvanfunctionarissendie gerichtzijnoppersoneelszorg
en bedrijfscultuur. De drie geselecteerde items zijn getoetst op betrouwbaarheid
voordeconstructie van de schaal ‘personeelszorg’. Bijdebetrouwbaarheidsanalyse
blijktCronbach’s alpha = 0,7827.Erzijngeennegatieveinter-itemcorrelatiesende
item-totaal correlaties variëren van 0,286 tot 0,342. We hebben besloten dat de
strenge criteria voor de schaalconstructie zoals die hiervoor zijn gehanteerd iets
soepelertoegepast mogen worden voorde schaalconstructie vande variabele ‘personeelszorg’. Deredenhiervoorisdatweditonderdeelweliswaarinteressant,maar
nietzobelangrijkvindenvooronsonderzoek.Ditismedegebaseerdophetrelatief
lageaantalrespondentendatalleitemsvandezevraagheeftkunnenbeantwoorden.
Metbetrekkingtotdezevariabelezijndeonderstaandehypothesengeformuleerd.

16) Christelijke managers maken in gelijke mate gebruik van functionarissen
voor personeelszorg als niet-christelijke managers.
17) Orthodox-protestantse managers maken in mindere mate gebruik van functionarissen voor personeelszorg dan niet-christelijke managers.
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6

Effectlevensbeschouwing





6.1Inleiding
Indithoofdstukbeschrijvenwederesultatenvandeanalysesaangaandedetoetsing
vandehypothesen.Dezezijngebaseerdoponzeonderzoeksdoelstellingen:wewillennagaanofereenverbandbestaattussendelevensbeschouwingvandemanager
enerzijds en zijn opvattingen over leiderschapsstijl en HRM-beleid anderzijds. Als
datverbanderis,willenwenagaanhoedierelatieerpreciesuitzietenwatdaarin
heteffectvandelevensbeschouwingis.
Detoetsingsresultatenvoorleiderschapsstijlwordenbeschreveninparagraaf6.2en
voor HRM-beleid in paragraaf 6.3. Het toetsen van een mogelijke effect van de
interacterendevariabelendoenweslechtsdaarwaarersprakeisvaneensignificant
effectvanlevensbeschouwingopeendimensievanleiderschapenHRM-beleid.
Inparagraaf6.4beschrijvenwedewijzewaaropdemanagerszichbijhunleidinggeven laten inspireren vanuit hun levensbeschouwing. We sluiten het hoofdstuk af
met een reflectie op de resultaten van het kwantitatief onderzoek in paragraaf 6.5.
Tevensgevenweeenaanzetvoorhetkwalitatiefonderzoek.

Kadervoorhypothesetoetsing
Intabel6.1.1tonenweeenoverzichtvandeonafhankelijke,afhankelijkeeninteracterendevariabelen.

Tabel 6.1.1 Overzicht van onafhankelijke, afhankelijke en interacterende variabelen
Onafhankelijkevariabele
Levensbeschouwing
(tweevarianten)
1. Religie:
x Christelijk
x Niet-christelijk


Afhankelijkevariabelen
(tweekernbegrippen)

Interacterendevariabelen

Leiderschapsstijl:
x Matevantaakgerichtheid
x Matevanmensgerichtheid


2.
x
x
x
x
x

HRM-beleid:
x Matevancontrolgerichtheid
x Matevancommitmentgerichtheid
x Matevangerichtheidop
medezeggenschap
x Matevangerichtheidop
waardenoriëntatie

Organisatiekenmerken:
x Branche
x Bedrijfsgrootte
x Signatuur
x Opleidingsniveau
werknemers
Persoonskenmerken:
x Geslacht
x Leeftijd
x Opleidingsniveau

Geloofsoriëntatie:
Orthodox-protestant
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek
Niet-christelijk
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De relaties vande genoemdevariabelenzijn grafisch weergegeveninfiguur6.1.1.
Dezegrafischeweergaveishetgeneriekconceptueelmodelvanonsonderzoek(zie
paragraaf2.5).Devastepijlengevenheteffectaandatdeonafhankelijkevariabele
‘levensbeschouwing’ heeft op de afhankelijke variabelen ‘leiderschapsstijl’ en
‘HRM-beleid’. De gestippelde pijlen verwijzen naar de mogelijke effecten van de
interacterendevariabelen(vandeorganisatie-enpersoonskenmerken)op(desterkte
van) het effect van iemands levensbeschouwing op de ‘leiderschapsstijl’ en het
‘HRM-beleid’.


Organisatiekenmerken
Leiderschapsstijl:
x matevantaakgerichtheid
x matevanmensgerichtheid
Levensbeschouwing

Persoonskenmerken

Figuur 6.1.1 Generiek conceptueel model

HRM-beleid:
x matevancontrolgerichtheid
x matevancommitmentgerichtheid
x matevangerichtheidop
medezeggenschap
x matevangerichtheidop
waardenoriëntatie



Werkwijzehypothesetoetsing
De variabele levensbeschouwing is in dit onderzoek de onafhankelijke variabele
welkevannominaalmeetniveauisenwordtomdieredengedummificeerd.Dummificerenwilzeggendatbijelkecategorievandeoorspronkelijkevariabeleeenaparte
variabelewordtgevormd,waarbijderespondentbijelkvandeze(nieuwe)variabelen een waarde 1 krijgt (behoort tot categorie) of een waarde 0 (behoort niet tot
categorie). We hebben twee varianten van de variabele levensbeschouwing geconstrueerd,teweten(zietabel6.1.1):
1. Religie–mettweecategorieën:christelijkenniet-christelijk;
2. Geloofsoriëntatie – met vijf categorieën: orthodox-protestant, modern-protestant,behoudend-katholiek,modern-katholiekenniet-christelijk.
Bijde beschrijving van de analyseresultaten is deze onderverdeling steeds herkenbaar. Zowel bij leiderschapsstijl als bij HRM-beleid geven we eerst de resultaten
betreffendeReligieenvervolgensbetreffendeGeloofsoriëntatie.

De hypothesen hebben betrekking op het effect van de levensbeschouwing van de
manageropde(inhoofdstuk5ontwikkelde)schalenvanleiderschapsstijlenHRMbeleid.DeschalenvanleiderschapsstijlenHRM-beleidzijninhetonderzoekafhankelijke variabelen van ordinaal meetniveau. De toetsing van de hypothesen wordt
uitgevoerdmetbehulpvandelineaireregressie-analyse.
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Metderegressieanalysekunnenwenagaanofdeonafhankelijkevariabele(bijvoorbeeld van categorieën van geloofsoriëntatie, zoals orthodox-protestant) effect heeft
op de afhankelijke variabele (bijvoorbeeld mate van mensgerichtheid). Dit toetsen
we door de ‘geschatte’ gemiddelde waarde (op een afhankelijke variabele)vaneen
categorievandeonafhankelijkevariabeletevergelijkenmetdereferentiecategorie.
Anders gezegd: bij de analyses gebruiken we van de gedummificeerde nominale
variabelen één categorie als referentiecategorie, meestal is dat de categorie nietchristelijk.
Inderegressieanalysewordthetverschiltussendereferentiecategorieeneenandere
categorieuitgedruktdoormiddelvanderegressiecoëfficiënt.Deregressiecoëfficiënt
geeftdusaanwathetverschilingemiddeldewaardeisopdeafhankelijkevariabele
(bijvoorbeeld mate van mensgerichtheid) tussen de betreffende nominale categorie
(bijvoorbeeld orthodox-protestants) en de referentiecategorie (bijvoorbeeld nietchristelijk).Bijtabel6.2.2wordtaangegevenhoedetabellenmetregressieanalyses
gelezendienenteworden.

Vervolgensgaanwenaofenzojainhoeverredegeconstateerdeverschillentussen
deonderscheidencategorieënvandehiervoorgenoemdenominalevariabelen,ReligieofGeloofsoriëntatie,heteffectzijnvandelevensbeschouwingvande manager
ofdatdezeverschillenwordengemodificeerd(versterktofverzwakt)doororganisatiekenmerkenofpersoonskenmerken(interacterendevariabelen).

6.2Leiderschapsstijl
Inleiding
Dehypothesen1totenmet5(zieparagraaf2.3.5)handelenoverheteffectvande
levensbeschouwingvandemanageropzijnleiderschapsstijl:opdematevantaakgerichtheid enerzijds én op de mate van mensgerichtheid anderzijds. Het effect van
iemandslevensbeschouwingopdezevariabelenwordtrespectievelijkindeparagrafen 6.2.1 en 6.2.2 weergegeven.  In paragraaf 6.2.3 toetsen we het mogelijk effect
van de interacterende variabelen op het effect van levensbeschouwing op leiderschapsstijl.

Variabelenvanleiderschap
In paragraaf 5.2 zijn de schalen geconstrueerd van de variabelen van leiderschap,
zoalsgrafischweergegeveninfiguur6.2.1.

Mate van
taakgerichtheid
Levensbeschouwing
Mate van
mensgerichtheid

Figuur 6.2.1

Conceptueel model voor het effect van levensbeschouwing op leiderschapsstijl



155

Intabel5.2.5staandeitemsvermeldwaaruitdezeschalenzijnsamengesteld.Deze
tweeschalensluitenaanbijhettheoretischmodelvandetweedimensiesvanleiderschapvanBlakeenMouton(1964),zoalsbeschreveninparagraaf2.3.3.Devariabele ‘mate van taakgerichtheid’ geeft aan in welke mate de manager bij zijn
leidinggeven een directieve rol speelt in het aansturen van de ondergeschikte. De
variabele ‘mate van mensgerichtheid’betreftdemate waarindemanagergerichtis
opdebelangenvandemedewerkersenhettothunrechtlatenkomenvandemedewerkers.

Inhoudvandetabellenmetresultatenvanderegressieanalyse
Detabellendiegebruiktwordenindithoofdstukvoordeweergavevanderesultaten
van de regressieanalyse geven het volgende weer (in deze beschrijving van de inhoud van de tabellen verwijzen we steeds naar tabel 6.2.2).Indelinkerkolomwordende categorieënvandetweevariantenvanlevensbeschouwinggenoemd,zowel
indeonderverdelingvandevariantreligie(christelijkenniet-christelijk)alsvande
variantgeloofsoriëntatie(niet-christelijk,orthodox-enmodern-protestantenbehoudend- en modern-katholiek). Als eerste wordt steeds de ‘referentiecategorie’ genoemd, die bestaat uit alle categorieën die niet expliciet genoemd worden in de
kolom,aangeduid met (constant). In tabel 6.2.2 is dat uitsluitend de categorie ‘nietchristelijk’. In de tweede kolom, met als titel ‘regressiecoëfficiënt’, wordtdegemiddelde waarde getoond van de referentiecategorie (=intercept) met daaronder de regressiecoëfficiënten van de genoemde categorieën. Deze regressiecoëfficiënten
gevenheteffectvandebetreffendeonafhankelijkevariabeleweeropdeafhankelijke
variabele, in tabel 6.2.2 is dat ‘de mate van taakgerichtheid’. In de rechterkolom,
met als kolomtitel ‘Sig.’, wordt het betrouwbaarheidsniveau aangegeven van het
betreffende effect. Bijeenbetrouwbaarheidvan95%enhoger wordende waarden
vet gedrukt, oftewel een overschrijdingskans van de betrouwbaarheidsgrens van
minderdan5%wordtgeschrevenals:p≤0,05.Heteffectisindatgevalsignificant.
Voor de afhankelijke variabelen zijn schalen geconstrueerd, die zoals gezegd wordengevormddoorhetsamenvoegenvaneen aantal items, zoals bijvoorbeeld ‘mate
van taakgerichtheid’ uit 8 items is samengesteld. De respondenten konden bij elk
itemeenantwoordgeven,datvervolgensdooronsgecodeerdisindewaarde1t/m
5.Eenschaalscoreontstaatdoordeoptellingvande scoresopelkitemvandebetreffendeschaal.Inderegressieanalysegevenwedegemiddeldescoreweervanalle
respondentenpercategorie.Hettheoretischminimumvandeschaalscoreishetaantal items vermenigvuldigd met de laagste score per item (=1) en het theoretisch
maximumishetaantalitemsmaaldemaximalescoreperitem(=5).Bijdevariabele
‘mate van taakgerichtheid’ is het theoretisch minimum derhalve 8 (8 x 1) en het
theoretisch maximum 40 (8 x 5). Steeds als er voor het eerst een regressieanalyse
wordtuitgevoerdmeteenafhankelijkevariabelegevenwebijderesultatendaarvan
hettheoretischminimumenmaximumweeronderdetabel.

6.2.1Effectvanreligieopleiderschapsstijl
De variant van levensbeschouwing ‘religie’ bevat, zoals gezegd, twee categorieën:
niet-christelijk en christelijk. In tabel 6.2.1 geven we een overzicht van het aantal
respondentenpercategorie.Bijdeanalyseresultaten,zoalsweergegevenindetabellenindithoofdstuk,wordendeaantallen(n)percategorienietverderweergegeven.
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Tabel 6.2.1 Aantal respondenten in de twee categorieën van religie
Religie
Niet-christelijk
Christelijk
Totaal

N
93
349
442


Mate van taakgerichtheid
In hypothese 1 over leiderschapsstijl en de twee categorieën religie stellen we dat
‘christelijkemanagersinhunleiderschapsstijleengelijkemate vantaakgerichtheid
hebbenalsniet-christelijkemanagers’.Intabel6.2.2gevenwederesultatenvande
regressieanalysebetreffendeheteffectvanreligieopdematevantaakgerichtheid.
Tabel 6.2.2 Effect van religie op de mate van taakgerichtheid
Religie
(Constant)
Christelijk

Regressiecoëfficiënt
(23,247)
,270

Sig.

,583

Referentiecategorie: niet-christelijk
(Schaalscore: theoretisch minimum 8 en maximum 40)

Uittabel6.2.2blijktdatdechristelijkemanagerseenietshogeremate vantaakgerichtheid vertonen dan de niet-christelijke, maar dit verschil is niet significant:
(p=0,583).Hypothese1wordthierdoorbevestigd:christelijkemanagershebbeneen
gelijkematevantaakgerichtheidalsniet-christelijkemanagers.
Mate van mensgerichtheid
Inhypothese2veronderstellenwedat‘christelijkemanagersinhunleiderschapsstijl
eenhogerematevanmensgerichtheidvertonendanniet-christelijkemanagers’.
Intabel6.2.3zienwedatchristelijkemanagerseensignificantlagereinplaatsvan
eenhogerematevanmensgerichtheidvertonendandeniet-christelijkemanagers,
(p=0,003).Weliswaarisereensterkeffectvandereligievandemanageropdemate
van mensgerichtheid. Het effect is echter tegenovergesteld aan wat we verwacht
hadden.Hypothese2dienthiermeeverworpenteworden.
Tabel 6.2.3 Effect van religie op de mate van mensgerichtheid
Religie
(Constant)
Christelijk

Regressiecoëfficiënt
(70,337)
-2,463

Sig.

,003

Referentiecategorie: niet-christelijk
(Schaalscore: theoretisch minimum 18 en maximum 90)

Hetverschilindematevanmensgerichtheidvanchristelijkemanagerstenopzichte
vanniet-christelijkemanagerskunnenwenietdirectverklaren.Aangeziendechristelijkereligie in viercategorieën van geloofsoriëntatie isteonderscheiden, kunnen
we wellichteen verklaringvinden nadat weeen nadere analysehebben uitgevoerd
metdevijfcategorieënvangeloofsoriëntatie,zoalsaangegevenintabel6.1.1.

6.2.2Effectvangeloofsoriëntatieopleiderschapsstijl
Inonsonderzoekrichtenwedeanalyses,zoalsgezegd,nietalleenopchristelijkeen
niet-christelijkereligie,maarvooralopdedifferentiatieindeprotestantseenkatho-
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lieke geloofsoriëntatie (modern en orthodox/behoudend). In tabel 6.2.4 geven we
een overzicht van de verdeling van de respondenten over de vijf categorieën van
geloofsoriëntatie.Evenalsbijdevariant‘religie’wordendeaantallen(n)nietmeer
weergegevenindevolgendetabellen.

Tabel 6.2.4 Aantal respondenten in de vijf categorieën van geloofsoriëntatie
Geloofsoriëntatie
Niet-christelijk
Orthodox-protestant
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek
Totaal

N
93
114
147
17
64
435








Mate van taakgerichtheid
Inhypothese3 wordt veronderstelddat ‘de orthodox-protestantse managersin hun
leiderschapsstijl een hogere mate van taakgerichtheid vertonen dan de niet-christelijkemanagers’.Intabel6.2.5gevenwederesultatenvanderegressieanalysevande
vijfcategorieënvangeloofsoriëntatiemetdecategorieniet-christelijkalsreferentiecategorie.
Tabel 6.2.5 Effect van geloofsoriëntatie op de mate van taakgerichtheid
Geloofsoriëntatie
(Constant)
Orthodox-protestant
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek

Regressiecoëfficiënt
(23,210)
,165
-,203
3,672
,899


Sig.

,773
,707
,001
,176

Referentiecategorie(=constant): niet-christelijk
(Schaalscore: theoretisch minimum 8 en maximum 40)

Tabel 6.2.5 toont een licht hogere mate van taakgerichtheid van orthodoxprotestantse managersinvergelijking met niet-christelijke managers, maarhet verschilisnietsignificant(p=0,773).Tevensblijktalleeneensignificantsterkeremate
vantaakgerichtheidvandebehoudend-katholiekemanagersvergelekenmetdievan
niet-christelijkemanagers.Veerman(1995)schrijftinditverbandoverhettraditionele beeld van de katholieke opvattingen aangaande prestaties leveren en hard en
ordelijkwerken(Veerman,1995).Hoewelhetverschilsignificantis(p=0,001),past
hetonsomditresultaatterelativerengeletophetrelatiefgeringeaantalbehoudendkatholiekerespondenten(17).Opgrondvanderesultatenuittabel6.2.5dienthypothese3verworpenteworden,heteffectiswelindevoorspelderichting,maarniet
significant.
Mate van mensgerichtheid
Wevervolgendeanalysesmethettoetsenvandehypothesendiebetrekkinghebben
opheteffectvandegeloofsoriëntatievandemanageropdematevanmensgerichtheid.Hypothese4steltdat ‘orthodox-protestantsemanagersinhunleiderschapsstijl
een lagere mate van mensgerichtheid vertonen dan niet-christelijke managers’. Bij
de hiervoor beschreven vergelijking van christelijke en niet-christelijke managers
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metbetrekkingtotdematevanmensgerichtheid(zietabel6.2.3)hebbenwegezegd
datwellichteenregressieanalysemetdevijfcategorieënvangeloofsoriëntatiemeer
inzichtgeeft.Intabel6.2.6gevenwederesultatenvandezeregressieanalyse.

Tabel 6.2.6 Effect van geloofsoriëntatie op de mate van mensgerichtheid
Geloofsoriëntatie
(Constant)
Orthodox-protestant
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek

Regressiecoëfficiënt
(70,364)
-3,247
-2,839
-2,893
-,525

Sig.

,001
,002
,114
,641

Referentiecategorie: niet-christelijk
(Schaalscore: theoretisch minimum 18 en maximum 90)

Uit tabel 6.2.6 is af te lezen dat de vier christelijke categorieën alle een mindere
mate van mensgerichtheidvertonen dandeniet-christelijke managers.Dit resultaat
sluitaanbijonzeeerderebevindingdieisweergegevenintabel6.2.3.Hetverschil
van de beide categorieën protestantse managers met de niet-christelijke is sterk en
significant(p=0,001bijorthodox-protestantenp=0,002bij modern-protestant).De
beidecategorieënkatholiekemanagerszijnweliswaarinminderematemensgericht
dandeniet-christelijkemanagers,maardatverschilisnietsignificant.Hypothese4
wordtopgrondvandebovenstaanderesultatenbevestigd.
In hypothese 5 verwachten we dat ‘modern-protestantse managers in hun leiderschapsstijleenhogerematevanmensgerichtheidvertonendanniet-christelijkemanagers’. Hypothese 5 kan niet worden bevestigd. We hadden niet verwacht dat de
modern-protestanten, net als de orthodox-protestanten, een significant lagere mate
vanmensgerichtheidzoudenvertonendandeniet-christelijkemanagers.
De modern-protestanten komen in hun opvattingen over mensgerichtheid overeen
metdeorthodox-protestanten.Opgrondvandetheoriekunnenwehiergeenverklaringvoorgeven.Bijdereflectieopderesultateninparagraaf6.5gevenweaandat
dezeovereenkomstvandetweeprotestantsecategorieënonsverrast.Ineenaansluitendkwalitatiefonderzoekwordtgepoogdhiervooreenverklaringtevinden.
Op grond van de resultaten zoals weergegeven in tabel 6.2.6 willen we nagaan of
orthodox-protestanten significant verschillen met de andere categorieën van geloofsoriëntatie.Voorhettoetsenhiervanhebbenweeenregressieanalyseuitgevoerd
metdeorthodox-protestanten als referentiecategorie(tabel6.2.7).

Tabel 6.2.7 Effect vangeloofsoriëntatieop mate van mensgerichtheid.
Geloofsoriëntatie
(Constant)
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek
Niet-christelijk

Regressiecoëfficiënt
(67,303)
,222
,168
2,536
3,104

Sig.

,797
,926
,020
,001

Referentiecategorie: orthodox-protestant
(Schaalscore: theoretisch minimum 18 en maximum 90)

Intabel6.2.7zienwedatdevieranderecategorieënvangeloofsoriëntatieeenhogerematevanmensgerichtheidvertonendandeorthodox-protestanten.Bijdemodern-
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protestantenendebehoudend-katholiekenisdatverschilechternietsignificant.De
modern-katholieken (p=0,02) verschillen significant van de orthodox-protestanten
en wel zo, dat zij een hogere mate van mensgerichtheid vertonen. De modernkatholiekenzijninminderematemensgerichtdandeniet-christelijkerespondenten,
maardatverschilisnietsignificant(zie tabel6.2.6).Opgrondhiervankangesteld
worden, dat deze laatste twee categorieën met elkaar overeenkomen waar het de
matevanmensgerichtheidbetreft.Ditkomtovereenmetonzeverwachtingopgrond
vandetheorie,zoalswehebbenaangegeveninparagraaf1.7.Secularisatieismogelijkeenbelangrijkeverklaringvoorditverschijnsel.

6.2.3Interacterendevariabelen
Inleiding
Inparagrafen6.2.1en6.2.2gevenweeenbeschrijvingvanheteffectvandelevensbeschouwingvandemanageropdetweevariabelenvan leiderschapsstijl. Weveronderstellen dat het vertoonde effect van de levensbeschouwing op de variabelen
van leiderschapsstijlnietbeïnvloed wordtdoorinteracterendevariabelen(zieparagraaf 2.5). In deze paragraaf toetsen we of het gevonden effect van de levensbeschouwingopdevariabelenvanhetkernbegrip‘leiderschapsstijl’ongewijzigdblijft
onderconstanthoudingvandeinteracterendevariabelen(ziefiguur6.2.2).
Deinvloedvandeinteracterendevariabelenwordtgetoetstvoordematevanmensgerichtheid, zoals gezegd vanwege het feit dat de vertoonde verschillen van beide
categorieënprotestantentenopzichtevandereferentiecategorieniet-christelijksignificant zijn. Er zijn relatief weinig respondenten van de categorie behoudendkatholiek in de steekproef opgenomen (17). Bij het maken van de subcategorieën
voor de interacterende variabelen (door dummificeren) ontstaat bij de behoudendkatholiekenhetprobleemdaterteweinigrespondentenopgenomenzijnindebetreffende subcategorieën. We hebben daaruit geconcludeerd dat we bij de categorie
behoudend-katholieken het effect van de interacterende variabelen op de relatie
tussenlevensbeschouwingendematevantaakgerichtheidnietkunnentoetsen.


Organisatiekenmerken

x
x
x
x

Branche
Bedrijfsgrootte
Signatuur
Opleidingsniveau
werknemers

Mate van
taakgerichtheid
Levensbeschouwing
Mate van
mensgerichtheid
Persoonskenmerken
x
x
x

Geslacht
Leeftijd
Opleidingsniveau

Figuur 6.2.2 Conceptueel model voor het effect van interacterende variabelen op de
relatie tussen levensbeschouwing en leiderschapsstijl
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Indevolgendetabel6.2.8staandemogelijkinteracterendeonafhankelijkevariabelensamengevoegd,waarbijdematevanhetinteracterendeffectwordtweergegeven
metbehulpvanderegressieanalyse.

Tabel 6.2.8 Effect van de interacterende variabelen op het effect van geloofsoriëntatie op de mate van mensgerichtheid
Interacterendevariabele

Geloofsoriëntatie







Organisatiekenmerken
Branchetypeorganisatie:
(ref. cat.: non-profitsector)
Signatuurorganisatie:
(ref. cat.: niet-christelijk)


(Constant)*)
Orthodox-protestant
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek


Bedrijfsgrootte:
(ref. cat.: klein 1-35 werknemers)


Middelgroot
(36-100werknemers)
Groot
(101-500werknemers)
LBO

Opleidingsniveauwerknemers:
(ref. cat.: HBO/WO)


Profitsector
Algemeen-christelijk
Reformatorisch

MBO





Persoonskenmerken
Geslachtmanager:
(ref. cat.: man)
Leeftijdmanager:
(ref. cat.: 45 jaar en jonger)
Opleidingsniveaumanager:
(ref. cat.: LBO/MBO)


Vrouw

Regressie
coëfficiënt
(68,413)
-4,396
-3,149
-3,304
-1,819


Sig.

,000
,002
,067
,123


-,079

,929

,891

,256

2,861
,573

,031
,578

2,555

,018

-,012

,326

-,011

,511









-1,292

,270

Ouderdan45jaar

-,335

,630

HBO/WO

2,224

,010

*) Referentiecategorie: niet-christelijk
(Schaalscore: theoretisch minimum 18 en maximum 90)

Zoalsintabel6.2.8tezienis,geeftderegressieanalysemetdeinteracterendevariabelenhetzelfde beeldvan heteffect van geloofsoriëntatie opdemate van mensgerichtheid als bij de analyses zonder interacterende variabelen (zie tabel 6.2.6), te
weten: de beide categorieën protestantse managers vertonen een significant lagere
mate vanmensgerichtheiddandeniet-christelijkemanagers(p=0,000enp=0,002).
Hetisopvallend,datditeffect,onderconstanthoudingvandeinteracterendevariabelen (organisatie- en persoonskenmerken), zelfs sterker blijkt te zijn dan bij de
voorgaandeanalyses.
De waardevandeintercept(=Constant)en vanderegressiecoëfficiëntenin bovenstaande tabel 6.2.8 verschillen enigszins met die van de regressieanalyse zonder
constanthoudingvandeinteracterendevariabelen,zoalsintabel6.2.6isweergegeven.Ditverschilwordtveroorzaaktdoordatvanelkeinteracterendevariabelesteeds

161

één categorie als ‘constant’ wordt gehouden (=ref. categorie van de betreffende
variabele). Al die ‘constant’ gehouden categorieën samen vormen de basis voor de
gemiddelde score (=intercept) van de referentiecategorie van de geloofsoriëntatie,
namelijk niet-christelijk (=Constant). Per interacterende variabele kan vervolgens
bepaald worden of er een categorie is die significant verschilt ten opzichte van de
referentiecategorie van de betreffende variabele. Bijvoorbeeld de variabele branchetype van de organisatie heeft als referentiecategorie non-profit. De categorie
profitsectorvertoonttenopzichtevandenon-profitsectoreenlagerematevanmensgerichtheid (regr. coëff.= -,079) maar dit vertoonde verschil is niet significant. De
regressiecoëfficiëntvandenon-profitkanopgeteldwordenbijderegressiecoëfficienten van de vier categorieën van geloofsoriëntatie. Hierdoor kunnen we bepalen
welkeffectdelevensbeschouwingheeftbijdebetreffendecategorievandeinteracterendevariabele:branchetypeinditvoorbeeld.

Organisatiekenmerken
We beschrijven in dit gedeelte uitsluitend de opmerkelijke analyseresultaten. Deze
betreffendesignatuurvandeorganisatieendebedrijfsgrootte.
Bijdesignatuurvanhetbedrijfis‘niet-christelijk’alsreferentiecategoriegenomen.
Managersvanalgemeenchristelijke organisatiesblijken weliets meer mensgericht
tezijndanmanagersvanniet-christelijkeorganisaties,maarhetverschilisnietsignificant. Managers van reformatorische organisaties onderscheiden zich significant
inpositievezinquamatevanmensgerichtheid(p=0,031)invergelijkingmetmanagersvanniet-reformatorischeorganisaties.Hierbijdienttewordenopgemerktdatde
respondentendiewerkenbijorganisatiesmeteenreformatorischesignatuurvrijwel
allen(optwee–modern-protestanten–na)orthodox-protestantszijn.
Wat de bedrijfsgrootte betreft, blijkt dat managers van organisaties met meer dan
100 werknemers een significant hogere mate van mensgerichtheid vertonen
(p=0.018)danmanagersindekleinebedrijven.

Persoonskenmerken
Alleenhetopleidingsniveauvandemanagersheeftinvloedopdeleiderschapsstijl:
hoger opgeleide managers vertonen een significant hogere mate van mensgerichtheiddanlageropgeleidemanagers.

Conclusieoverdeinteracterendevariabelen
We hebben geen invloed van de interacterende variabelen op het effect van de levensbeschouwingopdematevanmensgerichtheidgevonden.Degevondenresultatenvanderegressieanalyseszonderdeinteracterendevariabelenblijvenovereind.In
hypothese 11 wordt verondersteld dat interacterende variabelen (organisatie- en
persoonskenmerken) geen effect hebben op het gevonden effect van de levensbeschouwing van de manager op zijn stijl van leidinggeven. Deze hypothese wordt
bevestigd.

6.3HRM-beleid
Inleiding
De theorievorming over HRM-beleid handelt over de wijze waarop de manager
vormenstructuur geeftaanalleregelingenen voorzieningengerichtophetpersoneelendeinzetdaarvanindeorganisatie.
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In paragrafen 2.4.6 en 5.3 zijn de hypothesen geformuleerd met betrekking tot het
effect van de levensbeschouwing van de manager op het HRM-beleid. We willen
nagaanofenzoja, in hoeverredelevensbeschouwingvande managerseeneffect
vertoont op zijn HRM-beleid. De indeling van paragraaf 6.3 is op dezelfde wijze
vormgegevenalsparagraaf6.2overleiderschapsstijl.Eerstwordtheteffectvande
variant ‘religie’ op HRM-beleid en vervolgens van de variant ‘geloofsoriëntatie’
geanalyseerd. De resultaten daarvan beschrijven we respectievelijk in paragrafen
6.3.1en6.3.2.

VariabelenvanHRM-beleid
Inparagraaf5.3zijnde schalengeconstrueerdvandevariabelenvanHRM-beleid,
ziefiguur6.3.1.Deitemswaarmeedezeschalenzijnsamengesteldstaanbeschreven
intabel5.3.5.De eerstetweevariabelen(mate vancontrolgerichtheiden matevan
commitmentgerichtheid)sluitenaanbijdetweedimensiesvanhettheoretischmodel
zoalsdatinparagraaf2.4.3isweergegeven.
Mate van
controlgerichtheid

Levensbeschouwing

Mate van
commitmentgerichtheid

Mate van:
x gerichtheid op 
medezeggenschap
x gerichtheid op 
waardenoriëntatie


Figuur 6.3.1 Conceptueel model voor het effect van levensbeschouwing op HRMbeleid

Devariabele‘matevancontrolgerichtheid’geefteengerichtheidweeropdeproductie en het beheersen van het productieproces, ook wel ‘HR-control-worksystem’
genoemd.Devariabele‘matevancommitmentgerichtheid’betreftdematewaarinde
managergerichtisopdebetrokkenheidendetoewijdingvandewerknemersaande
organisatie,alsookdebalanstussendebelangenvandewerknemerenerzijdsenvan
deorganisatieanderzijds’, ook wel ‘HR-commitment-worksystem’ genoemd(Boselie,2002).Devariabele‘matevangerichtheidopmedezeggenschap’handeltoverde
matewaarindemanagergerichtisopmedezeggenschapvandewerknemersbinnen
deorganisatie.Devariabele‘mate van gerichtheid op waardenoriëntatie’ brengt tot
uitdrukkingwelkbelangdeleidinggevendehechtaandeaanwezigheidvanherkenbareelementenvanzijnwaardensysteeminhetHRM-beleid(DeCleyn,2006).
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6.3.1EffectvanreligieopHRM-beleid
De hypothesen 6 tot en met 15 over het effect van de levenbeschouwing op het
HRM-beleid, worden in eerste instantie getoetst op hun geldigheid voor de twee
categorieënvandevariabelereligie:niet-christelijkenchristelijk.
Mate van controlgerichtheid
Inhypothese6veronderstellenwedatchristelijkemanagersinhunHRM-beleideen
gelijkematevancontrolgerichtheidhebbenalsniet-christelijkemanagers.
Tabel 6.3.1 Effect van religie op de mate van controlgerichtheid
Religie
(Constant)
Christelijk

Regressiecoëfficiënt
(22,753)
-,335

Sig.

,300

Referentiecategorie: niet-christelijk
(Schaalscore: theoretisch minimum 6 en maximum 30)
Intabel6.3.1kunnenwelezendatdechristelijkemanagerseenietslagerematevan
controlgerichtheid vertonen dan de niet-christelijke managers, maar dit verschil is
niet significant (p=0,300). Hypothese 6 wordt hierdoor bevestigd voor wat betreft
het effect van religie van de leidinggevende op de mate van controlgerichtheid.
Christelijke managers hebben in hun HRM-beleid een gelijke mate van controlgerichtheidalsniet-christelijkemanagers.
Mate van commitmentgerichtheid
In hypothese 7 veronderstellen we dat ‘christelijke managers in hun HRM-beleid
een hogere mate van commitmentgerichtheid vertonen dan niet-christelijke managers’.
Tabel 6.3.2 Effect van religie op de mate van commitmentgerichtheid
Religie
(Constant)
Christelijk

Regressiecoëfficiënt
(28,882)
-,606

Sig.

,054

Referentiecategorie: niet-christelijk (Schaal score: theoretisch minimum 7 en maximum 35)
Uittabel6.3.2blijktdatdechristelijkemanagerseenlagerematevancommitmentgerichtheid vertonen, maar dit verschil is net niet significant (p=0,054). Het effect
vanreligievandemanageropdematevancommitmentgerichtheidistegenovergesteld aan wat we hadden verwacht. Hypothese 7 dient op grond van dit resultaat
verworpenteworden.Dechristelijkelevensbeschouwing(religie)isinviercategorieën van geloofsoriëntatie te onderscheiden. Wellicht kan een verklaring gegeven
wordenineennadereanalysevanhetgevondeneffect, waarbijdemanagersuitde
vier christelijke categorieën vergeleken worden met niet-christelijke managers. De
resultatenvandieanalyse wordenverderopindezeparagraafbeschreven,zietabel
6.3.6.
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Mate van gerichtheid op medezeggenschap
Deschaal‘gerichtheidopmedezeggenschap’issamengestelduit3items.Hypothese
12luidt:‘christelijkemanagersvertoneneenhogerematevangerichtheidopmedezeggenschapdanniet-christelijkemanagers’. 

Tabel 6.3.3 Effect van religie op de mate van gerichtheid op medezeggenschap
Religie
(Constant)
Christelijk

Regressiecoëfficiënt
(11,012)
-,242

Sig.

,444

Referentiecategorie: niet-christelijk
(Schaalscore: theoretisch minimum 3 en maximum 15)

Uit tabel 6.3.3 blijkt dat er geen significant verschil is tussen christelijke en nietchristelijke managers in de mate van gerichtheid op medezeggenschap (p=0,444).
De christelijke managers scoren zelfs nog lager dan de niet-christelijke managers.
Wezijnbenieuwdofeenanalysemetdevierchristelijkecategorieënvangeloofsoriëntatie een mogelijke verklaring kan geven voor dit resultaat. Voor de variabele
‘matevangerichtheidopmedezeggenschap’dienthypothese12tewordenverworpen.
Mate van gerichtheid op waardenoriëntatie
Metbetrekkingtotdematevangerichtheidopwaardenoriëntatieveronderstellenwe
in hypothese 14 dat ‘christelijke managers een hogere mate van gerichtheid op
waardenoriëntatievertonendanniet-christelijke managers’.

Tabel 6.3.4 Effect van religie op de mate van gerichtheid op waardenoriëntatie
Religie
(Constant)
Christelijk

Regressiecoëfficiënt
(10,409)
2,393

Sig.

,000

Referentiecategorie: niet-christelijk
(Schaalscore: theoretisch minimum 3 en maximum 15)
Tabel 6.3.4 laat zien dat de christelijke managers op de mate van gerichtheid op
waardenoriëntatieinderdaadsignificant hogerscorendandeniet-christelijkemanagers(p=0,000).Hypothese14wordthierdoorbevestigd.

DevoorgaandeanalysesmetdeviervariabelenvanhetHRM-beleidhebbenbetrekking op de categorieën christelijke en niet-christelijke managers. We kunnen voor
hetfeitdateencategorieeenhogereofeenlagerewaardevertoontopeenvariabele,
onvoldoende verklaring geven op basis van de levensbeschouwing van de twee
gebruiktecategorieënchristelijkenniet-christelijk.Mogelijkdraagteenanalysemet
devijfcategorieënvandevariantgeloofsoriëntatiehierweltoebij.

6.3.2EffectvangeloofsoriëntatieopHRM-beleid
Wehebbenenkelehypothesengeformuleerd,diebetrekkinghebbenopdeorthodox-
en modern-protestantse geloofsoriëntatie in vergelijking met de andere categorieën
vangeloofsoriëntatie(hypothesen8,9,10,13en15).Indevoorgaandeanalysester
toetsingvandehypothesen6en7hebbenwegeconstateerddatervoordrievande
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vier variabelen van HRM-beleid geen significant verschil bestaat tussen de scores
vanchristelijkeenniet-christelijke managers.Hetonderscheidnaardevierchristelijke categorieën is nodig om mogelijk een nuancering te kunnen geven voor de
gevondenresultatenbetreffendedetweedelingchristelijkeenniet-christelijkemanagers. Een overzicht met de vijf categorieën van geloofsoriëntatie met het aantal
respondenten(n)isgegevenintabel6.2.4.Evenalsbijdeanalysesbijleiderschapsstijl geven we de aantallen (n) niet aan in de tabellen van de analyses betreffende
HRM-beleid.

Mate van controlgerichtheid
In hypothese 8 veronderstellen we dat: ‘orthodox-protestantse managers in hun
HRM-beleideenhogerematevancontrolgerichtheidvertonendanniet-christelijke
managers’. In tabel 6.3.5 geven we de resultaten van een regressieanalyse van de
variabelegeloofsoriëntatiemetniet-christelijkalsreferentiecategorie.

Tabel 6.3.5 Effect van geloofsoriëntatie op de mate van controlgerichtheid
Geloofsoriëntatie
(Constant)
Orthodox-protestant
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek

Regressiecoëfficiënt
(22,780)
-,249
-,670
,926
-,280

Sig.

,510
,061
,201
,526

Referentiecategorie: niet-christelijk
(Schaalscore: theoretisch minimum 6 en maximum 30)

Uittabel6.3.5blijktdatdeorthodox-protestantsemanagerseenietslagerematevan
controlgerichtheid vertonen dan de niet-christelijke managers, maar het verschil is
nietsignificant(p=0,510).Hypothese8wordtdoordebovenstaanderesultatenniet
bevestigd.
Uit de vergelijking van de vier categorieën van geloofsoriëntatie met de nietchristelijke categorie voor de variabele ‘mate van controlgerichtheid’ blijkt verder
datgeenvandezecategorieënsignificantverschiltvandeniet-christelijkecategorie.
We zien dat de behoudend-katholieken afwijken van de drie andere categorieën,
namelijkzijvertoneneenlichthogerematevancontrolgerichtheid,maarditeffectis
nietsignificant(p=0,201).

Mate van commitmentgerichtheid
In hypothese 9 veronderstellen we dat ‘orthodox-protestantse managers in hun
HRM-beleideenlagerematevancommitmentgerichtheidvertonendanniet-christelijkemanagers.Inhypothese10veronderstellenwedat’modern-protestantsemanagers een hogere mate van commitmentgerichtheid vertonen dan niet-christelijke
managers’.
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Tabel 6.3.6 Effect van geloofsoriëntatie op de mate van commitmentgerichtheid
Geloofsoriëntatie
(Constant)
Orthodox-protestant
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek

Regressiecoëfficiënt
(28,880)
-,669
-,873
,179
-,150

Sig.

,035
,013
,799
,728

Referentiecategorie: niet-christelijk
(Schaalscore: theoretisch minimum 7 en maximum 35)

In tabel 6.3.6 zien we dat de orthodox-protestantse managers een significant mindere mate van commitmentgerichtheid hebben dan de niet-christelijke managers
(p=0,035).Hetresultaatvandezeanalysetenaanzienvandeorthodox-protestanten
isinderichtingvandehypothese,datwilzeggendatderesultatenbevestigenwatin
dehypothesewordtverondersteld.Indiesituatieswordtde oorspronkelijke(tweezijdige)significantiewaarde(p=0,069)doortweegedeeldomtebepalenofdehypothesewordtverworpenofbevestigd. SPSStoetstnamelijkaltijdtweezijdig(Syroit,
1979).Hypothese9wordtopgrondvandebovenstaanderesultatenbevestigd.
Uittabel6.3.6blijktverderdatdemodern-protestantsemanagerssignificantminder
commitmentgericht zijn dan de niet-christelijke managers (p= 0,013). Ten aanzien
vande modern-protestantendienthypothese 10verworpenteworden, integenstellingtotwatwehaddenverwacht. 
Bij de katholieke managers verschillen beide categorieën heel weinig met de nietchristelijkemanagers.
Uit de vergelijking van de christelijke managers met de niet-christelijke managers
(tabel6.3.2)blijktdatdelagerematevancommitmentgerichtheidvandechristelijke
managersnetnietsignificantis.Uittabel6.3.6blijktdatdeprotestantsemanagersde
voornaamste oorzaak zijn van de geconstateerde lagere mate van commitmentgerichtheid.Debeideprotestantsecategorieënzijnsignificantminder commitmentgerichtdandeniet-christelijkecategorie.Bijdeprotestantsemanagerskanwellichteen
verklaring gevonden worden in de individualiserende tendens die kenmerkend is
voorhetprotestantisme(Colzato,VandenWildenbergenHommel,2008).Deovereenkomst in de opvattingen van de beide categorieën protestanten hadden we niet
verwacht.Wezienhierinwederomaanleidingtotnader–kwalitatief–onderzoek.

Mate van gerichtheid op medezeggenschap
Inhypothese13veronderstellenwedat‘orthodox-protestantsemanagerseenlagere
matevangerichtheidopmedezeggenschapvertonendanniet-christelijkemanagers’.
Tabel 6.3.7 Effect van geloofsoriëntatie op de mate van gerichtheid op medezeggenschap
Geloofsoriëntatie
(Constant)
Orthodox-protestant
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek

Regressiecoëfficiënt
(11,011)
-,486
-,393
-1,296
,706

Sig.

,183
,263
,077
,095

Referentiecategorie: niet-christelijk
(Schaalscore: theoretisch minimum 3 en maximum 15)
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Uittabel6.3.7blijktdatdrievandeviercategorieëngeloofsoriëntatie,waaronderde
orthodox-protestanten (p=0,183), een lagere mate van gerichtheid op medezeggenschap vertonen, maar het verschil is voor alle drie categorieën niet significant. Op
grondvanderesultatenuittabel6.3.7dienthypothese13verworpenteworden.De
modern-katholieken vertonen een hogere mate van gerichtheid op medezeggenschap,maarookdatverschilisnietsignificant(p=0,095).
Mate van gerichtheid op waardenoriëntatie
Metbetrekkingtotdematevangerichtheidopwaardenoriëntatieveronderstellenwe
inhypothese 15dat ‘orthodox-protestantse managerseen hogere matevan gerichtheidopwaardenoriëntatievertonendanniet-christelijke managers’.
Tabel 6.3.8 Effect van geloofsoriëntatie op de mate van gerichtheid op waardenoriëntatie
Geloofsoriëntatie
(Constant)
Orthodox-protestant
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek

Regressiecoëfficiënt
(10,347)
3,801
2,286
,884
,926

Sig.

,000
,000
,243
,040

Referentiecategorie: niet-christelijk
(Schaalscore: theoretisch minimum 3 en maximum 15)

Uittabel6.3.8isaftelezendatallevierchristelijkecategorieënvangeloofsoriëntatieeenhogerematevangerichtheidopde waardenoriëntatievertonen.Weziendat
zowel de orthodox- als de modern-protestantse managers een significant hogere
mate van gerichtheid op waardenoriëntatie vertonen dan de niet-christelijke managers (p=0,000). Bij de modern-katholieken is het verschil iets minder sterk, maar
nog welsignificant(p=0,040).Hoeweldebehoudend-katholiekeneenhogerescore
vertonendandeniet-christelijkemanagers,ishetverschilnietsignificant.Opgrond
vandebovenstaanderesultatenwordthypothese15bevestigd.Inparagraaf6.4gaan
weuitgebreidinopdewaardenoriëntatie,namelijkdeinspiratievanuitdelevensbeschouwingdiedemanagerervaartbijhetleidinggeven.

6.3.3Interacterendevariabelen
Inleiding
Inparagrafen6.3.1en6.3.2gevenweeenbeschrijvingvanheteffectvandelevensbeschouwingvandemanageropdeviervariabelenvanHRM-beleid.Weveronderstellendathetvertoondeeffectvandelevensbeschouwingopdevariabelenvanhet
kernbegrip HRM-beleid niet beïnvloed wordt door interacterende variabelen, zie
paragraaf2.5.Indezeparagraaftoetsenwehypothese11waarinweveronderstellen
dathetgevondeneffectvandelevensbeschouwingopdevariabelenvanhetkernbegrip HRM-beleid ongewijzigd blijft onder constanthouding van de interacterende
variabelen(ziefiguur6.3.2).
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Figuur 6.3.2 Conceptueel model voor het effect van interacterende variabelen op de
relatie tussen levensbeschouwing en HRM-beleid

Wegevenderesultatenvaneenmeervoudigeregressieanalyse,waarbijweheteffect
vanalleinteracterendevariabeleninéénkeertoetsen.Hettoetsenvanhetmogelijke
effectvandeinteracterendevariabelendoenwe,zoalsgezegd,slechtsdaarwaarer
bijdehiervoorbeschrevenanalysessprakeisvaneensignificant verschiltusseneen
christelijkecategorieendeniet-christelijkecategorie.Ditbetekentvoordevariabele
‘matevancommitmentgerichtheid’datgetoetstdienttewordenbijdetweecategorieënprotestantsemanagers.Voordevariabele‘matevangerichtheidopwaardenoriëntatie’ wordt het mogelijkeeffect vandeinteracterendevariabelen niet getoetst.
Hiervoorzijntweeargumentenaantegeven.Dezevariabelebehoortniettotdetwee
variabelendiegebaseerdzijnopdetweedimensiesHRM-beleid(zieparagraaf2.4)
enbijdeschaalconstructiezijndezetweevariabelenaangeduid als een ‘somscore’,
samengestelduitslechtsdrieitems(zieparagraaf5.3).Daarnaastisdesignificantie
bijdechristelijkecategorieënzosterk,datwegeeneffectverwachtenvandeinteracterendevariabelen.

Intabel6.3.9zijndemogelijkinteracterendeonafhankelijkevariabeleninéénoverzichtsamengevoegd.Hierdoorkaneenregressieanalysegemaaktwordenwaarinde
invloed van de interacterende variabelen op het effect van geloofsoriëntatie op de
matevancommitmentgerichtheidwordtberekend.
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Tabel 6.3.9 Effect van de interacterende variabelen op het effect van geloofsoriëntatie op de mate van commitmentgerichtheid
Interacterendevariabele

Geloofsoriëntatie







Organisatiekenmerken
Branchetypeorganisatie:
(ref. cat.: non-profit)
Signatuurorganisatie:
(ref. cat.: niet-christelijk)


(Constant)*)
Orthodox-protestant
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek


Profitsector

Regressie
coefficiënt
(28,402)
-1,464
-1,105
-,160
-,580


,147

Algemeen-christelijk

,349

,261

Bedrijfsgrootte:
(ref. cat.: klein 1-35 werknemers)


Middel
(36-100werknemers)
Groot
(101-500werknemers)
LBO

1,537
-,248

,003
,548

-,074

,864

,007

,198

-,003

,697

Opleidingsniveauwerknemers:
(ref. cat.: HBO/WO)

Reformatorisch



MBO

Persoonskenmerken
Geslachtmanager:
(ref. cat.: man)
Leeftijdmanager:
(ref. cat.: 45 jaar en jonger)
Opleidingsniveaumanager:
(ref. cat.: LBO/MBO)


Vrouw
Ouderdan45jaar
HBO/WO

Sig.

,002
,005
,825
,214


,678





,024

,958

-,098

,723

,536

,117

*) Referentiecategorie: niet-christelijk

Zoalsintabel6.3.9tezienis,geeftderegressieanalysemetdeinteracterendevariabelenhetzelfde beeldvan heteffect van geloofsoriëntatie opdemate vancommitmentgerichtheid als bij de analyses zonder interacterende variabelen (zie tabel
6.3.6),teweten:debeidecategorieënprotestantsemanagersvertoneneensignificant
lagerematevancommitmentgerichtheiddandeniet-christelijkemanagers(p=0,002
enp=0,005).Hetisopvallend,datditeffect,onderconstanthoudingvandeinteracterendevariabelen(organisatie-enpersoonskenmerken)zelfssterkerblijkttezijndan
bijdevoorgaandeanalyses.

Conclusiesinteracterendevariabelen.
Tabel6.3.9geeftslechtseenopvallendresultaattezienbijhetorganisatiekenmerk:
signatuur van de organisatie. Managers van reformatorische organisaties vertonen
een significant hogere mate van commitmentgerichtheid (p=0,003) dan managers
van niet-christelijke organisaties. Evenals in paragraaf 6.2.3 dient opgemerkt te
worden dat het hier vrijwel uitsluitend orthodox-protestantse managers betreft en
een onderlinge vergelijking van respondenten uit de verschillende categorieën van
geloofsoriëntatienietmogelijkis.
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Eris geen invloed vande interacterendevariabelenopheteffect vande levensbeschouwing op de mate van commitmentgerichtheid te constateren. De gevonden
resultatenvanderegressieanalyseszonderdeinteracterendevariabelenblijvenovereind.Inhypothese11wordtveronderstelddatinteracterendevariabelen(organisatie-
enpersoonskenmerken)geeneffecthebbenophetgevondeneffectvandelevensbeschouwingvandemanageropzijnHRM-beleid.Dezehypothesewordtbevestigd.

6.3.4Personeelszorg
Inparagraaf2.4isaangegevendathetfacet‘respecteren’naasthetaspect‘arbeidstevredenheid’ nog tweeaspectenbevat:1. de inzet vandeskundigefunctionarissen
voordepsychosocialebegeleidingvanhetpersoneelen2.aandachtvoorspiritualiteit.Inparagraaf5.4isbeschrevenhoedeschaal‘personeelszorg’ is geconstrueerd
endatwevooraandachtvoorspiritualiteitgeenschaalhebbensamengesteld.Indeze
paragraafgevenwederesultatenvananalysesbetreffendedezetweeaspecten.

Schaalpersoneelszorg
Derespondentenkunnenindevragenlijstaangeven,ofenzojametwelkefrequentiezijgebruikmakenvandedienstenvaneenfunctionarisvoorzorgaanenbegeleiding van de medewerkers. Met de variabele ‘personeelszorg’ hebben we een
regressieanalyseuitgevoerdvoordetweecategorieënvanreligie,tabel6.3.10,ende
vijfcategorieënvangeloofsoriëntatie,tabel6.3.11.

Tabel 6.3.10 Effect van religie op personeelszorg
Geloofsoriëntatie
(Constant)
Christelijk

Regressiecoëfficiënt
(5,128)

Sig.


-,106

,701

Referentiecategorie: niet-christelijk
(Schaalscore: theoretisch minimum 3 en maximum 15)

In hypothese 16 veronderstellen we dat ‘christelijke managers in gelijke mate gebruikmakenvanfunctionarissenvoorpersoneelszorgalsniet-christelijkemanagers’.
Uittabel6.3.10blijktdatchristelijkemanagersinminderemategebruikmakenvan
functionarissen voor personeelszorg dan de niet-christelijke managers, maar het
verschil is niet significant (p=0,701). Hypothese 16 wordt, met enige aarzeling,
bevestigd. Het gevonden effect is weliswaar in tegenovergestelde richting als verwacht,maarnietsignificant.
Tabel 6.3.11 Effect van geloofsoriëntatie op personeelszorg
Geloofsoriëntatie
(Constant)
Orthodox-protestant
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek

Regressiecoëfficiënt
(5,058)
-,233
-,188
,742
,485

Sig.

,467
,532
,199
,185

Referentiecategorie: niet-christelijk

Inhypothese17veronderstellenwedat ‘orthodox-protestantsemanagersinmindere
mate gebruik maken van functionarissen voor personeelszorg dan niet-christelijke
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managers’. Uit tabel 6.3.11 blijkt dat de beide protestantse categorieën in mindere
mategebruikmakenvanfunctionarissenvoorpersoneelszorgdandeniet-christelijke
managers,maarhetverschilisnietsignificant(p=0,467enp=0,532).Dekatholieke
managersmakenmeergebruikvandefunctionarissendandeniet-christelijkemanagers, maar ook dat verschil is niet significant. Hypothese 17 wordt, eveneens met
enigeaarzeling,nietbevestigd.Ertekentzichenigverschilaf,maarditisnietsignificant.

Aandachtvoormogelijkhedenvanspiritualiteitbinnendeorganisatie
Derespondentenhebbenindevragenlijstaankunnengevenofenzoja,voorwelke
verschillendevormenvanspiritualiteitbinnendeorganisatiemogelijkhedenworden
geboden.Van allerespondenten geeft32,8%aandie mogelijkhedentebieden. Uit
tabel 6.3.12 blijkt dat dit vooral door de orthodox-protestanten wordt gedaan. Zij
verschillensignificant(p=0,000)vandeniet-christelijkemanagers.Deoverigecategorieënverschillennauwelijksvandeniet-christelijkemanagers.

Tabel 6.3.12 Effect van geloofsoriëntatie op geboden mogelijkheden van
spiritualiteit
Geloofsoriëntatie
(Constant)
Orthodox-protestant
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek

Regressiecoëfficiënt
(,208)
,301
,078
,145
,073

Referentiecategorie: niet-christelijk
(Schaalscore: theoretisch minimum = 0 en maximum = 1)

Sig.

,000
,190
,228
,317

( 0=nee en 1=ja)

Bijdebovenstaandetabeldientopgemerkttewordendatweveronderstellendatde
beantwoording door de respondenten voor een belangrijk deel bepaald wordt door
de organisatiecontext. We hebben eerder geconstateerd dat bij de reformatorische
organisaties een oververtegenwoordiging van orthodox-protestantse managers is
waartenemen,zietabel6.3.9.
Verschillendevormenvanspiritualiteitenzingevingwordenintabel6.3.13getoond,
waarbijhetaantal(n)endepercentages(%) wordengegevenvanderespondenten
per categorie van geloofsoriëntatie. Bij de antwoordmogelijkheid: ‘anders, namelijk:…’ worden voornamelijk verschillende vormen van bezinningsbijeenkomsten
genoemd,zoalsweekopeningenenkerstvieringen(n=25).
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Tabel 6.3.13 Aangeboden mogelijkheden van vormen van spiritualiteit en levensbeschouwing binnen organisatie, per categorie van geloofsoriëntatie


NietOrthodox- ModernBehoudend- Modernchristelijk protestant protestant katholiek
katholiek
19
58
42
6
18
(20%)
(50,9%)
(28,6%)
(35%) (28,1%)

Aantalrespondentendat
dezevraagbeantwoord
heeft:n(%vantotale
steekproefpercategorie
vangeloofsoriëntatie)



Discussieoverethische
14
40
vragen
(73,7%)*)
(69,0%)
Gedragscodevoorme17
36
dewerkers
(89,5%)
(62,0%)
Bezinningsbijeenkomsten
1
24
(5,3%)
(41,4%)
Individueleuitingenvan
4
24
geloofenspiritualiteit
(21,1%)
(41,4%)
Gebedsgroepeninhet
0 8(13,8%)
bedrijf


29
(69,0%)
27
(64,3%)
16
(38,1%)
18
(42,9%)
8
(19,0%)


2(33,3%)
3(50,0%)
0
1(16,7%)
0


9
(50,0%)
12
(66,7%)
3
(16,7%)
7
(38,9%)
0

*) Bij de mogelijkheden van spiritualiteit geven we het aantal en tussen haakjes het
percentage van de respondenten dat per categorie deze vraag heeft ingevuld
Intabel6.3.13zijnhogepercentagesgescoordbijtweevariabelen,diebijallecategorieënvoorkomen,tewetenbijdiscussieoverethischevragenengedragscodevoor
medewerkers.Hetzijndetweevariabelendienietdirectmetlevensbeschouwingte
makenhebben,maarmetalgemenewaardenopvattingen.Bijdedrieoverigevariabelenscorenallecategorieënrelatieflagerepercentages.Demogelijkheidvangebedsgroepen in het bedrijf wordt alleen door protestantse managers geboden. Het is de
vraag in hoeverre dit deel van ons onderzoek uitsluitend betrekking heeft op de
opvattingenvandemanagersofdatheteenvoorzieningbetreftdiedoorhetbedrijf
geregeldis,onafhankelijkvandeopvattingenvanderespondent.

6.4Levensbeschouwelijkeinspiratievoorhetleidinggeven
De vragenlijst eindigde met een gesloten en een open vraag over de wijze waarop
managerszichlateninspirerenvoorhunleiderschapsstijlenHRM-beleiddoorhun
levensbeschouwing.Dezevragenluidden: ‘In welke mate laat u zich inspirerendoor
uw levensbeschouwing’ (vraag 37) en ‘Door welke levensbeschouwelijke ideeënof
gedachten wordt u bij het leidinggeven geïnspireerd’ (vraag 38). Vraag 37 is gesteld
aan alle respondenten. Respondenten die niet een christelijke levensbeschouwing
hebben,zijnbijvraag28 (Heeft u eenchristelijkelevensovertuiging?),bijhetantwoord ‘nee’ doorverwezennaarvraag37.Weveronderstellendatmensendie geen
christelijkelevensovertuiginghebben,welvanuithuneigenlevensovertuiginggeïnspireerdkunnenzijninhunmanagementpraktijk.Wewordenhierinbevestigd door
eerderonderzoek(HardjonoenKlamer,2005;Graaflandetal.,2006,2007).
Tabel6.4.1geefteenoverzichtvanfrequentiesvandebeantwoordingvanvraag37.
Hierbijvaltopdat vrijwelallerespondentendeze vraag hebbenbeantwoord. Deze
vraag is niet vooraf gegaan door een selectievraag, omdat men de antwoordmogelijkheid ‘niet’ heeft. 
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Tabel 6.4.1 Mate van levensbeschouwelijke inspiratie voor het leidinggeven, per
categorie van gelooforiëntatie

Niet
Zwak
Matig
Sterk
Totaal
%vantotale
steekproefpopulatieper
categorie(n)

Nietchristelijk
47
(51,6%)
9
(9,9%)
16
(17,6%)
19
(20,9%)
91
(100%)
97,8%
(93)

Orthodox
protestant
1
(0,9%)
2
(1,80%)
21
(18,4%)
90
(78,9%)
114
(100%)
100%
(114)

Modern
protestant
4
(2,7%)
16
(11,0%)
35
(24,0%)
91
(62,3%)
146
(100%)
99,3%
(147)

Behoudend Modern Totaal
katholiek
katholiek
8
11
71
(50%) (17,5%) 16,5%
2
11
40
(12,5%) (17,5%)
9,3%
6
28
106
(37,5%) (44,4%) 24,7%
0
13
213
(0%) (20,6%) 49,5%
16
63
430
(100%) (100%) 100%
94,1%(17)
98,4% 98,9%
(64) (435)


Uittabel6.4.1valtteconstaterendateen aanzienlijkdeel vande managers,zowel
christelijkealsniet-christelijke,zichlaatinspireren(matigofsterk)doordelevensbeschouwing.Indezetabelvaltbovendienteziendatdeprotestanteneenzeergrote
invloedtoekennenaanhunlevensbeschouwingalsinspiratiebronbijhunleidinggeven.Weconstaterendatdrieopdeviermanagersvindendatdeopvattingvanuitde
levensbeschouwingvaninvloedisopdemanagementpraktijk.Ditlijkttegenovergesteld aan de opvatting dat het geloof alleen van toepassing dient te zijn op het
privédomein(DuGay,2000),zoalswehebbenbeschreveninparagraaf1.6.
Intabel6.4.2gevenweeenregressieanalysevandeantwoordenopdevraaginwelkematemenzichlaatinspirerendoordelevensbeschouwing.

Tabel 6.4.2 Effect van geloofsoriëntatie op de levensbeschouwelijke inspiratie voor
het leidinggeven
Geloofsoriëntatie
(Constant)
Orthodox-protestant
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek

Regressiecoëfficiënt
(2,051)
1,704
1,408
-,176
,632

Sig.

,000
,000
,466
,000

Referentiecategorie: niet-christelijk
(Schaalscore:theoretischmin.=1enmax.=4)

Uit tabel 6.4.2 is af te lezen dat drie christelijke categorieën van geloofsoriëntatie
aangevendatzijinspiratieputtenvanuitdelevensbeschouwingbijhetleidinggeven.
Zowel de orthodox- als de modern-protestantse managers vertonen een significant
hogere mate van inspiratie door levensbeschouwing dan de niet-christelijke managers (p=0,000). Bij de modern-katholieken is het verschil iets minder groot, maar
eveneenssterkensignificant(p=0,000).
Inparagraaf6.3.2blijktdatdeprotestantsemanagersendemodern-katholiekemanagers een significant hogere mate van gerichtheid op waardenoriëntatie vertonen
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dandeniet-christelijkemanagers(zietabel6.3.8).Wezieneenduidelijkeovereenkomst tussen de resultaten van tabel 6.3.8 en die van de bovenstaande tabel 6.4.2.
Wijveronderstellendatereenverbandbestaattussenderesultatenvandeanalyses
metbetrekkingtotdegerichtheidopwaardenoriëntatieendematewaarinmanagers
zichlateninspirerendoorhunlevensovertuiging.
In de bovenstaande tabel lijkt het erop dat de beide protestantse categorieën geen
significantonderlingverschil vertonen. Om dit tetoetsenvoeren weeen regressieanalyse uit met de orthodox-protestantse categorie als referentiecategorie, tabel
6.4.3.

Tabel 6.4.3 Effect van geloofsoriëntatie op mate van levensbeschouwelijke inspiratie voor het leidinggeven
Geloofsoriëntatie
(Constant)
Modern-protestant
Behoudend-katholiek
Modern-katholiek
Niet-christelijk

Regressiecoëfficiënt
(3,623)
-,164
-1,748
-,940
-1,546

Sig.

,151
,000
,000
,000

Referentiecategorie: orthodox-protestant

Uitdebovenstaandetabel6.4.3blijktdatdeprotestantsecategorieënnietsignificant
metelkaarverschillenindematewaarinzijzichlateninspirerenvanuithunlevensovertuiging.Tevensblijktdatdeoverigecategorieënhierinwelsignificantverschillenmetdeorthodox-protestanten(p=0,000).Dehiergeconstateerdeovereenkomsten
inopvattingenvandeorthodox-enmodern-protestantsemanagershebbenweeerder
gezien bij de analyses van leiderschapsstijl (tabel 6.2.6) en HRM-beleid (tabel
6.3.6).

Devraagdoorwelkelevensbeschouwelijkeideeënofgedachtenmenzichlaatinspirerenbijhetleidinggeven,isdooreengrootaantalrespondentenbeantwoord.Hetis
eenopenvraag,waarbijderespondentenzelfdeantwoordenformuleren.Wehebben
een paar antwoorden, die zeer vaak voorkomen in een kruistabel afgezet tegen de
geloofsoriëntatie,zietabel6.4.4.Verderhebben weeeninhoudsanalyseuitgevoerd
met de overige antwoorden. Op grond van de inhoud en betekenis van deze antwoorden zijn we nagegaan of er verschillen en overeenkomsten gevonden konden
worden tussen de verschillende categorieën geloofsoriëntatie en vervolgens tussen
deorthodox-enmodern-protestanten.
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Tabel 6.4.4 Levensbeschouwelijke inspiratiebron voor het leidinggeven
(aantal keren genoemd, per categorie van gelooforiëntatie)
Inspiratiebron

Nietchristelijk
(%)**)

Naastenliefde
(%)

1
(1,2%)
(1,1%)
0

Dienendleiderschap(%)
Eerlijkheiden
respect(%)
Rentmeesterschap(%)
Tiengeboden
(%)
Andereinspiratiebron(%)
Totaal*)(%)

10
(11,8%)
(10,7%)
0
0
33
(14,2%)
(35,4%)
44
(9,4%)

OrthoModerndoxprotestant
protestant (%)
(%)
34
37
(41,5%)
(45,1%)
(29,8%)
(25,1%)
17
14
(54,8%)
(45,2%)
(14,9%)
(9,5%)
28
28
(32,9%)
(32,9%)
(24,5%)
(19,0%)
15
8
(62,5%)
(33,3%)
(13,1%)
(5,4%)
7
3
(53,8%)
(23,1%)
(6,1%)
(2,0%)
82
91
(35,2%)
(39,1%)
(71,9%)
(61,9%)
183
181
(39,1%)
(38,7%)

BehouModern- Totaal
dendkatholiek (%)
katholiek (%)
(%)
1
9
82
(1,2%) (11,0%)
(100%)
(5,8%)
(14,0%)
(18,8%)
0
0
31
(100%)
(7,1%)
3
16
85
(3,5%) (18,9%)
(100%)
(17,6%)
(25,0%)
(19,5%)
0
1
24
(4,2%) (100%)
(1,5%)
(5,5%)
0
3
13
(23,1%)
(100%)
(4,6%)
(2,9%)
3
24
233
(1,3%) (10,2%)
(100%)
(17,6%)
(37,5%)
(53,5%)
7
53
468
(1,5%) (11,3%)
(100%)

*) Dit totaal per categorie geeft aan hoe vaak bij de betreffende categorie één of
meer van de inspiratiebronnen is genoemd. Dit totaal geeft niet aan hoeveel respondenten van de betreffende categorie één of meer van deze inspiratiebronnen hebben
aangegeven: respondenten konden namelijk meerdere antwoorden geven.
**) De cursief gedrukte percentages (%) geven aan hoeveel procent van de respondenten van de betreffende categorie van geloofsoriëntatie deze inspiratiebron heeft
genoemd.
In tabel 6.4.4 is het opvallend dat de waarden van ‘eerlijkheid en respect’ bij alle
categorieën worden genoemd, zowel door christelijke (88,2%) als niet-christelijke
(11,8%)respondenten.Eenaantalvandeintabel6.4.4genoemdeinspiratiebronnen
isals‘vrijweluitsluitendprotestants’tetyperen,zoals ‘rentmeesterschap’(95,8%),
‘naastenliefde’(86,6%)en‘dienendleiderschap’(100%).De ‘Tien geboden’ wordt
relatief weinig genoemd (13 maal), waarvan meer dan de helft wordt aangegeven
door orthodox-protestantse respondenten (53,8%). Bij de beschrijving van de inhoudsanalyse van de ‘andere inspiratiebron’ wordt verder ingegaan op de ‘Tien
geboden’.

Inhoudsanalyse‘andereinspiratiebron’
Deinhoudsanalysevandeantwoordenbijdebovenstaandetabel‘Levensbeschouwelijke inspiratiebron bij het leidinggeven’,(tabel6.4.4)dieals‘andere inspiratiebron’
zijn aangegeven, geeft een sterk gevarieerd beeld. Dit is een zodanig gevarieerd
geheeldathetnietineentabeloverzichtissamentevatten.
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De niet-christelijke respondenten geven overwegend algemene waarden, zoals gelijkwaardigheid, respect voor het leven, optimale vrijheid en eigenwaarde van de
mensalslevensbeschouwelijkeinspiratievoorhetleidinggeven.Vaakwordtverwezen naar een ideologische basis, zoals het humanisme en sociaal liberalisme. Ook
wordt verwezen naar spirituele achtergronden, zoals algemene spiritualiteit, het
boeddhisme en de joods-christelijke traditie. Bij de gedachten die door de nietchristelijkerespondentenwordtgegeven,zijnvaakcitatenuitdeBijbelherkenbaar.
HierdoorlijktdebeweringvanBecker(2003),datdekerkverlatingnietbetekentdat
mendewaardevanhetgeloofofdejoods-christelijketraditiederugtoekeert,zoals
beschrevenisinparagraaf1.5,bevestigdteworden.
De katholieke respondenten sluiten qua opvattingen en ideeën aan bij die van de
niet-christelijkemanagers.Zijgevenaandatzegeïnspireerdwordendooralgemeen
menselijke waarden, zoals ‘sociale gelijkwaardigheid’ en ‘respect en vertrouwen
geven’.Dezeaspectenherkennenweookbijeerderonderzoek(Dekkeretal.,1997).
Daarnaast geven de katholieke respondenten veel algemene verwijzingen naar het
christelijk en katholiek geloof, dan wel de opvoeding. Verschillende keren wordt
verwezen naar al dan niet katholieke waarden en normen. Het ‘gedachtegoed van
Jezus Christus’ en Pax Christi wordt door diverse katholieke respondenten genoemd.
Erzijnveelprotestantserespondentendie,naastdeindetabel6.4.4genoemdeinspiratiebron, een beschrijving hebben gegeven van wat hen inspireert. Veel van de
protestantse respondenten verwijzen naar Bijbelse principes, Bijbelboeken en concreteBijbelteksten.
Daarnaastzijngeloofsopvattingenbeschreven,waaruiteenkenmerkenddogmatisch
verschiltussendebeidecategorieënvanprotestantenblijkt.Ditverschilblijktheel
duidelijk in de verwijzing naar God of naar Jezus. Van de orthodox-protestantse
respondenten(n=82)geven12respondenteneenverwijzingnaardeafhankelijkheid
van God, terwijl dat bij de modern-protestanten niet voorkomt. Door de modernprotestantenwordtoverGodgesprokenalsbevrijderengevervanverantwoordelijkheid.Vandemodern-protestantserespondenten(n=91)noemen10respondentenhet
voorbeeld van het leiderschapsgedrag van Jezus, terwijl de orthodox-protestanten
datgeheelnietdoen.HetgebruikvandenaamJezuslijktnaardemeningvanorthodox-protestanten teveel op de liberale geloofsrichting. Dit wijst wellicht op een
dogmatisch-culturele angst van orthodox-protestanten om niet te lichtvaardig met
‘Jezus’ om te gaan en daardoor teveel op de modern-protestanten, met name de
evangelischekerkentelijken.Deorthodox-protestantenverwijzenhiervoornaarde
belijdenisgeschriften, zoals de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 14, waarin
gesprokenwordtoverdeonmachtvandemensomietsgoedstedoenendathijgeen
vrijewilsbeschikkingheeft(VogelaarenBregman,1983).
Vaakwordtbij de ‘andere inspiratiebron’ verwezennaardezogenaamde ‘samenvattingvandeTienGeboden’.DezehoudtaldusdeBijbelhetvolgendein: ‘God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf’(Mattheüs22:37).Ookhierbijzienwe
een opmerkelijk verschil tussen de twee protestantse categorieën. De orthodoxprotestantse respondenten verwijzen 10 maal naar deze ‘samenvatting’ en de modern-protestantserespondentenslechts2maal.Inhetalgemeenkangezegdworden
datdemodern-protestantensterkerdenadrukleggenopde –wederkerige–onderlingemenselijkerelatiesendeorthodox-protestantenopde–afhankelijke–geloofsrelatie met God. De door de respondenten genoemde bijbelteksten bevestigen het
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onderscheid tussen de beide categorieën, hetgeen wellicht als een dogmatischcultureelverschilkanwordenaangeduid.
Onder de noemer van ‘andere inspiratiebron’wordendoorrespondentenuitdebeide
protestantsecategorieënveelverschillendetekstenuitdeBijbelgenoemd.Weconstatereneenopmerkelijkverschiltussenbeidecategorieënquainhoudenbetekenis
van de genoemde Bijbelteksten. De orthodox-protestantse respondenten verwijzen
naar diverse teksten waarin het gaat over gezagsverhoudingen, terwijl de modernprotestantsemanagersdaarinhetgeheelnietnaarverwijzen.Ditherkennenweook
in modern-protestantse literatuur (Westert, 2002). De modern-protestantse respondentenverwijzendaarentegennaarBijbeltekstenwaarinonderlingeliefdeengelijkwaardigheid centraal staan. Dit onderscheid bevestigt het verschil tussen de twee
protestantsecategorieën,zoalswedatinparagraaf1.4hebbenbeschreven.
De opvattingen van de beide protestantse categorieën over leiderschapsstijl en
HRM-beleid,zoalswehiervoorindithoofdstukschrijven(inparagrafen6.2en6.3),
komen sterk met elkaar overeen. De opvattingen over de levensbeschouwelijke inspiratie vertonen, zoals we hierboven aangeven, daarentegen grote verschillen. In
hetkwalitatiefonderzoekgaanwenaderinopdezeovereenkomstenenverschillen
inopvattingenvandetweeprotestantsecategorieën.

6.5Reflectieophetkwantitatiefonderzoek
Indevoorgaandeparagrafenzijnderesultatenweergegevenvandetoetsingvande
hypothesen.Intabel6.5.1gevenweeenoverzichtvandezehypothesen,waarbijwe
aangeven welke hypothesen zijn bevestigd en welke zijn verworpen. Vervolgens
gevenweaandehandvandatoverzichteenreflectieopderesultatenen mogelijke
verklaringen achteraf van een aantal verrassende uitkomsten. Op grond daarvan
formulerenweeenaanzettothetkwalitatiefvervolgonderzoek.

Tabel 6.5.1 Resultaten van toetsing van hypothesen
Hypothese

1) Christelijkemanagershebbeninhunleiderschapsstijleengelijkematevantaakgerichtheidalsniet-christelijkemanagers.
2) Christelijkemanagersvertoneninhun
leiderschapsstijleenhogerematevan
mensgerichtheiddanniet-christelijkemanagers.
3) Orthodox-protestantsemanagersvertonen
inhunleiderschapsstijleenhogeremate
vantaakgerichtheiddanniet-christelijke
managers.

4) Orthodox-protestantsemanagersvertonen
inhunleiderschapsstijleenlageremate
vanmensgerichtheiddanniet-christelijke
managers.
5) Modern-protestantsemanagersvertonenin
hunleiderschapeenhogerematevan
mensgerichtheiddanniet-christelijkemanagers.
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Onderwerp
Taakgerichtheid
Mensgerichtheid

Taakgerichtheid

Toetsresultaat
Bevestigd:
geensignificanteffect.
Definitiefverworpen:
significanteffectin
tegenovergestelde
richting.
Voorlopigverworpen:
weleffectindevoorspelderichting,maar
nietsignificant.

Mensgerichtheid

Bevestigd:significant
effectindevoorspelderichting.

Mensgerichtheid

Definitiefverworpen:
significanteffectin
tegenovergestelde
richting.

Hypothese

6) Christelijkemanagershebbeninhun
HRM-beleideengelijkematevancontrolgerichtheidalsniet-christelijkemanagers.
7) Christelijkemanagersvertoneninhun
HRM-beleideenhogerematevancommitmentgerichtheiddanniet-christelijke
managers.
8) Orthodox-protestantsemanagersvertonen
eenhogerematevancontrolgerichtheid
danniet-christelijkemanagers.

9) Orthodox-protestantsemanagersvertonen
eenlagerematevancommitmentgerichtheiddanniet-christelijkemanagers.
10) Modern-protestantsemanagersvertonenin
hunHRM-beleideenhogerematevan
commitmentgerichtheiddannietchristelijkemanagers.
11) Interacterendevariabelenhebbengeen
interacterendeffectophetgevondeneffect
vanlevensbeschouwingopleiderschapsstijlenHRM-beleid.
12) Christelijkemanagersvertoneneenhogere
matevangerichtheidopmedezeggenschap
danniet-christelijkemanagers.

13) Orthodox-protestantsemanagersvertonen
eenlagerematevangerichtheidopmedezeggenschapdanniet-christelijkemanagers.
14) Christelijkemanagersvertoneneenhogere
matevangerichtheidopwaardenoriëntatie
danniet-christelijkemanagers.
15) Orthodox-protestantsemanagersvertonen
eenhogerematevangerichtheidopwaardenoriëntatiedanniet-christelijkemanagers.
16) Christelijkemanagersmakeningelijke
mategebruikvanfunctionarissenvoorpersoneelszorgalsniet-christelijkemanagers.

Onderwerp
Controlgerichtheid

Toetsresultaat
Bevestigd:geensignificanteffect.

Commitmentgerichtheid

Definitiefverworpen:
geensignificanteffect,maarintegenovergestelderichting.
Definitiefverworpen:
geensignificanteffect,maarintegenovergestelderichting.
Bevestigd:significant
effectinvoorspelde
richting.
Definitiefverworpen:
significanteffectin
tegenovergestelde
richting.
Bevestigd:eerder
gevondenresultaten
zijnsterkergeworden.

17) Orthodox-protestantsemanagersmakenin
minderemategebruikvanfunctionarissen
voorpersoneelszorgdanniet-christelijke
managers.

Personeelszorg

Controlgerichtheid
Commitmentgerichtheid
Commitmentgerichtheid
Organisatie-en
persoonskenmerken
Medezeggenschap
Medezeggenschap
Waardenoriëntatie
Waardenoriëntatie
Personeelszorg

Definitiefverworpen:
nietsignificanteffect,
maarintegenovergestelderichting.
Voorlopigverworpen:
weleffectindevoorspelderichting,maar
nietsignificant.
Bevestigd:significant
effectindevoorspelderichting.
Bevestigd:significant
effectindevoorspelderichting.
Bevestigd:effectin
tegengestelderichting,
maarnietsignificant.
verschil.
Voorlopigverworpen:
effectindevoorspelderichting,maargeen
significantverschil.


Uithetbovenstaandeoverzichtvandehypothesenblijktdatwe16hypothesenhebben geformuleerd over het effect van levensbeschouwing (of geloofsoriëntatie) op
leiderschapsstijl en HRM-beleid en dat we 1 hypothese hebben geformuleerd omtrentheteffectvaninteracterendevariabelenophetgevondeneffectvanlevensbeschouwing.Vande16hypothesenoverheteffectvanlevensbeschouwingopleider-
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schapsstijlenHRM-beleidzijner7bevestigdenmoetenwe3hypothesenvoorlopig
verwerpen (resultaat in de voorspelde richting, maar geen significant effect) en 6
hypothesen definitief verwerpen (significant, effect in de tegenovergestelde richting).Hetaantalverworpenhypotheseniseenrelatiefgrootdeelvanhettotaal.Van
de 7 hypothesen die bevestigd worden, handelen 3 hypothesen over protestantse
managers.Vande9(voorlopigendefinitief)verworpenhypothesenhebben6hypothesen betrekking op de protestantse managers (zowel orthodox- als modernprotestant).Dehypotheseomtrentheteffectvandeinteracterendevariabelenophet
gevonden effect van de levensbeschouwing wordt bevestigd, waardoor we hebben
geconcludeerd dat het eerder gevonden effect van levensbeschouwing op leiderschapsstijlenHRM-beleidovereindblijft.

Hetgeheleresultaatvandetoetsingvanallehypothesen isvooronsaanleidingom
deinhoudvandehypothesennadertebekijkenentezoekennaareenverklaringvan
hetverschijnseldatrelatiefveelhypothesenverworpendienenteworden.Dehypothesen zijn gebaseerd op theoretische inzichten en sturende verwachtingen, zoals
beschreveninhoofdstukken1en2.
We verwachtten dat er een veel sterker verschil zou zijn tussen de modernprotestantseendeorthodox-protestantsemanagersquamatevanmensgerichtheiden
commitmentgerichtheid.Inhypothese2wordtveronderstelddatdechristelijkemanagers een hogere mate van mensgerichtheid vertonen dan de niet-christelijke managers. Hierbij gingen we ervan uit dat de invloed van de modern-protestanten en
katholieken de verwachte lagere mate van mensgerichtheid bij de orthodoxprotestanten (zie hypothese 4) zou compenseren, zoals beschreven bij de sturende
verwachtingeninparagraaf1.7.Ditblijktechterniethetgevaltezijn,integendeel.
Uitdeindithoofdstukbeschrevenresultatenvanderegressieanalysesblijktsteeds
datdeopvattingenvanorthodox-protestantseenmodern-protestantsemanagerssterk
metelkaarovereenkomenen nagenoegdezelfdeverschillenvertonenquaopvattingen van de niet-christelijke managers. Dit geldt zowel voor de lagere mate van
mensgerichtheid en commitmentgerichtheid, als voor de gelijke mate van taakgerichtheidencontrolgerichtheid.

Opgrond vandezeresultatennemen weaandathetonderscheidtussendeprotestantsecategorieëntenonrechteverondersteldis.Ulteeetal.(2003)gevenaandathet
onderscheiddatvanuitdetheologiegemaaktwordtaangaandeallerleiafsplitsingen
in de protestantse kerken, misschien niet van kracht is bij de beroepsuitoefening,
zoalsbijvoorbeeldvanmanagers.Zijgevenaandataanhangersvandeverschillende
stromingen binnen het protestantisme wellicht allen hetzelfde activistische mensbeeldhebben.OokDekkeretal.(1987)veronderstellendathetonderscheid,datin
debelijdenissterkaanwezigis,indepraktijkwellichtveelminderkrachtheeft.Uit
hunonderzoekblijktdatdeprotestantsearbeidsethieksterkerteherkennenisbijde
orthodox-protestanten, maar zij vermoeden dat de modern-protestanten daar niet
veelvanzullenafwijken.Ultee etal.(2003)overwegendatprotestantenhungodsdienst gebruiken om hun handelen te legitimeren. Zij geven daarbij aan dat het de
moeite waard zou zijn om de door hem geformuleerde hypothese te onderzoeken.
Hetismogelijkdatdeinvloedvanhetcalvinismeverbovenhetonderscheidtussen
deverschillendeprotestantsekerkenensektenuitstijgtendatwedaardoorzoweinig
verschiltussendetweeprotestantsecategorieënhebbengevonden(Tawney,1964).
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TawneyverondersteltnetalsdehiervoorgeschetstevisievanUlteeetal.(2003),dat
de ‘geest van het calvinisme’ zo sterk geworteld is in de kernwaarden en normen
van het gehele protestantisme, dat een cultureel-maatschappelijk onderscheid in
levensstijlvandeprotestantsegroependaargeen invloedopheeft. Dit lijktbevestigdtewordenineen opmerkelijk recent onderzoek onder protestanten (‘Calvinists’)
enniet-christenen (‘atheists’). Dit onderzoek geeft als mogelijke verklaringdatalle
protestanten dezelfde opvoedingsgrondpatronen hebben meegemaakt in hun jeugd
en daardoor dezelfde waarnemingssystematiek vertonen en dezelfde systematiek
hanterenvoorhetbeoordelenvandesituatie(Colzatoetal.,2008).Dezeonderzoekersconstaterendatprotestantenmeergerichtzijnopdetailsdanniet-christenenen
minderooghebbenvoorhetgeheelendesamenhangvandesocialewerkelijkheid,
omdat ze daarvoor in hun opvoeding zijn beloond. De onderzoekers wijzen op de
individualiserendetendensbijprotestanten.

Een aantal hypothesen heeft betrekking op taakgerichtheid en controlgerichtheid.
Daarbij hebben we verondersteld dat met name orthodox-protestanten een hogere
mate van taakgerichtheid en controlgerichtheid vertonen dan de niet-christelijke
managers.Dezeverwachtingisvooreengrootdeelgebaseerdopdetheorieënomtrentdeprotestantsearbeidsethiek,zoalsbeschreveninhoofdstuk1.Uitderesultatenblijktdaterbijdetaakgerichtheidencontrolgerichtheidgeensignificantverschil
istussendeprotestantsecategorieënendeniet-christelijkecategorie.Weveronderstellendatvoorwatbetreftdezebeideaspectenvanhetmanagement dezehiervoor
genoemde overeenkomsten vooral ontstaan door een professionalisering van het
management. Ultee etal. (2003)gevenaandatin1960indehogereberoepeneen
oververtegenwoordiging was van mensen die geen kerkelijke binding hadden.
Sindsdien kwam aanvankelijk een verschuiving in het voordeel van modernprotestanten;orthodox-protestantenwarennoglangeretijdsterkervertegenwoordigd
inlagereberoepen(DekkerenPeters,1989).Doordeinstroomvanbeideprotestantse categorieën in de managementberoepsgroep is het mogelijk dat naast religieuze
waardenookwaardenennormendiebijhetberoephorendeopvattingenvanprotestantenbeïnvloeden(Graaflandetal.,2006).Hierdoorzoueenverklaringgevonden
kunnenwordenvoorhetnietvindenvaneenonderscheidtussenchristelijkemanagers en niet-christelijke managers bij taakgerichtheid en controlgerichtheid en de
gevonden overeenkomsten tussen de opvattingen van de orthodox-protestantse en
modern-protestantsemanagers.

Tussen de hiervoor beschreven mogelijke verklaringen voor deovereenkomsten in
opvattingenvanorthodox-enmodern-protestantsemanagerskunnenweechtergeen
bevredigendeverklaringvinden. Wellicht geeft het dogma van de ‘algemene genade’ zoals we dat in paragraaf1.4hebbenbeschreveneenbeteraanknopingspuntvoor
de door ons geconstateerde overeenstemming in opvattingen van de protestantse
managers.
Wezijneronsvanbewustdatdegevondenresultatengebaseerdzijnopeenkwantitatiefonderzoek.Dezeonderzoeksmethodebergthetgevaarinzichdatereenreductie van nuances in opvattingen plaatsvindt. Dat is voor ons aanleiding om in een
vervolgonderzoekmeteenkwalitatieveonderzoeksstrategietetoetsenofdegevonden resultaten inzake de betreffende hypothesen alsnog bevestigd of gefalsificeerd
worden.Ineenkwalitatiefonderzoekdoormiddelvan diepte-interviewshebbende
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respondenten de gelegenheid om hun opvattingen uitgebreid te nuanceren en met
voorbeelden uitdeberoepspraktijkteillustreren.Wellicht dathierdoor wèldeverschillentussenbeideprotestantsecategorieënnaarvorenkomen,danweleenbevredigendeverklaringvoordeovereenkomstengevondenkanworden.
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IV

KWALITATIEFONDERZOEK





Deel IV van dit proefschrift beschrijft het kwalitatief onderzoek en bestaat uit de
hoofdstukken 7. Interviews met protestantse managers en 8. Orthodox-protestantse
versus modern-protestantse managers.Ditkwalitatiefonderzoekis gedeeltelijkeen
checkvanengedeeltelijkeenuitbreiding ophetkwantitatiefonderzoekindeelIII.
Hetonderzoekisgerichtophetzoekennaareenfalsificatieofeen bevestigingvan
eenaantalgevondenresultateninhetkwantitatiefonderzoek.Dezeresultatenbetreffen de niet verwachte overeenkomst in managementopvattingen van orthodoxprotestantseenmodern-protestantsemanagers.
Eerstbeschrijvenweinhoofdstuk7hetverloopvandeinterviews.Vervolgensgevenweeensamenvattingvandezeinterviewseneenanalyseschemavoordeinhoud
daarvan.
Inhoofdstuk 8beschrijven we devergelijking vande managementopvattingenvan
deorthodox-protestantsemanagersmetdievandemodern-protestantse.Aansluitend
schrijvenweeenmogelijkeverklaringvandeinhetkwantitatiefeninhetkwalitatief
onderzoek gebleken overeenkomsten in managementopvattingen van de orthodox-
en modern-protestantse managers. Aansluitend geven we een beschrijving van de
visievande managersopde verhoudingtussenorthodox- en modern-protestanten.
Tenslottegevenweeenreflectieophetkwalitatiefonderzoekmeteenaantalsuggestiesvoorverderonderzoek.

183



184

7

Interviewsmetprotestantsemanagers





7.1Inleiding
Inhetvoorgaandehoofdstukhebbenwedehypothesen vanhetkwantitatiefonderzoekgetoetst.Dezeresultatenzijnvooronsaanleidingtotverderonderzoeknaarde
–vooronsoptheoretischegrondenverrassende–overeenkomstindemanagementopvattingenvanbeidecategorieënprotestantsemanagers.Dehypothesendiebetrekkinghebbenopprotestantse managers,zijngebaseerdoponzetweede centrale onderzoeksvraag:
Wijkt een manager met een orthodox-protestantse geloofsoriëntatie af van de
managermeteenanderegeloofsoriëntatiequa opvattingenoverdestijlvanleidinggevenenHRM-beleidenzoja,hoeisdieafwijking?

Indithoofdstukeninhoofdstuk8wordenderesultatenbeschrevenvanhetkwalitatiefonderzoek,diegerichtzijnopdebevestigingoffalsificatievandeovereenkomst
tussendebeideprotestantsecategorieënbetreffendehunmanagementopvattingen.

Hetkwalitatiefonderzoekrichtzich uitsluitendopprotestantse managers. Hethele
proefschrift handelt weliswaar over levensbeschouwing (christelijk en nietchristelijk) en managementopvattingen, maar in dit onderzoek willen we daar een
verdieping in aanbrengen. De eerste algemene onderzoeksvraag (zie Introductie)
maaktonderscheidtussenchristelijkeenniet-christelijkemanagers,terwijldetweede algemene onderzoeksvraag specifiek gericht is op orthodox-protestantse managersinvergelijkingmetmanagersmeteenanderegeloofsoriëntatie.Wezullenwaar
mogelijkbijderesultatenvandeanalysesvanhetkwalitatiefonderzoekeenverbinding maken met de resultaten van het kwantitatief onderzoek. Ook willen we zo
mogelijkdeopvattingenvandeprotestantserespondenten uithetkwalitatiefonderzoekvergelijken metdievandeniet-protestantserespondenten uit het kwantitatief
onderzoek.
Inparagraaf7.2gevenweeenbeschrijvingvandevierfasenvandeanalyseprocedure.Deeerstedriefasen –overzichtfase,waardetoekenningenvergelijkingvantoegekendewaarden–wordenachtereenvolgensindithoofdstukuitgewerkt.Devierde
fase,deintegratiefase,beschrijvenweinhetvolgendehoofdstuk.

7.2Analyseprocedure
In hoofdstuk 4 hebben we het ontwerp van het kwalitatief onderzoek beschreven.
Dit betreft onder meer de inhoud van de interviewvragen, de daarbij behorende
topiclijsteninterviewinstructies.
Deinterviewvragenen-topicszijnverdeeldintweeclusters:I.Leiderschapsstijlen
HRM-beleid en II. Opvatting over de twee protestantse geloofsoriëntaties. De vragen en topics van cluster I zijn gebaseerd op het theoretisch kader betreffende de
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kernbegrippen leiderschapsstijl en HRM-beleid. In de interviewtopics zijn de drie
facettenvandetweegenoemdekernbegrippenduidelijkherkenbaar.Defacettenvan
leiderschapsstijl–hiërarchischepositionering;aansturingvanmedewerkers;rolvan
manager–envanHRM-beleid–organiseren;investeren;respecteren–structureren
deinhoudvandeanalyses. Zowel de ‘beperkte’ statistische analyse alsdedescriptieve inhoudsanalyse in hoofdstuk 8 worden aan de hand van deze facetten uitgevoerd.

Deanalyseprocedurekentvierfasen.Deeerstefaseisdeoverzichtsfasediebeschrevenwordtinparagraaf7.2.1.Daarinbiedenweeenalgeheeloverzichtvanhetinterviewprocesendeinhoud–uitgebreidesamenvatting–vandeinterviews.Hierdoor
kaneenduidelijkbeeldvandeopvattingenvanderespondentenverkregenworden.
Alsvervolgstapindeeerstefasekennenwecodes,c.q.labelstoeaandetekstfragmenten, die de opvatting van de respondent over leiderschapstijl en HRM-beleid
weergeeft.
Inparagraaf7.2.2beschrijvenwedetweedefase,dewaardetoekenning.Hierinhebben we,alsonderzoekers, onafhankelijkvanelkaar,aandetekstfragmentenbijelk
label een waarde toegekend die tot uitdrukking brengt in welke mate de opvatting
vanderespondentenalsorthodox-ofmodern-protestantsisaanteduiden.
Dederdefase,devergelijkingvantoegekende waarden,wordtbeschreveninparagraaf7.2.3.Daarinzijndetoegekende waarden dooronsmet elkaarvergelekenen
zijnwenagegaanoferverschillentezienzijnindewaardetoekenning.Hoedeverschillenzijnenwatweermeehebbengedaanzettenweverderopindezeparagraaf
uiteen.
Fase vierisde integratiefase, waarin het gaatom debeantwoordingvandeonderzoeksvragen. Deze vierde fase wordt, zoals gezegd, in het volgende hoofdstuk beschreven.

7.2.1Overzichtvaninterviews
Wehebbendeinhoudvandeinterviewsaangestuurddoordevoorafbepaaldeinterviewvragen,zoalswediebeschreveninparagraaf4.2.1.1.Deinterviewszijngehoudenmet26protestantsemanagersen4experts(predikanten).Aanderespondenten
istoegezegddatdebijdragediezijgevenaanhetonderzoek–doorhetinterview–
nietdoordelezersvanditproefschriftnaarderespondentherleidkanworden.Door
dezetoezeggingkondenderespondentenvrijuitoverhunmanagementpraktijkvertellenenhunmeninggeven.
De eerste vier interviews zijn tevens gebruikt als proefinterviews. Na elk gesprek
hebbenwedeinterviewsgeëvalueerdaandehandvandelijstmetinterviewvragen
entopicsendeinterviewinstructies.Opdie manier kondendevraagstellingen het
gespreksproces zonodig worden aangepast. De evaluatie van de eerste vier interviewsheeftnietgeleidtotaanpassingvandeinterviewvragenofdeinterviewinstructies.
Uit oogpunt van vergelijkbaarheid hebben we alle interviews op dezelfde wijze
uitgevoerd, zoals we vooraf bepaald hebben in de interviewinstructies. De onderwerpenzijnhierdoorindezelfdevolgordeaanderespondentenvoorgelegd.Bijhet
luisteren naar de antwoorden en het doorvragen daarop hebben we aandacht geschonkenaandeinterviewvragenentopics.Hierbijlettenwijeropdatdezealleaan
deordekwamen.Bijdeinterviewshebbenwegebruikgemaaktvanexplorerendeen
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doordringende vragen zodat we tot de kern van de opvattingen van de respondent
kondenkomen.Erisindegesprekkenveelruimtegegevenaanderespondentenom
hunantwoordente formulerenentoetelichten met voorbeelden. Steeds nadebeantwoording van een vraag hebben we een korte samenvatting (interpretatie) of
herhalinggegeven.Desamenvattingofherhalingheeftderespondentendegelegenheid gegeven om even terug te komen op wat ze bedoelden te zeggen. Daardoor
kunnenwedebetekenisgevingvanderespondentcontrolerendooreenbevestiging
vanderespondenttekrijgenofopbasisvandereactievanderespondenteencorrectie op de samenvatting te formuleren. We hebben gemerkt dat deze gesprekswijze
voorrespondentenverhelderendofstructurerendwerkt.
De interviews hebben allen,conformdeinterviewinstructies, ongeveereen uur geduurd.Elk gesprekisdoor ons samen gevoerd meteenbeperkterolverdeling.Eén
vanonsheeftzichvoornamelijkgerichtophetbewakenvanhetprocesvandeinterviewszoalsindeinterviewinstructiesisbeschreven,terwijldeandere onderzoeker
zichvoornamelijkrichtteopde inhoudelijkekantvanhet gesprek,doorhet stellen
vanverdiependevragen.
Deinterviewsverliepenineensfeervanopenheidenwederzijdsvertrouwen,waarbijdoorverschillenderespondentenzelfsvertrouwelijkebedrijfsinformatiealsvoorbeeldwerdgegeven.Eenvoorbeeldhiervanisdemededelingvaneendirecteurover
deaanstaandefusievandeorganisatie,waaroverhetpersoneelnognietopdehoogte
wasgesteld.
Deinterviewszijnmeteenvoice-recorderopgenomenenwoordelijkuitgeschreven,
zodatdeuitsprakenvanderespondentenletterlijkalscitaatbijdeanalyseskunnen
wordengebruikt.Deuitwerkingenvandeinterviewslevereneentekstopperinterviewvariërendvan12tot16pagina’s.
In tabel 7.2.1 geven we een samenvatting van de interviews per respondent. Deze
beknopteweergavekandienenalsinhoudelijkeinformatieoverdeopvattingenvan
de respondenten die bij de analyses in hoofdstuk 8 worden genoemd (paragraaf
8.2.2).Wehebbenindetabel7.2.1allerespondentenmeteenzelfdegeloofsoriëntatie bij elkaar geplaatst. Eerst worden de interviews met alle modern-protestantse
respondentenweergegevenendaarnadievandeorthodox-protestantse.Bijditoverzicht geven we in de linkerkolom steeds met een respondentnummer aan welke
respondent ‘aan het woord’ is. Daardoor kan dit overzicht dienen ter identificatie
vanrespondentenwaarnaarbijdeinhoudsanalyseinhetvolgendehoofdstuk wordt
verwezen door middel van de respondentnummers. Van elke respondent geven we
naast het respondentnummer met behulp van een code een aantal achtergrondkenmerken:geslacht(m/v);geletophetgeringaantalvrouwen,uitsluitendbijmannen
deleeftijd(jongerdan45jaar(j)/45jaarofouder(o))enbranchewaarderespondentwerkzaamis(profitsector(p)/non-profitsector(n)).
Indemiddelstekolommenbeschrijvenwedemanagementopvattingen(clusterI)en
inderechterkolomgevenwedeopvattingvanderespondentenoverdeprotestantse
geloofsoriëntaties(clusterII).
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Tabel 7.2.1 Samenvatting interviews
Kerntypering van de visie op: leiderschapsstijl, HRM-beleid en onderscheid tussen orthodox- en modern-protestanten
Achtergrondkenmerkenvanrespondenten:
m= man, v= vrouw; j= <45 jaar, o=  ≥ 45 jaar (alleenbij mannen); p=profit,
n=non-profit
Modern-protestantserespondenten
Resp. Leiderschapsstijl
HRM-beleid
Opvatting over onderscheid tussen de protestantse geloofsoriëntaties
1.
Ikben,opbasisvan
GerichtopmedeverantHetiseenprivéaangelewoordelijkheid,medezeggenheidhoeiederpermjp gelijkwaardigheid,een
dienendleider;daarin
genschapenhetgevenvan soonlijkdenktoverzijn
kanikJezusvolgen:niet complimenten;sterk
geloof;Ikdoeeenappèl
heersen,maardienen;ik teamgericht;personeel
opwederzijdsrespecten
geefmensenveelvermoetzichvakmatigkunvertrouwen.
trouwenengauitvanhet nenontwikkelen;openen
goedeindemens;ikben eerlijkecommunicatie:
energiekenmotiveer
iedereenmagzeggenwat
medewerkers.
hijwil.
2.
Ikbendemanvanhet
Sterketeamgerichtheiden Uiterste ‘flanken’ integrevoorstandervansamenrengeloofnietindeprakmon teamwork;iniedere
medewerkerzitiets
werken;werkdrukis
tijk;verschillentussende
tweeprotestantsegroepen
goeds;ikwildemedebelangrijkitem;veel
wordenminderinde
werkersveelvertrouwen professionaliseringen
geven;ikbenalsleider
talentmanagement;bevor- praktijk.Godsdienstwordt
eenstimulatortotcollederenvanmedezeggeneenapartkamertjeinhet
gialiteit.
schap.
huis.
3.
Ikbennietautoritair;ik
Communicatie,waardeIkprobeerhetlevenvan
mon moetkritischzijnop
ringtonen,onderling
deorthodox-protestanten
mijzelfenwijallennaar begripkwekenenteamtebegrijpen,maarik
elkaar;grootvertrouwen workzijnessentieel.Allen begrijpzeniet;rationeel
inmedemensenencolle- zijnmedeverantwoordekanikhetwelverklaren.
gae;ikbeneenbruggen- lijk.Demedewerkers
Ikblijfmeverwonderen
bouwer.
kunnenzichzowelvakoverdeuiterlijkevormen.
Ik heb moeite met ‘het
matigalspersoonlijk
eigengelijkhebbenende
ontwikkelen.
waarheidweten’, (wat is
dewaarheid?)
4.
Eenvlakkemaniervan
VeelmedeverantwoordeIkzieveelverschillen,we
houdensterkrekeningmet
mop werken,wedoenhetmet lijkheidgeven; met z’n
allendragenwehetbeelkaarenrespecteren
z’n allen; ik ben regisseurenstuuropmaxima- drijf.Medewerkerskunelkaar.
leacceptatieenwederke- nenenmogenzichontrigheid;eensterkebasis wikkelen,waarbijteamvanredelijkheid.Mensen workvangrootbelangis.
hebbeneengoedemoIkgeefveelaandachtaan
motivatievanmedewerraal.
kers.
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Modern-protestantserespondenten
HRM-beleid
Opvatting over onderscheid tussen de protestantse geloofsoriëntaties
IkgeefveelverantwoorIkgeefverantwoordelijkBijdeorthodoxdelijkheidaanpersoneel; heidomuitdagingeninhet protestanten(herkomst
eriseenopendialoog;ik werktehouden;erisopen respondent)issprakevan
benharmonieus;ikben
communicatie;sterk
sterkesocialecontrole,
groot ‘wij-gevoel’,enbij
dienendleider,opgrond gerichtopteamworken
vandeBijbel.
demodern-protestantenis
bevordervakgerichte
meerrespectvoorelkaar.
ontwikkelingvanmedeIkziediscrepantietussen
werkers.
leerenopvattingenin
dagelijkselevenvanorthodox-protestanten.
Samenwerkingstaat
Ikvindhetwelzijnvanhet Deorthodox-protestanten
hooginhetvaandel;ik
personeelbelangrijkenik zijnveelpreciezeren
hebveelvertrouwenin
hebdaarineenmorele
passieverdandemoderndemedewerkers;ik
verantwoordelijkheid;
protestantenenooksterker
gerichtopsaamhorigheid
manageopovertuiging
faciliterenenaanmoedienmotivatie.
genvanontwikkelingvan encollectieveverantpersoneel;ikvindopenen woordelijkheid,waardoor
frequentecommunicatie
afscheidingvanderest
enmotivatievanhet
ontstaat.
personeelvangrootbelang.
HiërarchischeverhouIkwerkbewustaangoede Orthodox-protestanten
dingbaas/werknemeris
werksfeer,gekenmerkt
hebbenveelbindingbinbijmijnietaanwezig;
doorveelmedeverantnen ‘eigen groep’; orthovertrouwenbetekent
woordelijkheid;commudoxenzijnharderdande
modern-protestanten
voormijtrouweninnicatieineenopenverzicht,daarspreekje
houdingmetveelwederelkaaropaan;ikdelekerigheid.Veelruimte
geerveelverantwoordevoorscholingenpersoonlijkheid.
lijkeontwikkeling.
IkvindverbindingtusGoedewerksfeerleidttot
Verschilincohesie:orthosenleidinggevendeen
goedeprestaties;veel
dox-protestantenkenmerken zich door ‘ons-kentmedewerkersbelangrijk, aandachtvoorrandvoorondergeschiktekomtniet waarden,zodatpersoneel
ons’ cultuur, een gesloten
inmijnvocabulairevoor; goedkanwerken;een
gemeenschap,terwijl
iniedermenszitiets
openeerlijkecommunicamodern-protestanten
goeds,ikgeefveelvertieisvanessentieelbeopenerzijn.
trouwenenwerkop
lang;veelruimtevoor
basisvangelijkwaardigpersoonlijkeontwikkeling.
heid;ikbeneensamenbindendmanager.








Resp. Leiderschapsstijl
5.
mjp

6.
mop

7.
mjp


8.
vn

189

Modern-protestantserespondenten
HRM-beleid
Opvatting over onderscheid tussen de protestantse geloofsoriëntaties
Ikbeneendienend
OpenheidindeorganisaOrthodox-protestantenzijn
leider,sterkmeelevend
tiecultuur.Ikzoutranspameerovertuigdvaneigen
metmedewerkers;elk
rantiemethoofdletters
gelijkdanmodernmensisuniekschepsel,
willenschrijven;sterk
protestanten.Discussie
diejemoetaccepterenen gerichtopontplooiing
binnendeorthodoxekring
respecterenzoalshijis,
persoonlijkecompetenties isvaakhard.Ikverwacht
encollegialiteit.Ondermetveeltalenten,o.a.
datdeverschilleninstand
blijven.
lingeafstemmingvindik
omveelverantwoordelijkheidtedragen.
belangrijk.
Ikletsterkopderechten Personeelsbeleidmoet
Bijorthodox-protestanten
enrechtspositievande
stimulerendzijnvoor
valteenscheidingtussen
medewerkers;ikwil
medewerkers,voorhet
werkenkerkop.Het
lijkentweegescheiden
vertrouwenbewerkstelwerkenvoordepersoonwerelden,terwijlmodernligen,ikwerkalsstimulijkeontwikkeling.
protestanteneensterkere
lerendleidervanuiteen
Openenduidelijkecomintegratievangeloofen
basisvangelijkwaardigmunicatiewilikstimuleheid.
ren.
werkvertonen.
IkhebdienendleiderInhetHRM-beleidstaat
Orthodox-protestantenzijn
schaphooginhetvaandemenscentraal,datheeft vaakverkniptbezig,met
delstaan;ikwerkvanuit danweerzijnweerslagop nameblijkenduitinconsedeliefde,mensenhebben deuitvoeringvanhet
quentiesindelevensstijl,
veeltalenten;eenstimuwerk;mensenmoetenzich maarja,ikmagmijzelf
lerendenuitnodigend
kunnenontwikkelen,voor (demodern-protestanten)
werkenpersoonlijk;we
manager.
nietverheffen.Deorthozijneenlerendeorganisadox-protestantenleven
tie;medeverantwoordedoorverkokeringenverlijkheidenmedezeggenstarringvandelevensstijl
schapzijnbelangrijk;eris buitendemaatschappij,
eenopencommunicatie,
datverschijnselwordt
datiseenvoortdurende
sterker.
oefening.
Ikbenaltijdtoegankelijk Bijbeslissingenwiliker
Vanuitdeorthodoxehoek
enbereikbaarvoormealtijdmetelkaaruitkozouikvanzoveelmensen
dewerkers;ikwilhenin men,medezeggenschapen zoveelanderedingen
staatstellenhunwerk
medeverantwoordelijkheid verwachten:erziteen
goedtedoen.Iedermens zijnvoormijbelangrijke
hemelsbreedverschil
heeftgoededingenen
randvoorwaarden,ikben
tussenwatmenzondags
diekwaliteitenwilik
daarinproactief.Erisveel belijdtendoordeweeks
ruimteomkennisen
benutten,ikgeefmededoet.Moderneprotestanvaardighedenteontwikke- tenzijnveelruimerin
werkersgroteverantwoordelijkheden.Ikben len,zowelvoorhetvakals opvattingendanorthodoxeenstimulerendendieookvoordepersoonlijke
protestanten,dievaak
nendleider.
ontwikkeling.Inhetteam wettischzijn.Deverschilwerkikaaneenopen
lentussendezecategoriesfeer,elkaarkennenen
ënwordengroter.
vertrouwen,inschakelen
waarinmengoedis,zijn
dekernwoorden.


Resp. Leiderschapsstijl
9.
mon

10.
vn

11.
mon


12.
mjn
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Modern-protestantserespondenten
HRM-beleid
Opvatting over onderscheid tussen de protestantse geloofsoriëntaties
Ikwilaltijddichtbijde
Medezeggenschapisvan
Modern-protestantenzijn
medewerkersstaan,maar grootbelangvoorhet
watmeerdandeorthodoxikneemweldebeslismotiverenvanmedewerprotestantengerichtophet
singen.Mensenhebben
kers,datgeefikmaxiindepraktijkuitvoerenen
maal.Scholingvoorhet
besprekenvanhungeloof.
veeltalentenendie
stimuleerikook.Ikgeef vakgeeftookbindingnaar Bijdeorthodoxhenveelverantwoordedeorganisatieennaarhet protestantengaathetmeer
team.Metelkaarmaken
omvastgesteldelevensstijlijkheid.Ikbeneen
len.Ikdenkdatdeverwedeorganisatie.Open
coachendmanager.
schilleninstandblijvenen
communicatie,metveel
wederkerigheidstimuleer
misschiennogsterker
zichtbaargaanworden.
ikvoortdurend.

Resp. Leiderschapsstijl
13.
vp


Orthodox-protestantserespondenten
HRM-beleid
Opvatting over onderscheid tussen de protestantse geloofsoriëntaties
GerichtopsamenwerMotivatievanpersoneelis Bijorthodox-protestanten
king,maarikhebhet
nodigombedrijfgoedte
meerdanbijmodernvoorhetzeggen;mensen latenfunctioneren.Veel
protestantenneigingtot
kunnenveelverantwoor- aandachtvoormedemenhardzakendoenenscheidelijkheiddragen,ikgeef selijkheidencollegialiteit. dingvangeloofenwerk:
zeveelvertrouwen;ik
Betrektmedewerkersbij
geloofismeerfamilieaanbenheellaagdrempelig,
eindresultaat;opencomgelegenheid.Onderscheid
inlevensstijlzalblijven.
maarpakoneerlijkheid
municatieopbasisvan
keihardaan.
vertrouwen.Ikgeefruimtevoorpersoonlijkeontwikkeling.
Ikwerknietalsbaas,
Gerichtopsamenwerking Bijorthodox-protestanten
absoluutnietautoritair,
isgesprekovergeloof
encollegialiteit;tevreden
beslissingeninsamenmedewerkerszullenzich
moeilijkerdanbijmospraakmetpersoneel;
bindenaanhetbedrijf;
dern-protestanten,die
menkanveelpositieve
geefuitdagingenontwiktrekkenmeerconsequendingenverwachtenvan
kelingsmogelijkhedenzijn tiesuitgeloofsopvattingen
voornamelijkzakelijk;er voordagelijksepraktijk;
personeel;ikbeneen
iseenopencommunicatie orthodox-protestanten
coachendleider.
enmedeverantwoordelijk- hebbenmeergroepsbinheid.
dingenzijnplichtsgetrouwerdanmodernprotestanten.










Resp. Leiderschapsstijl
14.
mjp

15.
mop
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Orthodox-protestantserespondenten
HRM-beleid
Opvatting over onderscheid tussen de protestantse geloofsoriëntaties
GerichtheidopsamenKwaliteitenbetrokkenModern-protestantenzijn
werkenensamenbeslisheidvanhetpersoneelis
activistischeringeloofssen,maarikstelde
netzovanbelangals
opvattingdanorthodoxkwaliteitvanhetwerk;
kaders;elkmensheeft
protestanten(afwachtend
veelkwaliteitenentalen- scholingisvooralgericht
ofgeloofgeschonken
ten;ikgeefveelvertrouwordt).Deverschillen
ophetwerk;ikzoeknaar
wen;ikbeneenvooraanvullendecompetenties wordenkleiner,ikzieveel
binnenteam;sterketeamorthodox-protestanten
zichtigebouwer.
gerichtheidmetopen
modernerwordeningecommunicatieeneerlijke
loofsopvattingen.
feedback.
Ikbennietzozeerhiërar- Teamgerichtlerenisvan
Orthodox-protestanten
chischindeverhouding
grootbelang,lerenvan
zijngeneigdtottopdown
leidinggevendeenmeelkaarsdeskundigheid;
gedrag,gerichtheidop
dewerker;maaruiteinde- mensenmoetenzich
gehoorzaamheidenharde
lijkhebikhetvoorhet
aansturing;modernkunnenontwikkelen
zeggen;mensenhebben
protestantenzijnmeer
binnenhetwerkenals
deneigingomgoedte
gerichtopgelijkwaardigpersoon;doorveelmededoen;ikbeneenstimule- zeggenschapontstaat
heid,staanflexibelerin
rendleider,eencoachen- motivatie;verantwoording hetlevenenlatenmeer
dementor.
afleggenaanelkaarisvan invloedenvanbuitentoe.
grootbelang.
Ikgaopgelijkevoetmet Sterkteamgericht,als
Modern-protestantendoen
medewerkersom,maar
teamstajesamenvoorde gemakkelijkermeemet
ikbeneindverantwoorde- zaak;veelruimtevoor
wereldsedingen,terwijl
vakgerichtescholing;
lijk;ikwilmensentot
deorthodox-protestanten
meerdewereldmijdenen
medeverantwoordelijkhunrechtlatenkomen,
voorzichtigerzijnmetde
heidengoedeonderlinge
hebbenveeltalenten;ik
verhoudingzijnvangroot toe-eigeningvanhetheil.
beneenstimulerende
belang;opencommunicaprimusinterparis.
tieenfeedback.
IkstanaastdemedewerVoorhetsuccesvande
Modern-protestanten
organisatiehebjealle
vertonenminderdande
kers, beslist niet ‘de
mensennodig,veelruimte orthodox-protestantende
baas’, streef naar maxivoormedeverantwoordemaaloverleg,maar
afhankelijkheidvanGod
lijkheidenmedezeggenuiteindelijkneemikde
(horizontalisme).De
schap;transparantiein
beslissing;mensenheborthodox-protestanten
rechtenenplichten,vooral hebben ‘hoge muren
benveeltalentenen
opgetrokken’, die een
competenties;ikbeneen ookrechten;scholingis
motiverende,inspirerenzowelvakgerichtals
signaalzijn van ‘kille
decoach.
persoonsgericht;open
hoogmoed’.Ditisniet
communicatieendialoog; bespreekbaarbinneneigen
gerichtheidopteamontkring.Onderlingeverwikkelingencollegiale
schillenblijvengelijk.
consultatie.






Resp. Leiderschapsstijl
16.
vn

17.
mon

18.
mjp

19.
mon
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Orthodox-protestantserespondenten
HRM-beleid
Opvatting over onderscheid tussen de protestantse geloofsoriëntaties
Alsleidinggevendeben
IkstreefnaarveelcomIkvind dat ‘kerkmuren’
mitmentindeorganisatie; mindervanbelangmoeten
ikdienendbezig,netals
Jezus,diegekomenwas
opleidingenendoorworden, maar zie ‘verrechtsing in de leer’ bij de
omtedienen,maarleigroeimogelijkhedenvoor
dinggevendemoetgezag personeelzijnvanbelang, orthodox-protestantenen
oproepen;sterkgericht
zoweltaakinhoudelijkals tendens tot ‘vervlakking
opparticipatievanmepersoonlijk;ikvindeen
van de godsdienst’ bij de
hechtteam(meteengoemodern-protestanten;de
dewerkersinbesluitvordeafstemming)belangrijk orthodox-protestanten
ming;mensenkunnen
eninvesteerinteamwork; hebben te veel ‘ons-kentveelverantwoordelijkheiddragen,ikgauitvan medezeggenschapkrijgt
ons’, letten teveelop
hetpositievevande
vanmijveelruimte;
elkaarendaardoorontmens;ikbeneencoacommunicatieisduidelijk breektvrijheid.Wezijn
enwederkerig.
chendleider.
maareenkleinegroep
binnenprotestantsNederland.Wehebbendeluxe
bijnanietmeeromde
verschilleninstandte
houden.
Erissprakevaneen
Deondernemingsraadis
Ikdenkdatindeorthogezagsrelatietussen
eenbelangrijkrepresendoxe ‘hoek’ de arbeidsleidinggevendeenmetantvanmedewerkersbij
moraalnogalcalvinistisch
is:mengaatvoorresultaat
dewerker,zoalsbijoumeedenkenenmedeverder/kindrelatie;ikgauit antwoordelijkheid,die
enmenwilinkwalitatief
vaneengedeeldeveroverigensiedereenmeten opzichthoogscoren;bij
antwoordelijkheid;elke
voorelkaarheeft;ikstreef demodern-protestantenis
medewerkermoetzijn
naaropenenwederkerige deBijbelgetrouwheid
communicatie;iedereen
mindervanbelangdanbij
verantwoordelijkheid
kunnenenwillennemen; krijgtderuimteomzichte deorthodox-protestanten,
zijwillenmeeropde
Ikbeneenboegbeeldvan ontwikkelend.m.v.
deorganisatie,dieechter hoofdzakelijkvakgerichte wereldlijken.
zonderschipgeenbetescholing.
kenisheeft.
Voorzichtigbestuurder,
Personeelsbeleidmoet
Erzijnveeltheologische
stimulerendzijnomde
verschillenaantewijzen
die graag stuurt op ‘aantussenmodernpakken en niet zeuren’ in organisatieendemedeeengelijkwaardigeverwerkersteontwikkelen,
protestantenenorthodoxhoudingtussenleideren gerichtopcommitment;
protestanten,maarmen
medewerker;medewerervaartdieindepraktijk
decommunicatieisopen
kerszijnuniekemensen
nietsterk.Ikverwachtdat
enwederkerig,gekendeverschillenkleiner
enikkijkvooralnaarhet merktdoorfeedback,
goedeindemens;ikben saamhorigheidenbemoeworden.
eenstimulator,maarook diging.
eenmanopdetweede
plaats,ruimtegevend
leider.




Resp. Leiderschapsstijl
20.
mjn

21.
mon

22.
mon
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Orthodox-protestantserespondenten
HRM-beleid
Opvatting over onderscheid tussen de protestantse geloofsoriëntaties
MensenstaangelijkPersoneelsbeleidmoet
Deorthodox-protestantse
waardigmetelkaarinhet sociaalzijn:opkomen
kantisbeklemmend,de
leven,maaruiteindelijk
voorzwakken:goed
sfeerbinnendezegroepis
polariserend,integenstelmoetikdebesluiten
personeelsbeleidheeft
lingtotdemodernnemen,opbasisvan
voordeelvoorklanten;
rechtvaardigheid;ikben
eerlijkheidinbeloningen protestantsehoek.
sterkmensgericht;mewaardering,gerichtop
Beidecategorieënprotestantenhebbenelkaarhard
dewerkerskunnenveel
medezeggenschapen
nodigindesamenleving,
verantwoordelijkheid
medeverantwoordelijkheid,binnenkadervande deverschillenworden
dragen;ikbeneeninspigemiddeldgenomenniet
wetgeving;decommunirerend,motiverendleikleiner.
catieispositiefenwederder.
kerig;sterkgerichtop
samenhangbinnenteam,
opbasisvanvertrouwen;
investereninmensen,
vakmatigeninpersoonlijkewensen;gerichtop
commitment.
Vanuitmijnvisiebenik
Ikkiesvooreenintegraal
‘De mens is een verloren
iemanddiegraagdicht
personeelsbeleid,waarmens,maardoorhetoffer
bijdemensenstaat;
doormensengemotiveerd vanChristusmogenwe
vanuitBijbelsevisiewil
blijvenvoorhetvak;ik
wetendatweeenkindvan
ikindeeersteplaats
verwachtdatmenzich
God mogen zijn…. en
bepaaldemensen,zonder
mensenruimteenverontwikkeltinhetvak;
eenstickerteplakken,
trouwengeven;ikben
teambuildingisvanbemakendezestapwelheel
eenmotiverendleider,
lang;veelaandachtvoor
snel’: de modernmaardraagweldeeindgoedecommunicatieen
protestantenzijnveelte
verantwoordelijkheidals medezeggenschap.
bestuurder.
gemakkelijkindeheilstoeëigeningt.o.v.de
orthodox-protestanten.
Ikbeneendienend,
Medewerkerskrijgenveel Jezouvandeorthodoxuitnodigendleider,ikstel ruimtevoorstudie.
protestantenveelmeer
medewerkersinstaatom Ikwilmensenproactief
verwachtendathunbelijhuntaakgoedtevervul‘meenemen’ in de besluit- denvanzondaginderest
vorming;ikschenkveel
vandeweekwordtnagelen;elkmensheeftiets
komen,maardaargaatzo
goeds,mogelijkhedenen aandachtaanpersoonlijkkwaliteiten;ikstimuleer
veelmis.Deverschillen
heidsontwikkeling,naast
mensen ‘om op weg te
wordensterker,deorthokennisontwikkeling;
gaan’. 
dox-protestantenkomen
communicatieisopenen
steedsmeeropzichzelfte
gerichtopfeedback;
staan.
teamsamenwerkingen

werksfeerkrijgenveel
aandacht.





Resp. Leiderschapsstijl
23.
vn


24.
mjn

25.
mjn
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Orthodox-protestantserespondenten
HRM-beleid
Opvatting over onderscheid tussen de protestantse geloofsoriëntaties
Ikgeefduidelijkleiding, Medezeggenschapis
Dereformatorischewereld
maarinootmoed,nedebelangrijk,delijnenzijn
(orthodox-protestants)is
righeidenzachtmoedigkort,krachtigenadequaat. eenkapitalistischewereld,
Medewerkersworden
heid(degavenvande
’t moet allemaal mooi,
Geest).Ikzoomgraagin gestimuleerdtotopleidingrootenduurzijn,metde
opdekwaliteitenvan
gen,dieinhetbelangvan nadrukopdeeigenlemensenenprobeerdaar
deorganisatiezijn.De
vensstijl,maardeorthocommunicatieisopen,een dox-protestantenzijnniet
mensenintelatengroeigevoelgevendvanwaarinstaatomovergeloofte
en.Ikbeneencoördinator,coachend,productge- dering,respectengehoord praten,integenstellingtot
richteningrijpendalshet worden.
modern-protestanten.Bij
foutgaat.
orthodox-protestantse
jeugdiseenverandering
vangedragsregelsnaarde
werkelijkekernvanhet
geloof.

Resp. Leiderschapsstijl
26.
vn


Geconstrueerdecodering
Eencentraalhulpmiddelbijdeuitvoeringvandeanalyseishettoekennenvancodes
(of labels, aanduidingen van inhoudelijke betekenis) aan tekstfragmenten uit de
interviews.Hierdoorkunnenwedetekstvandeinterviewscomprimeren,waardoor
de analysesoverzichtelijkgemaaktkunnen worden.Inplaatsvansteedsdeteksten
zelf te analyseren, vindt de ‘statistische’ analyse plaats op basis van de gegeven
codes.Detekstenwordendaarnahoofdzakelijknoggebruiktomtecheckenofwede
juiste interpretaties hebben gegeven en om eventuele aanvullende coderingen te
makenindiendeanalyseditaangeeft.
We hebben vooraf bepaald dat ten behoeve van de analyses de fragmenten uit de
interviewscodes(oflabels)zullenkrijgendiepassenbijhettheoretischconceptvan
leiderschapsstijlenHRM-beleiduithoofdstuk2.Dezewerkwijzewordt‘geconstrueerde codering’ genoemd. We hebben voor de geconstrueerde codering gekozen
omdatwenauwwillenaansluitenbijhetkwantitatiefonderzoek.Degebruiktelabels
voordecoderingvandeinterviewfragmentenzijndefacettenvanleiderschapsstijl:
1.hiërarchischepositionering,2.aansturingvandemedewerkers(mensbeeld)en3.
invullingvanderolalsmanagerenvoorHRM-beleid:4.organiseren,5.investeren
en6.respecteren.

7.2.2Waardetoekenning
De tweede fase bestaat uit het geven van een score, dat wil zeggen het toekennen
van een waarde aan elk geselecteerd (gelabeld) tekstfragment. In de onderstaande
tabel7.2.2gevenweeenanalyseschemameteenbeknoptetheoretischebeschrijving
vanopvattingendiealskenmerkendgezienkunnenwordenvoordetweeprotestantsecategorieën.Ditanalyseschemasluitnauwaanbijdebeschreventheorieoverhet
protestantisme in hoofdstuk 1 en de paragrafen 2.2 en 2.4. Dit analyseschema gebruiken weomeen waarde toetekennenaandeindevorigestapgelabelde interviewfragmenten.Dewaardewordtbijelkfacettoegekendopbasisvaneencontinuum van de variabele ‘mate van orthodox- of modern-protestants denken’, met als
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uiterstensterkorthodox-protestantsenerzijdsensterkmodern-protestantsanderzijds.
Hierdoorworden6variabelenverkregen.Aandehandvandeinhoudvanhettekstfragment stellen we vast in welke mate het antwoord als orthodox- of modernprotestantsistetyperen.DewaardenwordendooronstoegekendopeenvijfpuntsLikertschaal.Dewaardenopdeschaalvariërentussen:sterkorthodox-protestants=
waarde 1 en sterk modern-protestants = waarde 5, zie tabel 7.2.2. De gegeven beschrijvingenbijdezesfacettenintabel7.2.2zijnzoalsgezegdkenmerkend voorde
tweeprotestantsecategorieën,maarzijnnietde uiterstenvanhetcontinuüm.Naarmate de beschrijving meer van toepassing is bij de betreffende categorie, gaat de
waardeinderichtingvandeuiterstewaarde,namelijkeen1bijorthodox-protestants
eneen5bijmodern-protestants.
Hethierbeschrevenonderscheidtussendetweecategorieëniseenveelgenuanceerder meetinstrument dan de schalen in het kwantitatieve onderzoek. Dit analyseschema gebruiken we om te toetsen of en zo ja in hoeverre deze twee categorieën
met elkaar overeenstemmen qua managementopvattingen. Hierdoor kunnen de gevondenresultateninhetkwantitatiefonderzoekbevestigdofgefalsificeerdworden.
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Tabel 7.2.2 Analyseschema voor de 6 variabelen
Facetten


Orthodox-protestant↔ Modern-protestant
1
2
3
4
5

Leiderschapsstijl
Hiërarchischepositionering

Aansturingvandemedewerkers(mensbeeld)

Invullingvanderolals
managers

Organiseren

Investeren

Respecteren

Werknemerisgehoorzaam-
heidverschuldigdaande
werkgever(RMU,2003).De
werkgeverisbekleedmet
gezag,afgeleidvanGod.
Leidinggevendeheeftzeggenschapoverdeondergeschikten:eenGoddelijkeeis
(VogelaarenBregman,1983;
Schalk,2007).
Mensenzijnvannaturegeneigdtothetkwade.Zijnniet
goedinstaatomverantwoordelijkheidtedragen(VogelaarenBregman,1983).De
mensisvannatureafkerig
vanonderwerpingengezag
(RMU,2000).
De manager is een ‘vaderlijk’
voorbeeldenvoortrekker
(RMU,2003).

HRM-beleid
Deondernemingsraadis
bedreigendvoordebevoegdhedenvanhetgezag.Werkoverlegiseengoedevorm
vanmeedenkendoorwerknemers(VanSilfhout,1985;
VanderZwan,2007).
Medewerkerszijnindienst
vandeorganisatieomte
produceren,deinvesteringen
zijngerichtophetproductieproces,hardwerkeniseen
gebodvanGod(Dekkeren
Peters,1989).Investeringen
zijngerichtophetverbeteren
vanhetproductieproces
(RMU,2003;Schalk,2007).
Communicatieisfunctioneel;
informatiegeeftmenvoor
zoverdatnodigenwettelijk
verplichtis.Rechtenvan
werknemerszijnbegrensd
(RMU,2000).

Gelijkwaardigheidininbreng,
ondanksverschilinpositie,
opbasisvanvertrouwen.
Medewerkerszijnmondig
(DenBakker,2006).Dienend
leiderschap(Maris,1997)en
horizontaleinvullingvande
relatie(Dekker,2002).
Iedermensheeftkwaliteiten
enisinprincipebetrouwbaar
(Veerman,1995;Dekker,
2002).Demensheeftunieke
mogelijkhedenenisgeroepen
tothetnemenvanverantwoordelijkheid(Noordergraaf,1981;Meissner,2008).
Eenmanagerheefteeninspirerendeencoachenderol
(Dekker,2002;Loeff,2004).
Deleiderschapsstijlwordt
getypeerdalsdienendleiderschap(Maris,1997).
Medewerkershebbeneen
medeverantwoordelijkheiden
inspraakbinnenhetarbeidsproces(Verkerk,2002).
Ondernemingsradendienen
adequaatgefaciliteerdte
worden(Meissner,2008)
Bijdescholings-enontwikkelingsdoelenstaandemedewerkerscentraal,alsvoorwaardevoordeontwikkeling
vandeorganisatie(Verkerk,
2002).

Openenwederkerigecommunicatie(VandenBelt,
2005;DenBakker,2006).
Complimenterenincombinatiemetopeneneerlijkefeedback(Verkerk,2005).
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Wezijneronsvanbewustdatdebeschrijvingintabel7.2.2eenenigszinsvertekend
beeldvandebetreffendecategoriekangeven.Dewerkelijkheidisveelgenuanceerder. We willen nogmaals benadrukken, dat het hier een theoretische beschrijving
van de twee protestantse categorieën betreft. De beschrijving van deze typering is
enerzijds gebaseerd op publicaties die qua achtergrond behoren tot een van deze
twee categorieën en anderzijds op beschrijvingen uit wetenschappelijk onderzoek,
blijkenduitdeliteratuurverwijzingeninhetanalyseschema.

7.2.3Vergelijkingvantoegekendewaarden
Wij,alsbeideonderzoekers,hebbenonafhankelijkvanelkaarbijelkintervieween
waarde toegekend aan de gelabelde tekstfragmenten, volgens het analyseschema,
tabel7.2.2.Dezeonafhankelijkewaardetoekenningisgekozenuitoogpuntvancontroleopdebetrouwbaarheid.
Vervolgenshebbenwe,alsderdefase,descoresperfacetnaastelkaargelegdenis
gekekenin welke mateer overeenstemmingbestaatinde gemiddelde scores.Daar
waar een verschillende waarde werd gegeven, is bediscussieerd waardoor het verschilisontstaanenhoebelangrijkditisvoorhetonderzoek.Indepraktijkbleekdat
erzichslechtseenzeergeringaantalverschillenvoordoettussendescores.In8van
de 156 gevallen (26 interviews maal 6 labels) is een verschillende waarde toegekend, zie tabellen 8.2.2 (leiderschapsstijl) en 8.2.3 (HRM-beleid). De verschillen
bleken steeds minimaal te zijn, bijvoorbeeld dat bij een bepaald fragment de ene
onderzoeker een waarde 4 (modern-protestants) toekent en de andere onderzoeker
eenwaarde5(sterkmodern-protestants).Beslotenisomdeverschillenindescores
telatenbestaanen metgemiddeldescoresverdertegaan.Dezegemiddelde scores
gebruikenweindeanalyses,diewebeschrijveninhoofdstuk8.
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8

Orthodox-protestantseversusmodernprotestantsemanagers




8.1Inleiding
Inhoofdstuk4hebbenwebijdedoelstellingvanhetkwalitatiefonderzoekeendrietalvragengeformuleerd,welkeweindithoofdstuktrachtentebeantwoorden.Hierdoorisdithoofdstuk,conformdebeschrijvinginparagraaf7.2,devierdefaseinde
analyseprocedure,namelijkdeintegratiefase.
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten die door toepassing van twee typen
analyses verkregen zijn. Bij de beperkte statistische analyse en de descriptieve inhoudsanalyseindeparagrafen8.2en8.3gaanweinopdeeersteonderzoeksvraag
vanhetkwalitatieveonderzoek,namelijkdevraagnaareenbevestigingoffalsificatievandegevondenresultateninhetkwantitatieveonderzoek.Inparagraaf8.3geven we een impressie van de (nuance)verschillen tussen de opvattingen van
orthodox-enmodern-protestantserespondenten.Inparagraaf8.4gevenwemogelijke verklaringenvande gevondenovereenstemminginopvattingentussendebeide
protestantsecategorieën:eenantwoordopdetweedeonderzoeksvraag.Paragraaf8.5
geeft,alsantwoordopdederdeonderzoeksvraag,eenaanvullendenmeergenuanceerd beeld van de resultaten van het kwantitatieve onderzoek. Dit betreft een beschrijving van de opvattingen die respondenten hebben over het bestaan en de
inhoudelijke betekenis van de beide protestantse categorieën en hoe deze zich tot
elkaarverhouden.Hethoofdstukwordtinparagraaf8.6afgeslotenmeteenreflectie
op de resultaten en een samenvatting, waarbij we een verbinding maken met het
theoretischkaderenderesultatenvanhetkwantitatiefonderzoek.

8.2Statistischevergelijkingvanmanagementopvattingen
De vergelijking van gemiddelde scores betreffende de managementopvattingen is
eenbeperkte vorm vaneen ‘statistische analyse’.Geletophetkleinaantalrespondenten (n=26) dat in de steekproef van het kwalitatief onderzoek is opgenomen,
willen we de term ‘statistische analyse’ zeer voorzichtig gebruiken. We beperken
dezeanalysetoteenvergelijkingvangemiddeldewaarden(scores)diewealsonderzoekers hebben toegekend, waarvan het proces in paragraaf 7.2.2 is beschreven.
Dezebeperkingpassenwetoeomredendathettoekennenvandewaardeneen tamelijksterkematevansubjectiviteitinhoudt.Bijeenrelatiefkleinaantalrespondentenkaneenkleineveranderingineenaantaltoegekendewaardendeuitkomstenvrij
sterkbeïnvloeden.Overigenshebben we,zoalsinde genoemdeparagraafbeschreven, gestreefd naar zoveel mogelijk objectiviteit in het analyseproces. In de tabel
8.2.1zijndegemiddeldewaardenperfacetweergegeven,onderverdeeldindetwee
protestantse categorieën. In deze tabel blijkt tevens de mate van overeenstemming
vancoderingtussendebeideonderzoekers,variërendvan88,5%tot100%.
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Tabel 8.2.1 Gemiddelde scores van managementopvattingen per protestantse categorieën, per facet van leiderschapsstijl en HRM-beleid
Facetten
OrthodoxModernSig.*) Overeenstemprotestant
protestant
mingcodering
dooronderzoekers

Gemiddelde Gemiddelde

%
waarde
waarde
Leiderschapsstijl
Hiërarchischeposi4,26**)
4,61
,160
88,5
tionering

Aansturingvande
4,84
4,92
,558
100
medewerkers
(mensbeeld)
Invullingvande
4,61
4,61
1,000
92,3
rolalsmanager
HRM-beleid
Organiseren
4,76
4,88
,441
96,2
Investeren
4,69
4,76
,651
92,3
Respecteren
4,84
4,84
1,000
100
*) Significantie m.b.t. verschillen tussen de twee categorieën (One-way ANOVA)
**) Theoretisch minimum= 1 en maximum=5

Indebovenstaandetabelgevenwedegemiddelde waardenweerperfacet,waarbij
het theoretisch minimum 1 is en het maximum 5. Deze gemiddelde waarde wordt
bereikt, doordat de scores van de 13 respondenten (per protestantse categorie) bij
elkaarwordenopgeteldengemiddeld(gedeelddoor13).Hettheoretischmaximum
kanbereiktwordenalsalle13respondentendewaarde5krijgenbijhetbetreffende
facet(13x5=65),wekrijgenindiesituatie:65/13=5(=gemiddeldescore).
Opmerkelijk vinden we dat zowel bij de orthodox-protestantse als bij de modernprotestantse respondenten de gemiddelde waarden zeer hoog zijn. Discussie over
dezehogegemiddelde waardenheeftertoegeleiddatwenogmaalskritischhebben
gekeken naar de door ons toegekende waarden bij de onderscheiden facetten. We
hebben geconstateerd dat het analyseschema van tabel 7.2.2 door beiden strikt is
toegepastendatdewaardenpassenbijdeopvattingenvandemanagers,zoalsdiein
deinterviewtekstentelezenzijn.
WekunnenvaststellendatdeopvattingentenaanzienvanleiderschapsstijlenHRMbeleidvanzoweldeorthodox-protestantenalsvandemodern-protestantensterkmet
elkaarovereenkomeneneen hoog modern-protestants gehaltehebben.Erzijnzeer
kleine–niet-significante–verschillen inopvattingenteconstaterentussenrespondenten van beide categorieën. Verderop in dit hoofdstuk bij de inhoudsanalyse in
paragrafen8.3.1en8.3.2gaanwenaderinopdezeovereenkomsteninmanagementopvattingen.

VergelijkingschalenleiderschapsstijlenHRM-beleid
Na de toekenning van de waarden aan de tekstfragmenten (=items), zijn schalen
(=‘somscores’) met de betreffende items geconstrueerd voor leiderschapsstijl en
HRM-beleid.Dezeschalengevendemateaanwaarindeopvattingenvanderespon-
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denten over leiderschapsstijl en HRM-beleid als orthodox- of modern protestants
zijn te typeren. Zie voor leiderschapsstijl tabel 8.2.2 en voor HRM-beleid tabel
8.2.3.
We hebben voor de ‘schalen’ eenbetrouwbaarheidsanalyseuitgevoerd,aandehand
vandeinparagraaf5.2(schaalconstructie)beschrevencriteria.Beideschalenvoldedenaandecriteria,datwilzeggen:erzijngeennegatieveinter-itemcorrelaties,de
item-totaalcorrelatie(ITC)isvooralleitems≥0,3en de Cronbach’s alpha is > 0,8.
Tabel 8.2.2 Schaal ‘mate van orthodox- of modern-protestantse leiderschapsstijl‘.
Schaal ‘mate van orthodox-ofmodernprotestantseleiderschapsstijl’ (3 items)

Hiërarchischepositionering
Aansturingvandemedewerkers(mensbeeld)
Invullingvanderol
Cronbach’s alpha: 0,9096 (3 items)
*)ITC=item-totaal correlatie

Gem.

Std.
dev.

ITC*)

N

4,44
4,88
4,61

,621
,325
,553

,534
,468
,321

26
26
26

Tabel 8.2.3 Schaal ‘mate van orthodox- of modern-protestants HRM-beleid’.
Schaal ‘mate van orthodox-ofmodern-protestants
HRM-beleid’ (3 items)

Gem.

Std.
dev.

ITC*)

N

4,82
,372
,483
26
Organiseren
4,73
,429
,674
26
Investeren
4,84
,367
,417
26
Respecteren
Cronbach’s alpha: 0,9620 (3 items)
*)ITC=item-totaal correlatie

Degemiddelde waardenop de beide schalen voor ‘mate van orthodox-ofmodernprotestantse’ leiderschapsstijl en HRM-beleid worden voor de twee protestantse
categorieënvergelekenintabel8.2.4.

Tabel 8.2.4 Vergelijking van schaalgemiddelden per categorie
Sig.verschil
Schaal:matevanorthodox-
OrthodoxModerntussencategoofmodern-protestants:
protestant
protestant
rieën**)
Leiderschapsstijl
*)4,576
4,717
,360
HRM-beleid
4,743
4,846
,467
*) Schaalscore: theoretisch minimum=1 en maximum=5
**) Significantietoets: One-way ANOVA

Uit tabel 8.2.4 blijkt dat modern-protestantse managers een iets hogere mate van
modern-protestantseopvattinghebbendandeorthodox-protestantsemanagers,maar
hetverschilis–evenalsbijtabel8.2.1–nietsignificant.
Deeersteonderzoeksvraagluidt: ‘Kan metbetrekkingtot de managementopvattingenvanprotestantsemanagerseenbevestigingdanweleenfalsificatievanderesultaten van het kwantitatief onderzoek worden gevonden?’ De uitkomst van deze
statistische analyse, geen verschil in managementopvattingen tussen orthodox- en
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modern-protestanten, bevestigt het desbetreffende resultaat van het kwantitatief
onderzoek.

8.3Inhoudelijkevergelijkingvanopvattingen
In deze descriptieve inhoudsanalyse willen we de verschillen in accenten bij de
managementopvattingen en nuanceringen in levensstijl laten zien, waardoor duidelijk wordt dat de beide categorieën – ondanks de hiervoor geconstateerde globale
overeenkomsten–tócheeneigenkarakterhebben.
Opgrondvandetheorie,zoalsbeschreveninparagrafen1.4en1.7,verwachttenwe
eenverschilindemanagementopvattingentussenderespondentenuitbeideprotestantsecategorieën,hetgeenzowelbijhetkwantitatieveonderzoekalsbijditkwalitatieve onderzoek niet houdbaar bleek. De orthodox-protestantse managers vertonen
eensterkmodern-protestantsgehalteinhunmanagementopvattingen.Hierdoorkan
gesprokenwordenovereenklooftussende(dogmatische)geloofsleervandeorthodox-protestantse respondenten en hun opvattingen over de managementpraktijk, of
zoalsvaakgezegdwordt:de‘klooftussenleerenleven’(VanderMeiden,1993).
Wegeveneenuitvoerigeinhoudsanalyseomdaarmeedeindeinterviewsgeconstateerdetegenstellingtussendedogmatischeleerendeopvattingenoverde managementpraktijk(hetleven)tekunnenduiden.Weconstaterenindeinterviewsbijveel
orthodox-protestanten een zekere spanning tussen dogma’s en praktijk. Om deze
spanning ten volle te laten blijken, presenteren we veel en soms lange citaten van
respondentenoverhunopvattingenoverenvoorbeeldenuitderealiteitvanhunwerk
enprivéleven.Hierdoorkrijgtdemanierwaaropmendespanningtrachtopteheffen, namelijk door toepassing van het dogma van de ‘algemene genade’ (zie paragraaf1.4)eenduidelijkbeeld.Debeantwoordingvanonzetweedeonderzoeksvraag
naar de verklaring van de geconstateerde overeenkomst qua managementopvattingen,ondanksforseverschilleninbeledengeloof,krijgtopdezewijzemeernuance
enzeggingskracht,hetgeenbeschrevenwordtindevolgendeparagraaf.

Steedsalsweeenrespondentciteren,gevenwedataandoorhetcitaatcursiefafte
drukken en de respondent met referentienummer tussen haakjes aan te geven. Dit
nummerrefereertaanhetnummerdatderespondentinhetoverzichtmetdebeknoptesamenvatting vandeinterviews heeftgekregen,tabel7.2.1.De vierpredikanten
diezijngeïnterviewd,zijnnietindatoverzichtvandeinterviewsopgenomen,omdat
zijgeenmanagerzijn,dusnietalsrespondent,maaralsexpertsbeschouwdworden.
De peiling van hun opvattingen is vooral bedoeld om een theologische onderbouwingvandeopvattingenvanmanagerstekunnengeven(zieparagraaf4.3).Voorafgaandaandeinhoudsanalysevandeinterviewsmetdemanagersgevenweeenkorte
samenvatting van de opvattingen van de predikanten, zowel over leiderschapsstijl
alsoverHRM-beleid.Dezeopvattingenvandeexpertskunnendaarnahelpenbijhet
vindenvaneenverklaringvanderesultatenvanditkwalitatiefonderzoek.

Experts(predikanten)overleiderschapsstijlenHRM-beleid
We hebben zoals aangegeven in tabel 4.3.1 van beide categorieën protestanten elk
tweepredikantenalsexpertgeïnterviewd.Wehebbenhengevraagdvanuithungeloofsoriëntatie op de onderwerpen van de interviewvragen in te gaan. Aan hen is
dezelfdestartvraaggesteldalsaanderespondenten, te weten: ‘Kunt u vertellen hoe
uaankijkttegenarbeidsverhoudingen tussen leidinggevende en ondergeschikten’.In
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dezeparagraafgevenwedevisievandepredikantenophetbegripleiderschapsstijl
enHRM-beleid.

Detweeorthodox-protestantseexpertsbeginnendebeantwoordingvanuit,zoalsze
datzelf aangeven,eenprincipieeluitgangspunt, namelijk metde nadrukopdeonderlingehiërarchischeverhoudingengehoorzaamheid.Dezepredikantenplaatsende
verantwoordelijkheid van de mens in een duidelijk gezagskader. Er is sprake van
een gezagsordening (= scheppingsorde aldus een predikant), waarbij het afleggen
van de verantwoording een belangrijk onderwerp is. De gezagsverhouding tussen
leidinggevendeenonderschiktedientechterwelharmonieustezijnengebaseerdop
naastenliefde.Eenpredikantgeeftditalsvolgtaan:‘We hebben niet een gezagsverhouding met slaafse vrees’. Ook wordt aangegeven dat: ‘het denken alleen maar van
bovenaf, waarbij de ondergeschikte slechts als marionet of pion wordt gezien, niet
op Bijbelse principes is gebaseerd. Ieder mens moet men aanspreken op zijn hoge
taak en roeping’.Beidepredikantengevenaandat ‘de mens door de zondeval niet
beantwoordt aan de bedoeling die God met hem of haar heeft’. Beiden geven aan
datdemensverantwoordelijkblijftvooreigenhandelen.
Indegesprekkenmetdeorthodox-protestantsepredikantenbesprekenwedediscrepantie tussen het pessimistische mensbeeld vanuit de leer (dogma) – de mens is
geneigdomGod,zichzelfen denaastetehaten–enerzijdsenhetpositieve mensbeeld –de mens heeft het vermogen om verantwoordelijkheid te dragen en de wil
omgoedtewerken–anderzijds.Beideexpertsgevenaandatdedogmatischeopvatting van de ‘algemene genade’ (zoals beschreven in paragraaf1.4)deklooftussen
dezetweetegengesteldemensbeeldenoverbrugt.Eénvanbeideexpertsvindtdathet
negatieve, pessimistische mensbeeld, zoals dat binnen het orthodox-protestantisme
gehanteerd wordt niet echt een Bijbels mensbeeld is. Ook vindt hij, dat dit mensbeeld onterecht zo’n grote plaats heeft binnen deze calvinistische levensbeschouwing, waarbij hij zich baseert op de ruimhartige mensvisie van Calvijn, zoals dat
blijkt uit zijn standaardwerk ‘De Institutie’ (Calvijn, 1923). Deze predikant is van
meningdatdeorthodox-protestantsetraditiezichzelfinstandhoudtenversterktop
grondvandetraditie,inplaatsvanopgrondvandebasis:deBijbelenhetgenoemdestandaardwerkvanCalvijnzelf.
De andere orthodox-protestantse expert vergelijkt de medezeggenschap van werknemersmetdeinbrengvandevrouwbijbeslissingeninhethuwelijk.Erissprake
vanhetmeedenkenennietregerenvanuitdeondergeschikte.Dezevormkangetypeerd worden als een ‘geaccepteerde medezeggenschap’. Op basis van hunmensvisie vinden beiden dat mensen de mogelijkheden dienen te krijgen zich te
ontwikkelenalsmensendatdemensvannatureookdewensheeftomzichteontwikkelen.
Beide experts zijn van mening dat de communicatie binnen de organisatie ‘open’
moetzijn endatde manager –door de ‘algemene genade’ –blijk moet gevenvan
betrokkenheidmethetpersoneel.

De tweemodern-protestantsepredikantenbeginnendebeantwoordingvandevraag
over de visie op ‘hiërarchische positionering’ allebei met het benadrukken van de
gelijkwaardigheid,ofzoalseenpredikanthet noemt ‘evenwaardigheid’ van de mensen. Eén van beide modern-protestantse predikanten zegt dat dit een principiële
levenshouding is. De modern-protestantse predikanten plaatsen de eigen verant-
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woordelijkheidvanmensenineersteinstantiebinnenhetkadervandevrijheidvan
demens.Welwordtaangegevendateenduidelijkkadervoortakenenbevoegdheden nuttig is, maar de basis voor de onderlinge verhouding dient te liggen in de
erkenning van de unieke positie van elk mens. Beide experts herkennen het pessimistische mensbeeld van de orthodox-protestanten, maar nemen daar afstand van.
Zebenadrukkendemogelijkhedenendeuniekepositievandemens,zoalsdieinde
scheppingdoorGodaandemensgegevenzijn.Zijkunnenzichwelvoorstellendat
het dogma van de ‘algemene genade’ doororthodox-protestantsemanagersgebruikt
kan worden om op een modern-protestantse wijze te managen in tegenstelling tot
wat verwacht zou kunnen worden op grond van hun orthodox-protestantse mensbeeld(zieparagraaf1.4).
Beidemodern-protestantseexpertszijnvanmeningdatdemedezeggenschapgebaseerdmoetzijnophetrechtvanmensenommeteeneigenverantwoordelijkheideen
bijdrage te leveren aan het geheel van het bedrijf. Zij achten mensen in staat om
dezeverantwoordelijkheidtedragenen menendatzijookdaartoebereidzijn.Hun
opvattingomtrentontwikkelingsdoelenvanmedewerkersisgebaseerdophunvisie,
datmenseninstaatmoetenwordengesteldomzichteontplooienalsmensendaarnaastookalsvakman.Zijvindendatdecommunicatieopenmoetzijn,eenwederkerig proces tussen management en medewerkers en een uiting van respect en
betrokkenheid. Beide predikanten geven aan dat het ‘geven en dragen van verantwoordelijkheid’ voor iedereen binnen de organisatie de basis moet zijn voor het
HRM-beleid.
Alswebijdeonderstaandeinhoudsanalyseeenpredikantciterenwordtbijhetcitaat
als referentie (ods) voor orthodox-protestantse predikant en (mds) voor modernprotestantsepredikantvermeld.

8.3.1Leiderschapsstijl
Inleiding
We vinden het opvallend dat de orthodox-protestantse respondenten in de eerste
paarzinnendiezeuitspreken,alsantwoordopdestartvraagvanhetinterview: ‘Kunt
uvertellenhoeuaankijkttegenarbeidsverhoudingentussenuenuwondergeschikten?’ spreken over hun eigen positie en bevoegdheden. Orthodox-protestantse respondentengevenalseerste,voorhuncategoriekenmerkende,reactieantwoordenin
destijlvan:‘Het is natuurlijk heel belangrijk dat je als manager wel aan positiebepaling doet, dus op het moment ben ik wel degene die de kaders stelt en aangeeft en
uiteindelijk de beslissingen neemt: ‘tot hiertoe en niet verder’ (16);en‘Uiteindelijk
heb ik het wel voor het zeggen, het moet wel duidelijk zijn voor het personeel’(14).
Deze eerste reacties zien we ook bij de respondenten: (13), (15), (17), (19), (21),
(24)en(26).
Modern-protestantse respondenten geven veelal op de startvraag een eerste antwoord,waarinmenaangeeftdienstbaarenondersteunendnaarmedewerkerstewillenzijn.Ditherkennenwebijderespondenten:(1),(2),(3),(4),(6),(7),(9),(11)en
(12).
Deinhoudsanalysevandeinterviewsmetderespondentwordtaandehandvande
driefacettenvanleiderschapsstijlgegeven.
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Hiërarchischepositionering
Bijditfacethebbenwehetvooraloverdegezags-enmachtsverhoudingtussende
leidinggevendeenondergeschikten.Inhetanalyseschema(tabel7.2.2)blijktdatde
begrippen‘gehoorzaamheid’,‘gezagisafgeleidvanGod’,‘een zeggenschapoverde
ondergeschikten’ kenmerkend zijn voor de orthodox-protestantse opvattingen (VogelaarenBregman,1983;Schalk,2007).Demodern-protestantseopvattingenworden getypeerd met begrippen als: ‘gelijkwaardigheid’, ‘dienend leiderschap’ en
‘horizontale invulling van de relatie’ (Maris, 1997; Dekker, 2002; Den Bakker,
2006).Deze tegengestelde opvattingen worden indeinterviews over hetalgemeen
duidelijkherkend.Bijdehierondergegevenbeschrijvingvanditfacetkomendrie
onderwerpenaandeorde:a.formele gezagsverhouding,b.samenwerking met medewerkersenc.dienendleiderschap.

Verschillende orthodox-protestantse respondenten hebben gerefereerd aan de hiervoorgenoemdeopvattingenenverwijzeninhunantwoordopdevraagoverdehiërarchische positionering naar het gezag dat van God is afgeleid en maken een
vergelijking met het gezag dat ouders over kinderen hebben. ‘Ik geloof dat er een
Bijbelse relatie is zoals die in de Statenvertaling is aangegeven: meester en knecht.
Dat betekent voor mij dat er een bepaalde verhouding is tussen de leider en degene
die de leiding ondergaat. De verantwoordelijkheid die de manager heeft, in mijn
beleving, is de verantwoordelijkheid die hij van God gekregen heeft om te mogen
managen. Daarbij ben ik meer gefixeerd op het vader-zoon-gebeuren’ (21). Dit
voorgaande citaat wordt duidelijk aangevuld in het gesprek met een orthodoxprotestantsepredikant(ods).Wegevenhetbeginvanzijnantwoordweer:‘Wij nemen als uitgangspunt, dat gehoorzaamheid één van de eerste beginselen is van het
christendom. Christus is gehoorzaam geworden tot de dood, ja de dood des kruizes.
Wie Zijn beeld vertoont daar zal men ook gehoorzaamheid bewijzen aan degenen
die over hem gesteld zijn. Ook in het vijfde gebod: Eert uw vader en uw moeder. En
Jezus ging met Jozef en Maria af naar Nazareth en was hen onderdanig. Dit is het
eerste beginsel dat doorwerkt: God de Vader is het hoofd van Christus, Christus is
het Hoofd van Zijn gemeente, de man is het hoofd van zijn vrouw. De Statenvertaling gebruikt dan het woord ‘onderdanig’, dat is vandaag de dag een besmet woord,
maar geplaatst in het licht van het Evangelie heeft het niks gruwelijks of vernederends’ (ods). In dit citaat wordt verwezen naar de onderdanigheid van vrouwen
binnenhet huwelijk,kinderenbinnen hetgezinen werknemersindearbeidsrelatie
en tevens naar de verlossing van de zonden door de gehoorzaamheid van Jezus
ChristusaanGod.
In paragraaf 1.2 (de theorie van Weber over het calvinisme) wordt uitvoerig beschrevendatgehoorzaamheideenkenmerkisvanhetcalvinisme.Dezetheoretische
opvatting van Weber herkennen wij in opvattingen van de orthodox-protestantse
respondenten. De hiervoor geciteerde visie op de gehoorzaamheid is nadrukkelijk
verbondenaandegerichtheidophet ‘eer-geven’ aan God(Tawney,1964).Gehoorzaamheidwordtbinnendeorthodox-protestantsekringeninhetalgemeengezienals
eenbelangrijkelementindeonderlingeverhoudingtussenhoger-enlagergeplaatste,
bijvoorbeeld ouder-kind, werkgever-werknemer, leerkracht-leerling. In de HeidelbergseCatechismuswordtdezeonderlingeverhouding,inhetlichtvanhet5egebod
(‘Eert uw vader en uw moeder’) als volgt aangeduid: ‘Dat ik aan mijn vader en
moeder en aan allen die gezag over mij ontvangen hebben, alle eer, liefde en trouw
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bewijs, mij aan hun goede onderwijzing en tucht met gepaste gehoorzaamheid onderwerp en ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, omdat God ons door hun
hand wil regeren (zondag 39)’.IndeNotaarbeidsvoorwaardenbeleidvandeorthodox-protestantse werkgevers- en werknemersvereniging RMU heeft gehoorzaamheid een eigen plaats gekregen in het gedeelte over de verhouding tussen
leidinggevenden en ondergeschikten. ‘Werknemers worden gevraagd op een eenvoudige en gewillige manier gehoorzaam te zijn aan hun meerdere, en wel op dezelfde manier als wij Christus gehoorzaam dienen te zijn… Van de werkgever wordt
in ditzelfde verband geëist dat zij hun werknemers in alle billijkheid en zachtmoedigheid leiden “wetende dat ook uw eigen Heere in de hemelen is en dat geen aanneming des persoons bij Hem is”(Efeze 6:9)’(VanderZwan,2007).
Degeciteerdepredikantverwijstvoorzijnvisieopgehoorzaamheidnaardescheppingsorde.Hiermeewordtbedoelddatindescheppingvandewereldbepaaldisdat
de vrouw aan de man gehoorzaamheid verschuldigd is. Deze verplichting wordt
binnendeorthodox-protestantsekring,zoalshiervoorisaangegeven,doorgetrokken
naar alle relaties waarin sprake is van hoger- en lagergeplaatsten. Een orthodoxprotestantserespondentzegtinditverband:‘Ik ben gezagsdrager, het is de leidinggevende die op een gegeven moment besluiten neemt. En daar heeft men zich aan te
houden’ (16). Antwoorden met deze inhoud komen we tegen bij veel orthodoxprotestantserespondenten:(14),(15),(17),(19),(21),(24)en(26).
De dogmatische verplichting tot gehoorzaamheid van ondergeschikten kan bij leidinggevendenleidentotautoritairgedrag(VogelaarenBregman,1983).Eénvande
orthodox-protestantsemanagersverteltdathijzelfnietzoautoritairis,maardatautoritair gedrag wel bij orthodox-protestantse managers behoort: ‘Ik ken collega’s die
een reformatorische achtergrond hebben, maar die totaal anders leiding geven als
ik. Op een heel andere manier, soms ook keihard. Ik vraag mij zelf wel eens af: ‘Hoe
kun je nu inderdaad een reformatorische achtergrond hebben en zo zaken doen?’
(14).
Eenautoritaireleiderschapsstijlheeftwellichtnietalleenmaartemakenmetlevensbeschouwelijke oriëntatie, maar kan ook veroorzaakt worden door persoonlijkheid
enkarakter.Eenorthodox-protestantserespondentvermoedtdatzijnpositievehoudingaanzijnkarakterligt.Hijdenktdatzijnvisieandersisdanopgrondvanzijn
geloofsoriëntatie verwacht zou kunnen worden: ‘Maar dat ligt waarschijnlijk ook
wel gedeeltelijk in mijn karakter, want ik ken in onze kring ook leiders, die de naastenliefde voor het personeel veel minder hebben, die gewoon veel harder en zakelijker zijn’ (19).
Over het algemeen geven de respondenten van zowel orthodox- als modernprotestantsegeloofsoriëntatiebijhetfacet‘hiërarchische positionering’eengenuanceerd antwoord, waarbij de modern-protestanten, met name in het begin van de
beantwoordingdenadrukleggenopdegelijkwaardige verhoudingentussendeleidinggevendeenondergeschikten.
Een modern-protestantse respondent vertelt: ‘Ik ga uit van naastenliefde, dat wil
zeggen, liefde is een groot woord, maar je probeert er toch voor de ander te zijn’
(9).

Dewijzewaaroporthodox-protestantserespondentenzeggenleidingtegevenisover
hetalgemeen,nade eerstereactie, sterk gericht op het ‘samenwerken’, beslist niet
autoritair,gedeeldeverantwoordelijkheid,basisvangelijkwaardigheidenparticipa-
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tie. Dit herkennen we bij de respondenten: (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20),
(21), (23), (24), (25) en (26). Opmerkelijk vinden we dat vooral orthodoxprotestantserespondenteneenBijbelsebasisgevenaanhunstijlvanwerkenenopvattingenoverhiërarchischepositionering.Zijverwijzen vaak naar de ‘samenvatting
van de Tien Geboden’, namelijk ‘Godliefhebbenbovenallesendenaastealsjezelf’
en naar passages uit de brieven van Paulus, waarin wordt gezegd dat voor God
‘iedereen gelijk is’. Het personeel krijgt vanuit dezelfde Bijbelse grondslag veel
ruimteenverantwoordelijkheidomzijntaakuittevoeren;ditkomt,aldusveelrespondenten,debedrijfsvoering,hetproductenhetresultaattengoede. Zegevenaan
hetdraagvlakvanhetpersoneelnodigtehebben:(14),(15),(16),(17),(20),(21)en
(23).
De modern-protestantse respondenten geven over het algemeen aan dat ze willen
werken op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en veel gedelegeerde verantwoordelijkheidensamenwerkinghooginhetvaandelhebbenstaan.Slechts enkele
modern-protestantserespondentengevenaandatzijeenBijbelsebasishebbenvoor
hunvisie:(1),(5),(8),(10),(12).Verschillenderespondentenmakenbezwaartegen
het begrip ‘ondergeschikte’. Zij gebruiken liever de term ‘medewerker’ of ‘collega’.
De nuancering blijkt duidelijk uit het antwoord van een orthodox-protestantse manager: ‘Wij hebben een stel goed gekwalificeerde mensen, die hun vak goed verstaan, die kun je niet als kind behandelen. Je zou kunnen zeggen, vanuit mijn
(levensbeschouwelijke) achtergrond, zou je iets meer van een gezagsverhouding
kunnen laten gelden. Maar dat doe je niet. Ik ben vrij pragmatisch. Er zit ook wel
iets van de tijdgeest in’(18).Ookindegenoemde notaArbeidsvoorwaardenbeleid
van de RMU worden aanwijzingen gegeven voor werkgevers: ‘Creëer een goed
werkklimaat en draag zorg voor goede arbeidsverhoudingen en een stimulerend
sociaal beleid’(VanderZwan,2007).Hetverschiltussendedogmatischeopvatting
en de managementopvatting over de hiërarchische positionering geeft een zekere
spanning,dievooralbijorthodox-protestantsemanagersvoorkomt.

Een modern-protestantse manager geeft een duidelijk voorbeeld van een andere
benadering van de visie op het facet hiërarchische positionering. ‘In mijn leiderschap neem ik een dienende houding aan ten opzichte van het personeel, door niet
altijd boven hen te blijven hangen, maar ook naast hen te gaan staan. Deze inspiratie haal ik uit de Bijbel, waarin de Here Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om te heersen, maar ik ben gekomen om te dienen. En we hebben het voorbeeld van de Here
Jezus na te volgen’(1).Derespondentenvandemodern-protestantsecategoriegevenopvallendvaak hunvisieophiërarchischeverhoudingweermetdeaanduiding
van ‘dienend leiderschap’, waarbij zij vaak toevoegen ‘in navolging van Christus’.
Dienend leiderschap (Maris, 1997) is een begrip dat binnen (modern)-protestantse
kringenregelmatigwordtgebruikt.Veelvandezemodern-protestantserespondenten
gebruikenditookalstyperingvanhunrol alsmanager,zieverderopindezeparagraaf.

Conclusies‘hiërarchischepositionering’
Bijhetfacet‘hiërarchische positionering’ kunnenwedevolgendeconclusietrekken:
De interviews geven bij het eerste antwoord over de visie op ‘hiërarchische positionering’ een opmerkelijkverschiltezientussendeorthodox-enmodern-protestantse
respondenten. Negen van de dertien orthodox-protestantse respondenten leggen
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sterkdenadrukopdeformelegezagspositievandeleidinggevenden,hetgeenbijde
modern-protestantengeheelnietvoorkomt.Uitdehiervoorbeschrevenanalyseresultatenvanditfacetblijktverderdaterindepraktijkvanendeopvattingenoverhet
management nauwelijks verschil is tussen de beide protestantse categorieën. We
zienechterwélveelverschillenintaalgebruikenlevensstijl,somsookindeBijbelse
legitimeringvandeopvattingen,maardemanagementopvattingenzélfkomen,zoals
gezegd,sterkmetelkaarovereen.

Aansturingvandemedewerkers(mensbeeld)
Ditfacetbetreftdewijzewaaropdemanageraanzettothetwerkenomgaatmethet
gevenvanvrijheidenverantwoordelijkheidaandemedewerkers.Dezehandelwijze
vande managerisgebaseerdopeenminofmeerbewustevisieopdemensenhet
daarop gebaseerde mensbeeld. Het mensbeeld is derhalve op theoretische gronden
van grote invloed op zijn leiderschapsstijl (McGregor, 1960; 2006). Hieruit vloeit
voortdathetmensbeeldonlosmakelijkverbondenismetdelevensbeschouwingvan
de manager (Ten Bos, 2002; Verkerk, 2004). Bij de beschrijving van dit facet
schenkenweaandachtaandrieonderwerpen:a.hetmensbeeldvanbeideprotestantsecategorieën,b.detegenstellingtussenhetmensbeeldendemanagementopvattingen van orthodox-protestanten en c. de oplossingen voor de geconstateerde
tegenstelling.

Het orthodox-protestantse mensbeeld is gebaseerd op de ‘zondeval van Adam’,
zoalsookdoordeexpertsisaangegeven.Inhetanalyseschema(tabel7.2.2)treffen
we de kenmerkende aspecten aan: ‘geneigd tot het kwade, niet goed in staat om
verantwoordelijkheidtedragen,nietinstaattoteniggoed’(VogelaarenBregman,
1983;Veerman,1995).
Het modern-protestantse mensbeeld is gebaseerd op de schepping. Kenmerkende
aspecten zijn: unieke mogelijkheden voor ieder mens, geroepen tot het nemen van
verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid (Noordergraaf, 1981; Dekker, 2002). Eén
modern-protestantse respondent heeft dit als volgt duidelijk verwoord: ‘God heeft
mij uniek gemaakt en ik doe wat bij mij past. Dit vind ik ook erg centraal bij mijn
houding naar mijn medewerkers toe, want ik denk dat God ieder mens capaciteit
heeft gegeven en dat je dat ook uit moet bouwen voor iedere medewerker, zodat hij
optimaal tot zijn recht komt’ (13).
Hoeweldeopvattingenvanderespondenten uitdetweecategorieën statistischgezien metelkaarovereenkomen(zie tabel8.2.1),is het vooralhet hierna genoemde
verschildatopvalt bijde eerstereactieoponze vragenoverde ‘aansturing vande
medewerkers’.
Deorthodox-protestantenlateninheteersteantwoordeenpessimistischmensbeeld
doorklinken en de modern-protestantse respondenten geven een eerste reactie op
basisvaneenpositiefmensbeeld.Indezeeersteantwoordenzienweeenempirische
bevestigingvanwatweinparagraaf1.4weergevenoverhetprotestantsemensbeeld.

Deopvattingenvandemodern-protestantserespondentenwordenondersteunddoor
wat een modern-protestantse predikant hierover zegt: ‘Vanuit Bijbels opzicht is de
mens een schepsel van God en dan is er dus geen sprake van hiërarchische verhoudingen: dat de één meer waard is dan de ander, als schepsel ben je evenwaardig.
Dat is principieel en dat vind ik een levenshouding. En dát heb je nodig om op een
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evenwichtige manier in het leven te staan, dat je jouw medemens als een medeschepsel ervaart, niet boven je en ook niet onder jou. Ik heb een positief mensbeeld, terwijl ik tegelijkertijd wel weet dat het kwaad mensen aankleeft’ (mds).

Een groot deel van de orthodox-protestantse respondenten geeft aan dat zij vanuit
eenBijbelse(reformatorische)visiemetdemedewerkersomgaan.Mennoemtdaarbijdatmenondanksdezondeval,tochveelgoedszietbijdemensenendatmenhen
veel vertrouwen kan geven. De orthodox-protestantse managers geven aan de medewerkers ruimte voor eigenwaarde en hanteren als visie: de mens is uniek, goed
geschapen en kan veel verantwoordelijkheid dragen: (14), (15), (20), (22), (23).
Sommigen voegen daaraan toe dat men medewerkers tot ontplooiing moet laten
komenen moetlaten werken metdetalentendie zehebben:(16),(17),(18), (19),
(22),(25)en(26).
Verderopindithoofdstuk,inparagraaf8.5,gaanweinopdetegenstellingtussende
leer (mensbeeld) van de orthodox-protestantse managers en de praktijk van hun
beleidinzakedemedewerkersendespanningdieditkangeven.
Veelvandemodern-protestantserespondentengevenaandatzeingoedvertrouwen
omgaan met hun personeel. Zij gaan uit van een goede moraal, positieve kracht,
talentenenmogelijkheden.Erisoverhetalgemeenineenopensfeerrespectvoorde
persoonvandemedewerker:(1t/m13).
Vrijwelalle respondenten,duszowelde orthodox-alsde modern-protestantse managers, geven (in de verdere beantwoording van de vragen over de aansturing van
medewerkers)blijkvaneenpositieftotzeerpositiefmensbeeld,ditintegenstelling
tothethiervoorbeschrevenverschilindeeerstereactieopdevragen.Degemiddeldewaardenopdevariabelematevanmodern-protestantsdenken(tabel8.2.1)bijdit
facetvanbeidecategorieënrespondentenliggendichtbijelkaarenerisgeensignificant verschilindegemiddeldescores.Indegesprekken metorthodox-protestantse
managers constateren we regelmatig een zekere spanning tussen het dogmatische
mensbeelddatdemanagervanuitdelevensbeschouwingheeftenhetmensbeelddat
hij of zij presenteert in het interview als basis voor de leiderschapsstijl. Sommige
orthodox-protestantse respondenten hebben dit concreet verwoord: ‘Ik ervaar een
zekere spanning tussen mijn reformatorische achtergrond en hoe ik vind dat mensen
functioneren. Ik heb veel vertrouwen in mensen. Als je dieper doordenkt en zegt dat
mensen ‘niet in staat zijn tot enig goed’, dan is dat wat anders. Ik zie veel goeds bij
mijn mensen’ (20).Hethiervoorgeciteerdecalvinistischedogma‘de mens is niet in
staat tot enig goed’ is voor de betreffende respondent (en voor veel anderen) niet
geheel bepalend voor zijn managementvisie betreffende de aansturing van medewerkers. Het dogma behelst een pessimistisch mensbeeld, terwijl de managementopvattingeneenpositiefmensbeelduitstralen.Ditblijkteveneensuithetvervolgvan
watde betreffenderespondentzegt: ‘Als men uitsluitend vanuit deze opvatting zou
handelen en mensen vanuit dit dogma zou aansturen, zou het managen van mensen
een wanhopige zaak zijn’(20).

Hiermee raken we de kern van dit kwalitatief onderzoek, namelijk dat orthodoxprotestantse managers, ondanks hun orthodox-protestantse leer (dogma’s), toch
modernemanagementopvattingenblijkentehebbenendezetoepassenindepraktijk.
Een orthodox-protestantse respondent geeft zijn visie over hoe men om kan gaan
met het dogma dat de mens zondig en slecht is: ‘Je moet de verantwoordelijkheid
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die je bij hen op de schouders hebt gelegd, op een goede manier geven en nemen…
Die zondigheid die mensen in zich hebben. Het ontslaat je niet van plichten. … Het
is niet alleen maar: de mens is geneigd tot alle kwaad en niet bereid om iets goed te
doen, zo staat het er, hé?, daarmee moet je niet zeggen: Laat het dan maar gaan,
want dan kan je toch niets meer doen? Dan krijg je een fatalistische houding, die ik
niet ondersteun!’(21).Ditantwoordvandezemanageriskenmerkendvoordewijze
waarop de orthodox-protestantse managers omgaan met hun dogmatische mensbeeld.Zijkiezenervooromvoordepraktijkvanhetwerkeenpragmatischeinvalshoekte nemen.Een orthodox-protestantsepredikantgeeft hettreffendaandoorde
vergelijkingmeteenhuwelijkssluiting:‘Dat zijn twee zondige mensen, die naar de
leer elkaar haten, naar het wezen van hun bestaan, toch gaan ze vrijwillig dat verbond aan. Wij zeggen, de liefde komt van God, dus God brengt bijeen, legt liefde in
het hart en binnen het kader van die liefde is die gezagsverhouding een vanzelfsprekendheid. Trek je dit nu door naar het bedrijf, dan heb je gezagsdragers, je hebt
medewerkers en door de algemene genade Gods, laten we daar maar eens beginnen,
is er betrokkenheid: men werkt graag, heeft lust tot werken, wil mee bouwen en dan
krijg je een bepaalde harmonie’ (ods). In deze opmerking van de predikant wordt
een verwijzing gegeven naar het dogma van de ‘algemene genade van God’. De
‘algemene genade’ is waarschijnlijk het dogmatische principe dat het mogelijk
maaktomeenpessimistischmensbeeldvoorhetgebruikindepraktijkomtevormen
tot een positief mensbeeld. Door het toepassen van het dogma van de ‘algemene
genade’ kunnen orthodox-protestantse managers in hun werk vorm geven aan hun
leiderschapsstijlvanuitdeopvattingdat medewerkers veeltalenten hebben,te vertrouwen zijn, verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen en in principe zich
willeninzettenvoorhetbedrijf.Datdittoepassenvanhetgenoemdedogmanietbij
iedereenevengoedlukt,blijktweluitdeopmerkingenvanrespondentenovercollega-managers die men kent, die ‘hard en zakelijk’ met het personeelomgaan.

Conclusies‘aansturingvandemedewerkers’
De conclusie uit de inhoudelijke vergelijking van opvattingen over de ‘aansturing
van de medewerkers’ kunnen kort zijn. De managementopvattingen van de beide
categorieënprotestantserespondentenkomensterkmetelkaarovereen.Ditondanks
een verschillend mensbeeld dat zij erop na houden. Orthodox-protestanten lijken
hunpessimistischmensbeeldniettehanterenalsbasisvoorhunmanagementopvattingen. Zij lijken het dogma van de ‘algemene genade’ te gebruikenomdetegenstelling tussen het mensbeeld van hun geloofsoriëntatie en dat van hun eigen
managementopvattingenopteheffen.

Invullingvanderolalsmanager
Inparagraaf2.3.3hebbenweaangegevendateenmanagerovertuigingenenvooronderstellingenheeftdieleidentoteen‘typemanagementgedrag’ waarmeezijn‘rolals
manager’ kan worden aangeduid (Quinn et al., 1998). Deze vooronderstellingen
betreffen o.a. de visie hoe een organisatie dient te functioneren en de opvattingen
overhoemenvanuitdedirectiepositiezichdienttegedragen.Inditgedeelteschrijven we hoe de respondenten hun rol typeren en vertellen hoe hun verhouding met
medewerkers is, waarbij voornamelijk wordt aangegeven hoe ‘modern-protestants’
deorthodox-protestantserespondentendenkenoverdemanagersrolvanzichzelf.
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Inhetanalyseschema,tabel7.2.2,gevenwehetonderscheidweertussendeopvattingenvandebeidecategorieën.Deorthodox-protestantsemanagersvervullenvaak,
volgenshenzelf,eenvoortrekkersrolenhunstijlwordtgekenmerktdooreenpatriarchale houding. De modern-protestantse managers daarentegen vertonen meer een
inspirerende en coachende rol. De typerende rolbeschrijving voor de orthodoxprotestantsecategoriezijn weniettegengekomenbijderespondenten.Hoewel bijvoorbeeldeenrespondentdeverhoudingvader-zoonheeftgenoemdbijdehiërarchischepositionering,wordtbijdevraagnaarderoldefinitiedoorallerespondenteneen
modern-protestants antwoord gegeven. Hierbij werden de termen, motiverend en
coachenddoorvelengebruikt,omhuneigenrolalsmanagertetyperen.Eenorthodox-protestantserespondentkwamtijdenshetinterviewtoteenvoorhemzelfverbeterde roldefinitie. Hij geeft als antwoord: ‘Als je het hebt over de rol zijn er
natuurlijk verschillende rollen die je kunt spelen, maar het meest kenmerkende voor
mij denk ik, dat een coachende rol is. Op mijn theoretische managementschema
staat het woordje: motiveren. Maar motiveren is eigenlijk meer: het personeel zover
krijgen dat zij doen wat jij als manager wilt. En inspireren dat is mensen aan het
denken zetten. Die richting zou ik opwillen. Het is een verdieping van het woordje
motiveren. Vanaf heden ga ik van dit schema het woordje motiveren afhalen en ik ga
er inspireren voor in de plaats stellen, want inspireren is een veel mooier woord, je
laat samen met mensen zien waar je voor gaat!’(19).
Bij de orthodox-protestantse managers zijn enkele respondenten die zich als ‘bestuurder’ typeren,maardaaraandirecttoevoegen,datzedichtnaastdemedewerkers
staanensterkbijhenbetrokkenzijn:(22),(24)en(25).Verdergevenveelorthodoxprotestantse respondenten aan dat zij de rol als manager vooral ‘coachend, stimulerend,inspirerend en motiverend’ vervullen:(15),(17),(18),(19),(20),(23),(25)en
(26). Bij de modern-protestanten wordt deze typering door vijf van de dertien respondentengegeven:(2),(5),(6),(10)en(13).Eénorthodox-protestantserespondent
noemt zichzelf een ‘voorzichtig bouwer’ (16).Viermodern-protestantentyperenhun
rol als ‘dienend leider’: (1), (9), (11) en (12). Verder geven respondenten uit deze
categorieuiteenlopendetyperingen:bruggenbouwer(3),samenbinder(8),controleur
(7)enregisseur(4).
De protestantse werkgeversorganisaties geven aanwijzingen aan managers over de
invullingvanderolalsmanager. ZoweldeRMUals hetGMV geven in de nota’s
arbeidsvoorwaardenbeleideenaanwijzingvoorwerkgeversalsbasisvoordeinvullingvanderolalsmanager:deorthodox-protestantseRMUgeeftaan:‘De werkgevers zijn geroepen de werknemers zo te behandelen zoals ook zijzelf behandeld
willen worden ‘ en beroept zich daarbij op de Bijbel,namelijkKolossensen4:1:‘Gij
heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende, dat ook gij een Heere hebt
in de hemelen.’(VanderZwan,2007).Hetmodern-protestantseGMVgeeftdezelfde oproep: ‘Niet slechts eigenbelang dient centraal te staan. Anderen dien je te behandelen zoals je zelf behandeld wenst te worden’(Meissner,2008).Bijdemodernprotestantse respondenten wordt hier evenals bij de beantwoording van de vraag
over de visie op hiërarchische positionering, een aantal keren het dienend leiderschapgenoemd.HiermeewordtverwezennaardedienenderolzoalsJezusdieheeft
vormgegevenindeBijbel.
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Conclusie‘invullingvanderolalsmanager’
Weconcluderendatorthodox-protestantserespondenten,ondanksdehiervoorgeciteerdeaanwijzingenvandeorthodox-protestantse RMUenhundogmatischepessimistischemensbeeld,indeopvattingenoverdeinvullingvanderolalsmanagereen
sterke overeenkomst vertonen met die van de modern-protestantse respondenten.
Beide categorieën hebben in hoge mate modern-protestantse opvattingen over hun
rolinvulling, zoals: een coachende, stimulerende, inspirerende en motiverende leiderschapsstijl.

Samenvattingconclusiesfacettenvanleiderschapsstijl
Uitdedrieconclusiesbijelkfacetvanleiderschapsstijlblijktduidelijkdatdeopvattingenvanbeideprotestantsecategorieënsterkmetelkaarovereenkomen.Deleiderschapsstijl van beide categorieën kan als modern-protestants worden getypeerd.
Menwilleidinggevenopgrondvangeringehiërarchischeverschilleneneenpositiefmensbeeld.Steedsisechterwelhetverschilincultuurvandebeidecategorieën
merkbaar,zoalsbijvoorbeeldtaalgebruikenlegitimering vandeopvattingen. Voor
watbetreftleiderschapsstijlzijnderesultatenuithetkwantitatiefonderzoekbevestigd.

8.3.2HRM-beleid
Inleiding
In de interviews kregen alle respondenten de vraag voorgelegd: ‘Kunt u vertellen
hoeuaankijkttegenhet personeelsbeleidinhetalgemeenenwat udaarbijbelangrijk vindt?’ Vrijwel alle respondenten geven bij het beantwoorden van deze openingsvraagoverHRM-beleidaandatzijhetpersoneelalseendragendefactorvoor
deorganisatiebeschouwen.Hetsuccesvandeorganisatieofhetbedrijfhangt,aldus
de meeste respondenten, af van de gemotiveerdheid en de betrokkenheid van de
medewerkers.
Weconstaterenbijdezeeersteantwoordeneenaccentverschiltussendebeidecategorieën: de orthodox-protestantse managers spreken over arbeidsvoorwaarden en
beleidskaders, terwijl de modern-protestantse managers spreken over  binding aan
deorganisatieenhetzichthuisvoelenin hetbedrijf(commitment).Ditaccentverschilwordthieronderverderuitgewerkt.

Deorthodox-protestantserespondentenverwijzenzoalsgezegdvaaknaarbeleidskaders, geformuleerde en vastgestelde uitgangspunten en regelingen, waarbinnen het
HRM-beleidwordtuitgevoerd.Iedereenweetdaardoorwaarmenrecht opheeften
waaraanmenzichdienttehouden.Eenorthodox-protestantserespondentzegthierover: ‘In de eerste plaats moeten formeel je arbeidsvoorwaarden in orde zijn. Dit
moet allemaal goed geregeld zijn, dat is ook een verplichting. Het is ook geen moeilijke verplichting. Alle medewerkers krijgen dat beleidskader, ik doe daar niet geheimzinnig over, uiteraard. De personeelsleden weten dan ook precies wat hun
rechten en hun plichten zijn. Ik doe ook niet moeilijk over het verbergen van hun
rechten, daar moet je gewoon transparant in zijn. Rechten op vrije dagen staat allemaal netjes in de beleidskaders’ (19).Deopvattingendiehiermeeovereenkomen
zien weeveneensbijdeorthodox-protestantserespondenten:(14),(16),(17),(20),
(21)en(23).
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De eerste reactie op de openingsvraag over HRM-beleid van de orthodoxprotestantse respondenten vertonen hetzelfde karakter als de eerste reactie op de
openingsvraag over leiderschapsstijl, zoals in de vorige paragraaf is beschreven.
Daarbijgavendeorthodox-protestantserespondentenvaakeeneerstereactiediete
makenheeftmetgehoorzaamheidenhelderepositieafbakening.Weconstaterendat
bij het doorvragen na de eerste reactie, in de loop van het interview, een genuanceerd antwoord is gegeven door de orthodox-protestantse respondenten, dat zoals
gezegdweinigverschiltvandebeantwoordingdoordemodern-protestantserespondenten.
Voorveelmanagersishetbehoudvanhetpersoneeldatmenheefteenbelangrijke
doelstelling van het HRM-beleid.De krapteopdearbeidsmarktheeftongetwijfeld
invloedopdepraktijkvanhetHRM-beleidenopde visie vande managers(Pots,
2008).Eenorthodox-protestantsemanagergafhetvolgendeantwoord:‘Het gaat er
bij mij om: het behouden van de jongens en er voor te zorgen dat ze het vak interessant blijven vinden, maar ook het bedrijf! Ik zorg dat het personeel het leuk vindt om
hier te werken. Het werk moet voldoende uitdaging krijgen en houden’(15).

De meeste modern-protestantse respondenten geven een eerste reactie op de openingsvraag die past bij het genoemde accent op ‘commitment’. Een modernprotestantserespondentgeefteenkernachtigvoorbeeldvandebenaderinggerichtop
commitment: ‘We willen een goed werkgever zijn, waarbij mensen zich kunnen
ontplooien en waarbij mensen zich thuis voelen. Heb je goede mensen in dienst, dan
is dat ook goed voor het bedrijf’(1).Bijverschillendeanderemodern-protestantse
respondentenherkennenwedittypeantwoord:(2),(4),(5),(6),(7),(9)en(11).
Hoewel de opvattingen van de beide categorieën respondenten over HRM-beleid
veel overeenkomsten vertonen en de gemiddelde waarden (tabel 8.2.4) nagenoeg
gelijkzijn,ishetaccentverschilbijdezeopvattingopmerkelijk.

Organiseren
Het facet organiseren (van medewerkers) betreft de selectie van nieuwe medewerkers en de medezeggenschap die aan medewerkers wordt gegeven. Deze aspecten
zijndetweeonderwerpendieweinditgedeeltebeschrijven.

Selectie op uitsluitend vakbekwaamheid is voor de meeste respondenten niet het
belangrijkste punt van het HRM-beleid. Een aantal respondenten geeft aan dat de
persoonlijkheidvandenieuwemedewerkerbelangrijkerisdandevakbekwaamheid,
hetgeenwijstopdehiervoorgenoemdecommitment-benadering.Mengeeftaandat
hetbelangrijkerisdatiemandbinnenhetteampast,eengoedebijdragekanleveren
aandewerksfeer,waardooriedereenendusookdeorganisatie,erbetervanwordt.
Een orthodox-protestantse respondent zegt hierover: ‘Het menselijke aspect wordt
tijdens de sollicitatie behoorlijk naar voren gehaald, omdat het nieuwe personeelslid
straks moet passen in onze organisatie en binnen onze cultuur. Als het niet klikt
kunnen ze technisch wel goed zijn, maar dan heb ik toch een behoorlijk probleem.
Immers, wij gaan open met elkaar om en we zijn een ‘warm nest’(24).Veelrespondenten geven aan dat een gemotiveerde medewerker, o.a. door een goede en open
werksfeer,eengoedproductofdienstlevert,datdeorganisatieendeklanttengoede
komt.Dezeopvattingkomenwebijzoweldeorthodox-alsbijmodern-protestantse
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managerstegen:(1),(2),(4),(6),(9),(10),(12),(13), (14),(16),(18),(20),(24)en
(25).

Naastaandachtaandeindividuelekwaliteitenschenkendemanagersoverhetalgemeen ook aandacht aan de samenstelling van het team en de bedrijfscultuur en de
bijdrage die medewerkers daaraan leveren. Twee orthodox-protestantse respondenten, van wie we van elk een citaat geven, zeggen in dit verband: ‘Bij de aanname
van het personeel gaat het om de kwaliteit van de medewerker, dit komt de klant ten
goede. Daarnaast kijk ik welke kwaliteit ik binnen het team nodig heb’ (16)en‘Mijn
grootste zorg was om een coherent team te krijgen. Echt een team, dat je met elkaar
voor de zaak staat. Ik moet stabiliteit creëren, het bedrijf moet na een chaotische
periode weer in stabiel vaarwater komen’ (18).

Een goede selectie van medewerkers wordt ook gezien als een onderdeel van het
imagobeleid, hetgeen als volgt verwoord wordt door een modern-protestantse respondent:‘Belangrijk is dat we beseffen dat de medewerkers de mensen zijn die het
werk doen. Zij zijn het visitekaartje voor de onderneming. Heb je geen kwaliteit in je
personeel, dan werkt dat negatief door naar de klant. Men moet zich door het management gewaardeerd voelen’(8).

De waardering van het management voor de medewerkers blijkt vaak uit de wijze
waaropdemedeverantwoordelijkheidvormwordtgegevenindemedezeggenschap
diemenaanmedewerkersbiedt.Medezeggenschapwordtdoordeonderzochtemanagersindevormvanwerkoverlegofformeelindevormvandeondernemingsraad
gegeven (Van Silfhout, 1985; Van der Zwan, 2007). De wijze waarop managers
omgaanmetenluisterennaardeinbrengvanmedewerkersdraagtbijaandearbeidstevredenheid. Bij de modern-protestantse respondenten staat de formele medezeggenschapindevormvaneenOndernemingsraadnietterdiscussie(Verkerk,2002).
Bijdekleinerebedrijvenmetminderdanongeveer vijftigwerknemersgevensommigen aan dat de vraag naar formele medezeggenschap niet echt leeft onder het
personeel, omdat alles wel besproken kan worden. Soms heeft men een praktische
oplossing gekozen voor dit probleem, door bijvoorbeeld de vergaderfrequentie te
verminderen:(1),(2),(7),(9).Deorthodox-protestantserespondentengevenwatdit
betreftoverwegendhetzelfdeantwoordalsdemodern-protestanten:(14),(17),(18),
(19), (20), (21) en (23). Hierbij wordt door respondenten van beide categorieën
regelmatigaangegevendatmendemedezeggenschap,metnamededaarmeesamenhangendemedeverantwoordelijkheidbelangrijkvindt.

Conclusies‘organiseren’
Bij dit facet concluderen we dat de respondenten van beide categorieën veel aandacht schenken aan de menselijke kant van het arbeidsproces en motivatie van de
medewerkers. Zijhechten veelbelangaaneen goedesamenstellingvanen samenwerkingbinnenhetteam.De bijdragevanelkewerknemeraandewerksfeerisbelangrijker dan uitsluitend diens vakbekwaamheid. Beide categorieën vertonen
opnieuweensterkeovereenkomstinopvattingenoverditdeelvanhetHRM-beleid.
Vrijwelallerespondentenvindenhetbelangrijkdatmedewerkersmedeverantwoordelijkheiddragenvoordeorganisatie,ondermeerindevormvanmedezeggenschap.
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Investeren
Het facet ‘investeren’ betreft de mate waarin werkgevers willen investeren in o.a.
scholing en ontwikkeling van medewerkers. Uit het analyseschema in tabel 7.2.2
blijkt dat de geïnterviewden het accent leggen bij de doelen en belangen van de
organisatie en productie enerzijds én bij de ontwikkelingsdoelen van de medewerkers anderzijds, o.a. carrièredoelen en persoonlijkheidsontwikkeling (Dekker en
Peters,1989;Schalk,2007).Indebeschrijvingvanditfacetschenkenweaandacht
aandevisievandemanageropscholingvanmedewerkers.

Vrijwelallerespondentengevente kennendatzeinvesteringeninscholingenontwikkelingsprogramma’s voor het personeel van groot belang vinden. Veel respondenten spreken over een opleidingsplan en/of een cursusaanbod, dat vaak in
teamverbandofmetdeafdelingwordtuitgevoerd.Erzijnwelaccententeherkennen
in de antwoorden van de respondenten. Deze accenten zijn herkenbaar vanuit het
analyseschemaintabel7.2.2.
Vooral in de eerste reactie op een vraag over ‘investeren’ geeft een relatief groot
deelvandeorthodox-protestantserespondentenaandatdescholingprimairgericht
is op verbetering van de vakbekwaamheid: (15), (16), (18), (19), (20), (21), (22),
(24)en(26)(Schalk,2007).Eenaantalnoemtdaarnaastookpersoonlijkeontwikkelingalsbelangrijkdoel:(14),(17),(20),(23)en(25).
De modern-protestanten hechten over het algemeen eveneens veel waarde aan de
vakgerichtescholing, maar gevendaarbijtegelijkertijdaandepersoongerichteontwikkelingvanbelangtevinden.Uitzonderinghieropzijn:(1),(5)en(13).
Een modern-protestantserespondentgeeftdedoelstellingvoordeinvesteringkernachtig weer: ‘De belangrijkste investering zijn je mensen in de onderneming. De
medewerkers moeten het bedrijf dragen. Dat maakt dat de onderneming goed draait.
In de functioneringsgesprekken worden de plannen gemaakt met de medewerkers.
Er wordt veel ruimte geboden voor scholing en ontwikkeling en het ligt open waar
men voor kiest, persoonlijk of vakgericht: alles is prima. We vinden als managementteam financieel altijd wel een oplossing’(4).

Conclusies‘investeren’
Bij het facet ‘investeren’ kunnen we concluderen dat orthodox-protestanten meer
danhun modern-protestantse collegae scholinginvakbekwaamheidbelangrijkvinden.Wezienditverschilalseenaccentverschil,wantdaarnaastvindenzij,netalsde
modern-protestantse respondenten, persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
belangrijk en zij willen daarin investeren. De opvattingen van beide categorieën
komenookhierinhogematemetelkaarovereen.

Respecteren
Het facet ‘respecteren’ betreft de wijze waarop de werkgever de medewerkers tot
hunrechtlaatkomenalsmensbinnendeorganisatie,meteigenwensenenbehoeften. De begrippen communicatie, teamsamenwerking en personeelszorg (zoals beschreven in paragraaf 2.4.4) zijn de onderwerpen bij de beschrijving van dit facet
Hierbijpastzowelindetheoriealsindeogenvanderespondenten,aandachtvoor
goede arbeidsverhoudingen tussen de leidinggevende en medewerkers, en tussen
medewerkersonderling.
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Inhetanalyseschematabel7.2.2zienwedemogelijkheidvaneenkeuzevoorenerzijds een puur functionele, formele top-down communicatie binnen wettelijk verplichtekadersenanderzijdseenopenenwederkerigecommunicatie.Indehiervoor
genoemdetyperingenvandecommunicatieisimplicieteenkenschetsvandeonderlingeverhoudingengegeven,tewetenstrikthiërarchischofopbasisvangelijkwaardigheid.
Uitdeinterviewsblijktervrijwelgeenverschiltezijntussendebeide protestantse
categorieën respondenten. Zowel de mondelinge als de schriftelijke communicatie
eninformatievoorzieningisbijvrijwelallerespondenten,zowelorthodox-protestant
als modern-protestant, open en wederkerig. Managers laten zich gemakkelijk aansprekendoorondergeschikten.Ookkritiekuitendoormedewerkersopdemanager
isvoorvrijwelniemandeenprobleem,hetwordtvaakzelfsgestimuleerd.Eenvan
de orthodox-protestantse respondentenzegthierover: ‘Ik spreek veel met personeel
om te horen wat er leeft. Ik communiceer heel laagdrempelig en zeg precies wat ik
eerlijk van hen vind. Ze durven wel met mij te communiceren over dingen die hen
bezighouden. Ik neem ze heel erg serieus en ze voelen zich ook serieus genomen’
(23). De opvatting zoals blijkt uit het voorgaande citaat herkennen we bij vrijwel
alle respondenten. Uit de interviews constateren we dat er geen verschil is in de
opvattingen van de orthodox- en modern-protestantse managers. De orthodoxprotestantserespondentenvertonenalleneenmoderneopvattingovercommunicatie.
De sfeer waarin de communicatie kan plaatsvinden wordt door een modernprotestantse respondentalsvolgtomschreven:‘Ik wil open, warm en duidelijk zijn
naar mijn personeel’ (10).

Eenbelangrijkonderdeelvanhetfacetrespecterenisdewijzewaaropaandachtaan
samenwerkingwordtgegeven.Uitnagenoegalleinterviewsblijktdatderespondentensterkgerichtzijnophetwerkeninteamverband.Derespondentenvanzowelde
orthodox-protestantsealsvandemodern-protestantsecategoriegeveninveletoonaardenaanhoebelangrijkzijhetteamvindenvoordepersoonlijkebelangenvande
medewerkersénvoorhetbedrijfsbelang.Weillustrerenditdoorhierondereenwillekeurigeselectie vancitatentegevenuitdebeidegroepenrespondenten: ‘binding
aan het team, het team moet elkaar aanvullen’ (1)en(2);‘het team is voor de werksfeer essentieel’ (3); ‘medewerkers moeten passen in het team’ (4); ‘open sfeer in
het team en commitment’ (5)en(6);‘flexibel team en vertrouwen in elkaar’ (12)en
(13); ‘we moeten het met elkaar samen eens zijn, dan krijg je het beste product’
(14); ‘we geven elkaar als team op tijd feedback’ (16); ‘er is veel ruimte voor het
team-leren’ (17); ‘aandacht voor de onderlinge band’ (18); ‘teamontwikkeling is
goed voor de ontwikkeling van de organisatie’ (19);‘als het team niet goed functioneert, wordt een externe deskundige ingeroepen’ (21).

Het valtonsopdat orthodox-protestantse, meerdande modern-protestantse managers,zeggenaandachtteschenkenaanzorgvooreenindividuelemedewerker.Hiervoor wordt de uitdrukking ‘zorg voor de zwakke medewerker’ gebruikt. Een
orthodox-protestantse respondent zegt in dit verband: ‘Met het team maak je het
bedrijf. De één kan niet zonder de ander. Het is vaak zo: de ketting is zo sterk als de
zwakste schakel. Het is dan jouw taak, die zwakke schakel te versterken’(23).De
keuzeomaandachttegevenaanzwakkerepersonenbinnenhetteamissomsdirect
ontleendaandeBijbel.ErzijnveeltekstenindeBijbelwaarhetgaatomzorgvoor
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dezwakkemedemensen.Eenorthodox-protestantserespondentgeeftaandathijhet
alszijnplichtzietervoordeandertezijn.Hijzegt:‘Het is bij leiderschap van belang te weten dat er Eén boven je staat die alles bestuurt en dat je daar in het werk
ook de zegen van moet ontvangen. Zou je vier of vijf talenten hebben, maar je hebt
de zegen van de Heere, dan heb je veel meer dan iemand met veel talenten die meent
het in eigen kracht te kunnen doen. Er staat in Prediker 9: ‘De victorie is niet alleen
bij de helden, is niet altijd bij de snellen, maar bij degenen aan wie God zijn zegen
en zijn gunst wil verlenen’. Een medewerker met minder talenten zou nog wel eens
veel beter kunnen functioneren dan iemand met veel vaardigheden en competenties.
Ik vind het een kernnotie met betrekking tot het functioneren binnen een team en de
cultuur van de organisatie’ (19). Dit accent op zorg en aandacht voor zwakheden
van medewerkers zien we vooral bij de orthodox-protestantse respondenten: (14),
(17), (18), (21) en (23). Ze geven aan dat de persoonlijke aandacht een positieve
weerslagheeftbinnenhetbedrijf.Bijdemodern-protestantserespondentenhebben
weditaccentbijtweerespondentgeconstateerd:(2)en(12).

Conclusies‘respecteren’
Uitdebovenstaandebeschrijvingvanhetfacet ‘respecteren’ kunnen we concluderen
dat de opvattingen van beide categorieën sterke overeenkomsten vertonen. Beiden
zijngerichtopeengoedfunctionerendteameneenopenenwederkerigecommunicatie. De zorg voor de individuele medewerker wordt bij de orthodox-protestantse
respondentennógmeergevondendanbijdemodern-protestantse.

SamenvattingconclusiesfacettenvanHRM-beleid
BijelkfacetvanHRM-beleidblijktdatdemanagementopvattingenvanderespondenten van beide protestantse categorieën sterk met elkaar overeenkomen. Deze
opvattingen kunnen als modern-protestants worden getypeerd. Ze geven blijk van
eenpositievehoudingtenopzichtevanmedewerkers,veelvertrouweninheneneen
sterkappèlophun verantwoordelijkheid. De accentverschillentussendeorthodox-
en modern-protestantse managers kunnen we als cultuurverschillen duiden. De resultatenuithetkwantitatiefonderzoekwordenvoorwatbetreftHRM-beleidbevestigd.

8.3.3Vergelijkingmethetkwantitatiefonderzoek
Uit de voorgaande analyse van de facetten van leiderschapsstijl en HRM-beleid
blijktdatderespondenteneenhogematevanmensgerichtheideneenhogematevan
commitmentgerichtheid vertonen. Zowel de orthodox- als de modern-protestantse
respondenten geven steeds antwoorden, zo blijkt ook uit de gebruikte citaten, die
sprekenvan waarderingenrespectvoorde medewerkers. Ze hebbeneenpositieve
visieopdecompetentiesvanhunwerknemersenwillenhenveelverantwoordelijkheid geven. Dit kwalitatief onderzoek is, zoals in de inleiding van hoofdstuk 7 is
aangegeven, uitsluitend gericht op protestantse managers in tegenstelling tot het
kwantitatief onderzoek, dat ook katholieke en niet-christelijke respondenten in de
steekproefomvat.Inhetkwantitatiefonderzoekhebbenwe bijzowelleiderschapsstijl als HRM-beleid de items uit de vragenlijst behorende bijde drie facetten met
behulpvanfactoranalysesamengevoegdensteedsgeanalyseerdoptweedimensies.
Tevens is gebleken dat de beide categorieën protestantse respondenten een lagere
matevanmensgerichtheidencommitmentgerichtheidvertonendandekatholiekeen
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niet-christelijke respondenten. Daarnaast constateerden we dat er sterke overeenkomsten bestaan in managementopvattingen van orthodox- en modern-protestantse
managers,maarhetkwantitatiefonderzoekbiedtteweinigmogelijkhedenomdeze
overeenkomstenteanalyserenenteverklaren.
Ditkwalitatiefonderzoekblijktonswèlgoedemogelijkhedentebiedenomdeinhet
kwantitatiefonderzoekgevondenovereenkomstentebevestigenendaarnaeenverklaringtevinden.Hetkwalitatiefonderzoekisbijuitstekgeschiktvooreeninhoudelijkeanalyse.
Uitdeinhoudsanalysevandeinterviewsblijktdatdeprotestantserespondentenhun
opvattingen over leiderschapsstijl vaak verbinden aan opvattingen uit de Bijbel.
Daarmee wordt bevestigd wat Ultee et al. (2003) schrijven, dat protestanten hun
handelenvanuitdeBijbellegitimeren.Tawney(1964)vermoedtdatdeinvloedvan
het calvinisme zo ver strekt, dat we nauwelijks onderscheid tussen de opvattingen
vanorthodox-en modern-protestanten kunnen waarnemen,zoalsookblijktuitons
onderzoek.OokditkwalitatiefonderzoekbevestigtdevermoedensvanUlteeetal.
(2003)envanTawney(1964).Hetisopmerkelijkdatdezevermoedensbijonsonderzoek niet in eerste instantie hebben geleid tot hypothesen gericht op overeenkomst in managementopvattingen van orthodox- en modern-protestanten. Dit
kwalitatief onderzoek is mede gebaseerd op het feit dat we een aantal hypothesen
van het kwantitatief onderzoek hebben verworpen, waarin we verschillen tussen
orthodox- en modern-protestantse managers hadden verondersteld. We zijn bij de
formuleringvandiehypothesentezeeruitgegaanvaneerderonderzoekdatdeverschillentussenbeidecategorieënbenadrukt(VanderMeiden,1993;Veerman,1995;
Bult,1997;Dekkeretal.,1997).Dezeverschillenbetreffenveelaldelifestylekenmerkenenhetmaatschappelijkgedrag,gebaseerdopgeloofsopvattingen.
Dezegenoemdeonderzoekenbetreffennietdemanagementopvattingenvandetwee
protestantse categorieën. In het kwalitatief onderzoek constateren we dat deze –
uiterlijke – verschillen wel degelijk aanwezig zijn, maar dat zij nauwelijks consequenties lijken te hebben voor de managementopvattingen. Dat blijkt uit de sterke
overeenkomstindeopvattingenoverleiderschapsstijlenHRM-beleid,zoalstezien
is in tabel 8.2.1 en tabel 8.2.4. De hier geconstateerde afwezigheid van gecombineerdonderzoeknaarlevensbeschouwingenmanagementisvooronsaanleidingom
tepleitenvoorsamenwerkingvanmeerderewetenschappelijkedisciplines,zieparagraaf9.4.
Het grote verschil in de managementopvattingen tussen de orthodox- en modernprotestantse respondenten is het gebruik door orthodox-protestanten van symbolen
enwoorden,dieverwijzennaarhungeloofstraditiesen de dogma’s. Hierdoorblijkt
uitditkwalitatiefonderzoekeveneensdedooranderengeconstateerdeklooftussen
degeloofsleerendeopvattingenoverdepraktijk(VanderMeiden,1993;Dekkeret
al.,1997).DedoorWebergeschetstelevensstijlvancalvinistendiehetwerkengebruikenomGodtedienen(zieparagraaf1.2),herkennenweduidelijkbijdeorthodox-protestantserespondenten.

8.3.4Managementfunctieinrelatietotgeloof
NaastdevragenoverleiderschapsstijlenHRM-beleid(clusterI)hebbenwederespondenten de vraag gesteld: ‘Kunt u vertellen hoe u aankijkt tegen uw managementfunctieinrelatietotuwgeloofsoriëntatie:orthodoxofmodern?.Enwatisuwvisie
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opdeverschillentussendetweeprotestantsecategorieënvangeloofsoriëntatie?’ (zie
tabel4.2.1,vragenovergeloofsoriëntatieenmanagement,clusterII).
Dezevraagisgesteldmethetdoelomtoteenmogelijkeverklaringtekomenvande
overeenkomstindeantwoordenvanmanagersuitdetweeprotestantsecategorieën.
Nadat we de vragen over leiderschapsstijl en HRM-beleid hadden gesteld en de
respondenten deze vragen uitgebreid hadden beantwoord, kwamen we door de
vraagstellingvanclusterIItoteensoortreflectieopalleswatderespondenteneerder
hadden gezegd. Tijdens de beantwoording van de vragen uit cluster 1 hebben de
respondenten veelal bij de facetten aangegeven of er een relatie met het geloof is.
Cluster II geeft de mogelijkheid om hier nog eens op terug te zien en tevens een
beschouwingtegevenoverwatmendenktoverdeopvattingenvandetweeprotestantse categorieën. Uit de beantwoording van de vragen van cluster II, die in deze
paragraaf wordtbeschreven, blijkt datinde opvattingen overdemanagementpraktijk veelovereenkomstenzijntezientussenderespondentenuitbeidecategorieën.
Daarnaastkunnenechterindeuitvoering vandemanagementpraktijkveelverschillen geconstateerd worden. De wijze waarop men omgaat met bedrijfsdilemma’s is
eenduidelijkvoorbeeldvanhetbetrekkenvanhetgeloofbijdemanagementpraktijk.

Nagenoeg alle respondenten geven aan dat het geloof invloed moet hebben op het
handelenalsmanager.Dezeopvattingenherkennenweookbijmanagersuiteerder
onderzoek(Roels,1997;Graaflandetal.,2006).Derespondentendiedezeopvatting
zijn toegedaan komen zowel uit de orthodox-protestantse als uit de modernprotestantsecategorie.Sommigerespondentenvindendathetchristelijkgeloofherkenbaarmoetzijninhethandelenalsmanager.Eenorthodox-protestantsemanager
geeftaan:‘Juist vanuit het christen-zijn vind ik dat ik nog meer genoodzaakt ben om
mij te houden aan afspraken, aan kwaliteit, aan betrouwbaarheid, eerlijkheid en
duidelijkheid’ (16). Een modern-protestantse respondent, die in zijn directie ook
niet-christelijkemanagersheeft,geeftaandathetbinnenhetbedrijfgoedwerkbaar
isommeteengedragscodetewerkendiealgemeengeldendisendiegebaseerdisop
de ‘TienGeboden’.‘Over het algemeen is het geloof van een christelijke manager
een privé-domein. We hebben een bedrijfscode om te proberen de identiteit vorm te
geven en vast te leggen en wel aan de hand van de Tien Geboden. We stelden ons de
vraag: hoe willen we als mensen binnen het bedrijf met elkaar omgaan en hoe willen
we in onze omgeving staan. Daarin komt duidelijk naar voren, dat we de leiding van
de Here God belijden’(1).Hetismogelijkomhetgeloofinhetdagelijkshandelen
alsmanagerteintegrereninbijvoorbeeldeengedragscode,zonderdatexplicieteen
verwijzing naar het geloof gemaakt wordt, zoals verwoord door een modernprotestantserespondent:‘Er zijn natuurlijk een hoop dingen in je levensovertuiging
waarvan je kunt zeggen: ‘Dat vind je terug in je werk’. Het komt terug in de manier
waarop je tegenover je collega’s staat. Zoals het elkaar respecteren, het elkaar
gelijkwaardig beschouwen. Het zit er als het ware ongemerkt ingebakken’(4).

Deopvattingenvanderespondentendathetgeloofnadrukkelijkvaninvloedkanen
moetzijnindemanagementpraktijkstaatinscherpcontrastmetdeopvattingenvan
Weberdathetbedrijfeenmoreel-neutraalterreinis.Inparagraaf1.6gevenweaan
datWebereenscheidingmaakttussendeverschillendelevenssferenendatvolgens
hemdelevensbeschouwingvaneenmanagernietvaninvloedmagzijnopzijnopvattingen over en handelen binnen het bedrijf (Du Gay, 2000). Veel protestantse
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managers denken daar anders over. Hun opvattingen komen overeen met Woltersdorff(1993),dievindtdatinveelgevallenhetgeloofvandemanagervaninvloed
kanzijnopzijn managementpraktijk.Calvijn,aldusWoltersdorff,zegtdatdit verbandtussengeloofenmanagementaanwezigmóetzijn.Indeveleantwoordenover
arbeidsrelaties,bedrijfscultuurenpersoneelsbeleidgevenrespondentenblijkvaneen
koppelingvanhunvisieopHRM-beleidenhungeloofsopvattingen.Hiermeelijktde
opvatting vanHardjonobevestigdte worden,dateen manager vanuitdelevensbeschouwing inspiratie kan halen voor zijn managementpraktijk, zoals we hebben
weergegeveninparagraaf1.6(HardjonoenKlamer,2005;Verkerk,2005).

Eenopmerkelijkverbandtussenhetgeloofvanderespondent enerzijdsenhetmanagenvanhetbedrijfanderzijdsistezienbijkeuzesinzake dilemma’s dievooralin
deprofitsectorgemaaktmoetenworden.Derespondenten zijntijdenshetinterview
gevraagdnaarhunhoudingtenopzichtevandilemma’s, waarbij het winstbelangvan
hetbedrijftegenoverdeethischeopvattingvandemanagerstaat.Ineenaantalgevallenzienwedatrespondentenoplossingen voor de dilemma’s kiezen,waarbijhet
geloof vandoorslaggevendgewicht is. Voorbeelden van deze dilemma’s zijn: productieopzondag,deelnameaaneenbeursopzondag,bouwactiviteitenineenmoskee of discotheek. Dit overwicht van het geloof geldt voor zowel de respondenten
uit de orthodox-protestantse als uit de modern-protestantse categorie: (4), (6), (7),
(13),(15),(18),(25).Eenorthodox-protestantserespondentzegthetvolgende:‘Er is
voor reformatorische managers een voortdurende worsteling over eerlijk zakendoen, maar ook om te getuigen van wie Jezus voor zondaren is. Maar dat is wel
moeilijk. Elke dag moet je weer belijden dat je daarin tekortschiet. Je kunt natuurlijk
niet de hele dag als manager gaan evangeliseren. Zo sta ik persoonlijk voor dilemma’s in de uitvoering van mijn werk. Een keer kreeg ik de gelegenheid om hier iemand aan te nemen die thuis was in een specifiek onderdeel van de branche. Het
had me altijd wel getrokken om daar ook een activiteit in op te bouwen. Want dat
had heel veel synergievoordelen met ons werk. Toen heb ik de sollicitant gevraagd:
heb je veel te maken met laden en lossen op zondag? De man antwoordde: ‘Er zal
best wel eens een boot op zondag weggaan’. Hierbij zou de christenmanager actief
bezig zijn met het inplannen van transacties, die op zondag geladen en gelost zouden
worden. Ik heb op ethische gronden besloten om hier niet op door te gaan. Al is het
financieel tot schade voor het bedrijf, toch kan ik hier persoonlijk niet in doorgaan’
(18).
Dedilemma’svanderespondentenhebbeneveneensbetrekkingophetontslagvan
medewerkersofophetontduikenvanbelasting.Weconstaterendatderespondenten
bij deze dilemma’s oordelen en handelen op grond van financieel-economische en
op grond van ethische (geloofs-)overwegingen. In de hiervoor geschetste situaties
met dilemma’s wordt door de manager de keuze gemaakt op grond van ethische
overwegingen. Dit herkennen we tevens bij het onderzoek van Graafland et al.
(2006), waar protestantse managers dit type dilemma’s oplossen op grond van op
hungeloofsopvattingengebaseerdeethischekeuzes.
Eenmodern-protestantsepredikantzegtinditverband:‘Ik hoop dat christenmanagers hun werk beschouwen als onderdeel van hun leven, als onderdeel van hun
christen-zijn. Christen-zijn is een levensvisie, het bepaalt als het goed is alle terreinen van het bestaan, dus ook hoe je leiding geeft in het bedrijf. Als je geloof hebt in
een visioen, heb je een visie, en heb je een toekomst voor ogen. En daar staat alles
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van in dienst, ook je bedrijf. Ik heb een kerkenraadslid, die directeur is van een
bedrijf. Hij had een personeelslid aangenomen die net in de proefperiode ernstig
ziek werd. In het managementteam kwam een gesprek op gang of de persoon in
kwestie ontslagen kon worden. Men vond dit wel keihard. Men was er zich van bewust dat niet ontslaan veel geld zou kosten en men liet de beslissing aan de directeur
over. Die zei: ‘Toen heb ik besloten om toch de weg te gaan die het geloof mij ingeeft’ en hij heeft het arbeidscontract in stand gehouden. Identiteit is toch iets, dat
ligt in de sfeer, in de manier van omgaan met mensen’ (mds).Dezepredikantgeeft
aandatdemanagementpraktijkvanchristenenveelovereenkomstenkanhebbenmet
de praktijkvanniet-christenen, maardat hunlegitimatieandersis.Hijzegt: ‘In de
praktijk, in een bedrijf, hoeft er niet in de omgang een direct merkbaar verschil te
zijn tussen een humanist en een christen. Het gaat om de inspiratie, je wordt geïnspireerd door je geloof om op een goede manier met mensen om te gaan’.Devisie
dathetgeloofvaneenmanagernieteenaangelegenheidisvoorhetprivé-levenen
buitenhetbedrijfenhethandelenalsmanagermoetwordengehouden,wordtkernachtigbevestigddoorBalkenende(2002):‘Zondag staat voor reflectie en christelijke inspiratie, maandag is dan het symbool voor de rauwe en weerbarstige
werkelijkheid van alledag. Toch is er iets grondig mis, wanneer er gescheiden leefwerelden ontstaan’(BalkenendeenGraafland,2002).

Inderesultatenvandebovenstaandeinhoudsanalysevindenweeenbevestigingvan
deuitkomstenvanhetkwantitatiefonderzoek,waarinwevaststellendatalleprotestantse managers een sterke gerichtheid op waarden-oriëntatie vertonen (zie tabel
6.3.8).Bijdeprotestantenis ditsterkerdanbijdekatholiekeendeniet-christelijke
managers.Opgrondvandegenoemderesultatenkunnenwevermoedendatmodernkatholieke managers bij dilemma’s zoals hiervoor geschetst, de oplossing zullen
relaterenaangeloofswaarden.Wevermoedenditopbasisvanwatmenaangeeftals
levensbeschouwelijkeinspiratiebronbijhetleidinggeven,zoalswehebbenbeschreveninparagraaf6.4.Ditzouechternaderonderzochtkunnenworden.

8.4 Verklaringvanovereenkomstinmanagementopvattingen
De tweede onderzoeksvraag van dit kwalitatief onderzoek heeft betrekking op het
feitdaterinhetkwantitatieveonderzoek geenverschilgevondenwerdinmanagementopvattingen van orthodox- en modern-protestantse managers. Bij de vergelijkingvandemanagementopvattingenvanderespondentenuitdetweecategorieënin
ditkwalitatiefonderzoek,zietabel8.2.1,isgeblekendaterinderdaadgeenverschil
bestaat.Devraagisnu:kandaareenverklaringvoorgevondenworden?
Uitdevoorgaandeinhoudsanalyseblijktdatderespondentenuitbeideprotestantse
categorieëneigenaccentenleggeninhunopvattingen,diekenmerkendzijnvoorde
betreffendecategorie.Hieroverhebbenwegeschrevenindeparagrafen1.2en1.4.

In de interviews zijn de orthodox-protestantse managers geconfronteerd met de
tegenstellingtussenhundogmatischeopvattingenenerzijdsenhunpositievemanagementopvattingen anderzijds. Zij hebben vanuit hun dogma’s vaak een pessimistischmensbeeldenleggeneennadrukopdetekortkomingenvanmensen,terwijlzij
positiefzijninhunopvattingenoverdemedewerkers.Wevroegenhoezedaarmee
omgaanenwelkevisiezijhebbenopdezetegenstelling.Veelorthodox-protestantse
respondentengeventekennendatzijinderdaadhiereenzekerespanningondervin-
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den.Desondanks vindenvrijwelalleorthodox-protestantserespondentenhuneigen
managementopvattingengoed.Opgrondhiervanconstaterenwijdatzijeendiscrepantievertonentussendelevensbeschouwelijkebeginselenvanhungeloofsoriëntatieenerzijdsendepraktischemoraliteitenopvattingenanderzijds.

Opmerkelijkishetfeitdatbinnendeleerstellingenvandeorthodox-protestanteneen
dogmatischeoplossingwordtgevondenomdespanningdoordetegenstellingtussen
leerenleventereguleren.Eenorthodox-protestantsepredikantzegtoverdetegenstellinginopvattingenhierover die tussen de beide protestantse ‘zuilen’ bestaan: ‘In
de algemene en bijzondere genade is het niet zozeer alleen maar het individuele dat
een rol speelt. Ik denk dat je moet zeggen: de notie van de algemene genade is vanuit de reactie op Kuyper te weinig gewaardeerd binnen de orthodox-protestantse
kring. Men had vanuit een bijbels oogpunt beter kunnen weten. Als men de eerste
boeken van De Institutie van Calvijn had bestudeerd, daar wordt het schepselmatige
heel nadrukkelijk serieus genomen. Moet je eens kijken welke lijnen we daar hebben
laten liggen’(ods).Weherkennenindezeuitspraakveelvanwatweinparagraaf1.4
over de ‘algemene genade’ hebben geschreven. 

Veelrespondentenendepredikantenherkennenhetdogmavan‘dealgemenegenade’ als leerstuk dat een oplossing geeft voor de spanning die er bestaat tussen de
orthodox-protestantse opvattingen enerzijds en algemeen gangbare en moderne
managementgedrag en -opvattingen anderzijds. De relatie tussen deze moderne
managementopvattingen en het protestantse geloof maakt dat de opvattingen van
orthodox-protestantse respondenten sterk overeenkomen met die van de modernprotestantserespondenten.Hetvaltonsopdatwanneerergesprokenwordtoverde
algemenegenade,ditookzonderterughoudendheid wordttoegepastop menselijke
relaties en arbeidsverhoudingen. Het komt ons soms voor dat bij de orthodoxprotestanten het dogmatisch pessimistische mensbeeld geheel naar de achtergrond
verdwijnt.
Eenorthodox-protestantsepredikant(ods)spreektover hetmensbeeldinrelatietot
deliefdevanGodalsvolgt: ‘Je hebt een bedrijf en je hebt gezagsdragers met medewerkers. Door de algemene genade Gods is er betrokkenheid, men werkt graag,
heeft lust tot het werk en men wil meebouwen. Dan krijg je een bepaalde harmonie,
die gaat wijken als er twist ontstaat’(ods).Dezepredikantzegtdatdoordealgemenegenadeniethetmensbeeldvande manageranderswordt, maardatGodervoor
zorgtdatdemensenzichinredelijkheidenharmoniewillengedragen.‘Als God zijn
zegen erover geeft, neigt Hij de harten, maakt Hij ze gewillig en dan zie je dat er
wat moois uit komt’ (ods). Eenorthodox-protestantsemanagerverteltdathijinalle
managementboekendenotitievandezondigemensmist,waarbijwordtaangegeven
datdemens niettotenig goedinstaatis. ‘De notie over de gevallen mens vind ik
een kernnotie. Onderzoek ik Calvijn dan lees ik dat ik binnen de algemene genade
de plicht heb om mij als mens daar sterk in te ontwikkelen. Als ik nu zeg, ik ben
geneigd tot alle kwaad, kan ik dan niet meer met mensen omgaan? En ontslaat mij
dat van mijn verantwoordelijkheid?’(19).Voorveelmanagersishetnietgemakkelijk om de leer en de praktijk met elkaar te verbinden. Een andere orthodoxprotestantsemanager:‘Ik heb wel gedacht aan de bijzondere en algemene genade. Ik
zit te zoeken om dat met elkaar te rijmen en kloppend te maken. Vanuit de kerk heb
ik geleerd dat de mens geneigd is tot alle kwaad en slecht is, terwijl ik op de be-
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roepsopleiding leerde om positief over mijzelf te denken en ook nog positieve feedback te geven aan medecursisten. Het wordt naast elkaar neergezet alsof het strijdig
zou zijn, ik vraag me af of het strijdig is. Dat is Bijbels gezien nooit de bedoeling’
(20).Hijwordthierinbevestigddooreenorthodox-protestantsepredikant:‘Er is wel
een breuklijn door de zondeval, maar God gaat door met het roepen van de mens tot
zijn verantwoordelijkheid’ (ods). De orthodox-protestantse predikant zegt dat de
mens wel is gevallen, maar door Christus in staat wordt gesteld om weer een ‘nieuw
mens te zijn’. ‘Het negatieve mensbeeld is in die zin niet een Bijbels mensbeeld. Als
je een verkeerd mensbeeld gebruikt, dan nivelleer je de ander als het ware en doet
hem geen recht. Want je doet geen appèl op zijn of haar verantwoordelijkheid’
(ods).

Uit de antwoorden van veel orthodox-protestantse respondenten blijkt dat ze zich
bewustzijnvanhetdogmatischpessimistischemensbeeld.Maartevenswetenzijdat
hetin de praktijk van het managen ‘ook werkbaar moet blijven’: (15),(18),(21),dit
herkennenwebijVogelaarenBregman(1983).
In de interviews wordt steeds een positief mensbeeld gehanteerd als uitgangspunt
voordemanagementopvattingen.Desterkescheidingtussenleerenleven–tussen
levensstijlin het privé-leven endeopvattingenals manager–doetveronderstellen
datditvoordeorthodox-protestantentweegescheidenwereldenzijn.Deleerstelling
vande ‘algemenegenade’ kan,zoals hiervoorisbeschreven,eenverklaring geven
voorditverschijnselvandetweegescheidenlevenssferen.

Detheorieoverdescheidingvantweewerelden(=levenssferen),wordtdoorWeber
aangegevenalsbasisvoormoreleneutraliteit,zieparagraaf1.6(DuGay,2000).Dit
laatste houdtindateen managerzijn geloofsopvattingen (vrijwel) niet vantoepassing acht voor zijn managementpraktijk. De orthodox-protestanten vertonen –
wellichtzonderzichdaarvanbewusttezijn–eenvariantvandezemoreleoffunctioneleneutraliteit.Hetkanzijn dat het toepassen van de leer van de ‘twee levenssferen’ aansluit bij de gangbare maatschappelijkeopvattingomdebedrijfvoeringloste
zien van levensbeschouwelijke opvattingen, zoals we in de Introductie hebben beschreven(HardjonoenKlamer,2005).Ditherkennenwetevensindeopvattingvan
Weber dat men door de scheiding van de ‘levenssferen’ geen morele waarden vanuit
hetgeloofbinnendeorganisatievantoepassinglaatzijn.

Detrenddieinhetlaatstedecenniumwaartenemenisbijchristenenomhungeloof
te verbinden aan de praktijk van het leidinggeven en de beleidsontwikkeling komt
voornamelijk vanuit de modern-protestantse oriëntatie (De Leede, 2001; Hardjono
en Klamer, 2005). Daardoor is het wellicht verklaarbaar dat orthodox-protestantse
managers voor hun managementopvattingen te rade gaan bij deze modernprotestantseopvattingenendiehebbenovergenomenvoorhunmanagementpraktijk.

8.5Verhoudingtussenorthodox-enmodern-protestanten
Devorigeparagrafenhandelenoverdevraagwaarindebeideprotestantsecategorieen qua managementopvattingen van elkaar verschillen. In deze paragraaf gaat het
over de vraag hoe de beide categorieën protestanten zich ten opzichte van elkaar
verhoudenenhoezeoverelkaardenken.Hoewelditonderwerpnietbinnendeprimairevraagstellingvanhetkwalitatiefonderzoekvalt,kanheteenbijdrageleveren
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aaneenmeergenuanceerdenaanvullendbeeldophetkwantitatiefonderzoek,zoals
geformuleerdindederdeonderzoeksvraagvanhetkwalitatiefonderzoek.Deinhoud
vande beantwoording vandevragenindeinterviews kan hierdoorbeterbegrepen
worden. Dit onderwerp sluit nauw aan bij het theoretisch kader over orthodox- en
modern-protestantenindeparagrafen1.4en2.2.2.
Uit veel opmerkingen van respondenten blijkt dat de orthodox-protestanten een
eigen herkenbare levensstijl hebben. Een levensstijl die gekenmerkt wordt door
wereldmijdendgedrag,o.a.metbetrekkingtotmodernemediaenTVenparticipatie
inniet-kerkelijkeorganisatiesenactiviteiten(DekkerenPeters,1989;VanderMeiden,1993;VandenBelt,2006;Wisse,2006;Kas,2009).Inhoofdstuk1gevenwe
een uitleg van de term die Weber hiervoor gebruikt: ‘innerweltliche Askese’. 
Eriseenkenmerkendverschilinopvattingentussendetweecategorieënrespondenten. De modern-protestantse respondenten benadrukken de geïsoleerdheid van de
orthodox-protestanten, terwijl de orthodox-protestanten aangeven dat zij de wereld
willen mijden met het oog op het te verwachten eeuwig heil (Janse, 1985; Kas,
2009).Jansebenadrukthetgevaarvanopgaanindewereldmetdetermassimilatie,
terwijl hijoproepttot weerstandbiedenaande wereld:persistentie.Eenorthodoxprotestantserespondentverwijstnaarhetheilendezogenaamdeheilstoeëigeningen
merktop:‘De modern-protestanten denken zo gemakkelijk en lichtvaardig over het
heil. Ze hebben te weinig aandacht voor de heiligheid van God en voor de zondige
staat waar de mens in zit. Er is bij hen niets heiligs meer’(24).Degeloofsbeleving
endewaardediehetgeloofvoormensenheeft,wordtdoorverschillenderespondentengenoemdalseenkenmerkendverschiltussendebeideprotestantsegroeperingen.
Een orthodox-protestantse respondent zegt in dit verband: ‘Wij, orthodox-protestanten, zijn veel volgzamer en de modern-protestanten zijn veel mondiger. We zouden veel meer van de modernen in ons moeten hebben’ (26).Overhetsprekenover
hetgeloofzegteenorthodox-protestantserespondent:‘Wij praten niet over het geloof, de modernen doen dat wel. Dat zouden we veel meer van hen moeten leren’
(25).
Verschillenderespondentenvanbeidecategorieënnoemenhardheidenzakelijkheid
alskenmerkendvoordeorthodox-protestanten,waarmeezijzichonderscheidenvan
de modern-protestanten. Op de vraag of dit kenmerkend is voor orthodoxprotestanten of slechts een incidenteel voorbeeld, geven allen aan dat dit kenmerkendis.Wevindendezeopvattingbijdemodern-protestantserespondenten:(6),(7),
(9), (12), (13) en bij de orthodox-protestantse respondenten: (14), (19), (25), (26).
Hetisopmerkelijkdatveelorthodox-protestantserespondentenzichdistantiërenvan
het gedrag van hun ‘eigen geloofsgenoten’. Het hiervoor genoemde onderscheid
tussen orthodox- en modern-protestanten wordt bevestigd door eerder onderzoek
(VanderMeiden,1993;Veerman,1997;Dekker,2003;Ulteeetal.,2003).
De respondenten geven verschillende voorbeelden van de geconstateerde ‘hardheid
en zakelijkheid van orthodox-protestantse managers’ die ze zelf ervaren hebben
tijdenshunwerkeninhunprivé-leven.Eenorthodox-protestantserespondentzegt:
‘Ik ga liever niet bij een refo-winkel mijn kleren kopen. Dan ben ik 30% duurder uit
dan dat ik voor dezelfde kleren in een andere zaak betaal’ (26). Een orthodoxprotestantzegtdathijlievergeenzakendoetmetmensenuitzijneigenkerkgenootschap:‘Ik doe nog liever zaken met mensen die niet-kerkelijk zijn als met mensen die
bij ons naar de kerk gaan. Dat doe ik bewust niet. Want ik ken echt mensen bij ons
in de kerk, met wie ik geen zaken doe. Vanuit hun geloof weten ze net zo goed als ik,
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hoe je met elkaar om moet gaan en toch proberen zij zakelijk ‘het touwtje om je
nek’ te krijgen’(14).Eenorthodox-protestantserespondentverteltovereenzakelijk
probleem:‘Ik had een opdrachtgever vanuit de reformatorische hoek, met wie ik in
een situatie zit, die ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Ik vind het typerend dat dit
probleem zich daar voordoet. Bij het zoeken naar een oplossing bij een vergissing in
het contract wil de reformatorische opdrachtgever niet meewerken. Hij zegt dan
tegen mij: Pech gehad, zo is het leven. Ze gaan keihard door, op het juridische af’
(25).InditcitaatherkennenweveelvandementaliteitzoalsdiedoorGrünenDufner(2001)wordtbeschreven bij de ‘spiritualiteit van boven’, zoals weergegevenin
paragraaf1.4.

Eigencultuur
De woorden die de respondenten gebruiken, en soms ook de argumenten, geven
blijk van de eigen protestantse ‘zuil’ waartoe de respondenten behoren. Bij de orthodox-protestantserespondentenvaltopdatveelgebruikte woordenen gedachten
samenhangen met orthodox-protestantse dogma’s. Hierbij valt te denken aan: gehoorzaamheid,gezag,Bijbelgetrouwheid,wereldmijding,afhankelijkheidvanGod,
kleding- en levensstijl. In deze antwoorden herkennen we veel van de antwoorden
dieorthodox-protestantengevenbijhetkwantitatiefonderzoekopdevraagnaarde
levensbeschouwelijkeinspiratiebijhunleidinggevendwerk,zieparagraaf6.4.
De modern-protestantenzijn,andersdandeorthodox-protestanten, niet als een ‘eigen sociale categorie’ te typeren met een eigen herkenbare levensstijl. De levensstijl
vandeorthodox-protestanten wordt vaak ‘reformatorisch’ genoemd (Van der Meiden, 1993; Veerman, 1995; Kennedy, 2005). De eigen cultuur en eigen gemeenschap van orthodox-protestanten wordt door zowel orthodox- als de modernprotestantserespondentenaangeduid met verschillende uitdrukkingen, zoals: ‘onskent-ons’, ‘ons-soort-mensen (vaak aangeduid als o.s.m.)’, ‘geïsoleerd’ of ‘wereldvreemd’. Een orthodox-protestantse respondent zegt hierover: ‘Ik bespeur kille
hoogmoed in eigen kring, met de uitstraling van: ‘wij zijn de besten’. ‘Daar heb ik
moeite mee. Hoeveel vuur komt er nu werkelijk door de werking van de Heilige
Geest, is dan mijn vraag. Als je dát in je eigen kring ziet, dat zij zich afzetten tegen
de andere christenen, dan vraag ik me wel eens af: Hoe hoog hebben we onze muren
wel gebouwd? Hoe goed is dat? Wat voor invloed heeft dat? Ik kan deze boodschap
als directeur in mijn eigen kring niet verkondigen’(19).Degeïsoleerdepositievan
deorthodox-protestantenkomtwellichtmededoorhetrelatiefgeringaantalkerkleden. Hierdoor is de betrokkenheid op elkaar sterk. Een orthodox-protestantse respondentrefereerthieraanmet:‘Ik wil een beetje ‘wij’ zijn met andere christenen dan
alleen van mijn eigen zuil. Ik wil ook een beetje vrij staan binnen ons eigen kerkverband. Je hebt het idee dat er op je gelet wordt, dat de mensen zelf op elkaar letten en
dus ook niet meer vrij zijn. Een beetje teveel dat ‘ons-kent-ons-gevoel’, alsof dan dat
kerkverband het één en het al is, terwijl we maar een clubje van zo’n 100.000 mensen in Nederland zijn’(20).
Verschillende respondenten benadrukken, vaak aan het eind van het interview, dat
hetbeterisomtekijkennaardeovereenkomstentussendebeidecategorieënprotestanten dan naar de verschillen. De respondenten, zowel orthodox-protestants als
modern-protestants,gevenaandevraag:‘Wat bindt ons?’ belangrijker te vinden dan
devraag ‘Wat scheidt ons?’. Een orthodox-protestantserespondentzegthierover:‘Ik
vind een stuk polarisatie, laten we zeggen, tussen de flanken, gewoon niet prettig. Ik
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denk ook gewoon dat er in de hemel meer ruimte is dan alleen voor reformatorischen. Laten we dat op aarde ook maar naar elkaar toe uitstralen. Als je elkaar in
de kern kunt vinden in de persoon van Jezus, wat Hij gedaan heeft voor ons: lijden
en opstanding en de werking van de Heilige Geest, dan kan ik met heel veel mensen
door één deur’ (23). Deze en dergelijke opmerkingen zijn ook gemaakt door de
respondenten:(1),(2),(5),(7),(8),(9),(10),(12),(16),(17),(18),(20),(25)en(26).
Deze opmerkingen kunnen mogelijk te maken hebben met de maatschappelijke
positievandemanagers.Wevermoedendatmanagersdoorhunberoepsterkerdan
veelmensenmetandereberoepenopdemaatschappijgeoriënteerdzijn.Daardooris
het mogelijk dat orthodox-protestantse managers geneigd zijn om moderne managementopvattingen te hebben en daarmee overeenkomst vertonen met de modernprotestantse managers. We herkennen dit bij Verkerk (2002), die stelt dat in de
ethiek van het management ook ‘moderne’ normen van rechtvaardigheid, moraliteit
enliefdeontwikkeldworden,zoalswebeschrevenhebbeninparagraaf1.6.

8.6Reflectieophetkwalitatiefonderzoek
We hebben gezocht naar een kwalitatieve verdieping van de antwoorden op de –
veelalgesloten–vragenuithetkwantitatieveonderzoek.Erklevenenkelemethodologische nadelen aan de gekozen onderzoeksstrategie, die betrekking hebben op
zoweldewaarnemingsmethodealsopdeinterpretatievanderesultaten.Demethode
vandiepte-interviewsheeftverschillendenadelen:indeeersteplaatsisvanwegehet
arbeidsintensieve karakter de omvang van de steekproef veel kleiner dan bij een
kwantitatiefonderzoekgebruikelijkis.Deresultatenvandeinterviewskunnenderhalve niet lichtvaardig als representatief beschouwd worden. We moeten daarom
zorgvuldig omgaan met de interpretatie van de uitkomsten. Tegelijkertijd is het
uitvoeren van een dergelijk kwalitatief onderzoek goed te gebruiken om de reeds
eerdergevondenresultateninhetkwantitatiefonderzoektebevestigenofterdiscussietestellen.Geletopdecombinatievandetweeonderzoeksmethoden,lijkthetons
welmogelijkomtesprekenvaneenbevestigingvandegevondenresultatenuithet
kwantitatief onderzoek. Door de gekozen methode van interviews hebben we opnieuw(netalsbijhetkwantitatiefonderzoek)opvattingenvanmanagersonderzocht
enniethungedraggeobserveerd.
Enerzijdshoudtditeenbeperkingin,namelijkdatweniethebbenonderzochtwelk
managementgedragdaadwerkelijk wordt vertoonddoorderespondenten.Wehebbenweliswaarindegesprekkenregelmatiggevraagdnaarvoorbeeldenuitdepraktijk van hun handelen, maar ook dat blijft bij het verhaal zoals dat door de
respondent is verteld (self-report). Een onderzoek naar het feitelijke gedrag vraagt
een geheel nieuwe en uitgebreide methode van interviews van managers en hun
medewerkers en gedragsobservaties van de managers. Hierdoor zal óf het aantal
managersbehoorlijkbeperktmoetenwordentenopzichtevandedooronsgekozen
26respondenten,ofdeomvangvanhetonderzoeksterkuitgebreidmoetenworden.
Een dergelijk groot, nieuw onderzoek is te uitgebreid in het kader van ons proefschrift.Dezeconstateringkaneen aanleidingzijn voorverderonderzoek,zieparagraaf9.4.
Anderzijdsishetvoorditdeelvanonsonderzoekvanbelangdatwehetzelfdemeten
in een kwalitatief onderzoek als in het uitgevoerde kwantitatief onderzoek om de
resultatengoedmetelkaartevergelijken.Inhetkwantitatiefonderzoekhebbenwe
de opvattingen van de managers gemeten in de vorm van een ‘self-report’meteen
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vragenlijst.Ookindeinterviewsvanhetkwalitatiefonderzoekgevenderespondentenhuneigenvisieophunhandelenenmanagementopvattingen.Inbeideonderzoeken hebben we te maken met opvattingen van respondenten zoals zij die zelf
verwoorden,waarbijwenietonderzoekenofwatdoorhenverteldwordtookwerkelijkinpraktijkwordtgebracht.
Derespondentenisbeloofddatderesultatenvolkomenanoniem gepubliceerdworden. Op grond hiervan hebben de respondenten eerlijk kunnen antwoorden op de
vragenoverhunopvattingen(Swanborn,1987).Inverschillendeinterviewshebben
respondenten aangegeven dat ze zelden zo ‘open en eerlijk’ zijn in een gesprek.
Verschillende respondenten hebben gezegd dat ze niet vaak de tijd nemen om zo
diepgaandoverhunmotievenenopvattingenoverleiderschapsstijlenHRM-beleid
inrelatietothungelooftespreken.

Concluderendesamenvattingvanhetkwalitatiefonderzoek
Hetkwalitatiefonderzoekisgerichtophetverschilenovereenkomstindemanagementopvattingenvandetweeprotestantsecategorieën. Wehebbentweetypenanalysesuitgevoerd,namelijkeen–vanwegehetkleineaantalrespondenten–beperkte
statistischeanalyseeneenbeschrijvendeinhoudsanalyse.Uitde‘statistische’analyse blijktdat dereedsgevondenovereenkomstenin managementopvattingenbevestigd worden. De orthodox-protestantse managers vertonen een hoge mate van
modern-protestants gehalte in hun opvattingen over leiderschapsstijl en HRMbeleid.

Bijdeinhoudelijkevergelijkingkomenwetotdeconclusiedaterduidelijkeaccentverschillen zijn tussen de orthodox- en modern-protestantse managers, voor wat
betreftgeloofsbeleving,woordgebruikenlifestyle.
Deorthodox-protestantserespondentenleggenindeeerstereactieopdeverschillendeinterviewvragensterkerdandemodern-protestantserespondenteneenverbinding
tussengeloofenleiderschapsstijlenHRM-beleid.
Verder zijn de orthodox-protestanten in de eerste reacties meer dan de modernprotestanten gericht op het vaststellen van beleidskaders en op regelgeving en gezagsverhoudingen.Vaakbleekdatindeloopvandeinterviewsdeverschillenweg
vielenendeantwoordenvanderespondentenuitbeidecategorieëninhogematemet
elkaarovereenkwamen.Deovereenkomstenzijnonderandereherkenbaaringelijke
opvattingen over: gedeelde verantwoordelijkheid, participatie van medewerkers in
besluitvormingengerichtheidopontwikkelingvanpersoneelenopen,wederkerige
communicatie.
Dealgemeneconclusiekangetrokkenwordendatdeinhetkwantitatieveonderzoek
gevonden overeenkomst in managementopvattingen tussen de twee protestantse
categorieën bevestigd is in dit kwalitatieve onderzoek. Het kwalitatief onderzoek
heeft een verdiepend inzicht opgeleverd in de tegenstelling tussen de ‘twee levenssferen’ van de orthodox-protestantse managers, namelijk zijn privé-geloofsdomein
enhetdomeinvandeorganisatiewaaraanleidingwordtgegeven.Hierdooristevens
een mogelijke verklaring gevonden van de overeenkomsten in managementopvattingenvandetweeprotestantsecategorieën.
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Moreleneutraliteit
Een mogelijke verklaring van deze overeenstemming in managementopvattingen
vanmanagersuitbeideprotestantsecategorieënkangevondenwordeninhetdogma
vande‘algemenegenade’.Orthodox-protestantsemanagerskunnendoorhettoepassen van dit dogma afwijken van de opvattingen over ‘mensen en hun handelen’
(mensbeeld) die binnen hun eigen geloofsgemeenschap gehanteerd worden. De
moreleneutraliteitzoalsWeberdiebeschrijftvoorhetwerkenbinneneenorganisatie (zie paragraaf 1.6) is mogelijk theoretisch te verbinden met het dogma van de
‘algemene genade’. We concluderen in de managementopvattingen en in wat de
orthodox-protestantse respondenten vertellen over hun managementpraktijk een
bevestigingvandevaakgenoemdetegenstelling tussen ‘leer en leven’.
Wehebbeneensuggestiegedaanvooreenmogelijkvervolgoponsonderzoeknaar
deopvattingvanmanagers,namelijkeengecombineerdonderzoeknaaropvattingen
van managers, observatie van hun gedrag en onderzoek naar opvattingen van hun
medewerkers over de gehanteerde managementstijl. Hierdoor zou een verdieping
gegeven kunnen worden aan de eerste twee onderzoeksvragen van dit kwalitatief
onderzoek.
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V

SLOT





DeelVvanditproefschriftbestaatuitsamenvattendeconclusiesvanhetkwantitatief
onderzoekenhetkwalitatiefonderzoek.
Deconclusieszijngebaseerdopdehypothesetoetsingdieinhetkwantitatiefonderzoek heeft plaatsgevonden en op de bevindingen van het verdiepend kwalitatief
onderzoek.
Opgrondhiervankunnenweeengedetailleerdengenuanceerd antwoordgevenop
dealgemeneonderzoeksvragendiehetgeheleonderzoekrichtingeninhoudhebben
gegeven.
Op basis van de reflecties over beide onderzoeken geven we een aantal discussiepuntenaan.Dezekunnenaanleidingzijnvoornaderonderzoek.
Met een metafoor vatten we onze conclusies samen inzake leiderschapsstijl en
HRM-beleid.
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9

Samenvattendeconclusies,reflectieen
discussie




9.1Inleiding
Indithoofdstukbeschrijven we samenvattendeconclusiesuitderesultatenvanhet
kwantitatiefonderzoekoverheteffectvandelevensbeschouwingopdeopvattingen
overleiderschapsstijlenHRM-beleidvanmanagersinNederlandenvanhetkwalitatiefonderzoeknaardeovereenkomstinmanagementopvattingenvanorthodox-en
modern-protestantsemanagers.
Onsonderzoekpastbinnendeontwikkelingenindemanagementwetenschappendie
aanheteindvandevorigeeeuwzijningezet.Hetsluitaanbijdetrendinhetwetenschappelijk onderzoek, waarbij steeds vaker wordt gesuggereerd dat de leiderschapsstijlvandemanagerenhetHRM-beleidsamenbepalendzijnvoorhetsucces
vandeorganisatie.

Aan het eind van de vorige eeuw zijn in de managementtheorieën de persoonlijke
eigenschappenendewaardenoriëntatievandemanagereensteedsbelangrijkererol
gaanspelenbijhetleidinggeven.Wijconstaterenechterdatdelevensbeschouwing
van de manager in de theorievorming in Nederland vrijwel geheel buiten beeld is
gebleven.Wetenschappelijkonderzoekophetgebiedvanmanagementenlevensbeschouwingheeftnagenoegnietplaatsgevonden.

Hetdoelvanhetkwantitatiefonderzoekisempirischindebreedteteonderzoekenof
delevensbeschouwingvanchristelijkemanagersleidttoteenverschilinopvattingen
over leiderschapsstijl en HRM-beleid vergeleken met managers met een nietchristelijke levensbeschouwing. De resultaten van het kwantitatief onderzoek, met
namede verrassende overeenkomstentussende opvattingen vanorthodox-en modern-protestantse managers, waren voor ons aanleiding tot een kwalitatief diepteonderzoek. Daarin wilden we onderzoeken in hoeverre de gevonden resultaten uit
hetkwantitatiefonderzoekbevestigdwordenenzoja,wathiervandeverklaringkan
zijn.

Inparagraaf9.2gevenweindeconclusiestenaanzienvanhetkwantitatiefonderzoekantwoordenopdetweecentraleonderzoeksvragen(zieIntroductie).
Weschrijveninparagraaf9.3conclusiestenaanzienvanderesultatenvanhetkwalitatiefonderzoek.Wekijkenindezeparagrafenterugopwatdebeideonderzoeken
hebben opgeleverd. Paragraaf 9.4 geeft een reflectie op het gehele onderzoek. We
besprekendaarindereikwijdteenbeperkingenvanhetonderzoekenstellentevens
een aantal mogelijkheden voor verder onderzoek ter discussie. We sluiten in paragraaf 9.5 dit proefschrift af met een schets van wat wij goed leiderschap en goed
HRM-beleidvinden.
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9.2Conclusiestenaanzienvanhetkwantitatiefonderzoek
LeiderschapsstijlenHRM-beleid
Erblijkteenverbandtezijntussendechristelijkelevensbeschouwingvandemanagers enerzijds en hun opvattingen over leiderschapsstijl en het HRM-beleid anderzijds.Ineersteinstantiehebbenwedeverschillengetoetsttussenchristelijkeennietchristelijkemanagers.Deresultatengaventeweinigduidelijkheidoverhetgezochte
verband.Vervolgenshebbenwedecategoriechristelijkemanagersonderverdeeldin
viercategorieënvangeloofsoriëntatie,namelijktweeprotestantseentweekatholieke
(orthodox/behoudendenmodern). Hierdoorwarenweinstaatomderesultatenten
aanzienvandechristelijkelevensbeschouwingtenuanceren.
DeprotestantsemanagerblijktaftewijkenvandemanagermeteenanderegeloofsoriëntatiequaopvattingenoverdestijlvanleidinggevenenHRM-beleid.Dezeafwijking issignificant voortweebelangrijkevariabelen,namelijkvoorde mate van
mensgerichtheid en voor de mate van commitmentgerichtheid. In beide gevallen
scoren de protestantse categorieën significant lager dan de niet-christelijke managers. De katholieke managers verschillen statistisch gezien niet van de nietchristelijkemanagers.Deprotestantseenmodern-katholiekemanagersvertonenbij
hetHRM-beleidtevenseensignificanthogerematevangerichtheidopwaardenoriëntatiedande niet-christelijke managers. Hieronder gaan wenaderinopde meest
opvallenderesultatenenconclusiesvanhetonderzoek.

Deanalyseresultateninparagraaf6.2wijzenuitdatdeorthodox-protestantsemanagersinhunmatevantaakgerichtheidnietafwijkenvandeniet-christelijkemanagers,
inweerwilvandetheorievanWeberoverhetcalvinisme(zieparagraaf1.2,Weberthese).Vanoudsherzijndeorthodox-protestantensterk gerichtop hard werkenen
gehoorzaamheid. Het harde werken wordt gezien als een eerbetoon aan God. De
orthodox-protestantse managers zijn echter even taakgericht als de overige categorieën (zie tabel 6.2.5). De behoudend-katholieken blijken significant meer taakgerichttezijndandeniet-christelijkemanagers.Hierbijdientopgemerkttewordendat
bijdezecategorieeenrelatiefkleinaantalrespondentenindesteekproefisopgenomen(n=17).Omdiereden moetenwezeerterughoudendzijnmethettrekkenvan
conclusies. We kunnen concluderen dat, behalve bij de behoudend-katholieken, de
levensbeschouwing geen effect heeft op de mate van taakgerichtheid. De Webertheselijktdoorditonderzoeknietondersteundteworden.

Weverondersteldendatdechristelijkemanagerseenhogerematevanmensgerichtheidvertonendandeniet-christelijkemanagers.Hetblijktdatereensterkverbandis
tussende christelijkelevensbeschouwing vande managerende mate van mensgerichtheid.Het verbandisechtertegenovergesteldaan wat wehaddenverwacht: de
christelijke managers zijn significant minder mensgericht. Bij een nadere analyse
zienwedathetverschilvooraltoeteschrijvenisaandecategorieprotestantsemanagers(zietabel6.2.6).Deorthodox-enmodern-protestantsemanagerszijnsignificant minder mensgericht dan de niet-christelijke managers. We hadden deze overeenkomst tussen de beide protestantse categorieën niet verwacht. Uit veel godsdienstsociologisch onderzoek blijkt een grote tegenstelling te bestaan tussen deze
tweeprotestantsecategorieën.Demodern-protestantenzijnveelmeerdandeorthodox-protestantenmeegegaanmetdemodernehumanistischeopvattingenovermenselijkegelijkwaardigheid,zeggenschapenrelaties.Debeidecategorieënkatholieken
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zijnevenmensgerichtalsdeniet-christelijkemanagers.Hetisopmerkelijkdatprotestantse managers minder dan niet-christelijke managers belang hechten aan een
goedeteamgeestinhunorganisatie,aanhetbevorderenvanzelfsturing,aanhettot
zijnrechtlatenkomenvandemedewerkers,aanhettonenvanpersoonlijkebetrokkenheidaandewerknemersenhetlatenblijkenvanhunwaarderingaandewerknemers.

DechristelijkemanagersblijkeninhunHRM-beleidevencontrolgerichttezijnals
de niet-christelijke managers. Wij hadden verwacht dat de orthodox-protestantse
managersmeercontrolgerichtzoudenzijndandemodern-protestantse,dekatholieke
endeniet-christelijkemanagers.Erisinditopzichtechtergeensignificantverschil
tussenorthodox-protestantsemanagersenniet-christelijkemanagers.

Beidecategorieënprotestantsemanagerszijnsignificantmindercommitmentgericht
dan de niet-christelijke managers. Het is opmerkelijk dat de modern-protestantse
managers, in tegenstelling tot onze verwachtingen, in hun opvattingen overeenkomen met de orthodox protestantse managers. Van modern-protestantse managers
verwachttenwijdathunlevensbeschouwingpositiefvaninvloedisophunvisieop
hetHRM-beleid,waardoorzijmeeraandacht schenkenaan:participatievanmedewerkers, hun persoonlijke belangen, teamwork en nadruk leggen op wederkerige
communicatie.Ditisvooralopmerkelijkvanwegedenaarbuitengerichteenaande
wereldaanpassendelevenshoudingvanmodern-protestantendieuitveelonderzoek
isgebleken.Achterafkunnenweconstaterendathetverschiltussendemodern-en
orthodox-protestanten meer betrekking heeft op de lifestyle, taalgebruik en maatschappelijkeoriënteringdanophunmanagementopvattingen.

Naast de twee hiervoor beschreven variabelen van HRM-beleid hebben we twee
kleine schalen geconstrueerd: de mate van gerichtheid op medezeggenschap en de
matevangerichtheidopwaardenoriëntatie.Bijdegerichtheidopmedezeggenschap
isergeenverschiltussendechristelijkeenniet-christelijkemanagersteconstateren.
De protestantse en modern-katholieke managers vertonen een significant hogere
gerichtheidopwaardenoriëntatiedande niet-christelijkemanagers.Debehoudendkatholiekenverschillenwatditbetreftnauwelijksmetdeniet-christelijkemanagers.

Eenkleinonderdeelvan HRM-beleidheeftbetrekkingoppersoneelszorg. Erblijkt
geensignificantverbandtebestaantussendelevensbeschouwingvandemanageren
demate waarinhijgebruikmaaktvanfunctionarissenvoorpersoneelszorg,hoewel
beide protestantse categorieën wel iets lager scoren dan de niet-christelijke managers.
Opdevraagofderespondentenaandachtschenkenaanmogelijkhedenvooruitingen
vanspiritualiteitenzingevingbinnenhunorganisatie,hebbenorthodox-protestantse
managers significant hoger gescoord dan de andere categorieën. Alle categorieën
scorenhoogbijmogelijkhedendiebetrekkinghebbenopalgemeenethische zaken,
zoalseengedragscodevoormedewerkersvandeorganisatie.Deprotestantsemanagersvindendaarnaastcollectieveenindividuele uitingendiegerichtzijnopgeloof
enspiritualiteitengezamenlijkelevensbeschouwelijkebijeenkomstenbelangrijk.
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Levensbeschouwelijkeinspiratie
Eenovergrootdeelvandemanagerslaatzichbijhetleidinggeveninspirerenvanuit
de eigen levensbeschouwing. De opvatting, dat de levensbeschouwing van invloed
hoorttezijnopdemanagementpraktijk,lijkthiermeeeennormaleopvattingtezijn
geworden. Het ziet er naar uit dat de visie dat levensbeschouwing slechts beperkt
dient te worden tot het privé-leven veel minder van toepassing is dan in de voorgaande decennia (Roels, 1997; Ten Bos, 2000; Graafland et al., 2006). De protestantse managers laten hun levensbeschouwing significant sterker dan respondenten
uit de overige categorieën van invloed zijn op het leidinggeven. Zij beroepen zich
veel op Bijbelse waarden, principes en Bijbelteksten. De respondenten verwijzen
vaak naar principes zoals: naastenliefde, dienend leiderschap, rentmeesterschap en
deTien Geboden. Bij alle categorieën managers worden regelmatig waarden zoals
eerlijkheid en respect, de waarde van het leven en de eigenwaarde van de mens
genoemd.

Resultaten
Het kwantitatief onderzoek heeft vijf opmerkelijke resultaten opgeleverd, die we
eerstkortnoemenendaarnatoelichten.
In eerste instantie betreft dit de uitkomst dat zowel de orthodox- als modernprotestantse managers minder mensgericht en minder commitmentgericht zijn dan
deniet-christelijkemanagers.
Tentweedeishetopvallenddatdemanagersinorthodox-protestantse(reformatorische)organisatiesrelatiefhoogscorenopdetweehiervoorgenoemdevariabelen.
Vervolgens valt ons als derde punt op dat de protestantse en modern-katholieke
respondenten in het vormgeven van HRM-beleid een significant hogere waardenoriëntatievertonendandeniet-christelijkerespondenten.
Als vierde punt concluderen we dat het onderwerp van dit onderzoek aansluit bij
maatschappelijkeontwikkelingeninzakedeaandachtvoorspiritualiteitenmanagementzoalsbeschrevenindeIntroductieeninparagraaf1.6.
Tenslotte, als vijfde punt, bevestigt het kwantitatief onderzoek dat zowel voor leiderschapsstijl als voor HRM-beleid een tweedimensionaal  model ontwikkeld kan
worden.

ad1. Protestantenvindenhetbelangrijkdathunlevensbeschouwingvaninvloedis
op het dagelijks handelen. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze opvatting
vooral bij de orthodox-protestanten leeft, zie hoofdstuk 1. Uit de resultaten
vandeanalysesvandegerichtheidopwaardenoriëntatiekunnenweconcluderen dat ook de modern-protestanten hun levensbeschouwing van belang
achtenbijdeontwikkelingvanhetbeleid.Hierinkaneenbevestiginggevondenwordenvanwatineerderonderzoekisgebleken, namelijkdathetcalvinisme diepgeworteld is in de opvattingen van protestanten (Dekker et. al,
1997; Ultee et. al,  2003; Colzato et al., 2008). Uit de analyseresultaten in
hoofdstuk6blijkteentegenstellingtebestaantussendelevensbeschouwelijke
opvattingen van de protestanten enerzijds en de uitwerking daarvan in de
praktijkvanhunmanagementanderzijds.Hetresultaatdatzijmindermensgerichtenmindercommitmentgerichtzijndandeniet-christelijkemanagerslijkt
in contrast te staan met hun geloofsleer inzake medemenselijkheid en naastenliefde. We vinden het opmerkelijk dat de beide protestantse categorieën
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ad2.

ad3.

ad4.

ad5.

significant met elkaar overeenkomen in hun managementopvattingen. We
haddenverwachtdatdemodern-protestantenquamensgerichtheidbeduidend
hogerzoudenscorendandeorthodox-protestantenenevenhoogalsdenietchristelijkemanagers.
Hettweedeopvallenderesultaatisdatmanagersdiewerkzaamzijninorganisaties met een reformatorische signatuur (= orthodox-protestant) significant
meermensgerichtencommitmentgerichtzijndanmanagersdiewerkeninalgemeen-christelijke of niet-christelijke organisaties. We veronderstellen dat
een organisatiecultuur die gebaseerd is op gedeelde waarden een zekere invloed heeft op de opvattingen van de managers. We constateren dat we onvoldoende onderzoeksmateriaal hebben om deze veronderstelling te kunnen
onderbouwen.Indesteekproefzijnslechtstweemodern-protestantseengeen
katholieke of niet-christelijke managers opgenomen die bij een reformatorische organisatie werken. De resultaten geven ons voldoende aanleiding om
verderonderzoeknaarditvertoondeeffectindiscussietebrengen.
Als derde resultaat wijzen we op de hoge mate waarin de protestantse en
modern-katholiekerespondentenzichoriënterenophunlevensbeschouwelijkewaardenbijdevormgevingvanhetHRM-beleid.Weherkennenhierinde
theoriedatdeorthodox-protestantenhetheleleven,inclusiefhetwerk,alseen
sacraal gebied beschouwen. Voor wat betreft de modern-protestanten en de
katholiekenzoekenwedeverklaringindeopvattingendat‘dewortelsvande
kerk’ verderreikendandedagelijksepraktijkvandegeloofsbeleving(Ultee
etal.,2003;Colzatoetal.,2008).
De resultaten van het kwantitatief onderzoek kunnen in een bredere maatschappelijkecontextgeplaatstworden.Dekerkverlating,dieinparagraaf1.4
wordtgeschetst,istot2007doorgegaan,aldusblijktuithetrecenteonderzoek
God in Nederland datvoordevierdekeerinonslandisgehouden(Dekkeret
al.,2007;Dros,2007).Opnieuwwordtbevestigddatdeverlatingvandekerk
niet wil zeggen dat men de christelijke waarden loslaat (Van Harskamp,
2005).Christelijkemanagersvindengodsdienstnogsteedsgoedvoornormen
enwaardenenzienhetalseenbelangrijkmoreelankerpunt.Ditwordtbevestigd in wat de respondenten als inspiratiebron vanuit de levensbeschouwing
voorhunmanagementpraktijkaangeven.Indesamenlevingiseentoenemende aandacht voor spiritualiteit en zingevingvraagstukken en er komt meer
ruimtevoorspiritueleenlevensbeschouwelijkeuitingen,zoalsweindeIntroductiehebbenbeschreven(Dekker,2007).Dewaarden-enzingevingoriëntatie die in de samenleving sterker wordt, zal ongetwijfeld gevolgen kunnen
hebbenbinnendemorelediscussieoverhetbesturenvanorganisaties.Inveel
debattenovereengovernance-codeisditherkenbaar.Voorchristelijkemanagerskandateenaanleidingzijnomdespecifiekechristelijkewaardenteherdefiniëren in moderne begrippen, die herkenbaar en aantoonbaar zijn in de
leiderschapsstijlenhetHRM-beleid.
Het vijfde resultaat van het kwantitatief onderzoek is de bevestiging dat
zowelvanleiderschapsstijlalsvanHRM-beleideentweedimensionaalmodel
gevormd kan worden. Van leiderschapsstijl bestaat reeds lang een dergelijk
model, hetgeen in dit onderzoek bekrachtigd is. In HRM-onderzoek is niet
vaak gebruik gemaakt van een model met twee dimensies. Boselie (2002)
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geeft daarvoor een duidelijke aanwijzing. Bij de reflectie op het gehele onderzoekgaanwehiernaderopin.

9.3Conclusiestenaanzienvanhetkwalitatiefonderzoek
Debeperktestatistischeanalyseleverteenbevestigingopvandeinhetkwantitatief
onderzoekgevondenovereenkomsteninopvattingenvandeprotestantserespondenten.Hoewelerstatistischgeenverschilistussendemanagementopvattingen,blijken
debeide categorieënprotestanten eengeheeleigeninkleuringte geven aandeantwoorden.Dezeinkleuringissterkgerelateerdaandelifestyleengeloofsleervande
eigenprotestantsesubcultuur.Desgevraagdgevenrespondentenuitbeidecategorieënaandatzijeenversterkingvandeorthodoxezuilwaarnemen.Beckeretal.(1997)
vragenzichafofdeoplevingvandeorthodoxezuilaanheteindvandevorigeeeuw
een achterhoedegevecht is of dat er sprake is van een revitaliseringproces van het
orthodoxegeloof.Opgrondvandeonderzoeksresultatenkunnenweveronderstellen
datersprakeisvaneenspecifiekerevitaliseringvandeorthodoxezuil.Deorthodoxprotestanten versterken de orthodoxe levensstijl, maar dan vooral binnen de eigen
kring.Tegelijkertijdwordtdeorthodoxezuildoortoenemendgebruikvan‘moderne
media’vanbinnenuituitgeholdenmogelijkverzwakt(Janse,2000;Kennedy,2005;
Wisse,2006;Kas,2009).
Inhetdogmavan‘dealgemenegenade’hebbenweeenmogelijkeverklaringkunnen
vinden voor de gevonden overeenstemming in managementopvattingen van beide
protestantsecategorieën.Hetvaltonsopdatditleerstuknietalleenvoorhetgeloofslevenwordtgebruikt,maardoorderespondentenookwordttoegepastopdemanagementpraktijk. Door dit dogma is het voor orthodox-protestantse managers
mogelijk om inzake de managementopvattingen ‘modern-protestants’ te zijn. Deze
betreffen: gezagsverhoudingen, competenties van medewerkers, decentralisatie van
verantwoordelijkheid,medezeggenschap,participatieencommunicatie.

Deze partiële verschuiving van geloofsoriëntatie bij de orthodox-protestanten sluit
enigszinsaanbijdeopvattingvanmoreleneutraliteit,zoalsWeberdieheeftgeformuleerd(zie paragraaf 1.6),waarbijeen sterkescheiding vanprivé-opvattingenen
managementpraktijk wordt voorgestaan. Het komt ons voor als een variant op de
moreleneutraliteit;dechristelijkewaardenblijvenvankracht, maar worden vanuit
een andere identiteit inhoud gegeven. We vermoeden dat de maatschappijgeoriënteerdepositievande managementfunctiebijorthodox-protestantsemanagersertoe
leidt dat zij een modern-protestants standpunt innemen. In deze verschuiving van
orthodox-naarmodern-protestantsemanagementopvattingenzienweeenmogelijke
bevestiging van de rationaliseringstheorie van Weber. De rationalisering legt de
nadrukopde‘onttovering’vandesocialewerkelijkheid.Hierbijwordendeprocessen meer op een rationele wijze beschouwd dan voorheen onder invloed van de
geloofsopvattingen. De rationalisering bij deorthodox-protestantse managers blijkt
uit de moderne managementopvattingen waarvan het positief mensbeeld niet meer
aansluitbijdeeigenorthodoxegeloofsleer.
Een verwijzing naar deze naar buitengerichte oriëntatie vinden we terug bij eerder
onderzoek. In paragraaf 6.5 beschrijven we reeds de mogelijkheid dat christelijke
managerszichsteedsmeerlatenbeïnvloedendooralgemeengangbaremanagementopvattingenen-theorieën(Graaflandetal.,2006).
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Veelrespondentenuitbeideprotestantsecategorieëngevenaandatzijbijhetoplossen van managementdilemma’s soms kiezen voor ethische oplossingen, die gebaseerdzijnopeenBijbelsewaardenoriëntatie,ondankshetfeitdatdeethischekeuze
somsmeergeldkostdaneengoedkopereeconomischeoplossing.Weconstaterenuit
deinterviewsdatmanagerssterkhechtenaanhunpersoonlijkelevensbeschouwelijkewaarden.Zijzijnnietbereiddezetenegerenofinteruilenvoorandereprincipes
bij onderhandelingen of bij het oplossen van dilemma’s. Hiermee lijkt ons onderzoek een bevestiging van eerder onderzoek over hoe protestantse managers oplossingenzoekenvoorbusinessdilemma’s(Roels,1997;Graaflandetal.2006).

9.4Reflectieophetgeheleonderzoek
CombinatieLeiderschapsstijlenHRM-beleid
In de literatuur vinden we aanwijzingen dat de combinatie van leiderschapsstijl en
HRM-beleidgezamenlijkonderwerpvanstudiezoukunnenzijn(Fink,1992;Boselie,etal,2001;Boselie,2002).Uiteerderonderzoekblijktdatveelorganisatiesin
NederlandvoorwatbetreftHRM-beleidsteedsmeeropelkaargaanlijken:eentendens van homogenisering van het HRM-beleid. Met een verwijzing naar het Rijnlandsmodel wordt door Boselie (2002) aangegeven dat veel regelingen die in het
voordeel van medewerkers uitwerken wettelijk verplicht in het sociaal beleid zijn
opgenomen, zoals onder meer scholing, medezeggenschap en Arbo-wetgeving.
Boselie(2002)spreektinditgevalzelfsvan‘nieuw-institutionalisme’alsaanvullendetheorieindebenaderingvanHRM.Hetverschilindebedrijvenkomttotuitdrukkingindematewaarinhetbeleidgerichtisopdebelangenvanmedewerkersenhun
invloed op en betrokkenheid bij het beleidsproces. Daarnaast geeft Boselie (2002)
aan dat excellent leiderschap daarbij een belangrijke rol kan spelen. We hebben
zowelbijleiderschapsstijlalsbijHRM-beleidhetonderzoekvormgegevendoorde
resultaten te beschrijven in een tweedimensionaal model. Voor leiderschap is dat
modelreedslanggeledenontwikkeld(BlakeenMouton,1964;Syroit,1979).Inde
theorievorming omtrent HRM is lange tijd sprake geweest van twee ‘werksystemen’, diebeidendeuiterstenzijnvaneenééndimensionaalmodel:controlencommitment (Boselie, 2002; Verheul, 2003). Boselie (2002) concludeert uit zijn
onderzoekdatHRM-beleidineentweedimensionaal model weergegevenkan worden.Ditiseveneensgeblekeninonsonderzoek,defactoranalysegeefthiervoor,net
alsbijBoselie,debevestiging.
In het onderzoek hebben we de twee theorieën omtrent leiderschapsstijl en HRMbeleidafzonderlijkvanelkaaruitgewerkt,weliswaarinhetkadervanéénonderzoek
inrelatie metlevensbeschouwing.Wellichtkaninhetvervolg hieropnaderonderzoekenverdergaandetheorievormingplaatsvinden.

Discussie
Opgrondvanderesultatenenachterafgeconstateerdebeperkingenentekortkomingen zijn enkele discussiepunten bij ons gehele onderzoek te plaatsen, die kunnen
leidentotvervolgonderzoek.

1. Wijconstaterenbijdeschaalconstructievandevariabelenvanleiderschapsstijl
(paragraaf5.2)enHRM-beleid(paragraaf5.3)dat weeen relatief grootaantal
itemsvandevragenlijstomstatistischeredenenhebbenverwijderd,waarbijopgemerkt kan worden, dat we ‘strenge’ criteria hebben toegepast omwille van
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eenhoogbetrouwbaarheidsgehalte.Omintermenvanonsonderzoekteblijven
kunnenwezeggendatwewaarschijnlijk‘strengerdanCalvijn’of‘roomserdan
dePaus’zijngeweest.Devragenlijstissamengestelduititemsafkomstiguitdiverseschalen,zieparagraaf3.2.1.BijhetonderzoekvanTNO(Gründemannet
al,2005)naar‘goedwerkgeverschap’blijktdatdetweeonafhankelijkedimensies, taak- en mensgerichtheid en control- en commitmentgerichtheid, beide
even belangrijk zijn. We hebben voor de schalen van leiderschapsstijl gebruik
gemaaktvande doorSyroiten Quinnontwikkeldevragenlijsten.Voorde vragenlijstbetreffende HRM-beleidhebben weons gebaseerdopBoselieenVerburg (zie paragraaf 3.2.1). In het kwantitatief onderzoek hebben we de twee
kernbegrippen van management: leiderschapsstijl en HRM-beleid in één vragenlijst samengevoegd. Bij zowel leiderschapsstijl als bij HRM-beleid zijn de
tweeonafhankelijkedimensiesdoordefactoranalysebevestigd.Schaalconstructiewasvooronsgeendoelvanditonderzoek. Toekomstigonderzoekzouzich
kunnen richten op een nadere ontwikkeling van een vragenlijst voor een gecombineerde schaal van leiderschapsstijl en HRM-beleid, zoals verwoord in
aanbeveling5.
We constateren dat managers die werken in reformatorische organisaties meer
mensgerichtencommitmentgerichtzijndanmanagersinniet-christelijkeorganisaties.Eennaderonderzoeknaarheteffectvande(oplevensbeschouwinggebaseerde) cultuur van de organisatie op leiderschapsstijl en HRM-beleid zou
hiervoormogelijkeenverklaringkunnengenereren.
Een belangrijke kanttekening kan geplaatst worden bij de onderzoeksmethode
vanzowelhetkwantitatiefalsvanhetkwalitatiefonderzoek.WehebbenderespondentenzelflatenantwoordenopdevragenoverhuneigenstijlvanleidinggevenenopvattingenoverhetHRM-beleid.Dezemethodevanself-reportbergt
hetgevaarinzichvanhet geven vansociaal wenselijkeantwoorden.Hierdoor
kunnen de respondenten zich beter voordoen dan dat zij zich in werkelijkheid
gedragen.Hetisoverigensmogelijkdatderespondentenzichdaarnietvanbewust zijn (Alimo-Metcalfe en Alban-Metcalfe, 2001). We hebben onder ogen
gezienbijhetkwantitatiefonderzoekdatdezemogelijkevertekeningvansociaal wenselijke antwoorden bij alle categorieën respondenten zich zou kunnen
voordoenenhebbenhierverdergeenrekeningmeegehouden.Bijhetkwalitatiefonderzoekhebbenweonszelfsteedsdevraaggesteldinhoeverrewedoor
detechniekvanhetstellenvanverdiependevragenkondenvoorkomendathet
effect van sociaal wenselijke antwoorden zou ontstaan. We hebben steeds gevraagd naar voorbeelden van hun eigen gedrag, gebeurtenissen in de managementpraktijkenhetdoorhenuitgevoerdebeleid.Eenvervolgonderzoekgericht
opdeopvattingenvandemanagerenhettoetsendaarvanindepraktijkzoueen
genuanceerdeaanvullingoponsonderzoekkunnenopleveren.
In het onderzoek van TNO samen met de Universiteit van Tilburg naar ‘goed
werkgeverschap’(Gründemannetal.,2005), wordtonderzocht wat zowel managersalsmedewerkersvinden van wat‘goedwerkgeverschap’inhoudt.Inde
Introductie hebben we aangegeven dat bij dat onderzoek levensbeschouwing
niet een onderzoeksonderwerp is geweest. Op grond van het onderzoek van
TNO zou een identiek vervolgonderzoek uitgevoerd kunnen worden onder
christelijkemanagersenhunmedewerkers,omnategaanofenzoja,inhoeverre christelijk werkgeverschap overeenkomt met het ontwikkelde model van
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goed werkgeverschap. Overigens verwachten wij dat veel aspecten van ‘goed
werkgeverschap’ een onderdeel zullen zijn van het model dat door onderzoek
onderchristelijkemanagerszouwordenontwikkeld.
Onzevragenlijstis,zoalsgezegd,samengesteldopbasisvaneenaantalgestandaardiseerde vragenlijsten, die elk een afzonderlijk kernbegrip van ons onderzoek betreffen (zie paragraaf 3.2.1). Een vragenlijst die levensbeschouwing,
leiderschapsstijl en HRM-beleid combineert is ons niet bekend. Een verdere
ontwikkelingvanzo’nvragenlijstkanvoorvervolgonderzoekgebruiktworden
enmogelijkaanvullendoponsonderzoekzijn.
In de Introductie schrijven we over het organisatieconcept van de organisatie
‘alsgeheelvanprocessen’.Opgrondvanderesultatenvanhetkwantitatiefonderzoek kunnen we veronderstellen dat de opvattingen van de niet-christelijke
en katholieke managers past bij dit concept, namelijk vanwege de keuze voor
eenbalanstussenhetbedrijfsbelangendebelangenvanmedewerkers.Deprotestantse managers zijn significant minder mensgericht en commitmentgericht
dandeniet-christelijkeenkatholiekemanagers.Wekunnenveronderstellendat
zijmeerpassenbijhetconceptvandeorganisatie‘alsopensysteem’,waarbijde
productievangrotergewichtvoorhetmanagementlijktdanhetbelangvande
werknemers.Hoeweldeverschillentussendeverschillendecategorieënlevensbeschouwing significant zijn, zijn de protestantse managers eveneens relatief
hoogmensgerichtencommitmentgericht.Hiermeezienweeenbevestigingdat
werknemers een belangrijke plaats krijgen in managementopvattingen en -beleid, zoals we dat in de Introductie hebben beschreven. Dit kan mogelijk veroorzaaktzijndoorhetRijnlandsHRM-model,datmetnameinNederlandsterk
isontwikkeld(DeNijs,1999;2000;Boselieetal.,2001a).
Demanagementpraktijkvanchristelijkemanagersinhetalgemeenenvanprotestantsemanagersinhetbijzonderkanveelovereenkomstenvertonenmetdie
van niet-christelijke managers. Ook al hebben managers van de verschillende
categorieën geloofsoriëntatie dezelfde opvatting, dan kan er toch veel verschil
gevonden worden in de legitimatie van de opvattingen. Een nader onderzoek
naar het verband tussen levensbeschouwing en opvattingen met betrekking tot
organisatieconceptenzoueenboeiendvervolgzijnvanonsonderzoek.Hiermee
ondersteunen we de opvatting van De Nijs (1999; 2000), dat een voortdurend
wetenschappelijkonderzoeknaarHRM-beleideenfundamentkanzijnvoorde
managementpraktijk.Wijveronderstellendatdittevensgeldtvoordemanagementpraktijkinrelatietotdelevensbeschouwingvandemanager.
Eenbelangrijkverschijnselinonslandishettoenemendeaantalhogeropgeleide moslims. Aanhangers van deze levensbeschouwing zullen in de nabije toekomst, veel meer dan tot nu toe, leidinggevende functies krijgen en bestuurspositiesinnemen.In2007isvoorheteerstindegeschiedenisvanonslandeen
kabinet geïnstalleerd met twee moslimbewindslieden, die ongetwijfeld een
voorbeeldfunctievoorNederlandsemoslimszullenvervullen.AandeUniversiteitvanUtrechtisin2007eenhoogleraarbenoemdvoorchristelijke missiein
Nederland, vanwege de toenemende invloed van de islam in de Nederlandse
cultuur (Nicolasen, 2007). Deze ontwikkeling kan een extra stimulans zijn tot
verder wetenschappelijk onderzoek en theorievorming over mogelijke verbanden tussen levensbeschouwing en managementopvattingen. In de Introductie
schrijven we over de masters-opleiding ‘Levensbeschouwing, management en
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cultuur’aandeVUteAmsterdam,diedezeontwikkelingwellichtinhaaropleidingsprogramma zal betrekken. Deze ontwikkeling binnen de moslimgemeenschapkaneenaanleidingzijnvoordechristelijkemanagersenwetenschappers
omdeBijbelseprincipesvoorhetbedrijfslevennaderteoperationaliserenente
onderzoeken (Chewning, 1990). Een samenwerking tussen de faculteiten Bedrijfskunde/Managementwetenschappen en Theologie/Filosofie, zoals door
Hardjono bepleit (Hardjono en Klamer, 2005; zie Introductie), zou hieraan
waarschijnlijkeengoedebijdragekunnenleveren.IndeIntroductiehebbenwe
bovendienaangegevendatdechristelijkewerkgeversorganisaties(RMU,GMV,
CBMCenNCW)hierbijeenbelangrijkerolkunnenvervullen.
9. Overigens constateren wij dat het wetenschappelijk onderzoek omtrent onze
drie kernbegrippen door ‘eigen’ disciplines wordt onderzocht, vrijwel geheel
geïsoleerd van elkaar. Godsdienstsociologen en theologen houden zich bezig
met levensbeschouwing, psychologen met leiderschap en managementwetenschappersenorganisatiesociologenmetHRM-beleid.Eeninterdisciplinairebenadering zou de verbinding van deze drie kernbegrippen in het
wetenschappelijkonderzoekeengoededienstbewijzen.Hiermeesluitenweaan
bijdeaanbevelingvanHardjono,waarhiervoornaarverwezenis.
10. Een interdisciplinaire wetenschappelijke benadering van het onderzoek naar
leiderschap,HRMenlevensbeschouwingpastgoedbinnenderecenteontwikkelingenmetbetrekkingtotCorporateSocialResponsibility(CSR).Indieontwikkelingenwordtgezochtnaarduurzaamheidvanbeleid,gerichteconomische,
socialeenecologischewinst.EenwaardengestuurdHRM-beleidwordthierdoor
een drager van het gehele organisatiebeleid. In zijn methodologische reflectie
opdeontwikkelingvanHRM-onderzoekzegtPaauwe(2009)datheteenjong
wetenschapsgebiedismetvelegezichtenwaarveelwetenschappelijkedisciplinesbijbetrokkenzijn. Wedelenzijn slotconclusie: ‘But much,asistobeexpected,stillneedstobedone’.

9.5Afsluiting
Aanheteindvanhetonderzoekkunnenwevaststellendatonsonderzoekswerkniet
voornietsisgeweest.Wehebbenantwoordengevondenopdeonderzoeksvragenof,
en zo ja, hoe de levensbeschouwing van managers van invloed is op hun managementopvattingen.Hetinteressantetrajectvanhetkwantitatiefonderzoek leverteen
inzicht op in de verschillen met betrekking tot de opvattingen tussen christelijke
managers en niet-christelijke managers, waarbij vooral de protestantse managers
lager scoren op de dimensies waarbij menselijke relaties in het geding zijn. In het
boeiendevervolgonderzoek,hetkwalitatieveonderzoek,hebbenwede ‘mens’achterdemanagermogenontmoetenindeveleinterviewgesprekken.
Goedwerkgeverschap,aldusGründemannetal.(2005)blijktuitmaximaleinzetvan
de manager op beide dimensies van leiderschapsstijl en HRM-beleid. Een goede
manager is zowel maximaal taakgericht als óók mensgericht. Aandacht voor de
productie,dekwaliteitvanwatdemedewerkerdoetentegelijkertijdvoordebelangenenbehoeftenvande medewerkerszijndekenmerken vaneenoptimale leiderschapsstijl.
Wevindendezetweedimensiesvanleiderschapteruginhetberoemdeschilderijvan
RembrandtDe terugkeer van de verloren zoon.Indatschilderijstaatdevaderweergegeventerwijlhijzijnzoonhartelijkontvangtnadatdeze eenlangetijdiswegge-
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weest. Rembrandt heeft de vader afgeschilderd met een mannenhand én met een
vrouwenhand. De mannenhand duidt op de strenge kant van het vaderschap (het
leiderschap):handhavenvanregels,controleensturing,terwijldemoederhandverwijstnaarzorg,veiligheidenliefdedieaandeondergeschiktegegevenwordt(Nouwen, 1991). Dit vinden we eveneens terug in de harde en zachte hand van de
integeremanager,zoalswedathebbenbeschrevenbijdetweedimensiesvanleiderschap(figuur2.3.2)(Kaptein,2002).
Goedwerkgeverschapblijkttevensuitdemaximalegerichtheidvandemanagerop
de beide HRM-dimensies, dus zowel controlgericht als commitmentgericht. Een
passende metafoor voor optimaal HRM-beleid hebben we ontleend aan De Leede
(2001). Optimaal HRM-beleid kan gekenschetst worden als de tropische vrucht de
mango. Deze vrucht heeft een grote harde kern met een zachte omgeving. Hierin
herkennenwedehardekantvandecontrol-dimensie.Dezachteomgevingstaatvoor
onsmodelvoorde‘zachtedimensie’vancommitment.Ditzienweanaloogaande
‘harde’ Michigan HRM-benadering en de ‘zachte’ Harvard HRM-benadering. Een
integratievanbeidebenaderingeninéénHRM-beleidlijktonsdebestebenadering
(figuur2.4.3).

In de Introductie hebben we aangegeven dat we vanuit onze eigen geloofsachtergrond betrokken onderzoekers zijn. We hebben naar maximale objectiviteit gestreefdindeuitvoeringvanhetonderzoek,maarzijnuiteraardsubjectiefbetrokken
bijderesultaten.Deresultateninzakedeopvattingenvanprotestantsemanagers,die
qua mensgerichtheid in negatieve zin blijken te verschillen van die van nietchristelijkemanagers,hebbenonsdanookenigszinsteleurgesteld.Demaatschappelijke ontwikkelingen waarbij meer ruimte komt voor spiritualiteit en levensbeschouwing,detoenemendeaandachtvoorethiekinhetbedrijfsprocesendeverdere
opkomst van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (=CSR) bieden naar
onzemeningveelkansenenmogelijkhedenvoorhetverbindenvanlevensbeschouwingaanhetmanagement.

Onsonderzoekisafgerond,hetisgelukt,INDEINOMINE!
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10

Summary





Introduction
Althoughalothasbeenwrittenaboutideologicalvisionsofmanagement,virtually
noresearch hasappearedtodate ontheeffectsofideologyon managementingeneralandonleadershipstyleandHRMpolicyinparticular.Managementethicshave
becomeavitaltopicofpublicdebateinrecentyears,particularlyinrelationtothe
personal values and principles of the manager. Managerial behaviour is frequently
associated with terms such as ‘self-enrichment’, ‘mismanagement’, ‘integrity’ and
‘exemplary behaviour’.

Ongoingsecularisationdoesnotappeartohavederailedthequestformeaning,religiosity and spirituality in Dutch society. This quest will increasingly impinge on
the public debate and will therefore remain relevant to the discussion on management theories. Individuals seem to be espousing this new ‘religiosity’ in order to
definetheirpersonalliveswithinspecificsocietalcontours.

Ourresearchdomainliesintheoverlapbetweenreligious sociologyandcorporate
sciences.Weaimtopositionthisresearch withinsocietaltrendsanddevelopments
and to contribute to the public debate on management by analysing the ideologies
appliedbymanagers.

Weaddresstwokeyquestions:
1. Is there a connection between the ideologies of Christian and non-Christian
managersofDutchcorporationsontheonehandandtheirviewsonleadership
styleandHRMpolicyontheother?
2. DoesamanagerwithanorthodoxProtestantideologyhavedifferentideasabout
leadershipandHRMpolicythanamanagerwithanotherreligiousorientation?

Theoreticalframework
The theoretical framework for our research was based on a study that determines
whereandhowideologyisaddressedincorporatescienceandmanagementtheories.
Corporate science focuses mainly on the structure of the company or organisation
whereasmanagementtheories–anoffshootofcorporatescience–focusmainlyon
thepersonofthemanager.

Corporate science recognises three main managerial systems: the ‘closed system’,
the ‘open system’ and the ‘integrated processes system’. These systems can be consecutively identified in the development of corporate science in the twentieth century.
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The corporation as a ‘closed system’ is regarded as an expression of the ‘mechanistic’ model. The employees have very little input in the decision-making, the processesarerigidlyformalisedandtheinformationnetworkislimited.
In an ‘open system’ it is crucially important for the corporation to enjoy a dynamic
relationshipwithitsenvironment.Theemployeesareassumedtobematureandto
havecertaininterestsoftheirown,whichneedtobeconsideredwhenchangesand
reorganisationsareinitiated.
The starting point in an ‘integrated processes’ system is the corporate culture.Itis
absolutelyessentialtocreatealinkbetweenthevalueawarenessofthemanagerand
employeesontheonehandandpersonalcommitmentontheother.Theconceptof
‘integrated processes’ revolves around the corporateculture,thesocietalcontextand
abalancebetweentheinterestsofthecorporationanditsemployees.Theemergence
ofthisconceptintheearly1980smarkedthestartofa newphasein management
science.

Sincethen,alargecorpusofacademicliteraturehasappearedwhichdrawsasharp
distinctionbetweenresearchonleadershipandresearchonpersonnelpolicy–which
wasrechristened(strategic)HRMin1984.RecentliteratureonleadershipandHRM
appearstobeedgingtowardsintegratedtheoriesonthesetwoconcepts.Ourresearch
willcontributetothisprocess.

Asthetwentiethcenturydrewtoaclose,itbecameincreasinglyclearthatthevalues
andideologiesofmanagerswerebecomingkeyfactorsinleadershipstyles.Butthey
remained more or less unexplored by the theorists and were rarely addressed in
scientificresearchprojects.Perhapsthecurrenttrendsinmanagementconceptswill
encourageempiricalresearchontherelationshipbetweenthemorality,actionsand
motivesofmanagersontheonehandandideologyandimportontheother.

CalvinhadaprofoundinfluenceonthereligiousdoctrineofProtestantchurchesin
theNetherlandsandhenceonProtestantviewsonlabourandthehumancondition.
ChristianchurchesintheNetherlandsunderwentsomedynamicdevelopmentsinthe
twentiethcentury,whichhelpedshapeDutchsocietyeconomicallyandsociallyand
led to, amongst other things, public organisations and political parties with a religiousorientation.
ThoughtheinfluenceofCalvinismdeclineddramaticallyafter1950,oneshouldnot
assume that religiosity has disappeared from Dutch society or that people have
ceasedtobereligious.
Acleartrendisemerginginwhichpeoplearelookingfornewexpressionsof(religious)ethicsandactionstoreplaceoldexpressionsthatnolongerfitorhavebeen
discarded as ‘obsolete’. There is immense scope for alternative forms of religion and
spirituality in our society. Corporations are also recognising this new dimension.
Thetrendtowardsanewmoralitymaybeenergisingtherenewedemphasisonspiritualityandmoralawarenessincorporatemanagement.

The research is based on three core concepts: 1 ideology, 2 leadership style and 3
HRM policy. The Christian ideology is divided into Catholic and Protestant. Our
interest lies primarily with Protestant managers. In the Netherlands, Protestantism
can be divided into orthodox Protestantism and modern Protestantism. Orthodox
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Protestantism is characterised by traditional views on church attendance, Biblical
strictures, and a religious relationship with society. In the Netherlands there are
manypublicorganisationswithstrongecclesiasticalties.ModernProtestantstendto
alignthemselveswithcontemporaryviewsondevelopmentsinreligionandsociety
anddifferwidelyintheirattitudestoChurchinvolvementandtheuseoftheBible.
Theyinclinemoretowardsorganisationsandsocialcontactsthatarealreadyoperationalinsociety.

Leadershiptheoriescitetwomaintypesofmanager:therationalmanager(transactionalleadership)andthesocialmanager(transformationalleadership).Therational
manager steers production, worker performance and efficiency on the basis of rationalconsiderations.Thecorporate interestisparamount, leadingtoauthoritarian,
directive and non-participatory leadership. The social manager assumes that decisions on goals entail a number of value judgements. Hence, the decision-making
takes account of the interests, potential and desires of the employees. There is a
strong emphasis on the position of the individual in the organisation. This type of
managerdisplaysademocratic,participatoryleadershipstyle.
Thisformsthebasisforafurthersubdivisionintotask-orientedandpeople-oriented
leadership,bothofwhichappeartoagreaterorlesserdegreeintheleadershipstyle
of every manager. In task-oriented leadership the manager focuses on production,
task completion, results and efficiency. In people-oriented leadership the manager
focusesontheinterestsandobjectivesoftheemployeeandontherelationalaspects
ofthecollaboration.

Inthe1980stherewere twoschoolsofthoughtonHumanResourceManagement:
theMichiganSchoolwiththeemphasisoneconomicvalues;andtheHarvardSchool
withtheemphasison social values. Like leadership,HRM ischaracterisedby two
main drivers: control-oriented and commitment-oriented. Both will occur to a certain extent in the views of any manager. The control-oriented manager focuses
largelyoneffectivesteeringandcontroloftheemployees,whohaverelativelylittle
responsibility. The commitment-oriented manager aims primarily to create a bond
between the employee and the company by searching for a good balance between
theobjectivesandinterestsofeachpartner.
Inour hypothesis we expectedorthodoxProtestant managerstobe moretask-and
control-orientedandlesspeople-andcommitment-orientedthannon-Christian managers.LeadershipstyleandHRMpolicycanbeinfluencedbythecharacteristicsof
theorganisation(size,sectoretc.)andbythepersonalcharacteristicsofthemanager
(age,genderetc.).Weexpectedthesecharacteristicstoplayscarcelyanyroleinthe
effectofideologyonleadershipstyleandHRMpolicy.

Empiricalresearch
Wecompiledaquestionnaireonthebasisofthekeyconcepts.Wesent1,662copies
toboardmembersofcorporationsintheNetherlands.SomeweresenttoorganisationsthatpromotetheinterestsofemployersandmanagersofProtestantandother
Christian persuasions. The response was n = 443 (27%). The respondents in the
samplewereadequatelydistributedacrossthedifferentcategoriesofreligiousorientation.
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Usingthefactoranalysisforleadershipstylewebuiltatwo-dimensionalmodelwith
one scale for task-orientation and one for people-orientation. We also built a two
dimensional model for HRM policy with one scale for control-orientation and one
for commitment-orientation. Two small scales were also constructed for ‘focus on
employee participation’ and ‘focus on value orientation’. We hypothesised that
orthodoxProtestantmanagerswouldfocuslessonemployeeparticipationandmore
onvalue orientationthan non-Christian managers.Thescaleshadarelativelyhigh
levelofreliability.

Theanalyses(includingregressionanalysis)ofthedifferentscalesrevealednosignificant differences between Christian and non-Christian managers. SubclassificationoftheChristianmanagersintofourcategoriesofreligiousorientation
gaveamoredetailedpicture.
Theanalysesshowednosignificantdifferenceintask-orientationbetweenorthodox
Protestants, modern Protestants and modern Catholic managers. Task-orientation
was, however, significantly stronger among conservative Catholic managers than
amongnon-Christianmanagers.

Interestingly, orthodox and modern Protestant managers demonstrated a significantlylowerlevelofpeople-orientationthannon-Christianmanagers.Thisrancontrary to our expectations. As expected, we did not find any differences between
modernCatholicmanagersandnon-Christianmanagers.

ProtestantandCatholicmanagersdemonstratedthesamelevelofcontrol-orientation
as non-Christian managers. Orthodox and modern Protestant managers both
emerged as significantly less commitment-oriented than non-Christian managers.
Neithercategoryof Catholic managersdifferedstatisticallyfromthe non-Christian
managers.The deviationin theresults forProtestant managers mightbeexplained
bythetendencytowardsindividualisationthatischaracteristicofProtestantism.The
resultformodernProtestantmanagersrantotallycountertoourexpectations.
ProtestantandCatholicmanagerswereequallycommittedtoemployeeparticipation
as non-Christian managers, but -with the exception of orthodox Catholics- were
significantlymorevalue-oriented.
Theanalysesoftheinteractiveeffectofcorporatecharacteristicsandpersonalcharacteristicsindicatethattheobservedeffectofideologyonviewsofleadershipstyle
andHRMpolicyisconsistent.Oneparticularlyinterestingoutcomeisthatmanagers
fromorganisationswithareformatorysignaturedemonstratedasignificantlyhigher
levelofpeople-orientationandcommitment-orientationthanmanagersfromneutral
ormainstreamChristianorganisations.Itisplausiblethattheviewsofmanagersare
influencedbyavalue-orientedculture.

In the hypotheses we assumed that the ideology of orthodox Protestant managers
would have an effect on leadership style and HRM policy. We assumed that they
would show less people-orientation and less commitment-orientation than nonChristian managers. The analyses confirmed these assumptions; however, contrary
toexpectations,thesameresultappliedtomodernProtestantmanagers.Barelyany
difference was found between the views of Catholic managers and non-Christian
managers.
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Qualitativestudies
The unexpected correlation between the views of orthodox and modern Protestant
managerspointsthe way forfollow-upqualitativestudiestoconfirmorrefutethis
findingorfindplausibleexplanations.
Twenty-six Protestant managers (from both categories) participated in an in-depth
interviewonviewsofleadershipstyleandHRM policy. Wealsointerviewed four
ministersasexperts.Thecorrelation wasconfirmedbythe analyses. Wealsoconfirmedthedifferenceinlifestyleandlanguageuse.TheviewsoftheorthodoxProtestantsalsoappearedtobestronglyinfluencedbymodernProtestantism.Wefound
an explanation for this finding in the doctrine – or dogma – of ‘universal grace’,
which allows orthodox Protestants to deviate from their convictions and apply a
more modern approach. This dogma legitimises the separation of the private (religious) domain from the corporate domain, where the leadership is practised, and
shows an affinity with Weber’s ideas on ethical neutrality, which contend thatcorporateandprivatelifeareseparatedomains,eachwithitsownethics.

Discussion
Broad scientific studies have shown that ideology and import are again acquiring
socialrelevance.Thisdiscoverymayprovideausefulbasisforstudiesontherelationshipbetweenideologyandmanagement.Collaborationsbetweenthefacultiesof
theology, philosophy and management science could make an important contributiontosuchstudies.TheanticipatedincreaseinthenumberofMuslimmanagersin
thenearfuturecouldpromptresearcherstoundertakefurtherresearchandformulate
theories.

Theresultsprovidesufficientmaterialforfollow-upresearchandfordeeperreflectionontheinfluenceofideologyonkeymanagementconcepts.Weseeopeningsfor
research projects in which leadership style and HRM policy are combined in one
questionnaire.Wealsourgeresearcherstofurtherexploretherelationshipbetween
ideology and management in relation to the TNO report on Good Employership.
Finally,werecommendfollow-upresearchwhichcombinestheviewsofmanagers
and employees in the form of questionnaires, in-depth interviews and behavioural
observations.
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VRAGENLIJST
ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE
Bij de volgende vragen schenken we aandacht aan een aantal algemene aspecten van uw organisatie.

1

Tot welke branche hoort uw organisatie?
 Productie en Industrie
 Overheid
 Commerciële Dienstverlening
 Maatschappelijke dienstverlening (o.a. gezondheidszorg en welzijnswerk)
 Onderwijs
 Anders, namelijk……………………………………..

2

Welke levensbeschouwelijke signatuur acht u op uw bedrijf/organisatie van toepassing?
 Geen
 Algemeen Christelijk
 Protestants Christelijk
 Reformatorisch
 Katholiek
 Humanistisch
 Anders, namelijk……………………………………..

3

In hoeverre is de verhouding tussen de directie en de medewerkers in het algemeen als
hiërarchisch te kenschetsen?


4

niet





zwak

middelmatig



sterk



Wat is het totaal aantal werknemers, in vaste of tijdelijke dienst, van uw organisatie?
werknemers

5

zeer sterk

Welk opleidingsniveau hebben de medewerkers in uw organisatie?
Percentage:
LBO

%

MBO

%

HBO / WO

%

LEIDERSCHAPSSTIJL
Bij dit onderdeel stellen we vragen over uw managementopvattingen en uw stijl van leidinggeven.

6

Hieronder volgt een aantal stellingen over uw wijze van leidinggeven.
Wilt u bij iedere stelling aangeven in welke mate de stelling op u van toepassing is?
Bij mijn taak als leidinggevende ga ik uit van:
Eigen verantwoordelijkheid van de werknemers


niet



weinig



matig



sterk



zeer sterk



matig



sterk



zeer sterk



matig



sterk



zeer sterk



matig



sterk



zeer sterk

Gehoorzaamheid van de werknemers


niet



weinig

Overleg voeren met werknemers


niet



weinig

Zelfsturing van de werknemers/teams


niet



weinig

Coaching bij de taakuitoefening van de werknemers


niet



weinig



matig



sterk



zeer sterk



matig



sterk



zeer sterk



sterk



zeer sterk

Delegeren van taken aan werknemers


niet



weinig

Delegeren van verantwoordelijkheden aan werknemers


niet



weinig



matig

Wat is kenmerkend voor uw eigen wijze van leiding geven?
7

Wilt u aangeven hoe vaak het gedrag, zoals aangegeven in onderstaande uitspraken, bij het uitoefenen van uw
taak als leidinggevende voor komt?
Ik dring erop aan dat de ondergeschikten hun werk uitvoeren volgens de voorgeschreven werkwijze


nooit



zelden



regelmatig



vaak



voortdurend



vaak



voortdurend



vaak



voortdurend

Ik help de ondergeschikten met hun persoonlijke problemen


nooit



zelden



regelmatig

Ik benadruk het belang van een goede teamgeest


nooit



zelden



regelmatig

Ik laat mijn waardering blijken wanneer een werknemer zijn of haar werk goed uitvoert


nooit



zelden



vaak



voortdurend



vaak



voortdurend

regelmatig



vaak



voortdurend

regelmatig



vaak



voortdurend

regelmatig



Ik vraag offers van werknemers in het belang van de organisatie


nooit



zelden



regelmatig

Ik spoor ondergeschikten aan tot grotere inspanning


nooit



zelden



Ik sta open voor ideeën van ondergeschikten


8

nooit



zelden



Hoe denkt u zelf over de aansturing van uw ondergeschikten?
Wilt u aangeven hoe vaak u vindt dat het genoemde gedrag, zoals aangegeven in onderstaande uitspraken,
bij het uitoefenen van uw taak als leidinggevende dient voor te komen?
Ik als leidinggevende dien mijn ondergeschikten te controleren op de uitvoering van hun taken


nooit



zelden



regelmatig



vaak



voortdurend

Ik als leidinggevende dien mijn ondergeschikten aan te sporen tot het daadwerkelijk uitvoeren van hun taken


nooit



zelden



regelmatig



vaak



voortdurend

Ik als leidinggevende doe er goed aan in te spelen op de talenten van de werknemers


nooit



zelden



regelmatig



vaak



voortdurend



voortdurend

Ik als leidinggevende dien kritisch te zijn over de resultaten van de werknemers


nooit



zelden



regelmatig



vaak

Ik als leidinggevende dien de werknemers zelf te laten bepalen hoe zij hun taak ten uitvoer brengen


nooit



zelden



regelmatig



vaak



voortdurend

Ik als leidinggevende dien de werknemers erop te wijzen dat zij de regels, voorschriften en vastgestelde werkwijzen volgen


nooit



zelden



regelmatig



vaak



voortdurend

9

Elke manager legt eigen accenten bij het aansturen van ondergeschikten.
In welke mate zijn de onderstaande typeringen op u als leidinggevende van toepassing?
Let wel, het gaat hier om wat u feitelijk doet, niet wat u vindt dat er zou moeten gebeuren.
Ik ben iemand die gericht is op samenwerking


niet



enigszins



vrij sterk



sterk



zeer sterk

sterk



zeer sterk



zeer sterk



zeer sterk



zeer sterk



zeer sterk



zeer sterk



zeer sterk

Ik ben iemand die gericht is op het handhaven van procedures


niet



enigszins



vrij sterk



Ik ben iemand die gericht is op het optimaliseren van bedrijfsprocessen


niet



enigszins



vrij sterk



sterk

Ik ben iemand die de processen stuurt door het bepalen van doelen


niet



enigszins



vrij sterk



sterk

Ik ben iemand die gericht is op het tot zijn recht laten komen van het personeel


niet



enigszins



vrij sterk



sterk

Ik ben iemand die gericht is op het realiseren van de productiedoelen


niet



enigszins



vrij sterk



sterk

Ik ben iemand die gericht is op de externe betrekkingen van het bedrijf


niet



enigszins



vrij sterk



sterk

Ik ben iemand die gericht is op het mogelijk maken van veranderingen


niet



enigszins



vrij sterk



sterk

10

Hoe vaak is het onderstaande gedrag kenmerkend voor de manier waarop u leiding geeft?
Ik zoek naar verbeteringen in het primaire proces


nooit



zelden



regelmatig



vaak



voortdurend

Ik ben gericht op het bevorderen van samenhang tussen werkprocessen in de organisatie


nooit



zelden



regelmatig



vaak



voortdurend

Ik houd met mijn ondergeschikten open gesprekken over botsende meningen binnen de organisatie


nooit



zelden



regelmatig



vaak



voortdurend



vaak



voortdurend

Ik stel duidelijk prioriteiten in de organisatie vast


nooit



zelden



regelmatig

Ik zie er op toe dat de werknemers zich aan de regels, voorschriften en vastgestelde werkwijzen houden


nooit



zelden



regelmatig



vaak



voortdurend



vaak



voortdurend



vaak



voortdurend



voortdurend

Ik toon persoonlijke betrokkenheid aan mijn ondergeschikten


nooit



zelden



regelmatig

Ik introduceer nieuwe ideeën in de organisatie


nooit



zelden



regelmatig

Ik controleer of de organisatie op tijd de afgesproken doelen bereikt


nooit



zelden



regelmatig



vaak

PERSONEELSBELEID
Bij de volgende vragen gaat het om uw opvattingen over het personeelsbeleid in het algemeen en de
concretisering daarvan.
11

Hoeveel belang hecht u persoonlijk in het algemeen aan onderstaande criteria bij het selecteren
van het personeel?
Deskundigheid


geen



weinig



matig



veel



zeer veel



weinig



matig



veel



zeer veel



weinig



matig



veel



zeer veel



matig



veel



zeer veel



zeer veel

Passend in het team


geen

Zelfstandigheid


geen

Passend binnen de bedrijfscultuur


geen



weinig

Overeenstemming tussen uw levensbeschouwing en die van de sollicitant


12

geen



weinig



matig



veel

Hoeveel belang hecht u er zelf aan dat de onderstaande zaken aandacht krijgen tijdens het
introductieprogramma voor nieuwe medewerkers?
Gevoelens en de gevoeligheden van de nieuwe medewerker


geen



weinig



matig



veel



zeer veel

Waarden, normen en verwachtingen binnen het bedrijf


geen



weinig



matig



veel



zeer veel



matig



veel



zeer veel



matig



veel



zeer veel

Vakkennis van de nieuwe medewerker


geen



weinig

Kerntaken van de nieuwe medewerker


geen



weinig

13

Bij de volgende uitspraken willen wij uw opvatting weten over de medezeggenschap in uw
organisatie (bijvoorbeeld OR, DC of MC) Als er binnen uw organisatie geen medezeggenschapsorgaan is, dan willen we toch graag uw opvatting weten over het gebruik van dit orgaan.
Wilt u bij elke stelling aangeven in hoeverre deze op u van toepassing is?
Ik als leidinggevende wil gebruik maken van het medezeggenschapsorgaan in mijn organisatie


niet



weinig



matig



sterk



zeer sterk

Ik als leidinggevende wil het medezeggenschapsorgaan informatie geven over beleidsontwikkelingen in de organisatie


niet



weinig



matig



sterk



zeer sterk

Ik als leidinggevende vind een medezeggenschapsorgaan belangrijk voor het functioneren van de organisatie


niet



weinig



matig



sterk



zeer sterk

Ik als leidinggevende vind het werkoverleg belangrijker dan een orgaan voor medezeggenschap


14

niet



weinig



matig



sterk



zeer sterk

Hoe belangrijk zijn onderstaande aspecten voor u bij de functioneringsgesprekken?
Vergroten van arbeidstevredenheid van de betrokken medewerker


niet



weinig



matig





zeer



zeer

behoorlijk



zeer

behoorlijk



zeer



zeer



zeer

behoorlijk

Vergroten van de motivatie voor het werk bij de betrokken medewerker


niet



weinig



matig



behoorlijk

Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken medewerker


niet



weinig



matig



Verhogen van de productiviteit van de betrokken medewerker


niet



weinig



matig



Verbeteren van de vakbekwaamheid van de betrokken medewerker


niet



weinig



matig



behoorlijk

Aandacht voor betrokkenheid van de medewerker bij de totale organisatie


niet



weinig



matig



behoorlijk

15

Wilt u aangeven hoe belangrijk voor u als leidinggevende de volgende doelstellingen zijn bij
de (bij)scholing van werknemers?
Binding van werknemers aan de organisatie


niet



weinig



matig



behoorlijk



zeer



weinig



matig



behoorlijk



zeer



matig



behoorlijk



zeer



behoorlijk



zeer

Teambuilding


niet

Verbetering van de werksfeer


niet



weinig

Verhoging van de productiviteit van de medewerkers


niet



weinig



matig

Voorbereiding van medewerkers op andere functies binnen het bedrijf


niet



weinig



matig



behoorlijk



zeer



matig



behoorlijk



zeer

matig



behoorlijk



zeer

Persoonlijkheidsontwikkeling


niet



weinig

Voorkomen van uitval door ziekteverzuim


niet



weinig



16

Hoeveel aandacht besteedt u aan de volgende aspecten van het personeelsbeleid?
Interne communicatie


geen



weinig



matig



veel



zeer veel



weinig



matig



veel



zeer veel

weinig



matig



veel



zeer veel

weinig



matig



veel



zeer veel

weinig



matig



veel



zeer veel



weinig



matig



veel



zeer veel



weinig



matig



veel



zeer veel



weinig



matig



veel



zeer veel



weinig



matig



veel



zeer veel



matig



veel



zeer veel

Taaktoedeling


geen

(Bij)scholing en training


geen



Loopbaanontwikkeling


geen



Persoonlijkheidsontwikkeling


geen



Leeftijdgebonden beleid


geen

Materiële beloning


geen

Immateriële beloning


geen

Kinderopvang


geen

Ontspanningsmogelijkheden

17

geen



weinig

Hoeveel aandacht schenkt u aan de volgende aspecten van de arbeidsrelaties in uw bedrijf?
De werksfeer


geen



weinig



matig



veel



zeer veel

De privé-omstandigheden van de werknemers


geen



weinig



matig



veel



zeer veel



matig



veel



zeer veel



matig



veel



zeer veel



veel



zeer veel

De collegiale verhoudingen


geen



weinig

Bevordering van de teamgeest


geen



weinig

Bezinning op levensbeschouwelijke uitgangspunten


geen



weinig



matig

18

Maakt u wel eens gebruik van diensten van functionarissen die als taak hebben de zorgverlening aan en begeleiding van het personeel? (zie ook vraag 19)



Ja
Nee

Indien nee dan kunt u verder gaan met vraag 20.

19

Van welke functionaris(sen) maakt u gebruik? (u kunt hier meerdere antwoorden aankruisen)
Functionaris belast met zorg voor zaken als de bedrijfscultuur en de werksfeer


zelden



regelmatig



vaak



voortdurend

Functionaris voor persoonlijke begeleiding (b.v. bedrijfsmaatschappelijk werker of -psycholoog)


zelden



regelmatig



vaak



voortdurend



regelmatig



vaak



voortdurend



regelmatig



vaak



voortdurend



voortdurend

Vertrouwenspersoon


zelden

Bedrijfspastor


zelden

Andere functionaris, namelijk……………………………………..


20

zelden



regelmatig



vaak

Geeft u binnen uw organisatie mogelijkheden voor verschillende vormen van spiritualiteit?
(zie ook vraag 21)



Ja
Nee

Indien nee dan kunt u verder gaan met vraag 22.

21

Voor welke vormen van spiritualiteit en levensbeschouwing biedt u mogelijkheden aan de
medewerkers binnen uw organisatie? (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)







Discussie over ethische vragen
Gedragscode voor medewerkers
Bezinningsbijeenkomsten
Individuele uitingen van geloof en spiritualiteit
Bedrijfsgebedsgroepen
Anders, namelijk……………………………………..

PERSOONLIJKE GEGEVENS
In het volgende deel van deze enquête stellen wij u een aantal persoonlijke vragen.

22

Wat is uw geboortejaar?

23

Wat is uw geslacht?



24

Wat is uw opleidingsniveau?




25

Lager (mavo, lbo)
Middelbaar (havo, vwo, mbo)
Hoger (hbo, wo)

Wat is uw functie in de organisatie waar u werkt?




26

Vrouw
Man

Directielid/lid Raad van Bestuur/DGA
Bedrijfsleider
Anders, namelijk..........................................................

Bent u lid van een werkgeversorganisatie of vereniging van managers?



Ja
Nee

Indien nee dan kunt u verder gaan met vraag 28.

27

Bij welke werkgeversorganisatie of vereniging bent u aangesloten?








28

VNO/NCW
NIVE
GMV
RMU
CBMC
MKB Nederland
Anders, namelijk..........................................................

Heeft u een christelijke levensbeschouwing (protestants of katholiek)?



Ja
Nee

Indien nee dan kunt u verder gaan met vraag 37.

29

Hoe typeert u uw levensbeschouwelijke oriëntatie?







30

Behoudend katholiek
Modern katholiek
Modern protestants christelijk
Reformatorisch/bevindelijk
Anders, namelijk..........................................................
Weet niet

Bent u lid van, of rekent u zichzelf tot een kerkgenootschap?



Ja
Nee

Indien nee dan kunt u verder gaan met vraag 32.
31

Tot welk kerkgenootschap en eventueel kerkelijke richting rekent u zichzelf?


32

………………………………….……………………

Typeert u zichzelf als praktiserend kerkelijk meelevend?



Ja
Nee

Indien nee dan kunt u verder gaan met vraag 34.

33

Hoe vaak gaat u gemiddeld naar de kerk?






34

2 x per week of meer
1 x per week
minder dan 1 x per week
Alleen met kerkelijke feestdagen
Alleen bij bijzondere gelegenheden, zoals doop, huwelijk en begrafenis

Neemt u regelmatig kennis van de bijbel?



(door zelf te lezen of door voorgelezen te worden)

Ja
Nee

Indien nee dan kunt u verder gaan met vraag 37.

35

Welke bijbelvertaling gebruikt u bij voorkeur?









Statenvertaling
NBG-vertaling
Groot Nieuws Bijbel
Willibrordus Bijbel
Petrus Canisius Bijbel
Het Boek
Anders, namelijk..........................................................
Weet niet

36

Hoe vaak leest u in de bijbel of wordt u voorgelezen?





37

Elke dag
Minstens 1 x per week
Minder dan 1 x per week
Anders, namelijk..........................................................

In welke mate laat u zich bij uw manier van leidinggeven inspireren door uw levensbeschouwing?


niet



zwak



matig



sterk

Indien niet dan kunt u verder gaan met vraag 39.

38

Door welke levensbeschouwelijke ideeën of gedachten (bijvoorbeeld uit de bijbel) wordt u
bij het leidinggeven geïnspireerd?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

39

Mogen wij contact met u opnemen om nog meer over uw opvattingen te vragen?



Nee
Ja

Naam:
Tel.nr.:
e-mail:

Wij danken u hartelijk voor het beantwoorden van deze vragenlijst.

Antwoordkaart
Ja, ik wil graag een samenvatting van het proefschrift over ´Management en Levensbeschouwing´ ontvangen.
Bedrijf:
Naam:
Adres:
Postcode / Woonplaats:

Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Managementwetenschappen
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Betrokkenorganisaties




Hetonderzoekismedemogelijkgemaaktdoor:
x StichtingAlfaOmega,Paterswolde
x KoninklijkeBDUUitgeversBV,Barneveld


Deenquêtewerdbijdeledenaanbevolendoor:
x RMU,Veenendaal
x ChristennetwerkGMV,Zwolle
x CBMC,Putten
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