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Voorwoord
Toen ik ruim 2,5 jaar geleden aan de master kwaliteitsmanagement begon, kon ik niet voorzien hoe ontzettend breed
het vakgebied zou zijn. Gaandeweg de studie merkte ik dat ik in mijn werk anders tegen dingen, gebeurtenissen,
ontwikkelingen ging aankijken. Ik verwonderde me over zaken waar ik voorheen overheen keek of die ik voor
vanzelfsprekend aannam. Ik ontwikkelde meer taal en gevoel bij wat ik zag, kreeg energie van alle nieuwe ideeën en
input en voelde mezelf mentaal groeien. Het was voor mij al heel snel duidelijk dat ‘kwaliteit’ in mensen zat, in
menselijk handelen en acteren. Dat kwaliteit door mensen werd gerealiseerd en door mensen werd gewaardeerd.
Het fascineerde me (en nog steeds!) dat ondanks alle modellen, tools, procesoptimalisaties, kennis over
klantbeleving, economische impact, duurzaamheid en culturen, over risico’s en leiderschap en management, het nog
steeds zo lastig is om echt grip te krijgen op kwaliteit. Wat is het, hoe realiseren we het en hoe houden we het vast?
Beleving, ervaring, emotie, samenwerking, communicatie, vertrouwen…. Allemaal ‘zachte’ aspecten met juist zo’n
‘sterke’ impact. Daar zit in mijn opinie de bron van kwaliteit. Me verdiepen in het thema ‘vertrouwen’ en door middel
van de opgedane kennis en onderzoeksresultaten binnen Breda University of Applied Sciences bijdragen aan de
dialoog over vertrouwen en de kracht van de medewerker vind ik een heel mooie afsluiting van mijn master.
Nu, na ruim 2,5 jaar studeren - soms met bloed, zweet en tranen - ben ik blij en trots dat ik mijn masterthesis kan
aanbieden. Ik wil heel graag mijn begeleider Kees de Vaal bedanken voor zijn prettige en altijd positief ingestoken
feedback. Je hebt me hiermee door meerdere dipjes heengetrokken, Kees! Dank!
Ook een zeer gemeend ‘dankjewel’ voor mijn collega’s, met wie ik zowel mijn enthousiaste verhalen als
frustratiemomenten mocht delen, bij wie ik nieuwe theorieën of ideeën kon toetsen, maar die bovenal altijd
vertrouwen uitspraken in mijn kunnen.
Studeren, mezelf ontwikkelen, groeien, naast een bijna fulltime baan en druk gezinsleven is zeer intensief geweest.
Voor nu dan ook een (korte) een pauze qua studeren, al kijk ik stiekem al weer rond naar nieuwe mogelijkheden.
Ik heb vertrouwen in de toekomst.

Jojanneke Hobert

5

6

Samenvatting
Het belang van vertrouwen voor het presteren, de flexibiliteit, het weerstandsvermogen en de ontwikkelcapaciteit
van organisaties is in bestaande literatuur uitgebreid aangetoond. Breda University of Applied Sciences (BUas) erkent
dit belang en geeft binnen haar strategisch plan aan de kracht van de medewerker te willen versterken door het
inzetten van goed werkgeverschap, waarbij vertrouwen en heldere communicatie over wederzijdse verwachtingen
de uitgangspunten zijn. Om het vertrouwen binnen de organisatie te laten toenemen is het van belang te weten waar
dit vertrouwen uit is opgebouwd en hoe het beïnvloed kan worden.
Binnen dit thesisonderzoek wordt onderzocht wat vertrouwen inhoudt en wat de belangrijkste factoren zijn.
Er kan vanuit meerdere perspectieven naar vertrouwen gekeken worden. Sterker: er móet vanuit meerdere
perspectieven naar vertrouwen gekeken worden om recht te doen aan de enorme gelaagdheid van het construct. De
verschillende zienswijzen vullen elkaar aan en schetsen een multi-level en een cyclisch karakter van dit complexe
begrip.
De gelaagdheid en complexiteit maken het ook een moeilijk te (be)grijpen begrip en vertrouwen lijkt daarmee lastig
stuurbaar. De gevonden factoren vertonen onderlinge samenhang en kunnen geclusterd worden weergegeven in
drivers, oftewel de belangrijkste beïnvloeders van vertrouwen. De drivers betrokkenheid, communicatie, reflectie,
context en vertrouwen kunnen worden onderscheiden.
De driver context verdient nadere duiding. Dit onderzoek belicht de context van BUas vanuit een drietal
ontwikkelingen: het Rijnlands organisatiemodel, de cyane organisatie volgens de theorie van Laloux en het
spanningsveld waarin de organisatie zich als onderwijsinstelling in de publieke sector bevindt. Hoewel de invloed van
de context op de mate van ervaren en geschonken vertrouwen groot is, is de invloed die de BUas op dit moment op
de context kan uitoefenen zeer beperkt. De invloed die de organisatie via de driver context kan uitoefenen op het
vertrouwen is daarmee verwaarloosbaar. Om deze reden wordt de driver context buiten de scope van het
praktijkonderzoek gehouden.
BUas is gestart met een aantal beleids- en organisatieontwikkelingen vanuit goed werkgeverschap, bedoeld om het
vertrouwen in de organisatie te laten toenemen en de kracht van de professional te versterken. Dit onderzoek
koppelt de gevonden factoren van vertrouwen, geclusterd in de drivers of beïnvloeders, aan de ingezette
maatregelen. Daarmee kan nauwkeuriger gekeken worden of en hoe de maatregelen het vertrouwen binnen de
organisatie kunnen sturen en waar eventuele verbeterkansen liggen.
Het conceptueel model geeft vier variabelen en hun onderlinge relaties weer. In het kwantitatieve praktijkonderzoek
wordt door middel van een digitale vragenlijst gemeten hoe de vier variabelen scoren op ervaren aanwezigheid en
of de veronderstelde relaties uit het conceptueel model bevestigd worden. Er wordt gekeken naar verschillen in
ervaren aanwezigheid van de variabelen tussen de verschillende organisatie-eenheden en tussen werkgever en
werknemer. Door de onderzoeksresultaten terug te herleiden naar de factoren en de ingezette beleids- en
organisatieontwikkelingen, wordt inzichtelijk waar kansen liggen om het ervaren vertrouwen in de organisatie verder
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te laten toenemen. Om als organisatie te veranderen, is betrokkenheid en inzet nodig van eenieder die deel uitmaakt
van die organisatie, waarbij communicatie het sleutelwoord is. Helderheid over taken, bevoegdheden en wederzijdse
verwachtingen, tijdige beschikbaarheid van relevante informatie en het versterken van de aanspreek- en
feedbackcultuur zijn de belangrijkste ingangen om het vertrouwen binnen Breda University of Applied Sciences te
laten toenemen.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding voor dit onderzoek

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Verdergaande globalisering, technologische ontwikkelingen en
toegenomen concurrentie maken dat samenwerking binnen en tussen organisaties verandert. Uit onderzoek blijkt
dat vertrouwen organisaties kan helpen om succesvol te acteren binnen deze dynamische en onzekere maatschappij.
Organisaties waar onderling vertrouwen het uitgangspunt is in de manier van werken, zogenaamde High Trust
Organizations, kunnen beter omgaan met grote onzekerheid en complexiteit. Vertrouwen helpt organisaties bij het
nemen van risico’s, het ondersteunt leren en innoveren, versterkt de samenwerking, maakt efficiënter en vergroot
de medewerkerstevredenheid (o.a. Brown, Gray, McHardy & Taylor, 2015; Nientied, 2012; Bijlsma-Frankema & Costa,
2005; Weggeman & Bergsma, 2012; Fukuyama, 1995). Ook mijn werkgever, Breda University of Applied Sciences,
onderschrijft het belang van vertrouwen in relatie tot haar doelen en heeft dit binnen haar strategisch plan 20182021 Creating professional value (2017) verwoord.
In een wereld die, zoals hierboven beschreven, op alle fronten in beweging is, heeft Breda University of Applied
Sciences1 (BUas) zichzelf tot doel gesteld om in 2030 een internationaal erkende topinstelling te zijn met een sterke
oriëntatie op en waardering van het bedrijfsleven en de maatschappij (NHTV Breda University of Applied Sciences,
2015). In haar strategisch plan 2018-2021 beschrijft BUas (2017) de manier van werken die ze van belang acht voor
het realiseren van de beoogde langetermijnpositionering. De organisatie geeft aan haar kracht te ontlenen aan de
ca. 880 medewerkers die er werkzaam zijn en die de ambitieuze en inspirerende werk- en studieomgeving dragen.
Ze wil deze kracht verder verstevigen middels goed werkgeverschap, waarbij vertrouwen en duidelijkheid in
communicatie over verwachtingen de uitgangspunten zijn en door meer ruimte te creëren voor de professional die
zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. De organisatie wil verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo veel
mogelijk bij de medewerker leggen, waardoor deze meer regie over het eigen werk krijgt en werkt aan een cultuur
waarin samenwerking in teamverband, feedback, debat en dialoog vanzelfsprekend zijn (Breda University of Applied
Sciences, 2017).
BUas is een gespecialiseerde, middelgrote hogeronderwijs- en kennisinstelling in Breda, met ca. 7.350 studenten
verdeeld over een 17-tal opleidingen op zowel hbo als wo niveau, bachelors en masters. De organisatie richt zich op
de domeinen games, media, hotel, facility, logistics, built environment, tourism en leisure & events (www.buas.nl).

1.2

Handelingsprobleem en motivatie

Binnen de visie op werken binnen BUas zoals in de vorige paragraaf beschreven, wordt goed werkgeverschap waarin
werken vanuit vertrouwen centraal staat, gezien als het fundament (Breda University of Applied Sciences, 2018). Wat
het genoemde vertrouwen inhoudt, is niet nader gespecificeerd binnen het strategisch plan, noch binnen het HRM

1

Voorheen: NHTV Breda University of Applied Sciences
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beleidskader. Dit terwijl - of misschien wel juist omdat - vertrouwen zo’n complex en lastig te grijpen concept is. In
het strategisch plan worden twee elementen genoemd om het werken vanuit vertrouwen vorm te geven: ruimte
creëren voor de professional die zijn verantwoordelijkheden kent en neemt en het leggen van verantwoordelijkheden
en bevoegdheden bij de professional. Op basis van eigen ervaring durf ik te stellen dat dit twee zijden van dezelfde
medaille betreft: ruimte geven en verantwoordelijkheden en bevoegdheden toekennen, kan als de professional zijn
verantwoordelijkheid kent en neemt en eigenaarschap toont. Verantwoordelijkheden oppakken kan als ze je ook
gegund zijn en de geboden ruimte oprecht is. De volgorde waarin de elementen zich ontwikkelen lijkt echter niet
willekeurig. De organisatie ontwikkelt en groeit doordat er veel medewerkers zijn die hun verantwoordelijkheden
daadwerkelijk nemen, waarop de werkgever reageert door meer vertrouwen en professionele ruimte te schenken.
Tegelijkertijd is er binnen de organisatie veel bestaande ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Ook dit draagt
aspecten van vertrouwen in zich.
De tweede poot van goed werkgeverschap, duidelijkheid in communicatie over verwachtingen, draagt in mijn visie in
sterke mate bij aan het ontwikkelen van het vertrouwen binnen de organisatie en kan niet los gezien worden van dat
vertrouwen. Ik ervaar goede en open communicatie met helderheid over verwachtingen als belangrijke voorwaarden
voor een werkrelatie die gebaseerd is op vertrouwen.
Sinds het vaststellen van het strategisch plan, eind 2017, wordt binnen verschillende beleids-, organisatieontwikkelingen, pilots en projecten getracht het onderling vertrouwen verder te ontwikkelen en te stimuleren. Het
toewerken naar meer vertrouwen gebeurt niet expliciet, maar ingebed in impliciete uitingen (Breda University of
Applied Sciences, 2018).
Volstaat bovenstaande invulling van vertrouwen en zal de gekozen werkwijze effectief zijn? Omdat het begrip
vertrouwen niet geëxpliciteerd is, weten we niet of de ingezette ontwikkelingen het onderlinge vertrouwen
daadwerkelijk laten toenemen.
Handelingsprobleem: de organisatie ervaart op dit moment nog niet het niveau van vertrouwen dat ze voor ogen
heeft.

1.3

Samenvatting

Breda University of Applied Sciences onderkent het belang van vertrouwen voor het bereiken van haar strategische
doelen en ambities. In haar strategisch plan benoemt de organisatie expliciet twee elementen om het werken vanuit
vertrouwen vanuit goed werkgeverschap vorm te geven: ruimte creëren voor de professional die zijn
verantwoordelijkheden kent en neemt en het leggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de
professional. Hoewel het begrip vertrouwen niet geëxpliciteerd is, is de organisatie gestart met het ontwikkelen van
het onderling vertrouwen door de inzet van verschillende beleids- en organisatieontwikkelingen, pilots en projecten.
Dit onderzoek beoogt bij te dragen aan de kennis rondom het begrip vertrouwen.
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2 Onderzoeksdoelstellingen
2.1

Inleiding

Om zoals in de vorige paragraaf beschreven bij te kunnen dragen aan een kennistoename rondom het begrip
vertrouwen, wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd waar het onderzoek zich op zal richten.
Paragraaf 2.2 beschrijft de openstaande vraagstukken rondom het begrip vertrouwen en de situatie waarin de
organisatie zich bevindt. In paragraaf 2.3 worden de onderzoeksdoelstelling en onderzoeksvragen geformuleerd. De
relevantie van het onderzoek komt in paragraaf 2.4 aan de orde.

2.2

Uitgangspunten

Wat is bekend?


Breda University of Applied Sciences wil acteren vanuit goed werkgeverschap, waarbij vertrouwen en
duidelijkheid in communicatie over verwachtingen de uitgangspunten zijn.



Er zijn verschillende organisatieontwikkelingen in gang gezet, waarbij de werkgever bewust meer vertrouwen
schenkt en het onderling vertrouwen gestimuleerd wordt.

Wat is onbekend?


Het is niet bekend wat het vertrouwen, zoals in het strategisch plan beschreven, betekent.



Het is niet bekend welke factoren van invloed zijn op het vertrouwen.



Het is niet bekend hoe de belangrijkste factoren die van invloed zijn op vertrouwen worden ervaren in de
organisatie.



Het is niet bekend of de tot nu toe ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen ten aanzien van goed
werkgeverschap hebben geleid tot een ervaren toename van het onderling vertrouwen.

Wat willen we weten?


We willen weten wat vertrouwen in het algemeen betekent.



We willen weten wat de belangrijkste factoren ten aanzien van vertrouwen zijn en hoe deze op dit moment
ervaren worden in de organisatie.



We willen weten of de tot nu toe ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen ten aanzien van goed
werkgeverschap hebben geleid tot een ervaren toename van het onderling vertrouwen.

De antwoorden op de bovenstaande drie vragen gaan naar verwachting bijdragen aan een advies aan BUas, over de
mogelijkheden om het onderling vertrouwen binnen de organisatie te vergroten.
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2.3

Onderzoeksdoelstelling en startvraag

Afgeleid uit de in 2.2 beschreven startsituatie, definieer ik de onderzoeksdoelstelling voor deze masterthesis als
volgt:
Dit onderzoek streeft te komen tot aanknopingspunten en mogelijkheden voor het vergroten van het onderling
vertrouwen bij Breda University of Applied Sciences door middel van goed werkgeverschap en na te gaan of de
ingezette ontwikkelingen effectief zijn.
De startvraag of onderzoeksvraag die hier bij hoort luidt:
Hoe kan Breda University of Applied Sciences door middel van goed werkgeverschap het onderling vertrouwen
binnen haar organisatie verder laten toenemen?
Deelvragen:
1)

Wat houdt vertrouwen in? (te beantwoorden middels literatuuronderzoek)

2)

Wat zijn de belangrijkste factoren ten aanzien van vertrouwen? (te beantwoorden middels literatuuronderzoek,
te bevestigen middels kwantitatief praktijk onderzoek)

3)

Sluiten de ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen aan op de belangrijkste factoren van vertrouwen? (te
beantwoorden middels literatuuronderzoek en desk research)

4a) Hoe worden de belangrijkste factoren op dit moment ervaren in de organisatie? (te beantwoorden middels
kwantitatief praktijkonderzoek)
4b) Is er sprake van een toename van het ervaren vertrouwen ten gevolg van de ingezette beleids- en
organisatieontwikkelingen? (te beantwoorden middels kwantitatief praktijkonderzoek)
4c)

Zijn er mogelijkheden of interventies aan te wijzen waarmee Breda University of Applied Sciences het ervaren
vertrouwen in de organisatie nog verder kan laten toenemen? (te beantwoorden middels desk research en
kwantitatief praktijkonderzoek)

Ik wil hiermee onderzoeken:


Wat vertrouwen betekent en wat de belangrijkste factoren zijn  helderheid krijgen over de begrippen.



Of BUas met haar ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen bij kan dragen aan het toenemen van het
vertrouwen in de organisatie  raken de ingezette ontwikkelingen de juiste factoren van vertrouwen?



Of BUas met haar ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen al aantoonbaar bijdraagt aan het toenemen
van het vertrouwen in de organisatie  is er al effect zichtbaar? Wordt er een toename van vertrouwen ervaren
binnen

de

organisatieonderdelen

waar

de

ontwikkelingen

organisatieonderdelen waar deze nog niet zijn ingezet?
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zijn

ingezet

ten

opzichte

van

de



Of er aanvullende mogelijkheden zijn voor BUas om het vertrouwen te stimuleren  welke factoren worden nu
nog niet voldoende aangesproken maar bieden wel goede kansen om het onderling vertrouwen positief te
beïnvloeden?

2.4

Relevantie van het onderzoek

Praktische relevantie
Door de opgedane kennis verwacht ik te kunnen bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen in de organisatie.
Hierdoor kan Breda University of Applied Sciences de kracht van de professional versterken, waarmee de organisatie
kan groeien en een grotere kans ontstaat om de gewenste positionering te realiseren.
Wetenschappelijke relevantie
De resultaten van dit onderzoek kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan toegepast wetenschappelijk onderzoek
over het thema vertrouwen.

2.5

Samenvatting

Dit onderzoek beoogt te komen tot aanknopingspunten en mogelijkheden voor het vergroten van het vertrouwen
bij Breda University of Applied Sciences door middel van goed werkgeverschap.
Hiertoe worden de volgende deelvragen gesteld:
1)

Wat houdt vertrouwen in? (wordt beantwoord in hoofdstuk 3)

2)

Wat zijn de belangrijkste factoren ten aanzien van vertrouwen? (wordt beantwoord in hoofdstuk 3)

3)

Sluiten de ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen aan op de belangrijkste factoren van vertrouwen?
(wordt beantwoord in hoofdstuk 5)

4a) Hoe worden de belangrijkste factoren op dit moment ervaren in de organisatie? (wordt beantwoord in hoofdstuk
8)
4b) Is er sprake van een toename van het ervaren vertrouwen ten gevolge van de ingezette beleids- en
organisatieontwikkelingen? (wordt beantwoord in hoofdstuk 8)
4c)

Zijn er mogelijkheden of interventies aan te wijzen waarmee BUas het ervaren vertrouwen in de organisatie nog
verder kan laten toenemen? (wordt beantwoord in hoofdstuk 8)
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3 Theoretisch kader
3.1

Inleiding

De eerste deelvraag van dit onderzoek, wat houdt vertrouwen in?, wordt in dit hoofdstuk beantwoord als opmaat
voor de overige deelvragen. In bestaande onderzoeksliteratuur is veel over vertrouwen geschreven. De complexiteit
van het begrip spreekt uit de verschillende zienswijzen en benaderingen. Economische, sociaalpsychologische en
organisatiekundige benaderingen vullen elkaar aan, waarmee wordt aangetoond dat een multidisciplinaire
benadering van vertrouwen nodig is. Ik geef allereerst een aantal definities van vertrouwen, zoals binnen bestaand
onderzoek genoemd. Hieruit volgt een definitie van vertrouwen die aansluit bij de onderzoeksdoelstelling en
geschetste situatie binnen deze thesis. In paragraaf 3.3 ga ik verder in op de verschillende zienswijzen en de factoren
die van invloed zijn op vertrouwen. Wat zijn de belangrijkste factoren? Wat is de rode draad? De belangrijkste factoren
vormen later de onderzoekselementen in het kwantitatieve onderzoek.

3.2

Definiëring van de variabele

Bezien vanuit de verschillende zienswijze en het multidisciplinaire karakter van vertrouwen, zijn in de
wetenschappelijke literatuur diverse definities te vinden. Ik noem de meest gebruikte. Waar geen Nederlandstalige
vertaling voorhanden was, heb ik ervoor gekozen de Engelse taal te handhaven.
1.

Mosch (2004) beschrijft het belang van onzekerheid bij vertrouwen en de impact op economische
samenwerking. Hoewel gedrag van anderen in de toekomst onzeker is, acteren mensen als ze vertrouwen geven
alsof ze de toekomst al kennen en ze accepteren hierbij de onvoorspelbaarheidsfactor in het gedrag van
anderen. ‘Trust is the willingness to permit the decisions of others to influence your welfare’ (Mosch, 2004).

2.

In ‘An integrative model of organizational trust’ geven Mayer, Davis en Schoorman (1995, p.712) een definitie:
‘trust is the willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on the expectation that the
other will perform a particular action important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or control that
other party’. Het gaat om het geloof in elkaars betrouwbaarheid, gebaseerd op de determinanten kundigheid
(ability), integriteit (integrity) en welwillendheid (benevolence). De gepercipieerde waarschijnlijkheid van winst of
verlies wordt gezien als het risico dat de vertrouwen-gever neemt. Vertrouwen wordt beschouwd als een proces,
waarbij context (relevante partijen, machtsverdeling, alternatieven) een belangrijke rol speelt. De combinatie
van gepercipieerd vertrouwen en de context bepalen of iemand het risico zoals hierboven beschreven zal
nemen. Deze keuze, wel of geen risico nemen en vertrouwen geven, heeft weer impact op de ontwikkeling van
het vertrouwen in elkaars bekwaamheid, integriteit en welwillendheid. De feedbackloop is essentieel in het
proces. (Mayer et al, 1995)

3.

Een andere procesbenadering van vertrouwen spreekt uit de definitie van Lewicki en Bunker (1996) ‘een
gesteldheid voortkomend uit overtuigd positieve verwachtingen betreffende de motieven van de ander, onderwijl
onszelf in een risicosituatie beschouwend’. Deze verwachtingen kunnen gebaseerd zijn op a) straffen of belonen
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als stuurmiddel voor het gedrag van de ander (calculus-based trust); b) de voorspelbaarheid, de afhankelijkheid
en de betrouwbaarheid van het gedrag van de ander (knowledge-based trust) en c) mate van internalisering van
de behoeftes en intenties van de ander (identification-based trust). Ook in deze zienswijze bepalen context,
omgevingsfactoren, en persoonlijkheidsfactoren de inschatting en het uiteindelijke handelen van mensen
(Lewicki en Bunker, 1996).
4.

Nooteboom (2002, 2010) ziet vertrouwen als onderhevig aan grenzen van tolerantie voor afwijkend gedrag. Hij
beschrijft eveneens vertrouwen als proces. Het vormt zowel de uitkomst als de basis van een relatie. Zijn
definities luiden als volgt:

.

1: ‘Men is kwetsbaar voor het handelen van de ander, maar verwacht dat niettemin, om welke reden dan ook, het ‘wel
goed zal gaan’ en geen grote schade zal opleveren’ (Nooteboom, 2002, p.53).
2: ‘Men is kwetsbaar voor het handelen van de ander, maar verwacht dat niettemin, het ‘wel goed zal gaan’ en geen
grote schade zal opleveren, ook al heeft de ander zowel de mogelijkheid als het belang om niet aan afspraken of
verwachtingen te voldoen’ (Nooteboom, 2002, p. 57).
5.

Rousseau, Sitkin, Burt en Camerer (1998) omschrijven vertrouwen als ‘a psychological state comprising the
intention to accept vulnerability based upon positive expectation or behavior of another’. In deze – wederom –
procesbenadering zijn zowel intenties als gedrag van invloed op het vertrouwen. Intentie alleen zal uiteindelijk
onvoldoende zijn, als het gedrag achterwege blijft (Rousseau et al, 1998). De definitie van Rousseau et al (1998)
is door Vlaar, Van den Bosch en Volberda (2006) in het Nederlands vertaald als: ‘een psychologische staat die de
intentie omvat kwetsbaarheid te accepteren op basis van positieve verwachtingen betreffende de intenties of het
gedrag van een ander’.

6.

Jones en George (1998) kijken naar de individuele psychologische aspecten en omschrijven vertrouwen als ‘a
psychological construct, the experience of which is the outcome of the interaction of peoples values, attitudes, moods
and emotions’. Hun theoretisch raamwerk is gebaseerd op de begrippen waarden, attitude, gemoedstoestand,
emotie, gevoelens, overtuigingen en onderliggende betekenissen.

7.

Cools (2005) beschrijft vertrouwen als acceptatie van een zekere mate van onvoorspelbaarheid van andermans
gedrag. In welke mate kan de ander (impliciete!) afspraken en beloftes nakomen? De mate van acceptatie kan
ontwikkeld worden door persoonlijke ervaringen met de ander of via cultuur, het kennen van de waarden en
fatsoensnormen van de ander (Cools, 2005). Het sturen op vertrouwen kan als een interessant en noodzakelijk
alternatief gezien worden voor het sturen op control. Control en vertrouwen hebben beide als doel onzekerheid
te verkleinen en voorspelbaarheid van gedrag en resultaten te vergroten. Waar echter sturen op control gericht
is op het voorkomen van waardevernietiging, richt sturen op vertrouwen zich op waardecreatie (Cools, 2005).
Ook in deze visie spelen economische aspecten, persoonlijkheidsaspecten en culturele aspecten een rol.
Organisatiedeskundige Weggeman (2012) sluit zich hierbij aan en benoemt het spanningsveld tussen het sturen
op regels en procedures en het sturen op innovatie, resultaat en output: efficiency vs. ‘scharreltijd’. Weggeman
noemt vertrouwen als belangrijke katalysator voor innovatie (Weggeman & Bergsma, 2012). In paragraaf 4.2
wordt verder ingegaan op de relatie tussen control en vertrouwen.

8.

Chowdhurry (2005, p.312) geeft een definitie voor interpersoonlijk vertrouwen: ‘de bereidheid om afhankelijk te
zijn van andermans acties, dat een zekere mate van opportunisme bevat’. Hierbij geldt dat er geen sprake is van de
mogelijkheid de acties van de ander te monitoren of achteraf teniet te doen. Bakker, Leenders, Gabbay, Kratzer

17

en Van Engelen (2006) vullen hierop aan dat vertrouwen wel een noodzakelijke voorwaarde is voor kennisdeling,
maar dat kennisdeling niet veroorzaakt wordt door vertrouwen.
9.

Vertrouwen tussen organisaties, of gezien de organisatiestructuur binnen Breda University of Applied Sciences,
tussen organisatieonderdelen, kan gedefinieerd worden als een subjectieve evaluatie door boundary spanners in
interorganisationele interacties, waarin risico, afhankelijkheid en onzekerheid aanwezig is, met betrekking tot hun
intentionele en gedragsmatige bereidheid om kwetsbaarheid op te schorten op basis van hun positieve verwachtingen
over de ander. (o.a. Beccerra & Gupta, 1999; Zaheer, McEvily & Perrone, 1998; Currall & Judge, 1995).

10. Karl Weick omschrijft vertrouwen als ‘het eerbiedigen van de bevindingen van anderen en het zich bereid tonen het
eigen denken en handelen daarop af te stemmen’. Vertrouwen vormt samen met eerlijkheid en zelfrespect de
grondslag voor interactie tussen mensen op basis van wederzijds respect. (in: Korsten, 1998).
11. Volgens Cropanzano en Mitchell (2005) dient vertrouwen gezien te worden als een geïdentificeerde uitkomst van
positieve en gewenste sociale uitingen. Het helpt mensen bij het accepteren van een bepaalde mate van
onzekerheid en stelt hen in staat beslissingen te nemen zonder over volledige informatie te beschikken.
Vertrouwen kan gaan over verwachtingen en/of over gedeelde normen en waarden (Edelenbos & Eshuis, 2012).
12. Sztompka (1999) beschrijft het belang van ‘belief’ en ‘commitment’: geloof in en betrokkenheid bij mensen of
organisaties. ‘Trust is a bet about the future contingent actions of others’ (Sztompka, 1999, p.25).
Concluderend
In de verschillende definities zien we de volgende elementen terugkomen:


De bereidheid van een persoon om bij een positieve verwachting afhankelijk te zijn van de daden van een ander
persoon;



Acceptatie van een stuk onzekerheid of gebrek aan informatie en daarbij instemmen met het risico mogelijk in
een nadelige positie te belanden;



Het geloof dat de andere persoon eerlijk is;



De benadering van vertrouwen als dynamisch fenomeen, dat ontwikkelbaar is in een cyclisch proces op basis van
actie en reactie.

Daarnaast kan geconcludeerd worden dat een multidisciplinaire zienswijze ten aanzien van het begrip vertrouwen,
waarin zowel een economisch als een sociaalpsychologisch perspectief en zowel ratio als emotie zijn meegenomen,
het beste aansluit bij de huidige organisatiekundige visies en tijdsbeeld. Het begrip vertrouwen heeft zowel een
intrinsieke als een extrinsieke lading en kan gericht zijn op individuen, organisaties, instituties of een systeem.
Vertrouwen is deels aangeboren en deels ontwikkelbaar en vormt zowel de basis als de uitkomst van een relatie.
Hieruit vloeit voort dat het schenken van vertrouwen door de werkgever aan de medewerkers, zal leiden tot een
toename van het vertrouwen van de medewerkers in de werkgever en in de organisatie als geheel. De ontwikkeling
van vertrouwen kan in een procesvorm worden weergegeven.
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Bovenstaande in acht nemend, kom ik, gebruikmakend van de definities van Rousseau et al (1998) en Nooteboom
(2002), tot de volgende definitie van vertrouwen:
Vertrouwen is een mentale gesteldheid waarbij men accepteert kwetsbaar te zijn voor het handelen van de ander
en er tegelijkertijd positieve verwachtingen zijn betreffende de intenties of het gedrag van een ander. De
vertrouwen-gever gaat ervan uit dat hem geen grote schade(*) berokkend zal worden, ook al heeft de ander zowel
de mogelijkheid als het belang om niet aan afspraken of verwachtingen te voldoen.
Voor het onderwerp van deze masterthesis ga ik uit van vertrouwen tussen werkgever (bestuur en management) en
werknemer (alle overige medewerkers of professionals) en tussen medewerkers of professionals onderling als
partijen binnen de vertrouwensrelatie, allen binnen Breda University of Applied Sciences. Hierbij stel ik dat
vertrouwen ontwikkelbaar is via een proces en dat het zowel de basis als de uitkomst van de relatie vormt.
(*) Schade: fysiek, emotioneel, financieel, sociaal, psychologisch, materieel.

3.3

Wetenschappelijke benaderingen en factoren van invloed op vertrouwen

De verschillende wetenschappelijke stromingen en hun onderzoekers benoemen factoren die van invloed zijn op de
mate waarin mensen in organisaties elkaar vertrouwen. Het eerder benoemde multidisciplinaire karakter en
complexiteit van vertrouwen geven al aan dat het een niet eenvoudig te duiden begrip is. De factoren zijn talrijk en
beïnvloeden elkaar bovendien. De factoren van vertrouwen die in de verschillende benaderingen genoemd worden
zijn in het blauw weergegeven.

3.3.1 Economische benadering
De economische wetenschap gaat uit van de mens als rationeel en vanuit eigenbelang handelend wezen (o.a. Mosch,
2004, Sobel, 2002, Fukuyama,1995). Fukuyama versterkt deze stelling nog door te zeggen dat het niet nastreven van
eigenbelang enkel veroorzaakt wordt door gebrek aan informatie. Afwijkingen in rationeel gedrag worden gezien als
een bewuste keuze gebaseerd op culturele overwegingen (Fukuyama, 1995). Hij doelt hiermee op de tweeledige
essentiële

behoefte

van

de

mens:

materiele

behoeftebevrediging

en

erkenning

door

anderen.

Mosch (2004) beschrijft het belang van onzekerheid bij vertrouwen en de impact op economische samenwerking.
De economische wetenschap noemt verder als factoren van invloed op vertrouwen:


Het economische en politieke klimaat (Mosch, 2004; Cools, 2005; Weggeman & Bergsma, 2012)



Aan- of afwezigheid van remmende of stimulerende prikkels (Nooteboom, 2006, 2010; Mosch, 2004, Sobel, 2002,
Fukuyama,1995; Lewicki & Bunker, 1996; Cools, 2005)



Aan- of afwezigheid van middelen en benodigde competenties (Nooteboom, 2006; Mayer et al, 1995)



Risicobereidheid, de tolerantiegrenzen voor afwijkend gedrag en de mate van robuustheid of beperkte
gevoeligheid voor ongelukken zijn persoonlijkheidsfactoren die beïnvloed kunnen worden door context of
omgeving (Nooteboom, 2002; 2006; 2010; Van Staveren, 2015)
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Beschikbaarheid van en toegang tot informatie (Nooteboom, 2002; 2010; Van Staveren, 2015)

3.3.2 Sociaalpsychologische benadering
Binnen de sociale psychologie wordt vertrouwen gezien als een mentale gesteldheid, die beïnvloed wordt door
interne overtuigingen

en externe omstandigheden (Deutsch, 1973;

De Dreu, 2008).

Vertrouwen als

karaktereigenschap is deels aangeboren, deels ontwikkeld in de vroege kindertijd, maar kan ook in een latere
levensfase nog aangeleerd of ontwikkeld worden (Deutsch, 1973; De Dreu, 2008; Goleman, 2003). Vertrouwen vormt
ook de basis voor ons sociale en culturele kapitaal in de vorm van een gevoel van welbevinden en innovatief
vermogen (o.a. Weggeman & Bergsma, 2012).
Genoemde factoren binnen deze zienswijze zijn:


Gedeelde normen, waarden, overtuigingen, onderliggende betekenissen en andere culturele overwegingen plus
de wijze waarop de normen, waarden en overtuigingen van de ander herkend en erkend worden (Fukuyama,1995;
Weggeman & Bergsma, 2012; Cools, 2005; Jones & George, 1998; Edelenbos & Eshuis, 2012; Nooteboom, 2010;
Schein, 2010);



De mate van altruïsme en empathie aan de ene kant en opportunisme aan de andere kant (Giddens, 1994;
Mollering, 2003; Mosch, 2004; Sobel, 2002; Fukuyama,1995; Nooteboom, 2006; 2010; Lewicki & Bunker, 1996;
Deutsch, 1973; De Dreu, 2008; Sztompka, 1999);



Ervaren houding en gedrag van de ander plus ervaringen in het algemeen (Möllering, 2003; Mayer et al, 1995;
Cropanzano & Mitchell, 2005; Sztompka, 1999; Jones & George, 1998; Rousseau et al, 1998; Lewicki & Bunker,
1996; Covey & Merrill, 2006).



o

Reputatie (gedrag en prestaties in het verleden) (Sztompka, 1999)

o

Prestaties (gedrag en resultaten in het heden) (Sztompka, 1999)

o

Representatie (persoonlijkheid) (Sztompka, 1999);

Inschatting van de intenties, motieven, oprechtheid, integriteit en de bereidheid (benevolence) van de ander om
hem welwillend te zijn (Mosch, 2004; Nooteboom, 2006; Mayer et al, 1995; Rousseau et al, 1998; Prast et al, 2005;
Lewicki & Bunker, 1996; Korsten, 1998). Integriteit betekent naast eerlijkheid ook het handelen conform je eigen
waarden en overtuigingen. Weten we waar we als organisatie voor staan? Hebben we een cultuur van eerlijkheid,
bescheidenheid en respect? Onder de noemer intentie worden de motieven en agenda’s geschaard. Is er sprake
van goede intenties en zorgen wij voor elkaar? Zijn de motieven duidelijk of is er sprake van verborgen agenda’s?
Het kunnen gaat over de middelen en competenties en vaardigheden die nodig zijn (Covey & Merrill, 2006);



De mate van bereidheid tot afstemmen van eigen denken en handelen op bevindingen van de ander (Korsten,
1998);



Dit leidt tot een mate van acceptatie van kwetsbaarheid en afhankelijkheid (Mosch, 2004; Rousseau et al, 1998;
Chowdhurry, 2005; Lewicki & Bunker, 1996);



Aanwezigheid van een aanspreekcultuur (Nientied, 2012; Six, 2017);



Ervaren openheid in communicatie (o.a. Möllering, 2003; Nientied, 2012; Van Gurp, Van Rees & Six, 2015; Deci &
Ryan in: Eikelenboom, z.d.);
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Diepgewortelde overtuigingen
o

Maakbaarheidsideaal (‘pech moet weg’ en ‘falen is geen optie’). Fouten worden bij deze overtuiging niet
geaccepteerd, wat kan leiden tot een zoektocht naar volledige zekerheid en een obsessie voor
perfectionisme (Six, 2018b-d; Van Gurp et al, 2015)

o

Waarderen van objectiviteit en rationaliteit boven subjectiviteit en emotie. Als gevolg hiervan worden regels
hoger gewaardeerd dan persoonlijke relaties, wat vertrouwen bemoeilijkt (Six, 2018b-c)

o

Vertrouwen staat gelijk aan niks doen. Terwijl o.a. Six (2017; 2018a-d) en Nientied (2012) betogen dat
vertrouwen juist heel hard werken is

o

Control of beheersing en vertrouwen zijn substituten. Hoe meer van het een, des te minder van het ander.
Meer control betekent dan minder vertrouwen en vice versa. De hierboven genoemde overtuigingen dat
vertrouwen gelijk staat aan niks doen en dat objectiviteit en rationaliteit hoger gewaardeerd worden dan
subjectiviteit en emotie, versterken de behoefte aan controle: iets doen is beter dan niets doen en
vertrouwen is door haar subjectieve karakter minderwaardig. Verschillende onderzoeken weerleggen de
substitutie-overtuiging (Cools, 2005; Six, 2017; 2018a-d; Weibel & Six, 2013; Weggeman & Bergsma, 2012;
Nientied, 2012; Van Gurp et al, 2015). In ‘Vertrouwen en controle in de school’ gaan Van Gurp et al (2015)
nog een stap verder en tonen ze aan dat control en vertrouwen onder bepaalde voorwaarden
complementair kunnen zijn en elkaar versterken. In paragraaf 4.2 wordt dit verder besproken;



Respect van de beide partijen voor zowel elkaar als voor zichzelf (Korsten, 1998, Nooteboom, 2002, 2010);



De mate van betrokkenheid en ervaren betrokkenheid bij de relatie (‘belief’ en ‘commitment’) (o.a. Möllering, 2003;
Nooteboom, 2006; Sztompka, 1999; Weibel & Six, 2013; Cools, 2005). Constructieve feedback op gedrag en
ontwikkeling van leidinggevende en collega’s draagt hier in sterke mate aan bij en heeft een positief effect op de
internalisering van gezamenlijke waarden en de intrinsieke behoefte hieraan bij dragen (Eikelenboom, z.d.; Weibel
& Six, 2013);



Congruentie en interne consistentie van de gedragingen van de vertrouwde (Covey & Merrill, 2006).

Op basis van de verkregen informatie worden zowel rationeel als emotioneel beslissingen genomen ten aanzien van
de mate van vertrouwen die we willen en kunnen hanteren richting een ander. Er vindt een voortdurende
feedbackloop plaats waarbij reflectie op de uitkomst van de relatie het vertrouwen zal versterken of juist verzwakken
(o.a. Möllering, 2003; Nientied, 2012). Hiermee is vertrouwen an sich de grootste beïnvloeder van vertrouwen
(Nooteboom, 2010; Mayer et al, 1995; Prast et al, 2005; Giddens, 1994; Cools, 2005; Sztompka, 1999). Daarnaast geldt
dat vertrouwen als tweerichtingsverkeer gezien wordt: vertrouwen geven is vertrouwen krijgen (Cools, 2005;
Nooteboom 2006; 2010). Ook dit onderschrijft het belang van vertrouwen als belangrijke factor voor zichzelf.

3.3.3 Organisatiewetenschappelijke benadering
De organisatiewetenschap, die als discipline de multidisciplinaire blik als uitgangspunt heeft, erkent zowel de
economische als de sociaalpsychologische factoren van vertrouwen en benadrukt het samenspel tussen de
hierboven genoemde factoren (o.a. Klamer, 2005). Het multidisciplinaire karakter van vertrouwen wordt ook door
Bhattacharya, Devinney en Pillutla (1998), Möllering (2003) en Nientied (2012) onderkend. Ze beschrijven vertrouwen
als een multidimensionaal statistisch construct, waarbij het onmogelijk is om op sec rationele basis tot vertrouwen
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te komen, zonder inachtneming van de omgeving, het handelen van de ander, de uitkomsten van dit handelen en de
consequenties van de uitkomsten voor de vertrouwen-gever (Bhattacharya et al., 1998). Möllering (2003) beschrijft
dat slechts een combinatie van verschillende zienswijzen recht doet aan een complex begrip als vertrouwen. Hij toont
aan dat vertrouwen als proces gezien dient te worden waarbij binnen onderzoek naar vertrouwen de begrippen
proces, ontwikkeling, openheid, communicatie, reflectie, ervaring, verankering en betrokkenheid de leidraad moeten
vormen (Möllering, 2003). Vertrouwen vormt zoals beschreven zowel de basis van een relatie als de uitkomst ervan
(Nooteboom, 2010; Mayer et al, 1995, Nientied, 2012). Opgedane ervaringen versterken of verzwakken de mate van
vertrouwen (Nooteboom, 2010; Mayer et al, 1995).
Vertrouwen hangt sterk samen met veiligheid en zekerheid. Samen met psychologische veiligheid zorgt vertrouwen
voor een basis om samen te werken, informatie uit te wisselen, betrokkenheid bij een organisatie te ontwikkelen,
onzekerheid te reduceren en wederzijds te kunnen leren. (Bijlsma-Frankema & Costa, 2005). Nooteboom (2002)
spreekt van een informatie-paradox. Vertrouwen gaat samen met gebrek aan informatie (onzekerheid), maar is
tegelijkertijd gebaseerd op informatie. Er is meer vertrouwen nodig als de mate van onzekerheid toeneemt, maar
vertrouwen leidt niet tot minder onzekerheid, hooguit tot het accepteren hiervan (Luhmann, 1979). Simmel (1950)
sprak halverwege de 20e eeuw al over de ‘sprong van geloof’ (‘leap of faith’2) over het gat van onzekerheid heen.

3.4

Samenvatting

Slechts een multidisciplinaire zienswijze ten aanzien van het begrip vertrouwen, waarin zowel een economisch als
een sociaalpsychologisch perspectief en zowel ratio als emotie zijn meegenomen, doet recht aan de complexiteit van
vertrouwen en sluit aan bij de huidige organisatiekundige visies en tijdsbeeld. Het begrip vertrouwen heeft zowel een
intrinsieke als een extrinsieke lading en kan gericht zijn op individuen, organisaties, instituties of een systeem.
Vertrouwen is deels aangeboren en deels ontwikkelbaar en vormt zowel de basis als de uitkomst van een relatie.
Door het cyclische karakter van vertrouwen zal het schenken van vertrouwen door de werkgever aan de
medewerkers, leiden tot een toename van het vertrouwen van de medewerkers in de werkgever en in de organisatie
als geheel.
Bestaande kennis en theorieën in acht nemend, kan vertrouwen als volgt worden gedefinieerd:
Vertrouwen is een mentale gesteldheid waarbij men accepteert kwetsbaar te zijn voor het handelen van de ander
en er tegelijkertijd positieve verwachtingen zijn betreffende de intenties of het gedrag van een ander. De
vertrouwen-gever gaat ervan uit dat hem geen grote schade berokkend zal worden, ook al heeft de ander zowel de
mogelijkheid als het belang om niet aan afspraken of verwachtingen te voldoen.
Het multidimensionale karakter van vertrouwen uit zich in een brede waaier van factoren die de beslissing al dan
niet te vertrouwen sturen. Deze in paragraaf 3.3 genoemde factoren van vertrouwen, weergegeven in het blauw,
vertonen onderlinge samenhang en kunnen geclusterd worden weergegeven. Zie hiervoor figuur 1 in deze paragraaf.
Ik onderscheid de clusters betrokkenheid, communicatie, reflectie, context en vertrouwen. Deze vijf kunnen gezien

2

Coverfoto van deze masterthesis: Leap of Faith (fotograaf onbekend)
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worden als de belangrijkste drivers, of beïnvloeders, van vertrouwen. Dit sluit aan bij Möllering’s theorie dat het
cyclische karakter van vertrouwen, reflectie – met daarbij ervaring, ontwikkeling en verankering -, communicatie –
inclusief openheid – en betrokkenheid centraal moeten staan wanneer gekeken wordt naar vertrouwen (Möllering,
2003).
De mate van betrokkenheid bij de organisatie en bij de collega die we vertrouwen schenken wordt gevoed door de
gedeelde normen en waarden die we ervaren en door de mate waarin we de ander respecteren en ons denken en
handelen af willen stemmen op de bevindingen van die ander. Het relationele aspect speelt een grote rol bij de
betrokkenheid. Betrokkenheid versterkt vertrouwen en vertrouwen versterkt betrokkenheid (o.a. Bijlsma-Frankema
& Costa, 2005; Möllering, 2003). Deze wisselwerking komt overeen met de uitgebreid besproken procesbenadering
van vertrouwen.
Toegang tot informatie en de aanwezigheid van een aanspreekcultuur waarin constructieve feedback mogelijk is, zijn
onderliggende items van communicatie als driver van vertrouwen. BUas geeft aan te werken aan een
organisatiecultuur waarin feedback, debat en dialoog vanzelfsprekend zijn. Een cultuur waarbij collega’s elkaar
constructief kunnen aanspreken op gedrag en ontwikkeling draagt bij aan onderling vertrouwen. In paragraaf 4.2 ga
ik hier middels de theorieën van Six (2017) en Nientied (2012) verder op in.
Reflectie gaat enerzijds over hoe het gedrag van en de relatie met de ander ervaren wordt en anderzijds over eigen
overtuigingen en ervaringen. Beschikking over de benodigde middelen en competenties, het inschatten van de
motieven, belangen, capaciteiten en oprechtheid van de ander zijn onderliggende aspecten van reflectie als driver
van vertrouwen. De mate van reflectie wordt positief beïnvloed door communicatie en een toegenomen hoeveelheid
beschikbare informatie (o.a. Möllering, 2003; Nientied, 2012). De uitkomst van de reflectie influenceert vervolgens de
mate van gepercipieerde (on)zekerheid en de mate waarin kwetsbaarheid en onzekerheid geaccepteerd worden.
De context waarbinnen de vertrouwensrelatie bestaat, heeft grote invloed op de mate waarin we onzekerheid
ervaren en accepteren. Externe omstandigheden, culturele, economische en politieke aspecten, maar ook de
aanwezigheid van alternatieven hebben effect op de beslissing al dan niet te vertrouwen (o.a. Mosch, 2004; Cools,
2005; Weggeman & Bergsma, 2012; Nooteboom, 2002, 2006, 2010; Van Staveren, 2015).
Vertrouwen als driver voor vertrouwen blijkt enerzijds uit het cyclische karakter en anderzijds uit het geloof, de leap
of faith, in een positieve uitkomst van de relatie. Het cyclische procesmatige karakter van vertrouwen geeft middels
een feedbackloop een continue reflectie op de relatie en haar output, wat ervoor zorgt dat de afwegingen om te
vertrouwen continu worden bijgesteld en er wordt geleerd van opgedane ervaringen. Ervaren vertrouwen draagt
bovendien op haar beurt bij aan een versterkt gevoel van betrokkenheid en een toename van het aanspreekgedrag
als onderdeel van de communicatie. De continue wisselwerking zorgt voor een zichzelf versterkend principe. Hiermee
is vertrouwen op zichzelf de grootste katalysator voor vertrouwen (Möllering, 2003; Nientied, 2012; Nooteboom,
2006, 2010; Mayer et al, 1995; Prast et al, 2005; Giddens, 1994; Cools, 2005; Sztompka, 1999). De sprong van geloof
die men bereid is te nemen ten aanzien van de verwachte uitkomst, is zowel gebaseerd op vertrouwen als de uiting
van vertrouwen.
De vijf drivers zijn zoals blijkt uit bovenstaande niet volledig onafhankelijk van elkaar maar beïnvloeden elkaar. Ook
dit past binnen de visie van Möllering (2003) dat hier slechts een combinatie van verschillende zienswijzen volstaat.
Communicatie leidt tot een toename van beschikbare informatie, wat bijdraagt aan een grotere mate van reflectie
(Nooteboom, 2002). Communicatie heeft daarnaast, mits positief en constructief toegepast, een positieve
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wisselwerking met betrokkenheid (Nientied, 2012; Six, 2017; Van Gurp, Van Rees & Six, 2015; Deci & Ryan in:
Eikelenboom, z.d.). Positieve ervaringen uit de vertrouwensrelatie dragen op hun beurt via de feedbackloop bij aan
het creëren van ruimte voor de genoemde feedback, debat en dialoog (Möllering, 2003).
De vijf drivers en hun onderliggende aspecten resulteren in een optelsom van ervaren en geaccepteerde onzekerheid.
De uitkomst van deze optelsom leidt tot de beslissing al dan niet vertrouwen te schenken.
Hiermee is deelvraag 1, wat houdt vertrouwen in?, beantwoord.
Ook deelvraag 2, wat zijn de belangrijkste factoren ten aanzien van vertrouwen?, is hiermee beantwoord. De factoren
zijn gebundeld tot een vijftal drivers van vertrouwen.
De driver context vraagt om specificering: wat is de specifieke context waar Breda University of Applied Sciences mee
te maken heeft in het licht van dit onderzoek? In hoofdstuk 4 wordt om die reden dieper ingegaan op de actuele
context van de organisatie in relatie tot de onderzoeksvraag van deze thesis.
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Context

Betrokkenheid
Normen en waarden

Factor
• Culturele aspecten,
Onderliggende betekenissen en
andere culturele overwegingen
• Economisch en politiek klimaat
• Economische aspecten
• Machtsverdeling
• Aan- of afwezigheid van
remmende of stimulerende
prikkels
• Beschikbare alternatieven
• Relevante partijen

Factor
• Kennen van de normen en
waarden van de ander
• Erkennen van de normen en
waarden van de ander
• Gedeelde normen en waarden

Communicatie

Respect voor / eer-biedigen van
de ander
Factor
• Geloof in en betrokkenheid bij de
organisatie
• Eerbiedigen van de bevindingen
van de ander
• Mate van internalisering van de
behoeften en intenties van de
ander
• Bereidheid tot afstemmen van
het eigen denken en handelen op
de bevindingen van de ander
• Mate van altruïsme en empathie
• Mate van respect voor de ander
en voor zichzelf

Reflectie
Relatie / gedrag van de ander
Factor
• Reputatie (gedrag en prestaties
in het verleden)
• Congruentie en interne
consistentie van de gedragingen
van de ander
• Consequenties van de
uitkomsten van het handelen van
de ander voor de vertrouwengever
• Inschatting van de intenties,
gedrag, motieven, oprechtheid,
integriteit en de bereidheid van de
ander
• Aan- of afwezigheid van
middelen en benodigde
competenties
• Ervaren openheid in
communicatie
• Ervaren betrokkenheid bij de
relatie
• Persoonlijke ervaringen met de
ander
• Sociale uitingen

Eigen overtuigingen en
ervaringen
Factor
• Diepgewortelde overtuigingen
• Interne overtuigingen
• Grenzen van tollerantie van
afwijkend gedrag
• Ervaringen in het algemeen
• Persoonlijkheidsfactoren

Fig. 1: Drivers van vertrouwen en onderliggende factoren
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Factor
• Aanwezigheid van een
aanspreekcultuur
• Constructieve feedback op
gedrag en ontwikkeling
• Beschikbaarheid van en toegang
tot informatie
• Gebrek aan informatie

Vertrouwen
Cyclisch proces

Geloof

Factor
• Vertrouwen is zowel de basis als
de uitkomst van een relatie
• Vertrouwen geven is vertrouwen
krijgen
• Voortdurende feedbackloop

Factor
• Geloof dat de andere persoon
eerlijk is
• Geloof in elkaars
betrouwbaarheid
• Geloof in integriteit van de ander
• Geloof in kundigheid van de
ander
• Geloof in welwillendheid van de
ander

4 Context
4.1

Inleiding

Zoals uit het literatuuronderzoek in het vorige hoofdstuk naar voren kwam, speelt de omgeving en de context waarin
we ons bevinden een belangrijke rol in de mate waarin we vertrouwen. In dit hoofdstuk ga ik dieper in op een drietal
relevante contextaspecten van Breda University of Applied Sciences, in relatie tot de onderzoeksvraag van deze
thesis. Als eerste behandel ik het economisch-politieke klimaat dat de positie van BUas als onderwijsinstelling in
Nederland sterk beïnvloedt. De financiering van het onderwijs vanuit maatschappelijk budget heeft een onbedoeld
neveneffect op het vertrouwen. Het Rijnlands organisatiemodel en de wijze waarop we ‘organisatie’ duiden staan
centraal in paragraaf 4.3. In paragraaf 4.4 tenslotte wordt de zienswijze van Frederic Laloux belicht. In zijn publicatie
Reinventing organizations beschrijft hij het belang van het opnieuw definiëren van onze wijze van organiseren. Alle
drie de contextaspecten hebben een direct effect op het vertrouwen in organisaties en belichten bovendien het
belang van de menselijke aspecten in een organisatie.

4.2

Economisch-politiek klimaat

De context waarbinnen de actoren in de vertrouwensrelatie zich verhouden en waarbinnen de organisatie zich
beweegt, heeft zoals beschreven invloed op de mate van geschonken en ervaren vertrouwen. Het economischpolitieke klimaat van Nederland, door Mosch (2004), Cools (2005) en Weggeman en Bergsma (2012) als belangrijk
element van vertrouwen genoemd in paragraaf 3.3, beïnvloedt de manier van werken binnen Breda University of
Applied Sciences. Als onderwijsinstelling is BUas een publieke organisatie met een maatschappelijk doel (Halsema,
Februari, Van Kalleveen & Terpstra, 2013; Six, 2017; Six & Verhoest, 2017). De constructie van deze organisaties is
echter zo, dat de betalende partij, de overheid, een andere is dan de eindgebruiker van de dienst, voor een
onderwijsinstelling: de studenten (Six, 2017; Six & Verhoest, 2017; Halsema et al, 2013). De organisatie moet
verantwoorden hoe zij omgaat met de verkregen financiële middelen, waarbij de financier geen rechtstreeks zicht
heeft op de kwaliteit van het product. Dit vraagt om het verzamelen en uitwisselen van veel informatie. De overheid
moet op haar beurt verantwoorden aan de burger hoe zij publieke middelen, belastinggeld, besteedt. Opnieuw een
uitwisseling van informatie (Six, 2017; 2018a-d; Six & Verhoest, 2017). Al dit verantwoorden leidt tot een grote
hoeveelheid extra administratieve lasten, die betaald worden van middelen die initieel bedoeld waren voor het
primaire proces, het onderwijs. Oftewel: de verantwoording gaat ten koste van het onderwijs. De eindgebruikers,
studenten en hun ouders, raken ontevreden, beoordelen de organisatie minder goed, wat de overheid ‘bestraft’ met
minder middelen en verscherpte controles en verantwoording. Dit leidt tot verder kannibaliseren van het onderwijs,
verdere afname van de tevredenheid, et cetera. Daarnaast zal binnen een publieke organisatie, waar meer
verantwoording wordt gevraagd en die daarnaast te maken krijgt met ontevreden klanten, door de medewerkers
minder tijd en ruimte voor het primaire proces worden ervaren door toegenomen administratieve lasten. Dit leidt
tot en afname van de tevredenheid van medewerkers, minder werkplezier en betrokkenheid, wat wederom een effect
heeft op de kwaliteit van het werk en daarmee de tevredenheid van de eindgebruiker (Six, 2017; 2018a-d; Halsema

26

et al, 2013). Het diepgewortelde maakbaarheidsideaal en de zoektocht naar absolute zekerheid (zie hiervoor ook
paragraaf 3.3) versterken dit effect.
Het politieke klimaat waarbinnen deze dynamiek zich afspeelt wordt bovendien gekenmerkt door het uitvergroten
van fouten door de oppositie en de media, wat het publieke beeld versterkt dat fouten maken niet mag (Six, 2017;
2018a-d). In paragraaf 3.3 is deze diepgewortelde overtuiging verder uitgewerkt. De onrust in de maatschappij die,
gevoed door de media, hierdoor ontstaat, laat de overheid reageren door meer controle uit te oefenen en meer
verantwoording te vragen (Six, 2017; 2018a-d; Six & Verhoest, 2017).
Bovenstaand effect heeft mogelijk impact op het werken met vertrouwen als uitgangspunt, zoals BUas in haar
strategisch plan heeft beschreven. Binnen dit onderzoek en de daaruit volgende aanbevelingen aan de organisatie,
is het van belang aan te blijven sluiten bij de geschetste context.

4.3

Rijnlands organisatiemodel

Begin jaren ’90 van de vorige eeuw werden in de organisatiekunde de begrippen Rijnlands en Angelsaksisch
organisatiemodel geïntroduceerd door Michel Albert (Bakker, Evers, Hovens, Snelder, & Weggeman, 2005; Peters,
z.d.). Het Rijnlands model, dat een lange historie binnen Noord- en West-Europa kent, is gebaseerd op de kracht van
het collectief, de mensen die tezamen de organisatie, de samenleving of het werkgebied maken. Overleg, consensus,
stakeholder value, maatschappelijk belang, innovatie en een langetermijn-mentaliteit vormen de kern en de overheid
heeft een actieve rol in dit model (Bakker et al, 2005; Peters, z.d.; De Vaal et al., 2013). De tegenhanger van het
Rijnlands denken is het Angelsaksisch of Anglo-Amerikaanse organisatiemodel, waar efficiëntie, optimaliseren van
shareholder value, individualisme en kortetermijndenken domineren (Bakker et al, 2005; Peters, z.d.).
In de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw won het Angelsaksisch model aan populariteit en sloten West-Europese
industrieën zich aan bij de trend van bezuinigingen, belastingverlagingen en megaprojecten. Dit alles werd
ondersteund door een systeem van prestatiemetingen, accreditaties en prestatiecontracten. Hoewel veel minder
extreem dan in het bedrijfsleven, volgde ook de onderwijssector deze trend (Bakker et al, 2005).
Parallel aan de groei van het Angelsaksisch denken, ontstaat er vanaf omstreeks halverwege de jaren ‘80 een
verdieping en verbreding van de definiëring van kwaliteit en organisatiedoelstellingen.
Leren en ontwikkelen vanuit integraliteit en reflectie (Senge’s lerende organisaties), belangen van verschillende
stakeholdergroepen (geïntegreerd in de managementmodellen van het INK en EFQM) en duurzaam en
maatschappelijk verantwoord ondernemen (de triple P (People Planet, Profit) van Elkington en Braungart’s cradle-tocradle concept) worden belangrijker (De Vaal et al., 2013).
Sinds het ontstaan van de economische crisis in het eerste decennium van de 21e eeuw, is er toenemende aandacht
voor deze sociaal maatschappelijke actoren en belangen en herwint het Rijnlands denken aan populariteit.
In lijn met bovengenoemde ontwikkelingen krijgt het bedrijfsleven oog voor menselijke succesfactoren, die de
kwaliteit van organisaties (mede) bepalen: zingeving, eigenaarschap, vakmanschap, sociale vaardigheden en
leiderschap (De Vaal et al., 2013). Ook de reflectieve school van Vinkenburg sluit aan bij het Rijnlands denkmodel en
stelt mens en relatie centraal (De Vaal et al., 2013). Deze reflectieve zienswijze gaat er van uit dat er niet slechts één
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werkelijkheid bestaat, maar dat er meerdere zienswijzen mogelijk zijn, met meerdere percepties en meerdere
interpretaties. Het erkennen en respecteren van deze verschillende zienswijzen vormt de basis van de reflectieve
school en sluit naadloos aan bij het samenwerken, multiple stakeholderbelangen en consensusdenken van het
Rijnlandsmodel (De Vaal et al., 2013). In het Rijnlands model staat de werkgemeenschap, de community centraal
(Peters, z.d.). Want het succes van de bedachte plannen of strategieën wordt uiteindelijk bepaald in de praktijk. Hier
komt de kracht van de organisatie, de kracht van het collectief, tot uiting (Fisscher, 2015; Peters, z.d.). Met het willen
versterken van de kracht van haar medewerkers en de bijbehorende beleidskeuzes om dit te bereiken, sluit Breda
University of Applied Sciences in haar visie niet alleen aan bij het Rijnlands organisatiemodel, maar ook bij de
zienswijzen van Van Schijndel, Berendsen en Vinkenburg (De Vaal et al., 2013; Breda University of Applied Sciences,
2017). De werkgemeenschap waaraan in het Rijnlands model wordt gerefereerd, omvat niet alleen de professional
en zijn directe collega’s, maar ook de stakeholders om hen heen. In een onderwijssetting de docenten, onderzoekers,
studenten, het werkveld en de maatschappij (Peters, z.d.). De aandacht voor werkgemeenschappen en community
building groeit (Peters, z.d.). Ook vanuit de overheid wordt sinds Rutte II (2012) gestuurd op gezamenlijke
verantwoordelijkheid: ‘De maatschappij, dat ben jij’. We doen het samen. De focus ligt op de collectieve ambitie, de
bedoeling (Wouter Hart) en de Why (Simon Sinek) (Peters, z.d.). Bij Rijnlanders is de organisatie in handen van de
vakmensen zelf, die op hun beurt ondersteund worden door een goed geolied ondersteunend apparaat. Dit komt
een op een overeen met de door BUas beschreven gewenste situatie (Breda University of Applied Sciences, 2017).
Kwaliteit is mensenwerk, is wat het Rijnlands denken feitelijk stelt. De reflectieve school volgens Vinkenburg
onderschrijft dit. Door middel van reflectie, introspectie, intervisie, gesprekken, coaching et cetera worden
verschillende zienswijzen onderzocht en besproken (De Vaal et al., 2013). Fisscher (2015) gaat hierin nog een stap
verder met zijn theorieën over persoonlijke kwaliteit van organisatie. Hij ziet organisaties als maatschappelijke
actoren, die als ware het mensen beschikken over kwaliteiten zoals kunnen reflecteren en leren, kunnen denken,
verantwoordelijkheid kunnen nemen, creativiteit etc. (Fisscher, 2015). Een relatie met de theorieën van Laloux (2015),
zoals uitgewerkt in paragraaf 4.4, zien we in het feit dat ook Laloux organisaties beschouwt als levende ecosystemen,
waarbij de interne behoefte van ieder in het ecosysteem levend organisme bijdraagt aan de organisatieresultaten.
Fisscher ziet het fenomeen organisatie als een proces, een activiteit. Een organisatie is en een organisatie gebeurt
(Koopmans, 2013). Op alle niveaus gebeurt er van alles: er ontstaan routines, patronen in de wijze van werken en in
de wijze van met elkaar omgaan. Er ontstaat een hiërarchie en risico’s vormen zich (Koopmans, 2013). Je coproduceert
‘organisatie’ en je coproduceert kwaliteit.
In het huidige tijdperk, waarin actuele thema’s als globalisering, technologische ontwikkelingen centraal staan en het
belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid sterk toeneemt, is persoonlijke kwaliteit van organisaties
urgenter dan ooit, zo stelt Fisscher (Koopmans, 2013; Fisscher, 2015). Een organisatie heeft een identiteit nodig, een
gezicht, een persoonlijkheid. Verantwoordelijkheid en samenwerking dienen hand in hand te gaan en integriteit,
openheid, transparantie, een delicate balans van kracht en kwetsbaarheid en gezamenlijke en persoonlijke
verantwoordelijkheid zijn nodig (Fisscher, 2015). Dit vraagt om reflecteren, verwondering, samenwerking,
communicatie en ruimte om te leren en te groeien, criteria die het Rijnlands model voorop staan (Koopmans, 2013).
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Al deze kenmerken komen terug in hoofdstuk 3 van deze thesis, als factoren van vertrouwen. De integere organisatie
die Fisscher beschrijft, is een organisatie die in zichzelf samenhangt, die is afgestemd op haar omgeving en die zonder
verborgen agenda opereert (Koopmans, 2013). De organisatie vertrouwt en is betrouwbaar.

4.4

Cyane organisaties

De manier van werken die Breda University of Applied Sciences in haar strategisch plan noemt, heeft in sterke mate
overeenkomsten met de cyane organisaties die Frederic Laloux (2015) beschrijft in zijn boek Reinventing Organizations.
Laloux’s stellingname is dat de huidige manier van organiseren niet langer houdbaar is. Om medewerkers in de
gehele organisatie gedreven en bereid te krijgen de organisatiedoelstellingen na te streven, is een nieuwe manier
van besturen nodig die verder gaat dan een veranderprogramma of nieuwe systemen. In zijn onderzoek naar
mogelijk nieuwe organisatievormen ontdekte Laloux twaalf succesvolle organisaties die een werkwijze hanteerden
waarbij de medewerkers op een andere manier konden samenwerken en waarbij meer menselijke mogelijkheden
werden aangesproken dan bij dan de klassieke manier van organiseren (Laloux, 2015). Deze evolutionair-cyane, of
kortweg cyane organisatievorm, sluit aan bij het in paragraaf 3.3 genoemde belang van vertrouwen voor
samenwerken, betrokkenheid, reductie van onzekerheid en lerend vermogen en past in het huidige maatschappelijke
Westerse klimaat (Bijlsma-Frankema & Costa, 2005).
Laloux (2015) beschrijft drie belangrijke kenmerken, doorbraken genoemd. Deze doorbraken in de manier van
werken voeden de zelfontplooiingsbehoefte van medewerkers en maken een cyane manier van organiseren
mogelijk. Net als Fisscher in de vorige paragraaf, beschouwt Laloux de organisatie als een levend ecosysteem, waarbij
verandering plaatsvindt vanuit een interne drang van ieder in het ecosysteem levende organisme (Koopmans, 2013).
Oftewel: de interne drang tot veranderen en verbeteren van iedere medewerker in de organisatie. Hierbij is er geen
behoefte aan extern – vanuit de werkgever – gezag of richtlijnen. Het eerste kenmerk is dan ook zelfsturing: een
systeem van gelijkwaardige relaties, met een andere invulling van besluitvorming en hiërarchie (Laloux, 2015).
Om medewerkers te steunen in het optimaal benutten van de eigen potentie, dienen organisaties niet enkel oog te
hebben voor de rationele of professionele kanten van hun mensen, maar ook de emotionele, intuïtieve en wellicht
zelfs spirituele kanten te erkennen en te waarderen. Deze heelheid is het tweede kenmerk van de cyane organisatie
(Laloux, 2015).
Het derde kenmerk van cyane organisaties is het evolutief doel. Hiermee wordt het voortdurend in beweging en in
ontwikkeling zijn van de organisatiedoelen bedoeld. De toekomst wordt hierbij niet voorspeld door de top van de
organisatie, maar organisch gevormd en hervormd door alle leden van de organisatie, die een duidelijk gevoel
hebben over het algemene doel en de richting. De doelen van de individuele medewerker gaan hand in hand met de
organisatiedoelen: ze hebben elkaar nodig om tot bloei te kunnen komen. Een te precieze routekaart hoe daar te
geraken is overbodig en zou enkel de mogelijkheden inperken en het aanwezige potentieel onbenut laten (Laloux,
2015). Deze visie komt overeen met de theorie van Fisscher zoals in paragraaf 4.3 beschreven.
Vertrouwen (de norm is dat we elkaar vertrouwen), verantwoordelijkheid (we delen de volledige verantwoordelijkheid
voor de organisatie) en informatie en besluitvorming (alle informatie is voor iedereen beschikbaar) zijn de
belangrijkste cultuurelementen bij een cyane organisatievorm (Laloux, 2015).
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Bovenstaande visie is relevant voor dit onderzoek, omdat de doelstelling achter de beschrijving van cyane
organisaties door Laloux sterke overeenkomsten vertoont met de doelstelling van Breda University of Applied
Sciences om de kracht van de medewerkers te versterken teneinde de organisatieambitie te realiseren. Met name
de eerste twee door Laloux genoemde kenmerken zie ik terug in de visie en doelstellingen van BUas. Het creëren van
meer ruimte voor en regie te geven over het eigen werk aan de professional sluit aan bij het kenmerk ‘zelfsturing’.
Het kenmerk ‘heelheid’ zie ik terug in de binnen BUas aanwezige ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling (Breda
University of Applied Sciences, 2017).
Naast de cyane organisatie beschrijft Laloux nog zes andere organisatietypen, waarbij iedere vorm past bij een nieuw
stadium van het menselijk bewustzijn. In het verleden zagen we bij iedere overgang naar een nieuwe organisatievorm
de samenleving, de economie, de machtsstructuren en de rol van religie in de maatschappij veranderen. De cyane
organisatie zoals hierboven beschreven kenmerkt de verandering waarin we ons nu bevinden (Laloux, 2015). De
pluralistisch-groene organisatievorm is de voorloper van de cyane organisatie. Harmonie, gelijkwaardigheid en
consensus zijn belangrijke waarden. Samenwerking, motivatie en oog voor milieu, duurzaamheid en het
maatschappelijk doel kenmerken de manier van werken, waarbij een inspirerende visie en missie medewerkers moet
motiveren en moet leiden tot empowerment (Laloux, 2015).
BUas vertoont in haar huidige organisatievorm kenmerken van Laloux’ pluralistisch-groene organisatievorm. De
normen en waarden die de organisatie uitdraagt, sluiten naadloos aan bij de kenmerken zoals hierboven beschreven.
De organisatie zet haar langetermijnpositionering weg als inspirerend doel voor alle medewerkers, studenten en
andere stakeholders, waarbij het samen realiseren voorop staat (NHTV Breda University of Applied Sciences, 2015).
Laloux’ theorie over cyane organisaties en de transformatie van pluralistisch groen naar cyaan, kan BUas handvatten
bieden in haar aanpak om het onderling vertrouwen in de organisatie te vergroten. De invalshoeken en drivers voor
vertrouwen binnen dit onderzoek sluiten aan op de drie belangrijke kenmerken van cyane organisaties zoals
beschreven door Laloux.

4.5

Samenvatting

De huidige samenleving vertoont belangrijke kenmerken en ontwikkelingen die van invloed zijn op organisaties en
hun prestaties. Organisaties zullen mee moeten bewegen met deze externe ontwikkelingen om in de snel
veranderende omgeving waarin ze opereren te kunnen blijven excelleren. Het belang van vertrouwen en de
achterliggende factoren zoals beschreven in hoofdstuk 3 komen naar voren in het Rijnlands organisatiemodel en in
de theorieën van Laloux en Fisscher. Als de kracht van organisaties gevormd wordt door de kracht van de individuele
leden van die organisatie, is het zorg om die individuele leden daadwerkelijk te zien. Focussen op samenwerken,
communicatie, recht doen aan meervoudige perspectieven, stimuleren van leren en ontwikkelen en oog hebben voor
individuele belangen en behoeftes van zowel interne als externe stakeholders lijkt de sleutel tot een succesvolle
organisatievorm in het huidige tijdperk.
De overheid als externe stakeholder vraagt verantwoording over bestede middelen en gerealiseerde kwaliteit. Het
spanningsveld dat ontstaat tussen externe verantwoording en interne focus op de ontwikkeling en behoeftes van de
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individuele medewerker is er een die niet omzeild kan worden. Vertrouwen en haar achterliggende factoren leveren
volgens de theorie van Six (paragraaf 3.3.2) mogelijk handvatten hoe dit spanningsveld te hanteren.
Hoewel de externe omgeving het onderling vertrouwen dat we ervaren en schenken in sterke mate beïnvloedt, is
BUas niet bij machte om de externe omgeving in die mate te veranderen of te influenceren, dat het direct impact zal
hebben op de mate waarin binnen de organisatie onderling vertrouwen ervaren en geschonken wordt. Binnen het
tijdspad van dit onderzoek is het niet mogelijk hier verandering in aan te brengen. Om deze reden wordt context als
driver buiten de scope van het praktijkonderzoek gelaten en richt het praktijkonderzoek zich enkel op de drivers die
binnen de huidige invloedsfeer van de organisatie liggen: betrokkenheid, communicatie, reflectie en vertrouwen.
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5 Ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen
5.1

Inleiding

Vanaf 2018, het aanvangsjaar van de huidige strategische periode, heeft Breda University of Applied Sciences
verschillende maatregelen in gang gezet om de doelstellingen uit het strategisch plan te realiseren. In dit hoofdstuk
worden de maatregelen ten aanzien van het inzetten van vertrouwen vanuit goed werkgeverschap behandeld. Hoe
sluiten de ingezette maatregelen aan op de factoren, en specifieker: op de vier drivers van vertrouwen zoals deze in
de vorige twee hoofdstukken zijn geformuleerd.? In haar strategisch plan noemt BUas (2017) twee elementen om het
werken vanuit vertrouwen vorm te geven: ruimte creëren voor de professional die zijn verantwoordelijkheden kent
en neemt en het leggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de professional. In de executiefase van het
strategisch plan zijn binnen de organisatie een aantal beleids- en organisatieontwikkelingen gestart om via deze twee
elementen het werken vanuit vertrouwen te concretiseren. De twee elementen zijn twee zijden van dezelfde medaille:
ruimte

geven

en

verantwoordelijkheden

en

bevoegdheden

toekennen

kan

als

de

professional

zijn

verantwoordelijkheid kent en neemt en eigenaarschap toont. Verantwoordelijkheden oppakken kan als ze je ook
gegund zijn en de geboden ruimte oprecht is. Professionele ruimte wordt toegekend aan diegenen die aantoonbaar
in staat zijn en bereid zijn de bijbehorende verantwoordelijkheden te dragen.
De in dit hoofdstuk behandelde beleids- en organisatiemaatregelen betreffen deels de beschreven, geplande situatie
en deels al gerealiseerde ontwikkelingen bij een of meerdere organisatie-eenheden. De ingezette organisatieontwikkelingen zijn erg intuïtief ingestoken. Er worden kleine stappen gezet volgens het trial-and-error principe:
proberen en kijken wat werkt.

5.2

Ruimte voor de professional die zijn verantwoordelijkheden kent en neemt

Een belangrijk deel van de ingezette organisatieveranderingen is gericht op het ruimte geven aan de professional.
Teamgericht werken
Door middel van teamgericht werken wil de organisatie de professionele ruimte laten toenemen (Breda University
of Applied Sciences, 2018; 2018c). De werkgever legt hierbij meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de
professional, waardoor deze meer regie krijgt over het eigen werk. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat die
professional de verantwoordelijkheden oppakt en eigenaarschap toont ten aanzien van de corporate doelstellingen.
Binnen twee academies is het teamgericht werken in pilotvorm opgestart. In de ene academie is onderzocht of er
een daadwerkelijke bottom-up insteek van het teamgericht werken gerealiseerd kon worden. In een andere
academie is er juist vanuit het management een start gemaakt. Bij de laatst genoemde academie wordt op dit
moment teamgericht werken breed ingevoerd, als pilot voor de gehele organisatie (NHTV Breda University of Applied
Sciences, 2018a).
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Voor alle organisatie-eenheden geldt dat het optimaliseren van zowel proces- als projectgericht werken,
gebruikmakend van teams, onderdeel is van de doelstellingen in het managementcontract 2019. De academies en
services zijn vrij om zelf invulling geven aan de wijze waarop en de omvang waarin dit gebeurt. Om medewerkers en
management hierbij te begeleiden en te faciliteren wordt waar gewenst scholing en training ingezet (Breda University
of Applied Sciences, 2018).
Deze ontwikkeling sluit aan bij de driver betrokkenheid door het uitspreken van verwachtingen in de vorm van
teamdoelen, het bieden van kansen aan medewerkers om ze te stimuleren tot professionele groei en ontwikkeling,
het binnen het team bespreken van de voortgang en de kans samen te werken met collega’s die net als jij toegewijd
zijn aan hetzelfde doel. De driver communicatie wordt aangesproken in de wijze waarop er binnen het team en met
de teamleden gecommuniceerd wordt. Als het bespreken van de voortgang en geven van feedback binnen het team
op constructieve en open wijze gebeurt dan draagt dit aspect tevens bij aan de driver reflectie.
Minder management
Door managementtaken anders te beleggen en te organiseren, zou de hoeveelheid managementfuncties verminderd
kunnen worden. In drie organisatie-eenheden is ingezet op het versterken van de coördinatorenrol, waarbij
managementtaken zijn herverdeeld en meer verantwoordelijkheden en eigenaarschap is komen te liggen bij de
coördinatoren. Ook hier is de professionele ruimte van de betreffende medewerkers vergroot (NHTV Breda
University of Applied Sciences, 2018a; Breda University of Applied Sciences, 2018).
Deze ontwikkeling sluit eveneens aan bij de driver betrokkenheid door het bieden van kansen en groei- en
ontwikkelmogelijkheden aan de coördinatoren. Belangrijke voorwaarde hierbij is het helder communiceren van
verwachtingen.
Campus
De BUas campus waarbij alle academies en opleidingen op één locatie in Breda gevestigd zijn, wordt in september
2019 opgeleverd (Breda University of Applied Sciences, 2017). De campus draagt bij aan een flexibele activity based
manier van werken, passend bij de werkzaamheden van dat moment. Medewerkers kunnen samenwerken in quiet,
medium of buzz-zones en hebben niet langer een vaste werkplek of kantoor. Een breed scala aan werkplekinrichtingen
en diverse digitale tools faciliteren deze manier van werken. Het uitgangspunt hierbij is dat medewerkers zichtbaar,
vindbaar en bereikbaar zijn. Medewerkers krijgen de ruimte om zelf te bepalen en aan te geven wat ze nodig hebben
bij welke taak (Breda University of Applied Sciences, 2018b).
De campus en de activity based manier van werken dragen bij aan de driver betrokkenheid door het faciliteren van
samenwerken in verschillende samenstellingen en het gemakkelijker kunnen opzoeken van collega’s met dezelfde
focus en interesse. Dit zal vervolgens de onderlinge communicatie vergemakkelijken wat weer bij kan dragen aan de
professionele ontwikkeling van medewerkers.
Op dit moment is de campus nog volop in ontwikkeling en slechts gedeeltelijk opgeleverd met ruimte voor twee
academies en twee diensten. De fysieke facilitering van het activity based working is hierdoor op dit moment nog maar
beperkt mogelijk (Breda University of Applied Sciences, 2018b).
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De huidige situatie (najaar 2018) heeft voor een aantal organisatie-eenheden mogelijk een negatief effect op het
ervaren

onderling

vertrouwen

en

betrokkenheid,

als

ongewenst

bijeffect

van

het

overgangsjaar,

werkplekverhuizingen, vele veranderingen en het juist lastiger kunnen vinden van collega’s.

Kracht van de medewerker
Een van de HRM doelstellingen is ‘de juiste medewerker op de juiste plek’ te krijgen (Breda University of Applied
Sciences, 2018). Stages en meeloopdagen, zowel binnen als buiten de organisatie, worden mogelijk gemaakt en
gestimuleerd (‘Joinme@myjob’) en zowel interne als externe mobiliteit van medewerkers wordt actief ingezet (Breda
University of Applied Sciences, 2018). Hiermee wordt optimale benutting van kennis, kunde en capaciteiten
nagestreefd. Dit komt de organisatie ten goede, door effectievere of efficiëntere werkwijzen, maar ook de
medewerker. De professionele kracht van de medewerker wordt versterkt, wat werkplezier en inzetbaarheid ten
goede komt.
Een tweede belangrijk middel dat hierbij ingezet wordt, is de verdere professionalisering van medewerkers. De
organisatie stimuleert en faciliteert scholing en training voor en ontwikkeling van al haar medewerkers. Focus hierbij
ligt op de strategische doelstellingen: vergroten van de kwaliteiten, kennis en kunde van de professionals teneinde
de top-instelling te worden die BUas voor ogen heeft (Breda University of Applied Sciences, 2018). De medewerker
heeft hierbij zelf de verantwoordelijkheid om zijn eigen professionele ontwikkeling mee vorm te geven. De werkgever
faciliteert, de professional is in the lead (Breda University of Applied Sciences, 2018).
Het optimaal benutten van de aanwezige capaciteiten en stimulering van professionele ontwikkeling sluit aan bij de
drivers betrokkenheid en reflectie.
Binnen de organisatie wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van deze maatregel, maar ze wordt nog niet ten
volle benut. Onbekendheid als ook onzekerheid over een nieuwe situatie bij medewerkers en suboptimale
communicatie over mogelijkheden tussen organisatie-eenheden liggen hier mogelijk aan ten grondslag.
Optimaliseren bedrijfsvoering
Binnen het overkoepelende programma SERVE wordt op tal van projecten ingezet op het efficiënter en klantgerichter
bieden van ondersteuning aan het primaire proces (Breda University of Applied Sciences, 2018c; 2018d). Binnen
hybride teams die over de afdelings- en academiegrenzen heen gaan, wordt gewerkt aan uniformering van processen
waarbij versoepeling voor de eindgebruiker, vermindering van complexiteit en vergroten van kwaliteit voorop staan.
Deze projecten zijn inhoudelijk niet direct gericht op de nieuwe manier van werken, maar de wijze waarop binnen
deze projecten gewerkt wordt, is dit wel: teamgericht, delen van kennis en informatie over afdelingsgrenzen heen,
reflectie en leren van ervaringen en het beleggen van de verantwoordelijkheden bij de professional. De
verwachtingen van zowel de teams als het management zijn hierbij vooraf afgestemd.
De werkwijze binnen de SERVE projecten sluit met name aan bij drivers betrokkenheid en communicatie door het
benutten en waarderen van de kennis en kunde van de professionals en het delen van kennis en informatie. Reflectie
kan bereikt worden als de professional in staat is zijn eigen rol in processen en relaties kritisch te analyseren.
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Voor al deze ontwikkelingen geldt: vrijheid binnen kaders. Het frame is gegeven, hierbinnen is ruime
bewegingsvrijheid voor de professional.
Goede arbeidsvoorwaarden
De organisatie wil docenten en andere professionals die meer verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van het eigen
vakgebied en van wie ze medeverantwoordelijkheid verwacht bij de uitvoering en het bewaken van de corporate
strategie hoger waarderen. Oude uitgangspunten als ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ worden losgelaten. Ook
kunnen medewerkers die goed bij de (toekomstige) organisatie passen eerder een vaste aanstelling krijgen (Breda
University of Applied Sciences, 2018).
Met deze maatregelen waardeert en erkent te werkgever de door de werknemer getoonde verantwoordelijkheid en
inzet. Dit sluit aan bij de driver betrokkenheid.

5.3

Leggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de professional

Het vergroten van de professionele ruimte gaat zoals hierboven aangegeven hand in hand met het lager beleggen
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, èn met het oppakken van deze verantwoordelijkheden en
bevoegdheden door de professional.
Teamgericht werken
Zoals ook in de vorige paragraaf beschreven, raakt het teamgericht werken direct aan het leggen van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de professional. De professional moet laten zien dat hij
verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van zijn vakgebied en ten aanzien van de organisatiedoelen,

wat

gewaardeerd en erkend wordt door de werkgever. Duidelijkheid over verwachtingen is hierbij voorwaardelijk, wat
communicatieve vaardigheden vraagt van alle betrokkenen.
De drivers betrokkenheid en communicatie worden hier aangesproken.
Kracht van de medewerker
De medewerker draagt ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van eigen professionalisering en inzetbaarheid.
Inzetbaar blijven en relevante kennis en vaardigheden bezitten, zijn actuele thema’s: de toenemende vergrijzing en
de daaraan gerelateerde verhoging van de pensioenleeftijd maakt dat mensen letterlijk langer meedraaien op de
arbeidsmarkt. Bovendien verandert het werk qua inhoud en vorm door globalisering, technologische ontwikkelingen
continu en in rap tempo (Breda University of Applied Sciences, 2018).
Het kennen van de eigen professionele ontwikkelbehoefte spreekt de driver reflectie aan.
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Campus community
Er wordt fors ingezet op het verstevigen van het campus community-gevoel voor medewerkers en studenten.
Communicatie over organisatiebrede ontwikkelingen is geïntensiveerd, zoals via een wekelijkse online blog van het
bestuur. Via bijeenkomsten voor brede medewerkersgroepen wordt informatie gegeven en input opgehaald om
kennis te delen en gezamenlijkheid in doelen en uitvoering te bevorderen.
Als de campus gereed is zullen er verschillende sociale en extra-curriculaire activiteiten worden georganiseerd voor
medewerkers en studenten. Persoonlijke en vriendschappelijke contacten tussen collega’s kunnen worden versterkt
via de op de campus aanwezige sport- en horecafaciliteiten (Breda University of Applied Sciences, 2017; 2018b). Al
deze maatregelen dragen bij aan de drivers betrokkenheid en communicatie.
Cultuur
Het toewerken naar een cultuur waarbij vertrouwen en duidelijkheid in communicatie over verwachtingen het
uitgangspunt zijn en waarin samenwerking in teamverband, feedback, debat en dialoog vanzelfsprekend zijn, is terug
te zien in bredere en meer frequente corporate communicatie via het intranet, maar ook binnen de shared values van
de organisatie (NHTV Breda University of Applied Sciences, 2018b; Breda University of Applied Sciences, 2017; 2018b).
De shared values gaan uit van het ‘act like a PRO’ credo, wat staat voor positive, respectful en open. BUas zegt: “we willen
op een open en oplossingsgerichte manier communiceren waarbij we reflecteren op en leren van ons eigen gedrag;
we behandelen elkaar respectvol en zorgen voor elkaar en onze omgevingen; we hebben een open, nieuwsgierige
en onderzoekende mindset; we komen onze afspraken na, zijn open en oprecht in onze bedoelingen en tonen
interesse in elkaar en in elkaars denkbeelden en achtergronden” (NHTV Breda University of Applied Sciences, 2018b).
Het concretiseren van deze shared values dient vorm te krijgen binnen alle bestaande processen en activiteiten. Hier
wordt niet zozeer actief op gestuurd als wel ‘gewoon gedaan’ en voorgeleefd. Goed voorbeeld doet goed volgen is
hierbij het uitgangspunt. Het is aan iedere medewerker en student binnen BUas om dit op te pakken (NHTV Breda
University of Applied Sciences, 2018b; Breda University of Applied Sciences, 2018b).
Andere uitingen van de gewenste organisatiecultuur zijn terug te zien in gedrag, zoals binnen de hierboven
genoemde maatregelen en organisatieontwikkelingen. Ook hierbij geldt: niet te veel over praten, gewoon doen. In
kleine stapjes worden de veranderingen zichtbaar in de organisatie.
Deze ontwikkelingen op het gebied van de organisatiecultuur sluiten aan bij alle vier de drivers van vertrouwen zoals
geformuleerd in paragraaf 4.5.
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5.4

Vertrouwen als katalysator

Alle genoemde ontwikkelingen in de paragrafen 5.2 en 5.3 gaan uit van door de werkgever gegeven vertrouwen.
Vertrouwen dat de professional zijn verantwoordelijkheden kent en neemt en dat deze zorgvuldig omgaat met de
aan hem toegekende bevoegdheden en professionele ruimte. In paragraaf 3.4 is gesteld dat vertrouwen zelf de
grootste driver van vertrouwen is. Hiermee kan worden vastgesteld dat binnen de organisatie fors wordt ingezet op
de sterkste driver van vertrouwen: vertrouwen.

5.5

Samenvatting

De vraag of de ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen aansluiten op de belangrijkste factoren van
vertrouwen, deelvraag 3, is door het verbinden van de ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen aan de vier
drivers beantwoord. Alle drivers worden in meer of mindere mate aangesproken bij de beleids- en
organisatieontwikkelingen binnen de twee elementen om het werken vanuit vertrouwen vorm te geven. De driver
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Fig. 2: Aansluiting van de BUas beleidsontwikkelingen op de drivers van vertrouwen

Of de ingezette ontwikkelingen al effect hebben op het onderling vertrouwen in de organisatie wordt gemeten in het
praktijkonderzoek. De analyse van de resultaten op de ervaren aanwezigheid van de drivers (hoofdstuk 8) kan via de
per maatregel genoemde betrokken drivers input geven voor het advies aan de organisatie met betrekking tot
aanscherpen, verdere uitbreiden of wijzigen van aanpak ten aanzien van de ingezette ontwikkelingen.
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6 Conceptueel model
6.1

Inleiding

De basis voor het kwantitatieve praktijkonderzoek behorende bij deze masterthesis wordt in deze paragraaf uiteen
gezet. In hoofdstuk 3 is een definitie van vertrouwen geschetst en zijn de belangrijkste factoren van vertrouwen in
kaart gebracht. De factoren zijn gebundeld tot vijf drivers. De in hoofdstuk 4 opgedane kennis over de relevante
context, één van de drivers, en de constatering dat de organisatie niet op korte termijn bij machte is de context te
beïnvloeden en daarmee invloed uit te oefenen op het ervaren vertrouwen, heeft geleid tot de beslissing om context
als driver buiten de scope van het praktijkonderzoek gelaten en het praktijkonderzoek enkel te richten op de drivers
die binnen de huidige invloedsfeer van de organisatie liggen: betrokkenheid, communicatie, reflectie en
vertrouwen. Deze vier drivers vormen de input voor het conceptueel model.
In paragraaf 6.3 worden de variabelen uit het model, de drivers van vertrouwen, concreet gemaakt in uitingsvormen.
Voor gebruik in het kwantitatieve onderzoek zijn de uitingsvormen vertaald naar stellingen. Na analyse van de
onderzoeksresultaten kunnen de uitingsvormen mogelijk aanknopingspunten bieden voor de organisatie.

6.2

Conceptueel model

Uit de resultaten van het literatuuronderzoek in hoofdstuk 3 en de conclusies uit hoofdstuk 4 is het volgende
conceptueel model afgeleid:

Fig. 3: Conceptueel model vertrouwen

6.3

Nadere uitwerking van de variabelen

Betrokkenheid
Binnen betrokkenheid als driver van vertrouwen zien we enerzijds gedeelde normen en waarden en anderzijds de
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mate waarin we de ander respecteren en de mate waarin we ons denken en handelen af willen stemmen op de
bevindingen van die ander. De determinanten van betrokkenheid die door Wagner en Harter (2006) benoemd
worden in ’12, The elements of great managing’, kunnen gezien worden als operationaliseringen van betrokkenheid
als driver van vertrouwen. De relatie tussen de onderliggende aspecten van betrokkenheid en de determinanten
wordt weergegeven in figuur 4.

Betrokkenheid
Normen en waarden
Factor
• Kennen van de normen
en waarden van de
ander
• Erkennen van de
normen en waarden van
de ander
• Gedeelde normen en
waarden

Uiting
• Bekendheid met de
missie en visie van de
organisatie
• Het eens zijn met de
missie en visie van de
organisatie
• Interesse in jou als
persoon door collega’s
en leidinggevende
• Collega’s die toegewijd
zijn om goede kwaliteit
te leveren
• Ontvangen van
erkenning en waardering
voor je werk

Respect voor / eerbiedigen van de ander
Factor
• Geloof in en
betrokkenheid bij de
organisatie
• Eerbiedigen van de
bevindingen van de
ander
• Mate van
internalisering van de
behoeften en intenties
van de ander
• Bereidheid tot
afstemmen van het
eigen denken en
handelen op de
bevindingen van de
ander
• Mate van altruïsme en
empathie
• Mate van respect voor
de ander en voor zichzelf

Uiting
• Weten wat er van je
verwacht wordt
• Het gevoel dat jouw
mening er toe doet en
mee telt
• De kans krijgen om te
doen waar je het beste
in bent
• Kansen krijgen om te
leren en te groeien
• De bereidheid hebben
om bij te dragen aan
professionele groei en
ontwikkeling van een
ander

Fig. 4: Elementen en uitingen van betrokkenheid als driver van vertrouwen

De operationaliseringen van Wagner en Harter (2006) zijn voor het kwantitatieve onderzoek vertaald naar stellingen
om een uitspraak te kunnen doen over de ervaren betrokkenheid binnen de organisatie. In bijlage 1 wordt de
gehanteerde vragenlijst weergegeven.
Communicatie
‘Duidelijkheid in communicatie over verwachtingen’ wordt door BUas in haar strategisch plan als tweede pijler van
goed werkgeverschap weggezet (Breda University of Applied Sciences, 2017). Op basis van ervaring durf ik te stellen
dat duidelijkheid in communicatie over verwachtingen van invloed is op de mate van vertrouwen die we ervaren of
schenken. De literatuur bevestigt dit. Zowel Laloux (2015), beschreven in paragraaf 4.4, als verschillende
onderzoekers in het sociaalpsychologische en in het organisatiewetenschappelijke domein (o.a. Nooteboom,
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2002;2010; Möllering, 2003; Nientied, 2012; Van Gurp, Van Rees & Six, 2015), weergegeven in paragraaf 3.3,
onderschrijven het belang van communicatie in relatie tot vertrouwen.
Het elkaar aanspreken op gedrag en ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van communicatie. Gytha Heins (2017)
heeft dit aanspreekgedrag in haar onderzoek gedefinieerd als ‘het benoemen van gedrag dat voor jou niet acceptabel
is in persoonlijk contact met de persoon die dat gedrag vertoont. Dit benoemen gebeurt op gelijkwaardige basis met
de intentie dat hij of zij zich in de toekomst op dit onderwerp anders gaat gedragen’. De bereidheid bij te dragen aan
de ontwikkeling van de ander als uitingsvorm van betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het aanspreken van
de ander als onderdeel van communicatie.
Binnen de in paragraaf 4.2 geschetste politieke context wordt het aanspreken op gedrag en resultaten in een
negatieve daglicht gesteld. Het aanspreken gaat verder dan enkel het geven van kritische feedback. Communicatie
en aanspreken gaan over het respectvol en open delen van informatie en bespreken van de verschillen in
gehanteerde normen of verwachtingen, zonder daarin betuttelend of belerend te zijn.
In dit onderzoek naar vertrouwen wordt communicatie in brede zin bekeken. Aansluitend bij eerder onderzoek door
Wagner (2018) en de theorie van Heins (2017) wordt de variabele communicatie meetbaar gemaakt door de
respondenten te bevragen op de volgende uitingsvormen:

Communicatie

Factor
• Aanwezigheid van een
aanspreekcultuur
• Constructieve feedback op gedrag en
ontwikkeling
• Beschikbaarheid van en toegang tot
informatie
• Gebrek aan informatie

Uiting
• Wijze van communiceren (direct of
indirect, de mate van openheid, formeel
of informeel, respectvol, constructief,
gelijkwaardig)
• Richting van de communicatie (zenden
en/of ontvangen)
• Frequentie en tijdigheid van de
communicatie
• Bereikbaarheid van collega’s en
leidinggevenden
• Relevantie en bruikbaarheid van de
verkregen informatie
• Het gemak of vanzelfsprekendheid
waarmee informatie gedeeld wordt
• De mate van vanzelfsprekendheid van
aanspreken en feedback geven
• Elkaar aanspreken op gedrag en
verantwoordelijkheden
• Geven en ontvangen van feedback op
werk en resultaten

Fig. 5: Elementen en uitingen van communicatie als driver van vertrouwen

Ook voor deze driver van vertrouwen zijn stellingen als vertaling van de uitingsvormen terug te vinden in de vragenlijst
in bijlage 1.
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Reflectie
Reflectie gaat enerzijds over hoe het gedrag van en de relatie met de ander ervaren wordt en anderzijds over eigen
overtuigingen en ervaringen. Vos en Vlas definiëren in hun artikel ‘Reflectie en actie’ (2000, p.5) reflectie als ‘een
activiteit waarbij je naar aanleiding van een gebeurtenis of situatie in dialoog treedt met jezelf en daarbij doelgericht
en gerelateerd aan een vroeg of laat te ondernemen actie terugblikt op eerder opgedane ervaring. Deze activiteit kan
weer aanleiding geven tot nieuwe ervaringen en daarmee verdergaande reflectie’. Dit sluit aan bij de bevindingen
van onder andere Nientied (2012) en Möllering (2003) zoals weergegeven in paragraaf 3.3. Zij beschrijven ook het
belang van reflectie in de proces-loop van vertrouwen.
Naast terugblikken op eerdere ervaringen of gebeurtenissen, betekent reflecteren ook jezelf een spiegel voorhouden
en stilstaan bij hoe je werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt. Reflectie
draagt bij aan (bereidheid tot) veranderen en verbeteren en is daarmee voeding voor de interne drang tot
verandering bij ieder levend organisme. Dit sluit aan bij de in paragraaf 4.4 beschreven cyane organisatievormen
(Laloux, 2015). Bij reflectie in werkgerelateerde situaties omschrijf je de situatie en omgeving, onderzoek je je eigen
gedrag, vaardigheden, drijfveren en identiteit en achterhaal je motivatie of overtuigingen (www.carrieretijger.nl).
In figuur 6 op de volgende pagina zijn de uitingsvormen van reflectie weergegeven naast de onderliggende aspecten
van deze driver van vertrouwen.
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Reflectie
Relatie / gedrag van de ander
Factor
• Reputatie (gedrag en
prestaties in het verleden)
• Congruentie en interne
consistentie van de
gedragingen van de ander
• Consequenties van de
uitkomsten van het handelen
van de ander voor de
vertrouwen-gever
• Inschatting van de intenties,
gedrag, motieven,
oprechtheid, integriteit en de
bereidheid van de ander
• Aan- of afwezigheid van
middelen en benodigde
competenties
• Ervaren openheid in
communicatie
• Ervaren betrokkenheid bij de
relatie
• Persoonlijke ervaringen met
de ander
• Sociale uitingen

Uiting
• Nadenken over gedrag en
reputatie van de ander
• Nadenken over
verwachtingen ten aanzien van
toekomstige uitkomsten van
gedrag van de ander en de
impact daarvan voor de
vertrouwer
• Delen van opgedane
ervaringen met anderen
• Aanwezigheid van benodigde
middelen, vaardigheden en
competenties
• Ruimte of mogelijkheid tot
aanpassen van gedrag of
mening
• Bereidheid om de ander te
(leren) kennen
• Bereidheid tot aanpassen van
gedrag of mening
• Aanpassen van mening over
een ander na terugblikken op
opgedane ervaringen

Eigen overtuigingen en ervaringen
Factor
• Diepgewortelde
overtuigingen
• Interne overtuigingen
• Grenzen van tollerantie van
afwijkend gedrag
• Ervaringen in het algemeen
• Persoonlijkheidsfactoren

Uiting
• Bewust zijn van eigen
overtuigingen en drijfveren
• Nadenken over opgedane
ervaringen
• Nadenken over eigen rol in
ervaringen en gebeurtenissen
• Bereidheid tot aanpassen van
eigen overtuigingen en gedrag
• Aanpassen van eigen gedrag
na terugblikken op opgedane
ervaringen

Fig. 6: Elementen en uitingen van communicatie als driver van vertrouwen

Ook de uitingsvormen van reflectie zijn voor het kwantitatieve praktijkonderzoek vertaald naar stellingen en
weergegeven in bijlage 1 van dit document.
Vertrouwen
In ‘The speed of trust’ noemen Covey en Merrill (2006) geloofwaardigheid de basis voor het vertrouwen dat we
schenken of ontvangen. Vertrouwen is geloven in de integriteit en eerlijkheid van de ander, in de kundigheid en de
welwillendheid. Het geloven dat de ander betrouwbaar zal zijn. Het geven van vertrouwen is de basis van de relatie;
ervaren vertrouwen de uitkomst (Nooteboom, 2010; Mayer et al, 1995, Nientied, 2012). Via de feedbackloop worden
de opgedane ervaringen vertaald in een bijgestelde mate van geloof en geloofwaardigheid. Vertrouwen creëert
vertrouwen.
Figuur 7 toont de elementen en uitingsvormen van vertrouwen als katalysator van vertrouwen.
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Vertrouwen
Cyclisch proces
Factor
• Vertrouwen is zowel
de basis als de uitkomst
van een relatie
• Vertrouwen geven is
vertrouwen krijgen
• Voortdurende
feedbackloop

Uiting
• Vertrouwen ervaren
• Afspraken nakomen
• Acteren met en
ervaren van eerlijkheid

Geloof
Factor
• Geloof dat de andere
persoon eerlijk is
• Geloof in elkaars
betrouwbaarheid
• Geloof in integriteit
van de ander
• Geloof in kundigheid
van de ander
• Geloof in
welwillendheid van de
ander

Uiting
• Acceptatie van een
zekere mate van
onzekerheid
• Het gevoel hebben te
werken met competente
collega's
• Vertrouwen op de
kennis en kunde van de
ander

Fig. 7: Elementen en uitingen van vertrouwen als driver van vertrouwen

6.4

Relaties tussen de variabelen

Uit bestaande onderzoeksliteratuur en zoals in bovenstaande paragrafen beschreven, blijkt dat de variabelen
betrokkenheid, communicatie en reflectie naast hun invloed op vertrouwen, ook elkaar beïnvloeden. Communicatie
en betrokkenheid hebben een tweezijdige positieve afhankelijkheid. Communicatie heeft bovendien een
stimulerende werking op reflectie. De variabele vertrouwen wordt positief beïnvloed door betrokkenheid,
communicatie en reflectie, maar heeft zelf ook een stimulerend effect op deze drie drivers: het cyclische karakter van
vertrouwen. In het praktijkonderzoek wordt naast de ervaren mate van vertrouwen en de achterliggende drivers, ook
gekeken naar de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de variabelen.

6.5

Samenvatting

Het conceptueel model toont de variabelen betrokkenheid, communicatie, reflectie en vertrouwen en hun onderlinge
relaties. Het cyclische karakter van het proces dat tot vertrouwen leidt is hierin duidelijk zichtbaar. De drivers van
vertrouwen zijn uitgewerkt in achterliggende factoren en hun uitingsvormen. Op basis hiervan is een vragenlijst
opgesteld ten behoeve van het kwantitatieve onderzoek. Omdat de variabelen niet onafhankelijk zijn maar elkaar
beïnvloeden, zal in het praktijkonderzoek ook de onderlinge samenhang zoals weergegeven in het conceptueel
model worden getoetst.
In bijlage 1 van deze thesis is de bij het praktijkonderzoek gebruikte vragenlijst opgenomen.
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7 Methodiek praktijkonderzoek
7.1

Inleiding

In het praktijkonderzoek wordt de ervaren aanwezigheid van de variabelen vertrouwen, betrokkenheid,
communicatie en reflectie binnen Breda University of Applied Sciences gemeten. Tevens wordt onderzocht of de
ingezette interventies zoals beschreven in hoofdstuk 5 ten aanzien van werkgeverschap en organisatieontwikkeling
effect hebben gehad op het ervaren vertrouwen.
Er heeft voorafgaand aan het inzetten van de beleids- en organisatieontwikkelingen met betrekking tot goed
werkgever-schap geen nulmeting plaatsgevonden ten aanzien van het ervaren vertrouwen binnen de organisatie. Dit
onderzoek kan beschouwd worden als nulmeting. Hierdoor kan op dit moment de effectmeting van de ingezette
maatregelen enkel plaatsvinden door vergelijk tussen organisatieonderdelen waar bepaalde maatregelen wel en
waar deze niet zijn ingezet.

7.2

Onderzoeksontwerp

7.2.1 Onderzoekspopulatie
De theoretische onderzoekspopulatie betrof alle medewerkers, bestuur, management en werknemers, van Breda
University of Applied Sciences op peildatum 1-11-2018. De theoretische populatie was via het bij de organisatie
gebruikte HRM-systeem gelijk aan de empirische populatie. De organisatie telde op peildatum 1-11-2018 878
medewerkers. Van deze medewerkers hadden er 32 een bestuurs- of managementfunctie (zie ook fig. 8).

7.2.2 Onderzoeksmethode
Via kwantitatief onderzoek in de vorm van een digitaal verspreide vragenlijst is getracht antwoord te geven op de
gestelde onderzoeksvragen. De directeuren en heads of corporate services zijn persoonlijk geïnformeerd over het
doel van het onderzoek. Daarna zijn alle medewerkers per e-mail door hun academiedirecteur of head of corporate
service uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Schriftelijke uitleg over het doel van het onderzoek en
achtergrond-informatie was hierbij opgenomen.
De vier variabelen uit het conceptueel model zijn geconcretiseerd en werden binnen het kwantitatieve onderzoek in
stellingvorm onderzocht op ervaren aanwezigheid en samenhang. Respondenten antwoordden via een ordinale 5puntsschaal.
In bestaande literatuur en onderzoeken was geen gevalideerde vragenlijst beschikbaar die aansloot bij de door mij
gestelde drivers en context. Om deze reden heb ik er voor gekozen om zelf een vragenlijst samen te stellen op basis
van input uit bestaande onderzoeken, zoals in voorgaande paragrafen beschreven. Respondenten hadden de keuze
uit een Engelstalige of een – inhoudelijk identieke - Nederlandstalige vragenlijst. De gebruikte vragenlijst, met daarin
58 stellingen verdeeld over de vier variabelen, is als bijlage 1 opgenomen in dit voorstel.
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7.2.3 Stratificatie
Er is gekozen voor een gestratificeerde onderzoeksmethode. Via stratificatie wordt allereerst onderscheid gemaakt
tussen werkgever (bestuur en management) en werknemer (alle overige medewerkers van de organisatie). Door deze
tweedeling kan bij de bevindingen van het onderzoek onderscheid worden gemaakt in de mate van ervaren
aanwezigheid van de vier variabelen bij werkgever en werknemer, wat waardevolle input kan leveren voor de
aanbevelingen aan de organisatie.
Gezien de geringe omvang van het stratum ‘werkgever’, is er voor gekozen de vragenlijst bij de gehele groep uit te
zetten.
Daarnaast is gekozen voor stratificatie op organisatieonderdeel. Er worden hierbij zes strata onderscheiden: vijf
academies en de ondersteunende corporate services, inclusief het College van Bestuur. Deze tweede stratificatie
maakt het mogelijk om de onderzoeksresultaten tussen de verschillende organisatieonderdelen te vergelijken en
verbanden te leggen met relevante ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen. Door de dubbele stratificatie
ontstaan er kleinere subgroepen onder het stratum ‘werknemer’. De grootte van de subgroepen varieert tussen de
82 – 144 voor de vijf academies en bedraagt 294 voor de corporate services. Om voldoende validiteit te houden bij
een minder dan 100% respons rate, is besloten om ook hier de vragenlijst onder de gehele groep uit te zetten. Op
deze

wijze

kunnen

de

onderzoeksuitkomsten

geëxtrapoleerd

worden

naar

de

totale

theoretische

Totaal

Academy for Digital Entertainment (ADE)

3

112

115

Academy for Leisure (AFL)

3

113

116

Academy for Tourism (AVT)

4

144

148

Academy of Hotel and Facility Management (HFM)

5

82

87

Werkgever

Werknemer

onderzoekspopulatie.

Academy of Urban Development, Logistics and Mobility (SLM)

5

101

106

Corporate Services / College van Bestuur (CS/CvB)

12

294

306

Totaal

32

846

878

Fig. 8: Stratificatie onderzoekspopulatie naar organisatie-eenheid en positie, peildatum 1-11-2018

7.3


Boundery conditions

Binnen het praktijkonderzoek is gebruik gemaakt van een real life situatie en is geen sprake geweest van simulatie
of een experiment. Hiervoor is gekozen omdat ik de situatie in kaart wil brengen zoals deze feitelijk op dit moment
wordt ervaren.



Daarbij is ook geen gebruik van een stimulus of beloning, omdat ik zelfselectie op basis van stimulus wil
voorkomen teneinde de uiteindelijke bevindingen generiek te laten zijn voor de totale theoretische
onderzoekspopulatie.
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Er is gekozen voor cross sectional onderzoek, omdat het tijdspad van de thesis implementatie van de
aanbevelingen, effectmetingen van de geïmplementeerde aanbevelingen en daarmee longitudinaal onderzoek
niet mogelijk maakt.



Er is gekozen voor breed onderzoek, zodat na afronding van het onderzoek valide uitspraken gedaan kunnen
worden die gelden voor de totale theoretische onderzoekspopulatie.



De onderzoeksresultaten gelden specifiek voor Breda University of Applied Sciences en zijn niet zonder meer te
generaliseren buiten de organisatie. Er kunnen geen algemene regels uit afgeleid worden.

7.4

Samenvatting

Om voldoende validiteit in de resultaten te waarborgen en extraheren van de resultaten naar de gehele organisatie
mogelijk te maken, is het kwantitatieve onderzoek uitgezet onder alle medewerkers van Breda University of Applied
Sciences. Naast ervaren aanwezigheid van de verschillende aspecten van betrokkenheid, communicatie, reflectie en
vertrouwen, is ook gevraagd is naar het organisatieonderdeel en of de respondent al dan niet een bestuurs- of
managementfunctie vervult binnen de organisatie. Deze laatste twee maken na afloop van het onderzoek stratificatie
mogelijk op positie (werkgever of werknemer) en organisatieonderdeel en maakt het mogelijk om de onderzoeksresultaten te linken aan de reeds ingezette beleidsontwikkelingen.
De respondenten hadden de keuze uit een Nederlandstalige of een Engelstalige vragenlijst. De vragenlijst is in zijn
geheel opgenomen in bijlage 1.
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8 Resultaten praktijkonderzoek
8.1

Inleiding

Afhankelijk van het moment van uitnodigen door academiedirecteur of head of corporate service, hebben de
medewerkers van Breda University of Applied Sciences 7-22 dagen de tijd gekregen om via de online vragenlijst hun
beleving van de aanwezigheid van de verschillende uitingen van vertrouwen in te vullen. De data is verwerkt met
gebruik van SPSS. Omdat de gebruikte vragenlijst specifiek voor dit onderzoek is samengesteld, is eerst de vragenlijst
gevalideerd voordat conclusies uit de data zijn getrokken. Analyse van de elementen of stellingen binnen de vier
variabelen laat verdere clustering zien. Analyse van de stratificatie is opgenomen bij de data analyse van de
verschillende aspecten en visueel weergegeven in paragraaf 8.4.5. Door middel van regressie analyse zijn de
veronderstelde relaties tussen de drivers onderzocht.

8.2

Validatie vragenlijst

Een factoranalyse op de vragenlijst laat een sterke interne consistentie van de variabelen zien, waarbij middels
Oblimin rotaties onderlinge correlatie is meegenomen. Clustering van de elementen (vragen) toont zes schalen,
waarbij de verdeling in hoge mate overeenkomt met de vier variabelen uit het conceptueel model. Dit versterkt de
beslissing om de vier variabelen te handhaven in de analyse van de onderzoeksresultaten. Diepere analyse op de
variabelen toont verdere clustering binnen de vier hoofdthema’s. De Scree plot en Oblimin rotatie zijn opgenomen
in bijlage 2.

8.2.1 Betrokkenheid
Zowel de Varimax rotatie, waarbij de onderliggende elementen (stellingen) van de variabele betrokkenheid
onafhankelijk van elkaar roteren, als de Oblimin rotatie, waarin een correlatie verondersteld wordt tussen de
elementen, leveren dezelfde factoroplossing. De correlatie tussen de componenten bij de Oblimin rotatie is vrij zwak,
waardoor de voorkeur uitgaat de Varimax rotatie met onafhankelijke componenten.
De factoranalyse op de onderliggende elementen toont drie onderliggende aspecten binnen de variabele:
betrokkenheid op kennis en kunde, betrokkenheid richting collega’s en organisatiebetrokkenheid.
Op de drie aspecten is een reliability analyse uitgevoerd. Deze gaf aanleiding om vraag E8 (‘Mijn collega’s tonen
interesse in mij als persoon’) onder te brengen bij het tweede aspect, betrokkenheid richting collega’s.
Aspect 1: betrokkenheid op kennis en kunde (ENG1) bevat 7 elementen met een Cronbachs alpha van .891.
Aspect 2: betrokkenheid richting collega’s (ENG2) bevat 4 elementen met een Cronbachs alpha van .717.
Aspect 3: organisatiebetrokkenheid (ENG3) bevat 2 elementen met een Cronbachs alpha van .699.
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Hiermee is aangetoond dat de onderliggende elementen van betrokkenheid in drie clusters kunnen worden
samengevat, voldoende samenhang vertonen en valide zijn.
Resultaten van de factoranalyses en reliability analyses zijn opgenomen in bijlagen 2 en 3 van deze thesis.

8.2.2 Communicatie
Een eerste factoranalyse op de elementen onder communicatie toont dat de vragen C6 (‘Ik deel gemakkelijk kennis
en informatie met anderen’) en A11 (Ik vind verantwoording afleggen over resultaten een vanzelfsprekend onderdeel
van mijn werk) weinig samenhang vertonen met de overige elementen binnen de variabele communicatie en een
negatieve impact hebben op de samenhang en betrouwbaarheid. De eerdere factoranalyse op de totale vragenlijst
laat zien dat deze twee elementen qua samenhang en betrouwbaarheid beter aansluiten bij de variabele reflectie en
haar onderliggende elementen. Om deze reden worden de elementen C5 en A11 buiten de verdere analyses van
communicatie gelaten en opgenomen onder aspect REFL1 van de variabele reflectie. Zie hiervoor ook paragraaf 8.2.3.
De factoranalyse laat een clustering van de elementen zien in drie aspecten. Ten eerste het delen van informatie, ten
tweede het aanspreekgedrag en als derde aspect zien we de aanspreekbaarheid en bereikbaarheid van de
leidinggevende(n). Op basis van inhoud is ervoor gekozen om element A7 (‘Ik krijg van mijn collega's feedback op
mijn werk en resultaten’) onder te brengen bij aspect COMM2, ondanks een .002 hogere score op aspect COMM3.
Aspect 1: delen van informatie (COMM1) bevat 9 elementen met een Cronbachs alpha van .865.
Aspect 2: aanspreekgedrag (COMM2) bevat 8 elementen met een Cronbachs alpha van .878.
Aspect 3: bereikbaarheid leidinggevende(n) (COMM3) bevat 2 elementen met een Cronbachs alpha van .771.
Hiermee is aangetoond dat de onderliggende elementen van communicatie in drie clusters kunnen worden
samengevat, voldoende samenhang vertonen en valide zijn.
Resultaten van de factoranalyses en reliability analyses zijn opgenomen in bijlagen 2 en 3 van deze thesis.

8.2.3 Reflectie
Zowel de Varimax rotatie, waarbij de onderliggende elementen (stellingen) van de variabele reflectie onafhankelijk
van elkaar roteren, als de Oblimin rotatie, waarin een correlatie verondersteld wordt tussen de elementen, leveren
dezelfde factoroplossing. De correlatie tussen de componenten bij de Oblimin rotatie is daarbij vrij zwak. Dit maakt
dat de voorkeur uitgaat de Varimax rotatie met onafhankelijke componenten.
Twee elementen van de variabele communicatie, vragen C6 en A11, zijn naar aanleiding van de uitkomsten van de
reliability analyse op de elementen onder communicatie, ondergebracht bij aspect REFL1 van de variabele reflectie.
De aansluiting van deze elementen bij de overige elementen van reflectie is hoog op inhoud en betrouwbaarheid,
zoals zichtbaar werd in de factoranalyse van de gehele vragenlijst (bijlage 2).
De factoranalyse op de onderliggende elementen toont drie onderliggende aspecten binnen de variabele:
introspectie, ruimte voor fouten, leren en correctie en reflectie met een externe focus. Op de drie aspecten die uit
de factoranalyse volgen, is een reliability analyse uitgevoerd.
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Aspect 1: reflectie met een interne focus (REFL1) bevat 7 elementen met een Cronbachs alpha van .734.
Aspect 2: reflectie met een focus op leren en ontwikkelen (REFL2) bevat 4 elementen met een Cronbachs alpha van
.778.
Aspect 3: reflectie met een externe focus (REFL3) bevat 5 elementen met een Cronbachs alpha van .714.
Hiermee is aangetoond dat de onderliggende elementen van reflectie, inclusief de elementen C6 en A11, in drie
clusters kunnen worden samengevat, voldoende samenhang vertonen en valide zijn.
Resultaten van de factoranalyses en reliability analyses zijn opgenomen in bijlagen 2 en 3 van deze thesis.

8.2.4 Vertrouwen
De factoranalyse op de variabele vertrouwen laat drie onderliggende aspecten zien. Echter, het eerste aspect
verklaart het overgrote deel van de variantie. De reliability analyse laat zien dat alle elementen van vertrouwen samen
een Cronbachs alpha waarde hebben van .841, wat duidt op een hoge mate van betrouwbaarheid. Deze
betrouwbaarheid neemt niet toe als een item wordt weggelaten. Om deze reden is er voor gekozen om vertrouwen
als 1 schaal te handhaven om betere analyses te kunnen uitvoeren op de relaties met de overige variabelen
betrokkenheid, communicatie en reflectie.
Resultaten van de factoranalyses en reliability analyses zijn opgenomen in bijlagen 2 en 3 van deze thesis.

8.3

Descriptive statistics

286 Medewerkers zijn gestart met de online vragenlijst. Van deze groep hebben 239 medewerkers de vragenlijst
daadwerkelijk ingevuld en 217 medewerkers de vragenlijst volledig afgerond. Dit komt neer op een bruto respons
rate van 32,6% en een netto respons rate van 27,2%. Opvallend is het aantal reacties van collega’s, zowel mondeling
als per e-mail, dat ze, hoewel ze het onderwerp van het onderzoek relevant en interessant vonden, toch niet wilden
deelnemen aan het onderzoek. De redenen die hiervoor werd opgegeven was onvoldoende vertrouwen (!)in wat er
met de resultaten zou gebeuren. ‘Ik vertrouw niet wat er met de uitkomsten gaat gebeuren’, ‘Dit wordt weer zo’n
managementtool’ en ‘Ik kijk wel uit, straks wordt het tegen me gebruikt’ zijn enkele van de ontvangen reacties. Ook
‘in de wandelgangen’ klonken geluiden van wantrouwen en onverschilligheid: ‘wat gaat dit veranderen?!’. Mogelijk
heeft dit effect op de resultaten uit het onderzoek en zijn, als de grootste sceptici en diegenen met het sterkste
wantrouwen de vragenlijst niet hebben ingevuld, de uitkomsten van het praktijkonderzoek positiever dan dat de
werkelijke beleving van de verschillende aspecten in de organisatie is. Ook bij de open vraag aan het eind van het
onderzoek zijn enkele reacties ingevoerd die wantrouwen ten aanzien van het gebruik van de resultaten
weerspiegelen. Er klonken daarnaast ook veel positieve geluiden over de aandacht voor vertrouwen binnen de
organisatie en het belang van dit onderwerp. Een overzicht van alle reacties op de open vraag is opgenomen in bijlage
6.
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De verdeling van de respondenten over de verschillende organisatieclusters is sterk wisselend. De Academy for
Urban Development, Logistics and Mobility (SLM) heeft na 1,5 week een tweede oproep tot deelname verspreid, wat
het aantal respondenten positief heeft beïnvloed. Opvallend is het hoge percentage respondenten onder het cluster
‘werkgever’. Kanttekening hierbij is wel dat respons van één enkele manager binnen de academies direct 20-33%

Totaal

Werknemer

Werkgever

respons rate oplevert.

Academy for Digital Entertainment (ADE)

66,7% 24,1%

25,2%

Academy for Leisure (AFL)

66,7% 33,6%

34,5%

Academy for Tourism (AVT)

75,0% 12,5%

14,2%

Academy of Hotel and Facility Management (HFM)

40,0% 15,9%

17,2%

Academy of Urban Development, Logistics and Mobility (SLM) 60,0% 43,6%

44,3%

Corporate Services / College van Bestuur (CS/CvB)

66,7% 26,9%

28,4%

Totaal

62,5% 25,9%

27,2%

Fig. 9: Respons rates

8.4

Data analyse

Respondenten hebben via een ordinale 5-punts Likert schaal aangegeven in welke mate ze het eens waren met de
stellingen ten aanzien van betrokkenheid, communicatie, reflectie en vertrouwen. Hierbij stond 1 voor ‘geheel mee
eens’ en 5 voor ‘geheel mee oneens’. Oftewel: hoe lager de score, hoe positiever de stellingen beoordeeld werden.

8.4.1 Betrokkenheid
Statistics

Statistics

ENG1KennisKunde
N

Valid
Missing

Mean
Median
Std. Deviation
Variance

Statistics

ENG2Collegas
239

N

0

Missing

2,1542

Mean

2,0000

Median

0,84350
0,711

Valid

Std. Deviation
Variance

ENG3Organisatie
239

N

0

Missing

1,7458

Mean

1,7500

Median

0,57566
0,331

Valid

239
0
1,9310
2,0000

Std. Deviation
Variance

0,73368
0,538

Range

4,00

Range

3,00

Range

3,50

Minimum

1,00

Minimum

1,00

Minimum

1,00

Maximum

5,00

Maximum

4,00

Maximum

4,50

Percentiles 25

1,5714

Percentiles 25

1,2500

Percentiles 25

1,5000

50

2,0000

50

1,7500

50

2,0000

75

2,5714

75

2,0000

75

2,0000

Fig. 10: Respons statistics betrokkenheid

Data analyse van de drie geclusterde aspecten onder de variabele betrokkenheid laat zien dat op een schaal van 1-5
alle drie de aspecten ruim onder het gemiddelde van 3 scoren, wat duidt op een hoge mate van ervaren
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aanwezigheid. Aspect ENG1: betrokkenheid op kennis en kunde, toont de grootste variatie in ervaren aanwezigheid
(‘geheel mee eens’ (1) – ‘geheel mee oneens’ (5) ). Aspect ENG2: betrokkenheid bij collega’s, kent met een gemiddelde
van 1,75 de hoogst ervaren aanwezigheid. Aspect ENG3 zit qua beleving tussen ENG1 en ENG2 in. De score op de
drie aspecten duidt op een hoge mate van betrokkenheid van de BUas medewerkers bij de organisatie, bij collega’s
en op het level van kennis en kunde. Een hoge mate van betrokkenheid heeft een sterk positief effect op het niveau
van ervaren en gegeven vertrouwen in de organisatie, doordat er zowel een directe als een indirecte (via de positieve
beïnvloeding van de driver communicatie) relatie met vertrouwen bestaat.
De collega’s binnen de Academy for Tourism geven in lagere mate aan het eens te zijn met de stellingen achter de
aspecten ENG1 en ENG2. De Academy of Hotel and Facility Management en de collega’s van de corporate services en
het College van Bestuur scoren relatief hoog op de drie aspecten van betrokkenheid. Binnen de Academy for Urban
Development, Logistics and Mobility zijn collega’s positief op aspect ENG2 en wat negatiever op ENG1 en ENG3.
Collega’s met een bestuurs- of managementfunctie ervaren de aspecten van betrokkenheid beduidend hoger dan de
overige medewerkers. In paragraaf 8.4.5 worden in de figuren 14 en 15 de stratificatie resultaten visueel
weergegeven.

8.4.2 Communicatie
Statistics

Statistics

COMM1Informatiedeling

COMM2Aanspreekcultuur

N

Valid

228

Missing
Mean
Median
Std. Deviation
Variance

N

Valid

11

Missing

2,6696

Mean

2,6667

Median

0,71766
0,515

Statistics

Std. Deviation
Variance

COMM3Manager

228

N

Valid

11

Missing

2,5164

Mean

2,3750

Median

0,71360
0,509

234
5
1,9893
2,0000

Std. Deviation
Variance

0,95437
0,911

Range

3,33

Range

3,50

Range

4,00

Minimum

1,11

Minimum

1,00

Minimum

1,00

Maximum

4,44

Maximum

4,50

Maximum

5,00

Percentiles 25

2,2222

Percentiles 25

2,0000

Percentiles 25

1,5000

50

2,6667

50

2,3750

50

2,0000

75

3,1111

75

3,0000

75

2,5000

Fig. 11: Respons statistics communicatie

De aspecten COMM1: informatiedeling en COMM2: aanspreekgedrag tonen de laagst ervaren aanwezigheid van alle
onderzochte aspecten. De aspecten scoren boven de 2,5 en zitten daarmee tegen de negatieve kant van het spectrum
aan. COMM3: bereikbaarheid leidinggevende(n), kent van de drie communicatie-aspecten de hoogste ervaren
aanwezigheid en tevens de grootste range in ervaringen. Ook is het het enige communicatie-aspect waarbij
respondenten hebben aangegeven het volledig oneens te zijn met de achterliggende stellingen (score 5). Gezien het
in de literatuur aangegeven belang van communicatie, lijkt het vertrouwen binnen de organisatie hier negatief
beïnvloed te worden. Bij de reacties op de open vraag worden slechte communicatie binnen de academie,
onduidelijkheid

over

taken,

verantwoordelijkheden

en

bevoegdheden,

verslechterde

vindbaarheid

en

bereikbaarheid van collega’s, onvoldoende openheid en eerlijkheid en geen tijd om elkaar op een goede manier aan
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te spreken op het functioneren genoemd (bijlage 6). Deze ervaringen staan haaks op de organisatiedoelstellingen
om duidelijk te communiceren over wederzijdse verwachtingen en het leggen van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden bij de professional en haaks op de ingezette maatregelen teamgericht werken en versterken van de
organisatiecultuur.
Collega’s van de Academy for Digital Entertainment en van de Academy of Hotel and Facility Management geven de
hoogste mate van herkenning op de achterliggende elementen of stellingen van communicatie. De medewerkers van
de Academy for Leisure en de Academy for Tourism herkennen zich het minst in de gegeven stellingen (fig. 14). Op
COMM1 geven de collega’s van de Academy for Tourism een score 3 op de ervaren aanwezigheid, wat overeenkomt
met een gemiddelde ‘mee eens noch mee oneens’ op de gegeven stellingen. Dit is de minst positieve academiescore
van alle aspecten. Ook hier zijn medewerkers zonder bestuurs- of managementfunctie minder positief dan
medewerkers met een bestuurs- of managementfunctie (fig. 15).

8.4.3 Reflectie
Statistics

Statistics

Statistics

REFL1Introspectie

REFL2RuimteLerenGroeien

N

Valid
Missing

Mean
Median
Std. Deviation
Variance

221

N

18

Missing

1,6522

Mean

1,5714

Median

0,43718
0,191

Valid

Std. Deviation
Variance

REFL3ExterneFocus

221

N

2,0781

Mean

2,0000

Median

0,71935
0,517

Valid
Missing

18

221
18
1,6489
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Std. Deviation
Variance

0,44288
0,196

Range

2,29

Range

3,50

Range

2,40

Minimum

1,00

Minimum

1,00

Minimum

1,00

Maximum

3,29

Maximum

4,50

Maximum

3,40

Percentiles 25

1,2857

Percentiles 25

1,7500

Percentiles 25

1,2000

50

1,5714

50

2,0000

50

1,6000

75

2,0000

75

2,2500

75

2,0000

Fig. 12: Respons statistics reflectie

De aspecten van reflectie scoren duidelijk hoger dan betrokkenheid en communicatie. Met een gemiddelde score
tussen de 1,6-2,1 worden alle achterliggende elementen in sterke mate herkend en ervaren. Introspectie (REFL1) en
reflectie met een externe focus (REFL3) worden in sterke mate toegepast en de ervaren ruimte om fouten te mogen
maken en te kunnen leren en ontwikkelen (REFL2) is goed. Dit wijst op een sterke basis voor het onderlinge
vertrouwen in de organisatie.
De resultaten op reflectie sluiten aan bij de doelstellingen van de organisatie en het (HRM) beleid, gericht op het
verstevigen van de kracht van de medewerker en het stimuleren van groei en ontwikkeling.
Opvallend is de wisselende score van de collega’s van de Academy for Leisure. Op de aspecten introspectie (REFL1)
en reflectie met een externe focus (REFL3) wordt relatief hoog gescoord (lage waarde, hoge mate van ervaren
aanwezigheid). REFL3 heeft voor deze academie zelfs de meest positieve ervaren aanwezigheid van alle
academiescores. Daarentegen vertoont REFL2 een uitschieter met een hogere score en daarmee lagere ervaren
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aanwezigheid. De Academy for Tourism laat bij deze driver opnieuw de hoogste waarde en dus laagste niveau van
herkenning zien (fig. 14).
De verschillen tussen werkgever en werknemer zijn in de respons op reflectie een stuk minder sterk dan bij de
aspecten onder betrokkenheid en communicatie (fig. 15).

8.4.4 Vertrouwen
Statistics

De elementen van vertrouwen zijn zoals in paragraaf 8.2.4 aangegeven

Trust
N

Valid

217

gebundeld in één schaal. Met een gemiddelde score van 2 geven de BUas

22

medewerkers aan het redelijk eens te zijn met de gegeven stellingen.

Mean

2,0138

Median

2,0000

Opvallend is dat de maximale score op vertrouwen 3,90 is, wat aangeeft dat

Missing

Std. Deviation

0,56215

score 5 (‘geheel mee oneens’) niet gehaald wordt.

0,316

De collega’s van Academy for Digital Entertainment, de Academy for Hotel and

Range

2,90

Facility Management en de Academy for Urban Development, Logistics and

Minimum

1,00

Maximum

3,90

Mobility scoren licht boven het organisatiegemiddelde. Collega’s van de

Variance

Percentiles 25

1,5500

Academy for Leisure en de Academy for Tourism zitten licht onder het

50

2,0000

organisatiegemiddelde (fig. 14). Werknemer en werkgever geven op deze

75

2,4000

variabele een gelijke mate van ervaren aanwezigheid aan (fig. 15).

Fig. 13: Respons statistics vertrouwen

De reacties op de open vraag geven een wisselend beeld. Zowel dubbele agenda’s, vriendjespolitiek, roddelen en
back stabbing, als familiecultuur, waardering, integriteit en waardevolle relaties worden genoemd, verspreid over alle
organisatieonderdelen. Enerzijds lijkt de cultuur die de organisatie nastreeft te worden herkend door haar
medewerkers, anderzijds lijkt er nog een groot gat te zitten tussen de huidige en de gewenste situatie.
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8.4.5 Stratificatie
In figuren 14 en 15 wordt voor alle onderzochte aspecten van de vier drivers de stratificatie op organisatie-eenheid
en werkgever / werknemer visueel weergegeven. In bijlage 4 worden de stratificatie-uitkomsten in tabelvorm
weergegeven.

Fig. 14: Respons stratificatie naar organisatie-eenheid

Fig. 15: Respons stratificatie naar werkgever / werknemer
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8.5

Regressie analyse

In het conceptueel model in paragraaf 5.2 is gesteld dat de variabelen betrokkenheid, communicatie en reflectie
elkaar beïnvloeden. De mate waarin wordt zichtbaar in de resultaten van de regressie analyse in figuren 16 en 17.
a
Variables Entered/Removed
Variables

Model
1

Variables Entered
ENG3Organisatie,

Model Summary

Enter

ENG2Collegas,
2

COMM2Aanspreekcultuur,

Std. Error

Removed Method

Enter

Adjusted
Model

R

of the

R Square R Square Estimate

Change Statistics
R Square

Sig. F

Change F Change

df1

df2

Change

1

,626a

0,392

0,383

0,44146

0,392

45,747

3

213

0,000

2

,758b

0,575

0,562

0,37183

0,183

30,083

3

210

0,000

3

,784c

0,615

0,599

0,35618

0,041

7,286

3

207

0,000

4

,785

d

0,616

0,597

0,35666

0,001

0,444

1

206

0,506

5

,789

e

0,623

0,603

0,35421

0,007

3,860

1

205

0,051

COMM1Informatiedeling,
COMM3Managerb
3

REFL3ExterneFocus,

Enter

REFL1Introspectie,
REFL2RuimteLerenGroeien
4

b
In
what part of the

Enter

organisation do you
b

(mainly) work?
5

Do you fill a management

Enter

or executive position at
b

BUas?

a. Dependent Variable: Trust
b. All requested variables entered.

a. Predictors: (Constant), ENG1KennisKunde, ENG2Collegas, ENG3Organisatie
b. Predictors: (Constant), ENG1KennisKunde, ENG2Collegas, ENG3Organisatie, COMM1Informatiedeling,
COMM2Aanspreekcultuur, COMM3Manager
c. Predictors: (Constant), ENG1KennisKunde, ENG2Collegas, ENG3Organisatie, COMM1Informatiedeling,
COMM2Aanspreekcultuur, COMM3Manager, REFL1Introspectie, REFL2RuimteLerenGroeien,

Fig. 16: Regressie analyse Variables entered per model

REFL3ExterneFocus
Fig.
17: Regressie analyse model summary

d. Predictors: (Constant), ENG1KennisKunde, ENG2Collegas, ENG3Organisatie, COMM1Informatiedeling,
COMM2Aanspreekcultuur, COMM3Manager, REFL1Introspectie, REFL2RuimteLerenGroeien,
REFL3ExterneFocus, In what part of the organisation do you (mainly) work?

e. Predictors: (Constant), ENG1KennisKunde, ENG2Collegas, ENG3Organisatie, COMM1Informatiedeling,
De data laat zien dat de variabelen betrokkenheid, communicatie
en reflectie elkaar inderdaad versterken, zoals in
COMM2Aanspreekcultuur, COMM3Manager, REFL1Introspectie, REFL2RuimteLerenGroeien,

In whatneemt
part of thetoe,
organisation
do you
(mainly)
work?, Dovariatie
you fill a management
or
het conceptueel model gesteld werd. Hun impact op REFL3ExterneFocus,
het vertrouwen
oftewel
de
respons
wordt in
executive position at BUas?

toenemende mate verklaard, naarmate er meer variabelen worden gebruikt (R square). Ook de Pearson’s correlatie
(R) laat een stijgende lijn zien naarmate er meer variabelen worden toegevoegd aan de modellen. Waar in de
organisatie de respondent werkzaam is heeft geen invloed op de uitkomst. Of de respondent in de categorie
werkgever of werknemer valt heeft slechts een zeer beperkte invloed op de totale variantieverklaring. Verschillen
tussen de verschillende organisatie-eenheden of positie werkgever/werknemer lijken hiermee de beleving van de
andere variabelen niet noemenswaardig te beïnvloeden.
Ook op het niveau van de losse aspecten binnen de verschillende variabelen is impact op het ervaren vertrouwen
zichtbaar. De F-test toont aan dat voor alle aspecten de regressiecoëfficiënt B niet gelijk is aan 0, wat samenhang
bevestigt. In de ANOVA tabel en coëfficiëntentabel in bijlage 5 worden deze resultaten weergegeven.

8.6

Samenvatting

Het kwantitatieve onderzoek heeft een respons rate van 32,6% (bruto) / 27,2% (netto), waarbij de verdeling over de
verschillende organisatieonderdelen sterk verschilt. Opvallend is het aantal reacties van collega’s, dat ze, hoewel ze
het onderwerp van het onderzoek relevant en interessant vonden, toch niet wilden deelnemen aan het onderzoek,
omdat men onvoldoende vertrouwen had in wat er met de resultaten zou gebeuren. Als de collega’s met het minste
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vertrouwen niet hebben deelgenomen aan het praktijkonderzoek, kan dit mogelijk de resultaten van dit onderzoek
vertekenen. 17% Van de respondenten heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij de open vraag aanvullende
opmerkingen mee te geven. Veel opmerkingen gaan over het feit dat men slechts zicht heeft op het eigen
organisatieonderdeel en niet voor de gehele organisatie kan spreken en dat nuancering op de antwoorden bij de
stellingen soms wenselijk zou zijn. Daarnaast worden zowel voorbeelden van negatieve ervaringen als van positieve
ervaringen op de onderzochte aspecten van vertrouwen genoemd.
De gebruikte vragenlijst is valide voor het ervaren vertrouwen. De vier drivers van vertrouwen zoals opgenomen in
het conceptueel model zijn, via de achterliggende factoren en de uitingsvormen, voor het praktijkonderzoek vertaald
in elementen (stellingen). Analyse van de vragenlijst leverde (ten behoeve van de bruikbaarheid) clustering van de
elementen op in een tiental aspecten, waarbij grofweg gesteld kan worden dat de drivers betrokkenheid,
communicatie en reflectie elk drie aspecten omvatten. De elementen van de driver vertrouwen vormen tezamen één
aspect. De analyse van de resultaten heeft plaatsgevonden op het niveau van de aspecten.
Ieder afzonderlijk aspect draagt bij aan de variantieverklaring en daarmee aan de totale mate van ervaren
vertrouwen. Analyse op de losse aspecten laat (minimale) verschillen zien tussen de verschillende
organisatieonderdelen. Over het algemeen zijn respondenten met een bestuurs- of managementfunctie positiever
in hun beleving van de verschillende aspecten dan respondenten zonder bestuurs- of managementfunctie. De mate
waarin het onderling vertrouwen in de organisatie ervaren wordt varieert, maar is voor alle organisatieonderdelen
positief. Zowel de scores op de aspecten als de reacties op de open vraag tonen een wisselend beeld. Gemiddeld
scoren de respondenten het ervaren vertrouwen met een 2, waarmee ze aangeven het enigszins eens te zijn met de
achterliggende stellingen.
De drivers betrokkenheid, communicatie, reflectie en vertrouwen beïnvloeden de ervaren mate van vertrouwen.
Daarnaast hebben de drivers ook invloed op elkaar. De regressieanalyse bevestigt deze in het conceptueel model
veronderstelde relaties. De aspecten met betrekking tot het delen van informatie (COMM1) en het elkaar aanspreken
op gedrag en ontwikkeling (COMM2) scoren het minst positief. Aangezien de driver communicatie een positieve
relatie met de driver reflectie heeft, zal met een slechtere score op de 2 communicatieaspecten, reflectie negatief,
danwel niet positief, beïnvloed worden vanuit communicatie. Oftewel: de mate waarin de medewerkers reflecteren
zou sterker kunnen zijn als de communicatie binnen de organisatie positiever ervaren zou worden. Daarnaast heeft
communicatie een positieve wisselwerking met de driver betrokkenheid. Een hogere mate van herkenning op de
aspecten van communicatie stimuleert het gevoel van betrokkenheid bij collega’s, eigen kennis en kunde en bij de
organisatie als geheel. Als de communicatie positiever ervaren zou worden, zou daarmee het onderling vertrouwen
dus flink sterker worden door de positieve stimulans op de drie overige drivers! Het versterkte vertrouwen stimuleert
vervolgens via de loop-werking ook nog eens het vertrouwen. Hier liggen kansen voor BUas!
Zoals de tabel in paragraaf 5.5 laat zien, bieden de ingezette beleidskeuzes teamgericht werken, het activity based
werken, het versterken van het campus community-gevoel en het werken aan de organisatiecultuur mogelijkheden
voor de organisatie om de communicatie aspecten zoals onderzocht in dit onderzoek te versterken en optimaliseren.
Daarnaast hebben deze beleidskeuzes effect op ten minste een van de andere drivers van vertrouwen.
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Ten aanzien van teamgericht werken liggen er kansen in het beleggen van meer verantwoordelijkheden en
bevoegdheden bij de professional mits hierbij helder, tijdig en open gecommuniceerd wordt over wederzijdse
verwachtingen en voorzien wordt in beschikbaarheid en verspreiding van relevante informatie. Daarnaast lijkt er
verbetering

haalbaar

in

het

aanspreken

van

collega’s,

medewerkers

en

leidinggevenden,

op

hun

verantwoordelijkheden en getoond eigenaarschap. Ten aanzien van activity based werken op de nieuwe campus dient
er veel aandacht te zijn voor bereikbaarheid en vindbaarheid van collega’s, wat samenwerking bevorderd en
onderlinge communicatie vergemakkelijkt.
Het versterken van het community-gevoel en het werken aan de organisatiecultuur gaan hand in hand. Hoewel al
wordt ingezet op informatiedeling, lijkt hier, gebaseerd op de onderzoeksresultaten, nog veel winst te behalen. De
organisatie geeft aan te werken aan een cultuur waarbij vertrouwen en duidelijkheid in communicatie over
wederzijdse verwachtingen het uitgangspunt zijn en waarin samenwerking in teamverband, feedback, debat en
dialoog vanzelfsprekend zijn. Alle elementen die in dit doel genoemd worden scoren vooralsnog laag qua ervaren
aanwezigheid en de effecten van het beleid dat Breda University of Applied Sciences beschrijft met het oog op dit
doel, lijkt gezien de onderzoeksresultaten nog onvoldoende te worden ervaren. Hier liggen kansen voor de
organisatie en een verantwoordelijkheid voor eenieder die deel uitmaakt van de organisatie. Als BUas hierin slaagt
zal dit, gezien de eerder genoemde relaties tussen de drivers, naar verwachting een groot effect hebben op het
ervaren vertrouwen.
Hiermee zijn de deelvragen 4a, hoe worden de belangrijkste factoren en drivers op dit moment ervaren in de
organisatie?, en 4c, zijn er mogelijkheden of interventies aan te wijzen waarmee Breda University of Applied Sciences
het ervaren vertrouwen in de organisatie nog verder kan laten toenemen?, beantwoord.
Of de door de organisatie ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen op dit moment al een positief effect op het
ervaren vertrouwen hebben, is lastig te beoordelen. Voorafgaand aan het HRM beleid en de ingezette maatregelen
heeft geen nulmeting plaatsgevonden, waardoor een vergelijk ten aanzien van de mate waarin medewerkers de
verschillende aspecten (als deel van de drivers) nu ervaren niet mogelijk is. Zoals in figuur 7 in paragraaf 5.5 zichtbaar
is, hebben de verschillende maatregelen bovendien impact op meerdere drivers. Een positieve score op een van de
drivers is daarmee niet te herleiden naar een enkele maatregel. Daarnaast toont regressieanalyse tevens aan dat het
organisatieonderdeel waar de respondent werkt geen noemenswaardige invloed heeft op de ervaren aspecten van
betrokkenheid, communicatie en reflectie, wat vergelijk tussen de ene en de andere academie in relatie tot ingezette
maatregelen en ervaren vertrouwen lastig maakt. Of de respondent een bestuurs- of managementfunctie vervult is
slechts beperkt van invloed.
Concluderend kan gesteld worden dat de stratificatie op de resultaten niet te herleiden is tot ingezette maatregelen
en het strategisch HRM beleid. Op deelvraag 4b, is er sprake van een toename van het ervaren vertrouwen ten gevolg
van de ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen?, kan naar aanleiding van dit onderzoek geen antwoord
gegeven worden.

57

9 Conclusies en aanbevelingen
9.1

Inleiding

Breda University of Applied Sciences onderkent het belang van vertrouwen voor het bereiken van haar strategische
doelen en ambities. In haar strategisch plan benoemt de organisatie expliciet twee elementen om het werken vanuit
vertrouwen door middel van goed werkgeverschap vorm te geven: ruimte creëren voor de professional die zijn
verantwoordelijkheden kent en neemt en het leggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de
professional.
Met dit onderzoek is getracht bij te dragen aan de kennis rondom het begrip vertrouwen en de organisatie
handvatten te bieden om het onderling vertrouwen binnen BUas te vergroten. Door middel van literatuuronderzoek,
desk research en kwantitatief praktijkonderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag en
onderliggende deelvragen:
Onderzoeksvraag:
Hoe kan Breda University of Applied Sciences door middel van goed werkgeverschap het onderling vertrouwen
binnen haar organisatie verder laten toenemen?
Deelvragen:
1)

Wat houdt vertrouwen in?

2)

Wat zijn de belangrijkste factoren ten aanzien van vertrouwen?

3)

Sluiten de ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen aan op de belangrijkste factoren van vertrouwen?

4a) Hoe worden de belangrijkste factoren op dit moment ervaren in de organisatie?
4b) Is er sprake van een toename van het ervaren vertrouwen ten gevolg van de ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen?
4c)

Zijn er mogelijkheden of interventies aan te wijzen waarmee Breda University of Applied Sciences het ervaren
vertrouwen in de organisatie nog verder kan laten toenemen?

9.2
1)

Conclusies
Wat houdt vertrouwen in?

Binnen dit onderzoek is vertrouwen gedefinieerd als een mentale gesteldheid waarbij men accepteert kwetsbaar te
zijn voor het handelen van de ander en er tegelijkertijd positieve verwachtingen zijn betreffende de intenties of het
gedrag van een ander. De vertrouwen-gever gaat ervan uit dat hem geen grote schade berokkend zal worden, ook al
heeft de ander zowel de mogelijkheid als het belang om niet aan afspraken of verwachtingen te voldoen.
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2)

Wat zijn de belangrijkste factoren ten aanzien van vertrouwen?

Het multidimensionale karakter van vertrouwen uit zich in een brede waaier van factoren die de beslissing al dan
niet te vertrouwen sturen. De factoren vertonen onderlinge samenhang en zijn ten behoeve van dit onderzoek
geclusterd in een vijftal drivers oftewel de belangrijke beïnvloeders van vertrouwen: betrokkenheid, communicatie,
reflectie, context en vertrouwen. De driver context is buiten de scope van het praktijk onderzoek gelaten, om de
reden dat Breda University of Applied Sciences niet bij machte is om de externe omgeving in die mate te veranderen
of te influenceren, dat het direct impact zal hebben op de mate waarin binnen de organisatie onderling vertrouwen
ervaren en geschonken wordt.
Het proces van vertrouwen heeft een cyclisch karakter, waarbij het ervaren van vertrouwen de bereidheid
vertrouwen te schenken zowel direct als indirect via de drivers versterkt.
3)

Sluiten de ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen aan op de belangrijkste factoren van
vertrouwen?

Bij de door BUas ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen om het werken vanuit vertrouwen vorm te geven,
worden alle drivers in meer of mindere mate aangesproken. De driver vertrouwen lijkt het sterkst te worden benut.
4a) Hoe worden de belangrijkste factoren op dit moment ervaren in de organisatie?
De vier drivers van vertrouwen zoals opgenomen in het conceptueel model zijn, via de achterliggende factoren en
hun uitingsvormen, voor het praktijkonderzoek vertaald in elementen (stellingen). Analyse van de vragenlijst leidde
tot clustering van de elementen in een tiental aspecten, waarbij grofweg gesteld kan worden dat de drivers
betrokkenheid, communicatie en reflectie elk drie aspecten omvatten en de driver vertrouwen uit één aspect bestaat.
De analyse van de resultaten heeft plaatsgevonden op het niveau van deze aspecten en geeft daarmee antwoord op
deelvraag 4a.
De scores op de aspecten onder betrokkenheid duiden op een hoge mate van ervaren betrokkenheid van de BUas
medewerkers bij de organisatie, bij collega’s en op het level van kennis en kunde. Een hoge mate van betrokkenheid
heeft een sterk positief effect op het niveau van ervaren en gegeven vertrouwen in de organisatie.
Twee van de drie communicatie-aspecten tonen een score hoger dan 2,5 en zitten daarmee tegen de negatieve kant
van het spectrum aan. Informatiedeling en aanspreekgedrag worden als minst aanwezig ervaren. De bereikbaarheid
van de leidinggevende(n) scoort positiever (<2) maar kent tevens een grotere variatie in de ervaren aanwezigheid
onder de medewerkers. Een beperkte ervaren aanwezigheid van de communicatie-aspecten heeft een groot effect
op het ervaren vertrouwen door de relatie met de drivers betrokkenheid, reflectie en vertrouwen. Hierdoor ontstaat
een drievoudige impact van een negatieve ervaring op communicatie op het ervaren vertrouwen.
Via de open vraag in het onderzoek geven medewerkers nadere duiding aan dit ervaren gebrek aan communicatie.
Onder andere een beperkte of geen toegang tot relevante informatie, verslechterde bereikbaarheid en
toegankelijkheid van collega’s, onvoldoende openheid en eerlijkheid, slechte communicatie binnen de academie,
onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en geen tijd om elkaar op een goede manier
aan te spreken op het functioneren worden genoemd.
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De ervaren aanwezigheid van de aspecten onder reflectie scoren duidelijk hoger dan betrokkenheid en
communicatie. Met een gemiddelde score tussen de 1,6-2,1 worden alle achterliggende elementen in sterke mate
herkend en ervaren. Dit wijst op een sterke basis voor het onderlinge vertrouwen in de organisatie.
Met een gemiddelde score van 2 geven de BUas medewerkers aan het redelijk eens te zijn met de stellingen onder
het aspect vertrouwen.
De scores van de verschillende organisatie-eenheden verschillen in minimale mate van elkaar. Respondenten met
een bestuurs- of managementfunctie zijn gemiddeld genomen iets positiever in hun beleving van de verschillende
aspecten dan respondenten die niet in deze categorie vallen. De regressieanalyse toont echter aan dat de invloed
van de categorieën werkgever of werknemer zowel als de verschillende organisatie-eenheden nauwelijks van invloed
zijn op de totale variantieverklaring.
4b) Is er sprake van een toename van het ervaren vertrouwen ten gevolge van de ingezette beleids- en
organisatieontwikkelingen?
De door Breda University of Applied Sciences ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen hebben impact op
meerdere drivers. Een positieve score op een van de aspecten als vertakking van de drivers is daarmee niet te
herleiden naar een enkele maatregel. De regressieanalyse toont tevens aan dat het organisatieonderdeel waar de
respondent werkt geen noemenswaardige invloed heeft op de ervaren aspecten van betrokkenheid, communicatie
en reflectie, wat vergelijk tussen de ene en de andere academie in relatie tot ingezette maatregelen en het ervaren
vertrouwen lastig maakt.
Voorafgaand aan het huidige HRM beleid en de invoering van de maatregelen en ontwikkelingen heeft geen
nulmeting plaatsgevonden ten aanzien van het ervaren level van de genoemde drivers van vertrouwen. Dit maakt
een vergelijk ten aanzien van de mate waarin medewerkers de verschillende aspecten (als onderdeel van de drivers)
nu ervaren niet mogelijk.
Concluderend kan gesteld worden dat de resultaten niet te herleiden zijn tot ingezette maatregelen en het strategisch
HRM beleid. Op deelvraag 4b, is er sprake van een toename van het ervaren vertrouwen ten gevolg van de ingezette
beleids- en organisatieontwikkelingen?, kan naar aanleiding van dit onderzoek geen antwoord worden gegeven.
4c) Zijn er mogelijkheden of interventies aan te wijzen waarmee Breda University of Applied Sciences het ervaren
vertrouwen in de organisatie nog verder kan laten toenemen?
De ervaren mate van vertrouwen wordt beïnvloed door de drivers betrokkenheid, communicatie, reflectie en
vertrouwen. Daarnaast hebben de vier drivers ook invloed op elkaar. De aspecten met betrekking tot het delen van
informatie (COMM1) en het elkaar aanspreken of gedrag en ontwikkeling (COMM2) scoren het minst positief in het
praktijkonderzoek en geven ruimte voor verbetering. Het versterken van de communicatie-aspecten zal via de
positieve relaties met de andere drivers een groot effect hebben op het ervaren vertrouwen en de bereidheid
vertrouwen te schenken.
De beleidskeuzes teamgericht werken, het activity based werken, het versterken van het campus community-gevoel
en het werken aan de organisatiecultuur bieden mogelijkheden om de communicatie-aspecten zoals onderzocht in
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dit onderzoek te versterken en optimaliseren. Daarnaast hebben deze beleidskeuzes ook effect op ten minste een
van de andere drivers van vertrouwen.

9.3

Aanbevelingen voor de organisatie

In vervolg op de hierboven genoemde conclusies:
Waar ligt ruimte voor verbetering voor de organisatie en voor eenieder die deel uitmaakt van de organisatie:


Wees duidelijk in communicatie over wederzijdse verwachtingen;



Stimuleer, faciliteer en draag bij aan samenwerking in teamverband, waarbij taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden helder zijn en de teamleden tijdig beschikking hebben over de benodigde informatie;



Geef de professional meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden, opnieuw met duidelijkheid over
wederzijdse verwachtingen;



Zorg voor een goede beschikbaarheid en tijdige verspreiding van relevante informatie;



Zorg dat je bereikbaar en vindbaar bent voor je collega’s;



Geef en vraag collega’s feedback als een vanzelfsprekend onderdeel van je werkzaamheden. Hiermee draag je bij
aan de professionele ontwikkeling van jezelf en van je collega’s;



Spreek collega’s aan (en wees aanspreekbaar!) op verantwoordelijkheden en getoond eigenaarschap. Als
collega’s, medewerkers en leidinggevenden, dit meer durven (dit vraagt vertrouwen!) en kunnen, dan zal dit een
positieve bijdrage leveren aan het ervaren vertrouwen binnen de organisatie;



Ga met elkaar in dialoog of debat, waarbij de focus ligt op gezamenlijk leren en ontwikkelen.

Deze verbeterkansen dienen in samenhang te worden opgepakt. Als Breda University of Applied Sciences en haar
medewerkers erin slagen om op deze onderdelen te verbeteren, dan zal dit, gezien de positieve relaties tussen de
drivers, naar verwachting een groot effect hebben op het ervaren vertrouwen in de organisatie.
Ik zou willen benadrukken dat communicatie key is. De organisatie wordt gevormd door haar mensen: om als
organisatie te willen veranderen, dienen de medewerkers zich betrokken te voelen bij de veranderingen.
Onduidelijkheid over verwachtingen, een ervaren tekort aan informatie en onvoldoende ervaren ruimte voor
feedback, dialoog en debat stagneren de ontwikkelingen.
Het antwoord op de onderzoeksvraag van deze thesis, hoe kan Breda University of Applied Sciences door middel van
goed werkgeverschap het onderling vertrouwen binnen haar organisatie verder laten toenemen?, luidt: door het
faciliteren en stimuleren van en uiting geven aan de hierboven genoemde verbeterkansen.
De tweede aanbeveling betreft het opnieuw meten van het ervaren vertrouwen in de organisatie. Binnen het
tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) worden enkele aspecten van vertrouwen meegenomen,
echter veel minder gespecificeerd dan binnen dit onderzoek is gedaan. Om zicht te houden op de verbeterinitiatieven
en eventuele nieuwe verbeterkansen te ontdekken, adviseer ik de organisatie de gebruikte vragenlijst over 12-18
maanden, als de campus gerealiseerd is, alle verhuizingen achter de rug zijn en ingezette veranderingen meer ‘geland’
zijn, opnieuw af te nemen. Ten aanzien van de impact van de ingezette beleids- en organisatieontwikkelingen op het
vertrouwen in de organisatie kunnen dan waarschijnlijk meer conclusies getrokken worden.
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9.4

Reflectie

Het aangetoonde belang van vertrouwen voor het omgaan met onzekerheden en complexiteit, voor kennisdeling en
innovatie, samenwerking, efficiëntie en medewerkerstevredenheid wordt door Breda University of Applied Sciences
onderschreven. De organisatie geeft aan goed werkgeverschap te willen praktiseren waarbij vertrouwen een van de
uitgangspunten is. Zoals in paragraaf 2.4 gesteld, is door het beantwoorden van de onderzoeksvraag en
onderliggende deelvragen een bijdrage geleverd aan de kennis rondom het begrip vertrouwen. De geïdentificeerde
verbeterkansen bieden BUas handvatten om het onderling vertrouwen binnen de organisatie te vergroten en de
kracht van de professional te versterken, waardoor de organisatie zich kan ontwikkelen in de richting van haar
strategische doelen en ambities.
Daarnaast zal groei op de communicatieve aspecten BUas als organisatie in de publieke sector helpen op effectieve
wijze te blijven acteren in het spanningsveld tussen (externe) verantwoording en het interne vertrouwen, zoals in
paragraaf 4.2 besproken. Als het vertrouwen binnen de organisatie toeneemt, draagt dit onder andere bij aan
verbeteren van de samenwerking, reductie van onzekerheid en een toenemend lerend vermogen, wat de organisatie
kan helpen bij de ontwikkeling richting een cyane organisatievorm, passend in de huidige Westerse maatschappij
(paragraaf 4.4).
De opgedane kennis kan mogelijk tevens een bijdrage leveren aan toegepast wetenschappelijk onderzoek op dit
terrein.

“The best way to find out
if you can trust somebody
is to trust them”
Ernest Hemmingway

62

Geraadpleegde literatuur
Bakker, M., Leenders, R. T. A., Gabbay, S. M., Kratzer, J., & Van Engelen, J. M. (2006). Is trust really capital? Knowledge
sharing in product development projects. The Learning Organization, 13(6), 594–605.
Bakker, P., Evers, S., Hovens, N., Snelder, H., & Weggeman, M. (2005). Het Rijnlands model als inspiratiebron.
Holland Management Review, 103, 72–81.
Beccerra, M., & Gupta, A. K. (1999). Trust within the organization: integrating the trust literature with agency theory
and transaction cost economics. Public Administration Quarterly, 23(2), 177–203.
Bhattacharya, R., Devinney, T. M., & Pillutla, M. M. (1998). A formal model of trust based on outcomes. Academy of
Management Review, 3, 459–472.
Bijlsma-Frankema, K. M., & Costa, A. C. (2005). Understanding the trust-control nexus. International Sociology, 20(3),
259–282.
Breda University of Applied Sciences. (2017). Creating professional value: Strategy 2018-2021. Geraadpleegd van
https://www.nhtv.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Over_NHTV/Strategy_2018-2021.pdf
Breda University of Applied Sciences. (2018). HRM Beleidskader 2018-2021. Geraadpleegd van intern document
Breda University of Applied Sciences. (2018, september b). Risk & opportunities 2019 - concept [Beleidsdocument].
Geraadpleegd van Intern document
Breda University of Applied Sciences. (2018, 11 september c). Strategy map [Beleidsdocument]. Geraadpleegd van
Intern document
Breda University of Applied Sciences. (2018d). Projecten SERVE [Overzichtslijst]. Geraadpleegd van Intern document
Brown, S., Gray, D., McHardy, J., & Taylor, K. (2015). Employee trust and workplace performance. Journal of Economic
Behavior & Organization, 116, 361–378. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.05.001
Chowdhurry, S. (2005). The role of affect- and cognition-based trust in complex knowledge sharing. Journal of
Managerial Issues, 17(3), 310–326.
Cools, K. (2005). Controle is goed, vertrouwen nog beter. Over bestuurders en corporate governance. Assen, Nederland:
Koninklijke Van Gorcum.
Covey, S. M. R., & Merrill, R. (2006a). The speed of trust: the one thing that changes everything. New York, NY: Simon &
Schuster.
Cropazana, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: an interdisciplinary review. Journal of Management,
31(6), 874–900.
Currall, S. C., & Judge, T. A. (1995). Measuring trust between organizational boundary role persons. Organizational
Behavior and Human Decision Processes, 64(2), 151–170.
De Dreu, C. K. W. (2008). Bang voor conflict? De psychologie van conflicten in organisaties. Assen, Nederland: Van
Gorcum.
De Vaal, C. D. R., Pijl, O. J., Van Schijndel, B. C., Groenendijk, J. Q. M., Beek, C. P. G., & Schenkels, A. (2013).
Kwaliteitsmanagement in de praktijk: kwaliteit is mensenwerk: verbeelden, verbinden, verbeteren. Hilversum,
Nederland: Concept uitgeefgroep.

63

Deutsch, M. (1973). The resolution of conflict, constructive and deconstructive processes. New Haven, CT: Yale University
Press.
Edelenbos, J., & Eshuis, J. (2012). The interplay between trust and control in governance processes: a conceptual and
empirical investigation. Administration & Society, 44(6), 647–674.
Eikelenboom, W. (z.d.). Leren vanuit motivatie volgens de SDT [Blogpost]. Geraadpleegd op 8 juli 2018, van
https://www.twynstragudde.nl/sites/default/files/content/blog/leren_vanuit_motivatie_volgens_de_sdt.pdf
Fisscher, O. (2015). Integere kwaliteit. Sigma, 2, 12.
Fukuyama, F. (1995). Trust, the social virtues and the creation of prosperity. New York, NY: Simon & Schuster.
Giddens, A. (1994). Risk, trust, reflexivity. In U. Beck, A. Giddens, & S. Lash (Reds.), Reflexive modernization (pp. 184–
197). Cambridge, UK: Policy Press.
Goleman, D. (2003). Destructieve emoties, een dialoog met de Dalai Lama. Amsterdam, Nederland: Contact.
Halsema, F., Februari, M., Van Kalleveen, M., & Terpstra, D. (2013). Een lastig gesprek (Advies Commissie Behoorlijk
Bestuur). Geraadpleegd van
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Governance/Commissie%20Halsema%20rapport%20behoorl
ijk%20bestuur%20sept%202013.pdf
Heins, G. (2017). Aanspreken? Gewoon doen!. Amsterdam, Nederland: Boom uitgevers.
Jones, G., & George, J. (1998). The experience and evolution of trust: Implications for cooperation and teamwork.
Academy of Management Review, 23(3), 531–546.
Klamer, A. (2005). In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen. Kampen, Nederland: Uitgeverij Ten
Have.
Koopmans, B. (2013). Ruimte voor professionaliteit (Gebaseerd op de lezing van Olaf Fisscher voor de
kwaliteitskring Twente op 24-05-2013). Sigma, 6, 26–29.
Korsten, A. F. A. (1998). Review van ‘Maclean ’Young men and fire’. Intermediair, januari, 1–9. Geraadpleegd van
http://www.arnokorsten.nl/PDF/Crises/De%20ramp%20op%20Mann%20Gulch.pdf
Laloux, F. (2015). Reinventing organizations. Utrecht, Nederland: Het eerste huis.
Lewicki, R. J., & Bunker, B. B. (1996). Developing and maintaining trust in work relationships. In R. M. Kramer, & T. R.
Tyler (Reds.), Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research (pp. 16–39). London, UK: Sage.
Luhmann, N. (1979). Trust and power. Wiley, UK: Chichester.
Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of
Management Review, 20(3), 709–734.
Mosch, R. H. J. (2004). The economic effects on trust: Theory and empirical evidence (Tinbergen Institute Series, nr.340).
Geraadpleegd van n
Möllering, G. (2003). Trust: social science theories and their application to organizations. Cambridge, UK: University of
Cambridge.
NHTV Breda University of Applied Sciences. (2015). NHTV: op een scherpe koers (Positionering NHTV 2030).
Geraadpleegd van Intern document
NHTV Breda University of Applied Sciences. (2018, april a). Learnings experiments team-based working NHTV
[Evaluatie]. Geraadpleegd van Intern document

64

NHTV Breda University of Applied Sciences. (2018, april b). Shared values [Beleidsdocument]. Geraadpleegd van
Intern document
Nientied, P. (2012). Werken met vertrouwen: voor managers en professionals. Amsterdam, Nederland: Business
Contact.
Nooteboom, B. (2002). Vertrouwen, vormen, grondslagen, gebruik en gebreken van vertrouwen. Amsterdam, Nederland:
Academic Service.
Nooteboom, B. (2006). Vormen en bronnen van vertrouwen. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 80(1),
8–16.
Nooteboom, B. (2010). Vertrouwen, besluitvorming en communicatie. M&O, 6, 25–38.
Peters, J. (z.d.). Het Rijnland Model anders bekeken [Blogpost]. Geraadpleegd op 7 december 2018, van
http://www.delimes.nl/het-rijnland-model-anders-bekeken-jaap-peters
Prast, H., Mosch, R., & Van Raaij, W. F. (2005). Vertrouwen, cement van de samenleving en aanjager van de economie (De
Nederlandsche Bank, Universiteit van Tilburg). Geraadpleegd van
https://www.dnb.nl/binaries/Occasional%20Studie%20Prast_tcm46-147504.pdf
Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so different after al: a cross-discipline view of
trust. Academic of Management Review, 23(3), 393–404.
Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (4e ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Simmel, G. (1950). Individual and society. In K. H. Wolff (Red.), The sociology of George Simmel (pp. 1–1). New York,
NY: Free Press.
Six, F. (2017). Toezicht vanuit vertrouwen is hard werken. Geraadpleegd van
https://toezichtmetpassie.nl/data/files/Essay%20Toezicht%20vanuit%20vertrouwen%20is%20hard%20werken
%20-%20Frédérique%20Six.pdf
Six, F. (2018a, 6 februari). Besturen vanuit vertrouwen: governance die vertrouwen bouwt [Blogpost]. Geraadpleegd
op 18 juni 2018, van http://frederiquesix.nl/?p=274
Six, F. (2018b, 13 februari). Drie factoren voor dominantie besturen vanuit wantrouwen [Blogpost]. Geraadpleegd
op 18 juni 2018, van http://frederiquesix.nl/?p=289
Six, F. (2018c, 20 februari). Dynamiek besturen vanuit wantrouwen [Blogpost]. Geraadpleegd op 18 juni 2018, van
http://frederiquesix.nl/?p=291
Six, F. (2018d, 28 februari). Besturen vanuit vertrouwen: voorwaarden en nieuwe overtuigingen [Blogpost].
Geraadpleegd op 18 juni 2018, van http://frederiquesix.nl/?p=303
Six, F., & Verhoest, K. (2017). Trust in regulatory regimes: scoping the field. In F. Six, & K. Verhoest (Reds.), Trust in
regulatory regimes. (pp. 1–36). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Sobel, J. (2002). Can we trust social capital? Journal of economic literature, 40, 139–154.
Sztompka, P. (1999). Trust: a sociological theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Van Gurp, F., Van Rees, S., & Six, F. (2015). Vertrouwen en controle in de school. In R. Kneyboer, & J. Evers (Reds.),
Het alternatief II: de ladder naar autonomie (pp. 62–73). Culemborg, Nederland: Phronese.
Van Staveren, M. (2015). Risicogestuurd werken. Deventer, Nederland: Vakmedianet.
Vlaar, P. W. L., Van den Bosch, F. A. J., & Volberda, H. W. (2006). Vertrouwen, formalisering en prestaties in interorganisatorische relaties. MAB, 80(1/2), 17–25.

65

Vos, H., & Vlas, W. D. J. (2000). Reflectie en actie (EL/OC-DOC; No. 00-07). Enschede, Nederland: Universiteit Twente Elektrotechniek.
Wagner, R. (2018). Multidisciplinair succes in het primaire proces (Een onderzoek naar communicatie, functioneel
leiderschap en multidisciplinair teamwerken). Geraadpleegd van
http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/9632/1/Wagner%20R%20MM9906%20AF%20scriptie.pdf
Wagner, R., & Hartner, J. (2006). 12: the elements of great managing. Unknown, Unknown: Gallup press.
Weggeman, M., & Bergsma, M. (2012). Vertrouwen als katalysator voor innovatie [Interview]. Geraadpleegd op 22
mei 2018, van https://vanmierlostichting.d66.nl/content/uploads/sites/296/2016/02/Vertrouwen-alskatalysator.pdf
Weibel, A., & Six, F. (2013). Trust and control: the role of intrinsic motivation. In R. Bachmann, & A. Zaheer (Reds.),
Handbook of advances in trust research (pp. 57–81). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Zaheer, A., McEvily, B., & Perrone, V. (1998). Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and
interpersonal trust on performance. Organization Science, 9, 141–159.

66

Bijlagen
Vanwege inhoudelijke gevoeligheid van de informatie, zijn de bijlagen verwijderd uit deze publicatie.

67

