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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
 
 
Het onderwerp van mijn thesis kan gesitueerd worden binnen het thema beheerscontrole. In de 

literatuur wordt dit als volgt gedefinieerd: “Beheerscontrole is de wetenschap die onderzoekt hoe we 

leden van organisaties kunnen motiveren en inspireren om hen er toe aan te zetten hun activiteiten 

af te stemmen op de strategie van de organisatie, om deze toe te laten haar missie en doelstellingen 

maximaal te realiseren op een efficiënte en effectieve manier.” (Bruggeman, Scheipers en Decoene, 

2009, p.39). In deze thesis maak ik een onderscheid tussen verschillende vormen van motivatie. Ik 

onderzoek of strategische alignering van shared services een invloed heeft op de autonome 

motivatie van middle managers. De gecontroleerde motivatie wordt dus niet in rekening gebracht. 

 

De laatste twee decennia winnen de shared services centers (SSC) of ondersteunende diensten 

binnen de organisatie alsmaar meer aan belang. Omwille van de competitiviteit van de markten en 

de financiële moeilijkheden zoeken organisaties nieuwe manieren om zo efficiënt mogelijk te 

worden. Eén van deze opkomende initiatieven is de strategische alignering van SSC’s. Rond dit thema 

is al heel wat onderzoek gebeurd, maar nog niet vanuit het perspectief van de 

zelfdeterminatietheorie (ZDT). Hierbij staat het motivatie-effect centraal. De manier waarop een 

bepaalde werknemer gemotiveerd is, kan een grote impact hebben op zijn prestaties. Daarom kan 

het interessant zijn voor bedrijven om te weten wat de invloeden van strategische alignering van 

SSC’s zijn op de autonome motivatie van middle managers.  

 

Een veel voorkomend probleem bij grote bedrijven is dat de business units vaak niet optimaal 

samenwerken met de ondersteunende diensten. Deloitte voerde in 2011 een grootschalig onderzoek 

uit met betrekking tot shared services. In deze studie, die peilde naar de problemen tussen de 

business units en de SSC’s, gaf bijna 50% van de respondenten aan dat een frequent slechte 

ondersteuning vanuit het SSC de reden was waarom ze de ondersteunende diensten liever kwijt dan 

rijk waren (zie bijlage 1). Deze peiling gaf ook aan dat het SSC vaak een te lage responsgraad had en 

te hoge kosten en een slechte dienstverlening met zich mee bracht. Het is daarom uitermate 

belangrijk dat het SSC goed op de business units gealigneerd wordt, want een goed functionerend 

SSC brengt tal van voordelen met zich mee. Dit niet alleen op het vlak van samenwerking, maar ook 

op het vlak van kosten en baten. 
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Met dit onderzoek probeer ik een fundering te leggen voor een theorie rond strategische alignering 

van SSC’s. Aan de hand van een cross-sectionele casestudie bij twee bedrijven, die een strategisch 

aligneringsproces van SSC’s uitgevoerd hebben, wil ik onderzoeken welke effecten er spelen op de 

autonome motivatie van middle managers en SSC-managers. 
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Hoofdstuk 2: Literatuurstudie 
 

2.1 Shared service centers 

 

Begin jaren ’80 dachten verschillende multinationals na over hoe ze ondersteunende processen het 

best konden bundelen om efficiënter te worden. Vooral in de Verenigde Staten was er een sterke 

ontwikkeling waar te nemen van de SSC’s (Ulbrich, 2003). In die tijd lag de nadruk vooral op 

arbeidsintensieve financiële activiteiten, waardoor kostenreductie en schaalvoordelen leiden tot 

hogere competitieve vaardigheden. Grote bedrijven zoals Johnson & Johnson, Xerox en IBM waren 

pioniers in het implementeren van de techniek. Nadat ze grote resultaten boekten 

(kostenbesparingen van 30 tot 50%), volgden al snel andere Amerikaanse bedrijven en via de 

opkomende globalisatie, volgden ook de buitenlandse bedrijven deze nieuwe techniek (Buijs, van 

Doorn en Noordam; 2004). 

In de literatuur werden verschillende definities gegeven aan het SSC. Een andere vaak voorkomende 

benaming is de ondersteunende diensten of het gedeeld dienstencentrum. Hieronder een kort 

overzicht van de belangrijkste definities: 

 

“Shared services is a collaborative strategy in which a subset of existing business functions 
are concentrated into a new, semiautonomous business unit that has a management 
structure designed to promote efficiency, value generation, cost savings, and improved 
service for the internal customers of the parent corporation, like a business competing in 
the open market.” (Bergeron, 2003, p. 3) 
 

 

“…refers to the practice of business units, operating companies and organizations deciding 
to share a common set of services rather than have a series of duplicate staff functions.” 
(Quinn, Cooke en Kris, 2000, p. 11) 
 

 

“The concentration of company resources performing like activities typically spread across 
the organization, in order to service multiple internal partners at lower cost and with higher 
service levels, with the common goal of delighting external customers and enhancing 
corporate value.” (Schulmann, Dunleavy, Harmer en Lusk, 1999, p.9) 
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“Een SSC is een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) in de interne organisatie van een 
onderneming, overheidsinstelling of non-profit instelling, die gespecialiseerde diensten 
(zoals administratie, inkoop, HRM, ICT) levert aan operationele eenheden van een 
organisatie (zoals business units, divisies of werkmaatschappijen), op basis van een 
overeenkomst tegen een verrekenprijs.” (Strikwerda, 2010, p. 3) 
 

 
 

Uit bovenstaande definities kan ik samenvatten dat een SSC verscheidene diensten aanbiedt aan de 

verschillende business units in een organisatie waarbij het via een overeenkomst bepaalde 

voorwaarden en prijzen vastlegt. Dit moet het doen aan een zo competitief mogelijke prijs en een zo 

hoog mogelijke kwaliteit in vergelijking met de markt. De prijs-kwaliteitverhouding zal afhankelijk zijn 

van waarop de klemtoon binnen de onderneming ligt en/of het SSC een kosten- of winstcenter is. De 

overeenkomst waarin de voorwaarden beschreven staan, noemt men een service level agreement 

(SLA). Van Daele en Gemmel (2004, p.165) beschrijven dat “de kern van een SLA het minimaal 

aanvaardbare serviceniveau is en dat de belangrijkste aspecten van een SLA de onderhandelingen, de 

metingen, de rapporteringen en de herzieningen zijn”. Iedere SLA wordt aangepast aan de specifieke 

behoeften van de klant en is bijgevolg uniek. 

 

Shared service centers kunnen zowel binnen als buiten de onderneming allerhande vormen 

aannemen (zie figuur 1) (Strikwerda, 2003; Janssen en Joha, 2004). Een SSC kan voorkomen als (1) 

een stafdienst, (2) een intern samenwerkingsverband, (3) een dienst voor verschillende business 

units, (4) een dienst binnen een business unit, (5) een uitbesteding of (6) een samenwerkingsverband 

tussen ondernemingen. In dit onderzoek behandel ik enkel de SSC als onderdeel van de interne 

organisatie.  

Figuur 1 - Plaats van het SSC binnen de onderneming (Janssen en Joha, 2004, p.221). 
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SSC’s kunnen verschillende activiteiten uitvoeren binnen de onderneming. Het zijn activiteiten die 

door verschillende business units of departementen nodig zijn en kunnen gebundeld worden zodat 

op deze manier schaalvoordelen ontstaan. Deze uiteenlopende activiteiten omvatten financiën en 

administratie, management control, juridische en fiscale zaken, personeelsmanagement, verkoop en 

marketing, klantendienst, inkoop, IT, fabricage, logistiek en facility services (Strikwerda, 2010). 

Onderstaande figuur 2 geeft een opsomming weer van de verschillende functies dat een shared 

service center kan uitvoeren. Deze lijst resulteerde uit een studie van Hermes (2005). 

 

Figuur 2 - Onderverdeling van de meest voorkomende functies in shared service centers (Hermes, 2005). 
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De relaties die het SSC heeft, kunnen complex zijn. Het moet rekening houden met het management 

en haar (interne) klanten. Een SSC kan zowel een kost- als winstcenter zijn. Het is een kostcenter 

wanneer het een budget krijgt waarmee ze de klanten zo efficiënt mogelijk moeten helpen. Toch 

verwacht de interne klant een uitstekende service en kwaliteit. Hierdoor komt er een hoge druk te 

liggen op het SSC. Het SSC kan ook een opbrengstcenter zijn omdat het moet concurreren met de 

vrije markt. Is de kost te hoog binnen het intern SSC, dan zal de interne klant een andere leverancier 

op de markt zoeken en is het SSC een belangrijke klant kwijt (Janssen en Joha, 2004; Kaplan en 

Norton, 2001, p.192). 

Het SSC wordt in een onderneming geïmplementeerd omdat zij vaak een oplossing vormt voor tal 

van problemen en brengt op deze manier veel voordelen met zich mee. De implementatie kan ook 

voor problemen zorgen binnen de organisatie en kan dus ook voor nadelen zorgen. Het is aan het 

management om de nadelen tot een minimum te beperken om zo een efficiënt shared service center 

op te richten. In de literatuur werden de voor- en nadelen van het SSC al uitvoerig besproken. Ik geef 

hier een kort overzicht.  

De voordelen van het SSC kunnen volgens Janssen en Joha (2004) in drie grote groepen ingedeeld 

worden: kostenbesparing, hoge kwalitatieve dienstverlening en strategische voordelen.  

Een studie van Werthmann en Rixen (2005) toont aan dat het invoeren van een SSC tot een 

kostenverlaging van 20 tot 30% kan leiden. Er zijn verscheidene soorten manieren van 

kostenbesparingen die we kunnen onderscheiden. Zo brengt het invoeren van een SSC 

schaalvoordelen, lagere personeels- en vestigingskost, betere standaardisatie en optimalisatie van de 

processen, verminderde lokale hardware en beheerskosten en hogere transparantie en 

beheerscontrole met zich mee (Borman, 2006). 

Bovendien zorgen SSC’s ervoor dat er een hogere kwalitatieve dienstverlening verleend wordt aan de 

interne klant. Dit zorgt ervoor dat er meer professionalisering, een hogere interne klantgerichtheid, 

specialisatie (Janssen en Joha, 2004) en differentiatie (Kaplan en Norton, 2001) gecreëerd wordt. Het 

SSC is dé expert in de diensten die het aanbiedt en zal daarom automatisch een uitmuntende service 

aan haar (interne) klanten leveren. 

Tevens bestaan er ook strategische voordelen. Deze omvatten de focus op kerntaken, delen van 

kennis en ervaring doorheen de onderneming, meer strategische flexibiliteit en synergie en 

samenwerking (Janssen en Joha, 2004). 

Janssen en Joha (2004) en Bergeron (2003) wezen op het feit dat een SSC de voordelen van 

centralisatie (schaalvoordelen, betere kostenbeheersing, het standaardiseren van processen, betere 
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samenwerking, vermijden van dubbelwerk, enz.) en decentralisatie (klantgerichtheid, flexibiliteit, 

snelle dienstverlening, specialisatie, enz.) combineert (Janssen en Joha, 2006). 

SSC’s brengen niet alleen voordelen met zich mee. Volgens Strikwarda (2010) zou bij implementatie 

van SSC’s de motivatie van de business unit managers aangetast worden. De managers worden 

gedwongen zich enkel met de business bezig te houden en de backoffice activiteiten uit te besteden. 

Het is namelijk zo dat bij de invoering van SSC’s de business unit manager tijdens het realiseren van 

zijn doelen meer afhankelijk wordt van collega’s en afdelingen waarover hij geen hiërarchisch 

zeggenschap heeft. Er moet dus veel tijd gespendeerd worden aan het duidelijk maken van het nut 

dat voortkomt door de implementatie van SSC’s (Strikwerda, 2010, p.16). Indien de business unit 

manager niet overtuigd is van de meerwaarde, zal zijn motivatie op een negatieve manier beïnvloed 

worden.  

Een andere opmerking van Strikwerda (2010) is dat men zich de vraag moet stellen of de 

marktgerichtheid van de business unit niet verloren gaat bij het invoeren van een SSC? Het zou de 

responsiviteit van de business unit beperken waardoor men pas in een later stadium op 

opportuniteiten kan inspelen. Als het SSC niet goed functioneert, heeft dat zware gevolgen voor de 

volledige onderneming.  

Tevens vestigen Strikwerda (2010) en Kaplan en Norton (2006) de aandacht op de verschillen in 

normen, waarden en cultuur tussen het SSC en de business units. Deze kunnen een probleem 

vormen voor de samenwerking en communicatie tussen beiden. De ondersteunende diensten 

lokaliseren zich vaak samen in het hoofdkantoor en hun team bestaat uit experten. Hierdoor geraken 

ze gemakkelijker geïsoleerd van de business units waarmee ze nauw moeten coöpereren. De 

business units verliezen hun vertrouwen in hen omdat ze overtuigd zijn dat het SSC onmogelijk kan 

weten wat de echte problemen zijn op de werkvloer.  

Verder wijzen Janssen en Joha (2004) op andere risico’s zoals het opportunisme van het SSC, 

incomplete of te weinig gedetailleerde SLA’s, onvoldoende communicatie en coördinatie, 

onrealistische verwachtingen en onvoldoende opmerken van de werkelijke behoeften van de interne 

klant. 

Veel van deze nadelen kunnen in de praktijk voorkomen worden. Indien het SSC beter gealigneerd 

wordt met de business units, zal ze de noden beter begrijpen en kan ze zich daarop focussen.  
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2.2 Strategische alignering 

 

De strategische alignering van de verschillende SSC’s met de business units wint in de 21ste eeuw 

alsmaar meer aan belang. Het is een uitdaging voor managers om deze alignering efficiënt tot 

uitvoering te brengen. Dit komt omdat het een complex proces is waar veel expertise bij komt kijken 

(Chan, 2002). Vele auteurs hebben geprobeerd dit concept zo goed mogelijk te beschrijven in de 

literatuur. Venkatraman en Henderson (1993) hebben als eersten een strategisch aligneringsmodel 

opgesteld (figuur 3). Dit model is gebaseerd op een strategische alignering tussen de business units 

en IT-afdeling binnen een bedrijf. Er zijn in de literatuur veel auteurs die over strategische alignering 

geschreven hebben. Het werk van Kaplan en Norton schiet er duidelijk bovenuit. Zij hebben de meest 

uitgebreide en meest recente studie uitgevoerd met betrekking tot de strategische alignering in een 

strategie-gerichte organisatie. Hierdoor focus ik mij in mijn thesis op hun werk. 

Figuur 3 - Het strategisch aligneringsmodel (Venkatraman , Henderson en Oldach, 1993, p.142). 

 

 

Strategische alignering betekent ervoor zorgen dat verschillende departementen en sub-processen 

op de hoogte zijn van de algemene bedrijfsstrategie om er zodanig aan mee te werken dat de key 

achievements en challenges op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier realiseerbaar worden. 

Strategische alignering is een belangrijk concept. Het is noodzakelijk om competitief en succesvol te 

zijn. Volgens Kaplan en Norton (2005, 2006) is alignering via de balanced scorecard (BSC) geen 

eenmalige actie, het is een continu proces van waarde creatie. Zij veronderstellen dat de BSC de 

strategie van de onderneming doorheen de hele organisatie kan communiceren. De BSC is een 

krachtig raamwerk voor business units om hun strategie te beschrijven, te implementeren en te 

managen. De eerste fase van de implementatie van een BSC bij een onderneming is de alignering van 

de ondernemingsstrategie met de business unit  en SSC strategie (Kaplan en Norton, 2006, p.245). 
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Een strategie-gerichte organisatie verwacht meer dan dat iedere business unit zijn eigen BSC heeft. 

De strategieën en scorecards van al deze units zouden gealigneerd en met elkaar gelinkt moeten zijn. 

Hierdoor kunnen synergiën zich ontwikkelen (Kaplan en Norton, 2001, p.161). Niet alleen tussen 

business units, maar ook tussen de business units en de SSC’s kunnen deze synergiën gecreëerd 

worden. Het is dan de uitdaging voor het SSC om correct te reageren op de strategieën en de noden 

van hun interne klanten (Kaplan en Norton, 2001, p.191). 

Alignering wordt volgens Kaplan en Norton (2006) gecreëerd door acht checkpoints te 

implementeren in het planningsproces. Eén van deze checkpoints is de strategische alignering tussen 

de business units en het SSC (zie figuur 4). De eerste stap in het proces is dat het SSC haar strategieën 

aligneert met de business- en ondernemingsstrategie. Het is belangrijk dat het SSC deze strategieën 

goed begrijpt want dit vormt de basis van het hele proces. Het SSC bepaalt nu op welke manier ze de 

business units het best kan helpen zodat deze haar strategische objectieven kan behalen. Daarna zal 

het SSC haar interne organisatie moeten aligneren zodat ze de nieuwe strategie kan uitvoeren. 

Hiervoor ontwikkelt ze het best een strategisch plan dat ervoor zorgt dat ze de strategische diensten 

kan bekomen, ontwikkelen en leveren aan de business. Als laatste stap moet het SSC een evaluatie 

maken van haar initiatieven via SLA’s, interne feedback van klanten, een score gegeven door deze 

klanten en interne audits (Kalpan en Norton, 2006, p.120-122). 

 

Figuur 4 - De alignering van SSC’s met de ondernemingsstrategie (Kaplan en Norton, 2006, p.121). 
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Er is dus een effectief aligneringsproces nodig dat als volgt opgesteld wordt. Ten eerste is er een 

relatiemanager uit het SSC nodig die de verantwoordelijkheid heeft over het aligneringsproces. Ten 

tweede is er een geïntegreerd planningsproces nodig. Dit proces beschrijft de rol van het SSC om de 

business units zo efficiënt mogelijk te ondersteunen. Ten derde zijn er SLA’s nodig. Deze beschrijven 

de relatie tussen het SSC en de business units. Hierdoor weet men wie wat levert tegen welke prijs. 

Ten vierde is feedback van de interne klanten vereist, zodat men het proces kan blijven verbeteren. 

En als laatste moet er een afweging worden gemaakt tussen de kosten en de opbrengsten. Hierdoor 

wordt duidelijk wat de uiteindelijke contributie is van het SSC (Kaplan en Norton, 2006). 

De implementatie van strategische alignering impliceert een wijziging in de strategie waardoor 

nieuwe competenties, nieuwe waarden in het leiderschap, een nieuwe cultuur van samenwerking, 

klantenfocus en deling van kennis nodig zijn. Het opstellen van een strategie map1 is hierbij handig 

(zie bijlage 2). Hierdoor wordt duidelijk op welke manier de organisatie waarde zal creëren (Kaplan 

en Norton, 2006). Venkatraman et al. (1993) wezen erop dat investeringen in bijvoorbeeld de IT-

afdeling geen waarde konden creëren als er geen strategische alignering was met de business units. 

De waarde creatie komt dus tot stand door de strategische alignering. Na de implementatie is het 

belangrijk dat het management de alignering blijft managen en ondersteunen. Daarbij wordt de BSC 

ontwikkeld zodat het strategisch aligneringsproces kan gemeten worden. 

Uit een studie van Luftman, Papp en Brier (1999) blijkt dat er bepaalde factoren de strategische 

alignering tussen de business units en de IT-afdeling kunnen versterken of verzwakken. 

Onderstaande figuur 5 geeft een opsomming weer van de meest invloedrijke versterkende en 

verzwakkende factoren op de strategische alignering. De auteurs kwamen tot het besluit dat als men 

de strategische alignering positief wilt beïnvloeden, (1) men zich moet concentreren op het 

verbeteren van de relatie tussen de IT-afdeling en de business units, (2) men bij de ontwikkeling van 

de strategie aandacht moet besteden aan participatie en coöperatie, (3) men ervoor moet zorgen dat 

de business partner goed verstaat wat men wilt en hen ook apprecieert, (4) men ondersteuning moet 

bieden vanuit de top en (5) men op een effectievere manier een prioriteit moet toekennen aan 

projecten.  

 

                                                           
1
 Een andere benaming voor een strategie map is een oorzaak-gevolgdiagram. (Bruggeman, Slagmulder en 

Hoozée, 2010, p.208) 
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Figuur 5 - Versterkende en verzwakkende factoren van strategische alignering van IT-afdeling met de business 
(Luftman, Papp en Brier, 1999, p.4). 

 

 

Men moet opletten dat er geen mis-alignment optreedt tussen het SSC en de business unit. Dit kan 

zich voordoen volgens Bruggeman et al. (2010, p.270) door (1) informatieasymmetrie, (2) 

onzekerheid omtrent de strategische implicaties van een investeringsproject en (3) conflicterende 

doelstellingen. Andere oorzaken die zich kunnen manifesteren zijn volgens Vanmaele (2012) 

cultuurverschillen, te weinig communicatie, het feit dat de business units de noodzaak niet begrijpen 

, te weinig overleg en het feit dat het SSC te traag reageert op problemen van de business unit.   

Tevens argumenteren Kaplan en Norton (2006) dat alignering niet de gewenste resultaten zal 

voortbrengen wanneer de werknemers geen persoonlijke verplichtingen hebben ten aanzien van de 

onderneming en hun strategisch objectieven. Motivatie is een noodzakelijke drijfkracht als men wilt 

slagen in het proces (2006, p.263). De mensen binnen de organisatie moeten dus maximaal 

betrokken worden bij het strategieproces, dit omdat groepsparticipatie zal leiden tot 

prestatiemotivatie. Bruggeman et al. (2010) wijzen erop dat hoge betrokkenheid van managers bij 

het ontwerp- en implementatieproces een positieve invloed heeft op motivatie. De managers 

ontwerpen samen een nieuwe strategie waardoor ze het zelf nuttig zullen vinden. Dit proces wordt 

co-creatie van de strategie genoemd. 

 

2.3 Motivatie 

 

In het deel van de literatuurstudie over strategische alignering werd al aangegeven dat motivatie de 

drijvende kracht is achter strategische alignering (supra, p.11). Motivatie werd al door vele auteurs 

onderzocht en in het bijzonder door Deci en Ryan. 

Motivatie bestaat in verschillende vormen. De auteurs Deci en Ryan hebben zich verdiept in deze 

materie en vormen de grootste inspiratiebron voor mijn literatuurstudie inzake motivatie. Het begrip 

motivatie situeert zich in de ZDT. Deze theorie is een raamwerk voor studies over menselijke 
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motivatie en personaliteit. Er wordt een opdeling gemaakt tussen de verschillende types van 

motivatie op basis van redenen of doelen die ons sturen in onze daden. De ZDT is gebaseerd op de 

drie psychologische noden van de mens: competentie, verbondenheid en autonomie. Deze noden 

beïnvloeden de persoonlijke ontwikkeling en zijn universeel. Competentie beschrijft of iemand zich 

bekwaam/competent voelt. Het is de mogelijkheid om je eigen capaciteiten te benutten. 

Competentie wordt gestimuleerd door feedback te krijgen, een target te halen, geapprecieerd te 

worden, etc. Verbondenheid is het gevoel dat iemand heeft als men deel uitmaakt van een team of 

een groep. Verbondenheid wordt gestimuleerd indien men uitgenodigd wordt op groep 

participatieve gesprekken, men dialogen met elkaar aangaat, men relaties onderbouwt, enz. 

Autonomie is het gevoel dat ervaren wordt als men zelf beslissingen kan nemen of aanpassen. 

Autonomie wordt gestimuleerd indien men keuzevrijheid heeft en zijn eigen richting uit kan gaan. 

Motivatie kan ofwel intrinsiek of extrinsiek zijn (Deci en Ryan, 1985), ofwel gecontroleerd of 

autonoom zijn. Volgens Kaplan en Norton (2006, p.263) kan men intrinsieke motivatie creëren aan de 

hand van de communicatie van de visie, de missie en de strategie. Managers moeten communiceren 

via diverse kanalen, zoals speeches, nieuwsberichten, brochures, meetings, prikborden, enz. Om 

alignering te creëren doorheen de hele organisatie is het handig om een cascaderingproces te 

hanteren zodat alle niveaus op de hoogte gebracht worden. Extrinsieke motivatie wordt gecreëerd 

door de doelstellingen van de onderneming te aligneren met deze van de werknemer2 en aan de 

hand van incentive compensation. Dit in de veronderstelling dat werknemers over de juiste kennis en 

competenties beschikken (Kaplan en Norton, 2006, p.266).  

In dit onderzoek zal ik mij alleen maar focussen op autonome motivatie. Dit is motivatie die ontstaat 

uit de vrije wil, omdat men de handeling correct vindt vanuit zichzelf. Het tegengestelde van 

autonome motivatie is gecontroleerde motivatie. Gecontroleerde motivatie ontstaat doordat men 

iets moet doen. Toch is bovenstaande opdeling tussen gecontroleerde en autonome motivatie niet 

volledig. Deci en Ryan delen motivatie verder op volgens de kwaliteit die het heeft. Motivatie kan 

ingedeeld worden volgens de graad van autonomie. Hierdoor kan gecontroleerde motivatie 

opgedeeld worden in externe en geïntrojecteerde regulatie en kan autonome motivatie opgedeeld 

worden in intrinsieke, geïdentificeerde en geïntegreerde motivatie. Bij autonome motivatie wordt 

met andere woorden enkel duurzame motivatie gecreëerd. Men kan autonome motivatie stimuleren 

door een invloed uit te oefenen op de drie psychologische noden van de mens uit de ZDT. 

Gecontroleerde motivatie daarentegen drukt zich uit in een drukkend gevoel om op een bepaalde 

manier te denken, te voelen of zich te gedragen (Deci en Ryan, 2008). We kunnen dus besluiten dat 

zowel de meest geïntegreerde vorm van extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie bij kunnen 

                                                           
2
 In de literatuur gebruikt men voor deze beschrijving het begrip ‘management by objectives’. 
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dragen tot autonome motivatie. De minst geïntegreerde vorm van extrinsieke motivatie moet 

volgens Kunz en Pfaff (2002) en Amabile (1993) geweerd worden. Deze auteurs wijzen op het 

ontstaan van het crowding out-effect. De extrinsieke motivatoren hebben een negatieve invloed op 

de aanwezige intrinsieke motivatie. Op deze manier zou de autonome motivatie vernietigd kunnen 

worden. Figuur 6 geeft een overzicht van de indeling van motivatie. 

Figuur 6 - Verschillende soorten motivatie (Van den Broeck, de Witte, Vansteenkiste, Lens en Andriessen, 
2009). 

 

 

Het belang van autonome motivatie valt niet te onderschatten. Autonoom gemotiveerde 

werknemers/managers werken meer proactief, zijn creatiever, voelen zich verbonden met hun werk 

en presteren beter. Autonome motivatie betekent dat iemand gemotiveerd wordt door zijn interesse 

in een activiteit en/of omdat de persoon zelf waarde aan de activiteit hecht. Autonome motivatie op 

het werk wordt gecreëerd door een omgeving waarin jobs interessant en uitdagend zijn en waarbij 

men keuzemogelijkheden heeft. De drie psychologische noden worden gestimuleerd en daardoor 

zullen werknemers hun werk sneller internaliseren. Hoe beter dit gedaan wordt, hoe autonomer de 

werknemer gemotiveerd zal zijn (Gagné en Deci, 2005). Men zal zijn werk uitvoeren met passie, 

plezier en interesse (Stone, Deci en Ryan, 2008). Hoge intrinsieke motivatie correleert hoog met een 

hoog niveau van psychologische gezondheid (Baard, Deci en Ryan 2004; Deci en Ryan, 2008). 

De vraag die we ons kunnen stellen is op welke manier men autonome motivatie kan creëren? Dit 

kan door bepaalde beheerscontrolesystemen te ontwerpen die ervoor zorgen dat de drie basis 

psychologische noden van de mensen ondersteund en gestimuleerd worden. Dit moet ervoor zorgen 

dat de groepen medewerkers samen een strategisch besluit nemen om gezamenlijk een 

organisatiedoel na te streven. Door de strategische doelen van de organisatie te operationaliseren en 

deze voor medewerkers toegankelijk te maken binnen de eigen invloedsfeer, wordt het 
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organisatiedoel beschouwd als extrinsieke waarde en vervolgens tijdens het groepsproces 

geïnternaliseerd. Hierdoor krijgen we gemotiveerde medewerkers die uit vrije wil, gedreven door 

hun psychologische noden, gezamenlijk een doel willen nastreven. Een methode om dit proces op 

gang te krijgen binnen de organisatie is het initiëren van een strategische dialoog waarin 

medewerkers participeren en meedenken over de strategieontwikkeling en uitvoering ervan vanuit 

hun eigen invloedsfeer. Dit resulteert in een verhoogde cognitie en motivatie door co-creatie van de 

strategie. De essentie is dat het management de organisatie zodanig laat ontwikkelen dat een 

dergelijk strategieproces continu met medewerkers kan plaatsvinden. Alleen zo kunnen organisaties 

hun menselijk kapitaal optimaal inzetten (Jager en Bruggeman, 2010, p.25). 

 

De auteurs Stone, Deci en Ryan (2008) ontwikkelden een stappenplan om autonome motivatie te 

creëren. De methode wordt weergeven in figuur 7. De benadering stelt zes regels voorop die leiden 

tot een hogere autonome motivatie. De auteurs verklaren dat de autonome motivatie zal gecreëerd 

worden indien (1) er open vragen gesteld worden en personeelsleden uitgenodigd worden tot een 

probleemoplossende participatie, (2)  er actief geluisterd wordt en dat de perspectieven van de 

werknemer erkend worden, (3) er verschillende keuzes aangeboden worden met 

verantwoordelijkheidszin, (4) er zowel positieve feedback dat erkenning geeft aan initiatief als niet 

oordelende feedback over problemen wordt gegeven, (5) er gecontroleerde motivatoren zoals 

beloningen geminimaliseerd worden en (6) er talent en kennis ontwikkeld wordt zodat competentie 

en autonomie gestimuleerd worden.  

 

Figuur 7 - Creatie van autonome motivatie (Stone, Deci en Ryan, 2008). 
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksvragen en proposities 
 

Nu dat alle kernbegrippen van mijn thesis verduidelijkt zijn, kan ik overgaan naar de kernvragen van 

mijn onderzoek. Via integratie van verbanden die reeds in de literatuur gelegd zijn en recente 

invalshoeken, kan ik komen tot een nieuw model. Vervolgens kan ik hierop gebaseerde proposities 

opstellen die uiteindelijk een antwoord zullen bieden op mijn onderzoeksvragen. 

3.1 Onderzoeksvragen 

 

In deze thesis onderzoek ik welke invloeden er spelen bij de strategische alignering van SSC op de 

autonome motivatie van middle managers. Ook wordt er nagegaan hoe en waarom de strategische 

alignering precies tot stand is gekomen. Daarnaast wil ik onderzoeken of er een invloed bestaat van 

co-creatie van de SSC-strategie op de strategische alignering van SSC’s. Tevens wil ik nagaan of er een 

effect op de autonome motivatie speelt tussen de business units en de ondersteunende diensten 

indien daar een hogere autonome motivatie door de strategische alignering waar te nemen is. De 

onderzoeksvragen (OV) zijn als volgt geformuleerd: 

OV1: Wat is de invloed van strategische alignering van SSC op de autonome motivatie van 

middle managers in de business unit? Welke psychologische mechanismen spelen hierbij 

een rol? 

OV2: Waarom en op welke manier werd de strategisch alignering geïmplementeerd? 

OV3: Hoe beïnvloedt co-creatie van de SSC-strategie de strategische alignering en de 

autonome motivatie van middle managers en SSC-managers? 

OV4: Hoe beïnvloeden de autonome motivatie van de middle managers en de autonome 

motivatie van de SSC-managers elkaar? 

 

3.2 Model 

 

Op basis van bovenstaande literatuurstudie kan ik mijn model ontwerpen (zie figuur 8). Aangezien dit 

een exploratieve casestudie is, is het hoofdzaak een basis te vormen en grondmateriaal te 

verzamelen voor verder specifiek onderzoek. Het is dan ook de bedoeling om een eerste aanwijzing 

te vinden dat er wel degelijk een motivatie effect optreedt bij middle managers door de strategische 

alignering van de ondersteunende diensten. Ik hoop aan de hand van dit model een antwoord te 

vinden op mijn onderzoeksvragen. 
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Figuur 8 – Initieel model (eigen werk). 
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3.3 Proposities  

 

Bij de ontwikkeling van de verschillende proposities baseer ik mij telkens op één van mijn 

onderzoeksvragen. Door de literatuur te raadplegen en op basis van het hierboven gesproken model 

kunnen de proposities geformuleerd worden. Deze proposities zullen nadien via de casestudies 

getest worden. Zo kan nagegaan worden of ze al dan niet geverifieerd kunnen worden. 

 

3.3.1 Onderzoeksvraag 1: Wat is de invloed van strategische alignering van SSC’s 

op de autonome motivatie van middle managers in de business unit? Welke 

psychologische mechanismen spelen hierbij een rol? 

 

De ZDT leert ons dat autonome motivatie door drie componenten kan worden beïnvloed. Dit zijn de 

drie basis psychologische noden van de mens: competentie, verbondenheid en autonomie. In het 

geval van mijn eerste onderzoeksvraag onderzoek ik wat de invloed is van de strategische alignering 

van SSC’s op de autonome motivatie van middle managers. Hierbij kan ik me baseren op de positieve 

relatie tussen strategische alignering en motivatie beschreven door Decoene en Bruggeman (2006). 

De auteurs bewezen echter alleen een positieve relatie tussen effectieve strategische alignering in 

combinatie met een BSC gebaseerd compensatieplan op de extrinsieke motivatie van fabricage 

managers.  

Ik zal onderzoeken of er al dan niet een positief verband bestaat tussen strategische alignering van 

SSC’s en autonome motivatie van middle managers met of zonder een BSC gebaseerd 

compensatieplan. Op basis van de casestudie van Decoene en Bruggeman (2006) kan ik volgende 

redenering maken. Door de strategische alignering zullen managers zich meer betrokken voelen en 

begrijpen wat hun taak inhoudt. Ze begrijpen de zinvolheid van hun taak beter en zullen zich op deze 

manier meer competent voelen. Daarnaast zorgt een perfecte, klantgerichte ondersteuning voor een 

goede samenwerking en een oplossing voor de noden van de business units. Dit zal een positieve 

impact hebben op het gevoel van verbondenheid doordat het SSC begrijpt wat hun interne klant wilt. 

Hierdoor ontstaat er door de strategische alignering een positieve invloed op de autonome motivatie 

van middle managers omdat hun gevoel van competentie, verbondenheid en autonomie versterkt 

wordt (figuur 9).  
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Figuur 9 – Invloed van de strategische alignering van SSC’s op de autonome motivatie van middle managers 
(eigen werk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij moet er echter een opmerking gemaakt worden. Strikwerda (2010) verwijst namelijk in zijn 

boek naar een belangrijk nadeel dat SSC’s met zich mee kunnen brengen. Middle managers kunnen 

bij implementatie het gevoel hebben dat ze de controle over hun resultaten verliezen. Dit komt 

doordat de business units nu afhankelijk worden van het SSC. De business units worden bovendien 

deels beoordeeld op de resultaten die het SSC genereert. Vroeger werkte de business unit het hele 

proces op zichzelf uit, terwijl ze nu de backoffice activiteiten moet uitbesteden. Hierdoor gaan ze het 

verwerkingsproces minder begrijpen en minder controleren omdat ze het uit handen hebben moeten 

geven. Het gevolg kan zijn dat ze hun motivatie verliezen.  

Ondanks het feit dat deze twee visies elkaar tegenwerken, voorspel ik dat het positieve effect de 

bovenhand zal halen aangezien het nadeel geminimaliseerd kan worden. Indien de onderneming een 

goed werkende en gefundeerde strategische alignering uitvoert, zal men begrijpen waarom het SSC 

ingeschakeld wordt en zal men vertrouwen hebben. Het is belangrijk dat de business units de 

toegevoegde waarde en het nut van het werk van de SSC’s begrijpen en appreciëren. 

Bij deze onderzoeksvraag onderzoek ik op welke manier autonome motivatie bij middle managers 

kan gecreëerd worden aan de hand van de strategische alignering van SSC’s. Hierbij ga ik na via welke 

psychologische mechanismen (competentie, verbondenheid en/of autonomie) deze positieve relatie 

gecreëerd wordt.  

Uit bovenstaande argumentatie heb ik de volgende proposities geformuleerd: 

P1a: De strategische alignering van SSC’s heeft een positieve invloed op het gevoel van 

competentie van middle managers in de business units, waardoor hun autonome motivatie 

zal stijgen. 

Strategische 

alignering van SSC’s 

Autonome motivatie 

van middle managers 
Gevoel van 
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P1b: De strategische alignering van SSC’s heeft een positieve invloed op het gevoel van 

verbondenheid van middle managers in de business units, waardoor hun autonome 

motivatie zal stijgen. 

P1c: De strategische alignering van SSC’s heeft een positieve invloed op het gevoel van 

autonomie van middle managers in de business units, waardoor hun autonome motivatie 

zal stijgen. 

 

3.3.2 Onderzoeksvraag 2: Waarom en op welke manier werd de strategisch 

alignering van SSC’s geïmplementeerd? 

 

Het kan interessant zijn om na te gaan wat de drijfveren van de strategische alignering van SSC’s zijn 

bij een specifieke onderneming. De factoren die deze beslissing kunnen beïnvloeden, kunnen zowel 

intern als extern van aard zijn. De interne oorzaak kan de ondernemings- of business unit strategie 

zijn (Henderson en Venkatraman, 1992). De externe oorzaak kan de industrie zijn waar de 

onderneming actief in is (Clark, 1992). Samenvattend komt het er op neer dat men ofwel een intern 

probleem wilt oplossen ofwel efficiënter wilt gaan werken. Avison, Jones, Powell en Wilson (2004) 

vatten samen dat strategische alignering tussen de business units en de IT-afdeling noodzakelijk is 

om competitief te zijn op de markt. Het opereren in een sterk competitieve markt kan er dus voor 

zorgen dat de onderneming een oplossing moet zoeken om efficiënter te gaan werken. Deze redenen 

kunnen aanleiding geven tot het overgaan naar de methode van co-creatie van de SSC strategie. 

Deze methode zal op haar beurt dan aanleiding geven tot strategische alignering van de SSC’s.   

Naast de waaromvraag is het ook wetenswaardig te onderzoeken op welke manier de strategische 

alignering van SSC’s precies geïmplementeerd werd. De bekendste manier is de methode van Kaplan 

en Norton (2001; 2006).  

De proposities die ik hierbij kan formuleren gaan als volgt:  

Propositie 2a: Ten gevolge van een competitieve markt kan de onderneming overgaan tot 

efficiëntieverbeteringen die leiden tot een co-creatie van de SSC-strategie. 

Propositie 2b: Door problemen in de samenwerking tussen het SSC en de business units 

kan de onderneming overgaan tot een co-creatie van de SSC-strategie.  
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3.3.3 Onderzoeksvraag 3: Hoe beïnvloedt co-creatie van de SSC-strategie de 

strategische alignering en de autonome motivatie van middle managers en SSC-

managers? 

 

Bij het proces van co-creatie van de SSC-strategie wordt er een team gevormd. De definitie van een 

team gaat in de literatuur als volgt: “Een team bestaat uit een kleine groep personen die beschikken 

over complementaire vaardigheden en die zich verbinden tot het bereiken van een 

gemeenschappelijk einddoel, een reeks van performantiedoelstellingen en aanpak waarvoor de 

teamleden elkaar wederzijds verantwoordelijk houden.” (Katzenbach en Smith, 1993, p.112). Uit het 

onderzoek van Campion, Papper en Medsker (1996) blijkt dat de meest effectieve teams gevarieerde 

taken uitvoeren die door de teamleden betekenisvol worden aanzien. Tevens moeten de teamleden 

de bevoegdheid hebben om zelf beslissingen te nemen en moet er een onderlinge afhankelijkheid 

bestaan tussen de taken, de doelstellingen, de feedback en de diverse beloningen. De effectieve 

teams moeten bestaan uit leden die flexibel zijn in de taken die ze uitvoeren en die beschikken over 

complementaire vaardigheden. Daarnaast is de relatieve omvang van het team beperkt en moet er 

een effectieve communicatie en coöperatie tot stand komen. Tenslotte wordt de werkbelasting 

gelijkwaardig verdeeld onder de teamleden (Campion et al., 1996, p.450). Campion et al. (1996) 

toonden in hun onderzoek aan dat teams de effectiviteit kunnen verhogen indien ze zelf beslissingen 

kunnen nemen, indien er een onderlinge afhankelijkheid bestaat tussen de taken, feedback, 

doelstellingen en diverse beloningen en indien de leden flexibel zijn en beschikken over 

complementaire vaardigheden. 

 

Veel bedrijven maken gebruik van een co-creatieproces bij het invoeren van strategische alignering 

omdat de hele groep mee moet participeren aan dit proces. Men maakt hiervan gebruik omdat de 

co-creatie het aanvaardingsproces zal vergemakkelijken en de cultuurverschillen zal verminderen. Er 

is vaak tegenstand waar te nemen omdat men niet begrijpt waarom er verandering nodig is. Co-

creatie van de strategie is dus een ideale manier om verandering binnen een organisatie te 

implementeren (Vanmaele, 2012). Co-creatie of groepsparticipatie van de strategie geeft aan de 

deelnemende managers de opportuniteit om hun opinie over strategische uitganspunten te uiten. 

Ook zijn ze in de mogelijkheid om kennis uit te wisselen, bezorgdheden te uiten en 

verbeteringssugesties te doen (Wierdsma, 1999). Bruggeman et al. (2009, p.41) verklaren dat 

“dergelijke dialogen met sleutelfiguren in de organisatie het strategisch leren stimuleren dankzij een 

continu debat over de hypothesen die aan de basis liggen van de strategie. Op die manier kan de 

kwaliteit van de strategie continu verbeterd worden en ontwikkelt de organisatie de vaardigheid om 

proactief in te spelen op veranderingen in de omgeving”. Dankzij het co-creatieproces hebben de 
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managers samen en autonoom een besluit genomen. Hierdoor streven ze samen het organisatiedoel 

na en wordt er empowerment gecreëerd (Jager, Bruggeman, 2010). Doordat men allemaal aan één 

touw trekt, zal de samenwerking tussen de verschillende partijen vlotter verlopen en zal men bij 

problemen gemakkelijker hulp aan elkaar vragen. Dit alles zal een positieve invloed hebben op de 

strategische alignering van SSC’s.  

 

Kaplan en Norton (2006, p.263) verklaren dat motivatie een essentieel onderdeel is van de 

ontwikkeling van strategische alignering. Het is de drijfkracht van strategische alignering. Daarom 

veronderstel ik dat er ook een positief verband zal bestaan tussen co-creatie van de SSC-strategie en 

de strategische alignering van SSC’s. Het is dan ook een logisch verband. Volgens Prahalad en 

Ramaswamy (2004) mag het belang van co-creatie van strategie niet onderschat worden. Zij beweren 

dat ‘experience co-creation’ een positieve invloed heeft op de relatie tussen de onderneming en de 

klant. Hierdoor zal de onderneming beter kunnen inspelen op de behoeften van de klant en ontstaat 

er een soort feedbacksysteem waardoor men de zwaktes in de strategie kan blootleggen. We kunnen 

deze denkwijze doortrekken. Een veel voorkomend probleem tussen het SSC en de business unit is 

dat het SSC de noden van de interne klant niet goed begrijpt (Strikwerda, 2006). Dit komt door 

slechte communicatie en coördinatie. Co-creatie van de strategie vormt hier een ideale oplossing 

voor het probleem. Men zal samen een oplossing zoeken en er wordt synergie gecreëerd. Het zal er 

ook voor zorgen dat het proces van strategische alignering vlotter zal verlopen omdat iedereen 

betrokken is en autonoom gemotiveerd zal zijn. Latham et al. (1994) kwamen in hun studie tot het 

besluit dat participatie in de co-creatie van een strategie niet alleen zal leiden tot een stijging van de 

motivatie, maar ook tot beter deling van informatie. Elk individu heeft minstens één tot twee goede 

ideeën voor een nieuwe strategie te implementeren. Op deze manier kan men uit een grotere 

verzameling van ideeën de nieuw strategie creëren. Er zullen nieuwe visies en standpunten 

meegedeeld worden die anders nooit aan bod kwamen. Dit doordat de creativiteit zal gestimuleerd 

worden om na te denken over andere mogelijkheden. 

 

In mijn literatuurstudie had ik reeds besproken dat er vijf factoren bestaan die leiden tot meer 

strategische alignering. Luftman et al. (1999) verklaarden dat men meer strategische alignering 

creëert indien (1) men zich concentreert op het verbeteren van de relatie tussen de IT-afdeling en de 

business units, (2) men bij de ontwikkeling van de strategie aandacht besteedt aan participatie en 

coöperatie, (3) men ervoor zorgt dat de business partner goed verstaat wat men wilt en hen ook 

apprecieert, (4) men ondersteuning biedt vanuit de top en (5) men op een effectievere manier een 

prioriteit toekent aan projecten. Aan de hand van mijn onderzoek zal ik nagaan of co-creatie leidt tot 
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bovenstaande factoren. Indien dit zo is, dan is er een positief verband tussen co-creatie van de SSC-

strategie en de strategische alignering van SSC’s. 

 

Deze redenering maakt het mogelijk om volgende propositie te formuleren: 

 

P3a: Co-creatie van de SSC-strategie heeft een positief effect op de strategische alignering 

van SSC’s. 

 

 

Bruggeman et al. (2010, p.216) verklaarden dat “de impact van groepsparticipatie op 

prestatiemotivatie kan worden verklaard vanuit de ZDT, onder meer omdat de drie psychologische 

behoeften als volgt worden vervuld: (1) middle managers voelen zich meer gewaardeerd door deel te 

nemen aan het strategieproces (competentie), (2) het proces wordt ervaren als teamversterkend 

(verbondenheid) en (3) managers mogen verantwoordelijkheden opnemen om strategische 

initiatieven te implementeren (autonomie)”. Men moet er wel voor zorgen dat alle managers 

uitgenodigd worden en daadwerkelijk deelnemen aan het proces. Het niet uitnodigen van managers 

tot deze groep participatieve processen kan leiden tot een daling van hun autonome motivatie. Een 

opgelegde strategische keuze zouden leiden tot een negatieve beïnvloeding van de autonome 

motivatie. Ook Hunton en Gibson (1999) beweerden dat groepsparticipatie het zelfvertrouwen 

verhoogt en dus ook de autonome motivatie van de werknemer. Latham, Winters en Locke (1994) 

verklaren dat participatie in de formulering van de strategie leidt tot zelfwerkzaamheid. Deze 

zelfwerkzaamheid zal als gevolg hebben dat de competentie en dus ook de autonome motivatie 

wordt verhoogd. Uit het bovenstaande kan ik besluiten dat co-creatie van de SSC-strategie een 

positief effect heeft op de autonome motivatie van zowel de middle managers als de SSC-managers 

(zie figuur 10 en 11).  

 

Bij deze onderzoeksvraag onderzoek ik het effect van co-creatie van de SSC-strategie op zowel de 

strategische alignering van SSC’s als op de autonome motivatie van middle managers en SSC-

managers. Hierbij is het interessant om na te gaan via welke psychologische mechanismen 

(competentie, verbondenheid en/of autonomie) een positief effect kan gecreëerd worden.  
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Figuur 10 – Invloed van co-creatie van de SSC-strategie op de autonome motivatie van middle managers (eigen 
werk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze gedachtegang geeft aanleiding tot volgende proposities:  

P3b1: Co-creatie van de SSC-strategie heeft een positief effect op het gevoel van 

competentie, waardoor er een positieve invloed ontstaat op de autonome motivatie van 

middle managers.  

P3c1: Co-creatie van de SSC-strategie heeft een positief effect op het gevoel van 

verbondenheid, waardoor er een positieve invloed ontstaat op de autonome motivatie van 

middle managers. 

P3d1: Co-creatie van de SSC-strategie heeft een positief effect op het gevoel van 

autonomie, waardoor er een positieve invloed ontstaat op de autonome motivatie van 

middle managers. 

Figuur 11 – Invloed van co-creatie van de SSC-strategie op de autonome motivatie van SSC-managers (eigen 
werk). 
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Deze gedachtegang geeft aanleiding tot volgende proposities:  

P3b2: Co-creatie van de SSC-strategie heeft een positief effect op het gevoel van 

competentie, waardoor er een positieve invloed ontstaat op de autonome motivatie van 

SSC-managers. 

P3c2: Co-creatie van de SSC-strategie heeft een positief effect op het gevoel van 

verbondenheid, waardoor er een positieve invloed ontstaat op de autonome motivatie van 

SSC-managers. 

P3d2: Co-creatie van de SSC-strategie heeft een positief effect op het gevoel van 

autonomie, waardoor er een positieve invloed ontstaat op de autonome motivatie van SSC-

managers. 

 

3.3.4 Onderzoeksvraag 4: Hoe beïnvloeden de autonome motivatie van de middle 

managers en de autonome motivatie van de SSC managers elkaar? 

 

In de literatuur werd het verband tussen de autonome motivatie van een boven- en een 

ondergeschikte reeds onderzocht. Roth, Assor, Kanat-Mayon en Kaplan (2007) bewezen dat de 

autonome motivatie van leerkrachten de autonome motivatie voor het leren van studenten 

verhoogde. Dit in geval de leerkrachten een autonomie-ondersteunend gedrag vertoonden. Het 

concept autonomie-ondersteuning betekent dat een individu in een machtspositie (bv. een 

instructeur, leerkracht, enz.) iemand anders (bv. een leerling) de nodige informatie geeft en 

opportuniteiten geeft voor het maken van keuzes, op een zodanige manier dat de druk en de eisen 

geminimaliseerd worden. De student wordt bijvoorbeeld gestimuleerd om de gegeven informatie te 

gebruiken bij het oplossen van een probleem (Deci en Ryan, 1985). Autonomie-ondersteunend 

gedrag kan dus gecreëerd worden. De bovengeschikte moet op een zo objectief mogelijke en niet 

manipulatieve manier informatie verschaffen, opportuniteiten geven om keuzes te maken en 

aansporingen geven om zelf initiatief te nemen aan de ondergeschikte (Deci, Eghrari, Patrick en 

Leone, 1994; Baard et al., 2004).  

 

In de literatuur werd aangetoond dat autonomie-ondersteunend gedrag een positieve invloed heeft 

op autonome motivatie. Meer specifiek resulteert het in meer intrinsieke motivatie, grotere 

interesse, minder druk en spanning, meer creativiteit, meer cognitieve flexibiliteit, beter conceptueel 

leren, hoger zelfbeeld, meer vertrouwen, hogere volharding bij een gedragswijziging en betere 



 25 

psychologische gezondheid (Deci en Ryan, 1987). Men zal autonomie ondersteunend gedrag 

vertonen indien men zelf autonoom gemotiveerd is. In een studie van Williams, Freedman en Deci 

(1998) werd aangetoond dat autonomie-ondersteunend gedrag door dokters een positief effect 

heeft op de autonome motivatie van de patiënt. Dit was waar te nemen door een hogere graad van 

competentie na een periode van 12 maanden. Er is bewezen dat in autonomie-ondersteunende 

klassen meer intrinsieke motivatie (Deci, Schwartz, Sheinman, en Ryan, 1981) en internalisatie 

(Grolnick en Ryan, 1989) werden waargenomen dan in gecontroleerde klassen. Grolnick en Ryan 

(1991) toonden aan dat autonomie-ondersteunend ouderschap gerelateerd is aan grotere 

autonomie van hun kinderen wanneer zij hun schoolwerk doen.  

De auteurs Hardré en Reeve (2009) toonden in hun studie aan dat managers die een specifieke 

training ondergingen een autonomie-ondersteunende motiverende stijl tegenover hun medewerkers 

vertoonden. Hierdoor werd de autonomie in de werkplaats verhoogd en werd er een lagere 

gecontroleerde motivatie bij de medewerkers waargenomen. Dit resulteerde voor de medewerkers 

in een groter engagement ten opzichte van hun werkplek. 

Het gealigneerde SSC en de business units hebben geen ondergeschikte relatie omdat ze aan elkaar 

geen verantwoording moeten afleggen. Men kan wel stellen dat de business unit de interne klant is 

en dat het SSC zijn diensten aan hen verleend. Maar van een ondergeschikte relatie kan men niet 

spreken omdat het SSC een partner wordt van de business units dankzij de strategische alignering. 

Toch ga ik ervan uit dat de autonome motivatie van de middle managers deze van de SSC’s zal 

beïnvloeden omdat de business units toch voor een groot deel de opdrachtgevers zijn. Dit is 

gebaseerd op de situatie beschreven door Williams et al. (1998). In zijn studie was er sprake van dit 

verband tussen een patiënt en zijn dokter. Beiden hebben geen ondergeschikte relatie. Maar men 

kan wel stellen dat de patiënt de klant van de dokter is. Door deze redenering toe te passen op mijn 

onderzoek zou het mogelijk zijn dat de autonome motivatie van middle managers een positieve 

invloed uitoefent op de autonome motivatie van SSC-managers.  

Hieruit kunnen we volgende proposities formuleren: 

P4: De autonome motivatie van middle managers zal, indien zij autonomie-ondersteunend 

gedrag vertonen, bij de strategische alignering van SSC’s een positieve invloed uitoefenen 

op de autonome motivatie van SSC-managers. 
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Hoofdstuk 4: Onderzoeksmethode 
 

 

Na het formuleren van mijn onderzoeksvragen en proposities, kan ik overgaan naar het kiezen van 

een onderzoeksmethode. Aangezien er weinig onderzoek gedaan is naar het effect van strategische 

alignering van SSC op de autonome motivatie van middle managers, is het aangewezen om een 

kwalitatief onderzoek uit te voeren. De beste manier om dit te doen is aan de hand van een 

casestudie. Als onderzoeksmethode heb ik gekozen om twee exploratieve casestudies uit te voeren 

zodat ik een antwoord kan vinden op mijn onderzoeksvragen. Door twee cases te kiezen is een cross-

analyse mogelijk. De eerste casestudie is een nutsbedrijf dat beheerder is van aardgas, elektriciteit, 

kabeltelevisie en riolering in Vlaanderen. De tweede casestudie betreft een ziekenfonds. Beide 

Belgische ondernemingen hebben de voorbije jaren in hun strategisch aligneringsproces de SFO-

techniek van Kaplan en Norton geïntroduceerd.  

  

Ik heb voor deze methode gekozen omdat het moeilijk is om bepaalde sociale fenomenen te 

verklaren (Yin, 2009). De keuze om twee verschillende casestudies uit te voeren kwam voort uit de 

aanbeveling van Yin (2009) om indien mogelijk voor meerdere cases te kiezen. Hierdoor wordt de 

betrouwbaarheid van de conclusie verhoogd.  

 

 

4.1 Exploratief en kwalitatief onderzoek 

 

De casestudies die ik heb uitgevoerd zijn exploratief van aard. Het is de bedoeling om het terrein af 

te tasten en de weg te openen naar preciezer en uitgebreider onderzoek. Tegelijkertijd valt mijn 

onderzoek ook onder de categorie van verklarend onderzoek omdat ik uitzoek waarom de 

strategische alignering van SSC geïmplementeerd werd. Hierbij ondervraag ik waarom een bepaald 

gedrag of een bepaalde attitude zich heeft gemanifesteerd (De Pelsmacker en Van Kenhove, 2010). 

Ik hanteer een kwalitatief onderzoek in mijn thesis. Baarda, de Goede en Teunissen (2001) verklaren 

dat een kwalitatief onderzoek geschikt is om de beleving en betekenisgeving van participanten te 

leren kennen. Aanvullend op mijn kwalitatief onderzoek heb ik via een korte vragenlijst gepolst naar 

het niveau van autonome motivatie van mijn respondenten. Dit was noodzakelijk omdat autonome 

motivatie moeilijk correct te meten is aan de hand van een kwalitatief onderzoek. Ik heb hiervoor de 

vragenlijst gebruikt de resulteerde uit het onderzoek van Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin, en 

Malorni (2010). 
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4.1.1 Diepte-interviews  

 
Er bestaan verschillende manieren om een kwalitatief onderzoek uit te voeren. Ik heb ervoor 

gekozen om via diepte-interviews een antwoord op mijn onderzoeksvragen te vinden. Hierbij 

interview ik een kleine groep van (bevoorrechte) respondenten aan de hand van een weinig 

gestructureerde vragenlijst. Dit is volgens De Pelsmacker en Van Kenhove (2010) de beste manier om 

onderliggende motivaties en attitudes van managers aan de oppervlakte te brengen. Via deze 

werkwijze is het mogelijk om een verborgen (indirecte) vraagstelling te hanteren. Deze methode 

maakt het mogelijk om de respondenten hun verhaal te laten vertellen. Verhalen kunnen een enorm 

rijke hoeveelheid aan kwalitatieve data opleveren over de wijze waarop sociale ervaringen bij 

individuen gevormd worden (Baumeister en Newman, 1994). Deze methode is dus geschikt om de 

link tussen strategische alignering en de autonome motivatie van middle managers te onderzoeken.  

 

De ondervraagde respondenten zijn managers uit de SSC’s of uit de business die een expert in hun 

vakgebied zijn. Ze waren allen betrokken bij het ontwerp en/of de uitvoering van de strategische 

alignering. Het was van belang dat de managers in de onderneming actief waren nog voor er sprake 

was van de nieuwe strategische alignering. Op deze manier was ik in de mogelijkheid om een 

situatieschets te maken van voor en na de implementatie. De diepte-interviews zijn uitgevoerd aan 

de hand van een semigestructureerde vragenlijst. Eén voor de SSC’s en één voor de business units 

(zie bijlage 3). Het semigestructureerd interview start met gestructureerde vragen over een aantal 

thema’s die vooraf vastgesteld zijn. Op basis van de open beginvraag en de techniek van doorvragen 

worden de onderwerpen verder besproken en komt men tot de kern van het onderzoek (Baarda et 

al., 2001). Een belangrijk nadeel bij het uitvoeren van diepte-interviews is dat de kwaliteit van de 

data afhankelijk is van de moderator (De Pelsmacker en Van Kenhove, 2010). Het was dus belangrijk 

dat ik bij de interviews zo objectief mogelijk bleef. Dit heb ik verwezenlijkt aan de hand van een lijst 

met bijkomende vragen. De interviews met de business dienden dan ook vooral als controlemiddel 

om na te gaan of er geen onenigheden waren die de SSC mij niet zou mee delen. 

 

In totaal werden er zes respondenten geïnterviewd, van wie vier binnen het nutsbedrijf en twee 

binnen het ziekenfonds (zie tabel 1). De reden van het verschil ligt bij de datum van implementatie. 

Binnen het nutsbedrijf stond men al veel verder dan bij het ziekenfonds. Daarom was het 

noodzakelijk om bij het nutsbedrijf meerdere respondenten te interviewen en om enkel bij dit bedrijf 

gesprekken uit te voeren bij de business units. Ik heb ervoor gekozen om iedereen apart te 

interviewen zodat men elkaar niet kon beïnvloeden. Alle interviews zijn tussen mijzelf en de 

geïnterviewde contactpersonen gebeurd zodat de ondervragingsstijl dezelfde was voor alle 
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respondenten. De meeste interviews werden opgenomen zodat deze later herbeluisterd konden 

worden. Hierdoor gaat er geen belangrijke informatie verloren en is het mogelijk om achteraf een 

gedetailleerde analyse te maken. Hieronder vindt u een overzicht van wie er geïnterviewd werd en 

hoeveel tijd het in beslag nam. 

 

Tabel 1 – Overzicht afgenomen interviews (eigen werk). 

Onderneming Functie Duur interview Soort afdeling 

Nutsbedrijf Directeur ICT 1 uur SSC 

Nutsbedrijf ICT-manager 2.5 uur SSC 

Nutsbedrijf Klantendienst manager 25 min. Business unit 

Nutsbedrijf Klantendienst manager 30 min. Business unit 

Ziekenfonds ICT-manager 45 min. SSC 

Ziekenfonds HR-manager 1 uur SSC 
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Hoofdstuk 5: Beschrijving van de casestudies 
 

5.1 Casestudie: Nutsbedrijf: ICT-afdeling 

 

5.1.1 Beschrijving 

 

De onderneming zorgt voor de infrastructuur van diverse netwerken in België. Ze zorgt voor de 

levering van elektriciteit en aardgas en voor de afvoer van afvalwater en regenwater. Hiernaast biedt 

ze ook nog een breedbandnetwerk aan dat gebruikt wordt voor radio- en (interactieve) 

televisiesignalen en multimediatoepassingen. Het bedrijf is volledig eigendom van de gemeenten en 

de provincies. Aangezien het een semioverheidsbedrijf is, vervult het een belangrijke 

maatschappelijke taak. Deze houdt in dat het zorgt voor sociaal zwakkeren, voor de omgeving en 

voor een duurzaam en innovatief energiebeleid. Ze stelt ongeveer 1.600 medewerkers te werk, is 

actief in 126 gemeenten en heeft een omzet van meer dan een miljard euro per jaar. De 

maatschappelijke zetel situeert zich in Brussel, maar ze heeft exploitatievestigingen verspreid over 

Vlaanderen. Juridisch en bestuurlijk blijven de vennoten elk afzonderlijk bestaan. Voor 2006 bestond 

het bedrijf uit vier bedrijven, één in West-Vlaanderen, één in Brabant, één in Antwerpen en één in 

Limburg. Sinds 2006 zijn deze tot één bedrijf gefusioneerd. 

Binnen dit nutsbedrijf onderzoek in enkel de strategische alignering van de ICT-afdeling op de 

business units. De reden hiervoor is dat deze afdeling een geheel aparte strategische alignering heeft 

toegepast, verschillend van de andere SSC’s binnen de onderneming. De ICT-afdeling is een belangrijk 

SSC omdat ze de volledige werking van de onderneming ondersteunt. De bezigheden van deze 

afdeling kunnen in drie grote groepen onderverdeeld worden. De eerste is communicatie via gsm’s 

(1.200 stuks) en telefonie (1.600 stuks). Hierbij komen nog zo een 13.000 gsm kaarten die nodig zijn 

voor electriciteitsmetingen bij de externe klanten. De tweede groep betreft pc’s en end user 

materiaal. Deze levert en onderhoudt men voor ongeveer 2.000 interne klanten. De derde groep zijn 

toepassingen. Deze groep betreft een 24/7-systeem dat ter beschikking staat voor de hele 

onderneming. Hierbij komen nog de slimme meters die op lange termijn in Europa verplicht zullen 

worden. 
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5.1.2 Redenen voor de strategische alignering 

 

De fusie die in 2006 werd uitgevoerd, verliep niet zonder problemen voor de werking van en de 

samenwerking met de ICT-afdeling. De samensmelting van de vier bedrijven zorgde ervoor dat er een 

keuze gemaakt moest worden tussen de diverse systemen. Elke onderneming had hiervoor zijn eigen 

klantensysteem, mailsysteem, enz. Aangezien deze werkwijze niet efficiënt kon opereren, werd er 

gekozen om één systeem te houden. De andere drie bedrijven moeten zich aanpassen aan het 

nieuwe systeem. Hierdoor ontstond groot misnoegen vanuit het personeel dat zich moest 

aanpassen. Men verstond niet waarom hun systeem niet gekozen werd. Velen zagen deze 

verandering als een obstakel. De verschillende organisatieculturen sloten niet bij elkaar aan 

waardoor er spanningen tussen de werknemers ontstonden. Er was een andere manier van 

samenwerking nodig en sommige departementen hadden meer begeleiding nodig bij dit proces. Er 

was dus nood aan een grondige herstructurering doorheen de hele onderneming. De ICT-afdelingen 

ondervonden verschillende problemen. De verschillende gefusioneerde afdelingen werkten niet 

samen en iedereen bleef op zijn eigen manier werken. De afdeling kreeg teveel (onnodige) vragen 

binnen, oplopend tot zo een 30.000 per jaar. Ook de directie ondervond verschillende problemen 

omdat het systeem niet op deze nieuwe samenwerking afgestemd was. Vroeger was men alleen en 

nu moest men opeens samenwerken met anderen. Iedereen bleef op zijn eigen manier met het 

nieuwe systeem werken, met alle gevolgen van dien. Voor dit probleem wou de directie in 2009 een 

oplossing vinden. Dit gaf in 2010 aanleiding voor een nieuw programma en een reorganisatie, Fit-

2010 (op bedrijfsniveau) genaamd. Deze reorganisatie was nodig om de mensen binnen de 

onderneming samen te brengen.  

Met het Fit-2010 project wou de onderneming zich focussen op de strategie die ze wensten te 

hanteren. Dit werd bereikt door de missie en de visie van de onderneming te verduidelijken. Via een 

strategie map werd vastgelegd hoe ze deze missie zullen realiseren. Als laatste stap werd de strategie 

gecascadeerd naar alle afdelingen en niveaus binnen de onderneming. Dit was noodzakelijk door de 

eerder al vermelde structurele- en samenwerkingsproblemen. Er was nog een ander probleem dat 

moest aangepakt worden. Ten gevolge van een snel veranderend energielandschap werd er onder 

begeleiding van MC Kinsey in 2011 een strategische oefening gemaakt. Dit resulteerde in een 

verfijning van de missie en de visie. Hieruit volgde een nieuw strategisch plan, “Excellent” genaamd. 

Hieruit ontstond het PRO-FIT programma dat specifiek ontwikkeld werd om de samenwerking tussen 

de business units en de ICT-afdeling te verbeteren. PRO-FIT staat voor professionele IT met profit 

voor de business, met als slogan ‘samen slimmer’. Het is een programma op lange termijn om betere 
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alignering tussen de ICT-afdeling en de business units te verwezenlijken. Hierdoor gaan beiden op 

een structurele manier samenwerken. 

 

5.1.3 Strategisch aligneringsproces 

 

Door de verschillende problemen tussen de ICT-afdeling en de business units, wou men een betere 

alignering tussen de twee departementen creëren. Dit heeft men bekomen aan de hand van zeven 

iteraties die deel uitmaken van het PRO-FIT programma. Men is in het tweede kwartaal van 2013 

gestart met de implementatie van het vierde proces. Hieronder volgt een overzicht van de diverse 

uitgevoerde en nog uit te voeren fasen.   

Eerst en vooral moet de vraag geformaliseerd worden via een programma. Hierdoor kunnen de 

werknemers al hun vragen via hun computer doorsturen naar de ICT-dienst. Op deze vraag krijgen de 

medewerkers geformaliseerde feedback terug. Nadien kunnen zij ook hun mening kwijt of ze al dan 

niet een correct antwoord op hun vraag gekregen hebben.  Hierbij werd de IT-organisatie opgesplitst 

in drie grote delen: helpdesk, operaties en ingenieurs. De eerste groep beantwoordt de standaard 

vragen vanuit de business units, de tweede groep de iets moeilijkere vragen en de derde groep de  

meer compliceerde vragen3. Deze opdeling geeft een grotere focus aan de uit te voeren taak. Het 

systeem werd geïmplementeerd opdat de ICT-dienst overspoeld werd met teveel vragen en vaak ook 

vragen die niet altijd even waardevol waren. 

Ten tweede zorgt de ICT-afdeling ervoor dat de werknemers die vragen hebben en gebruik maken 

van het programma, een categorie kunnen aanduiden voor hun vraag. Deze wordt dan automatisch 

verwerkt en krijgt zo een bepaalde status als deze doorgezonden wordt naar de ICT-dienst. Deze 

kunnen drie verschillende statussen krijgen: incidenten, verzoeken en wijzigingen. Incidenten zijn 

problemen die optreden die dringend een antwoord vereisen (bv. PC start niet op). Verzoeken 

kunnen standaard of niet standaard zijn (bv. een nieuw online magazijn aanmaken). Een laatste 

categorie zijn wijzigingen. Hierbij kunnen werknemers voorstellen van bepaalde functies doen die 

moeten verbeterd worden. Hierbij ziet ICT erop toe dat bepaalde wijzigingen wel waarde toevoegen 

aan de onderneming. Door bijvoorbeeld lay-out te wijzigen zal er geen extra waarde gecreëerd 

worden. Deze analyse gebeurt in samenspraak met de business units. Per proces kanaliseert één 

persoon binnen de business units de vragen naar de ICT-afdeling. Hierdoor komen er minder vragen 

                                                           
3
 Een voorbeeld van een standaard vraag is een wijziging van een paswoord aanvragen. De moeilijkere vragen 

betreffen het creëren van een volledig nieuw programma. 
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binnen en worden alleen nog de ‘efficiënte’ behandeld. Er mogen met andere woorden alleen nog 

vragen gesteld worden die waardevol zijn. De business unit stelt haar eigen vragen in vraag. 

Ten derde worden de testen niet meer elke dag of elke keer als er een vraag binnenkomt uitgevoerd. 

De reden hiervoor is dat er teveel testdagen zijn die telkens grote wijzigingen met zich mee kunnen 

brengen. Daarom worden verschillende testen per periode samen gebundeld. Deze worden releases 

genoemd. Wanneer deze releases in productie gaan en getest worden, moet overeen gekomen 

worden met de business units. Het bijkomend voordeel van zo een release bord is dat iedereen op de 

hoogte is van wat er wanneer geteld zal worden en in productie zal gaan. Men is dus geïnformeerd 

en kan zoveel feedback geven als men wilt. 

Ten vierde moet er van het proces van ontwerp tot productie een grondige analyse gemaakt worden. 

Men moet er zeker van zijn dat de oplossing efficiënt is. Om een grondige analyse te maken van hoe 

men het probleem zal aanpakken en uitvoeren, doet men beroep op het V-model4 (zie figuur 12). In 

deze modellen wordt er evenwichtig aandacht besteed aan de ontwikkeling en verificatie. Het is een 

softwareontwerp dat is opgedeeld in een aantal fasen die elk een aantal vooraf gedefinieerde 

producten opleveren (IAGB, 2013). Tot deze vierde stap heeft het nutsbedrijf momenteel 

geïmplementeerd. 

 

Figuur 12 – V-model (Knaus, Aougab, en Bentahar, 2004, p.9) 

 

                                                           
4
 Het V-model werd ontwikkeld in 1986 door IAGB en is gebaseerd op het watervalmodel. 
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Het V-model is een stappenplan dat uitlegt hoe men van ontwikkeling naar productie van een 

product gaat. Men kan drie grote fases onderscheiden: analyse, technische analyse en bouw van het 

product. Wanneer de producten van de ene fase zijn afgewerkt, vormen ze een basis voor de 

volgende fase. Hierdoor kan er dus niet aan de volgende fase begonnen worden zonder dat de 

producten van de voorgaande fase afgewerkt en goedgekeurd zijn. Dit proces herhaalt zich voor alle 

fasen tot dat men het eindproduct heeft afgewerkt (Product Lifecycle Management, 2013). Het is dus 

belangrijk dat de ICT-afdeling samen met de business een goede analyse maakt zodat men 

problemen die in de toekomst kunnen optreden kan voorkomen. Het is uiterst belangrijk dat het 

beginproduct goed is omdat dit de basis vormt voor de volgende fase. Indien het niet goed is komt 

men pas op het einde van het proces te weten of de vraag verkeerd was of verkeerd geanalyseerd 

werd. Aan de hand van dit proces wordt het voor de ICT-dienst duidelijk om te weten wat de echte 

noden zijn van de business en hoe zij hiervoor een oplossing kunnen vinden. 

Om het PRO-FIT programma efficiënt te laten verlopen en deze nieuwe manier van werken te 

kunnen ondersteunen, was er nood aan een wijziging van samenwerking tussen de ICT-afdeling en de 

business units. Daarom werd er een algemene profitstuurgroep en voor elk project een projectgroep 

opgericht (zie figuur 13). Dit zorgt ervoor dat het PRO-FIT programma gemakkelijker kan uitgevoerd 

worden. 

Figuur 13 – Organisatiestructuur projecten nutsbedrijf (eigen werk). 

 

 

In de profitstuurgroep vinden de belangrijkste onderhandelingen plaats tussen de ICT-afdeling en 

haar interne klanten. De samenstelling bestaat uit een voorzitter (de ICT directeur), de verschillende 

afdelingshoofden vanuit de business units en enkele managers uit de ICT-afdeling. Hier wordt er 

onder andere besproken hoeveel releases er plaats zullen vinden per jaar en wie welke releases voor 

zijn rekening zal nemen. Vanuit de business werden er tien releases per jaar gevraagd omdat men 

vreesde voor een daling van de flexibiliteit. Dit aangezien de vragen naar de ICT-afdeling toe nu niet 

constant verwerkt zullen werden. Maar een release bestaat uit verschillende stappen die 
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gerespecteerd moeten worden. Sommige zijn voor ICT, sommige voor de business unit en andere 

worden samen uitgevoerd. Bij nader onderzoek bleek tien releases teveel te zijn omdat het in een 

tijdschema van een jaar niet haalbaar was. Hierdoor werd er gekozen om jaarlijks zeven of acht 

releases te laten plaatsvinden. Als alle voorbereidingen en regels gemaakt waren, kon de 

projectgroep beginnen werken aan de release. Deze groep bestaat uit werknemers van de ICT-

afdeling en de business units. Zij zullen door middel van samenwerking het project uitvoeren. Deze 

groepen worden niet per afdeling georganiseerd. 

De volgende stappen van het PRO-FIT programma die in de toekomst nog uitgevoerd moeten 

worden zijn onder andere het opstellen van een projectmethodologie (hoe gaat men de projecten 

beheren) met daarboven op een portofolio management (projecten bekijken in context van elkaar en 

keuzes maken welke projecten samen uitgevoerd kunnen worden) rekening houdend met een 

capaciteitsplanning. Daarnaast wil men een pool van projectleiders creëren. Deze mensen zullen zich 

specialiseren in het leiden van projecten via diverse opleidingen en focus. In de verre toekomst werkt 

men ook nog de IT governance verder uit. 

Door de implementatie zijn niet alleen de verschillende werkwijzen, maar ook de onderlinge relaties 

tussen de ICT-afdeling en de business unit veranderd. Deze wijzigingen kunnen een effect hebben op 

de autonome motivatie zowel van de middle managers uit de business units als van de managers uit 

de ondersteunende diensten.  

 

5.2 Casestudie: Ziekenfonds: HR- en ICT-afdeling 

 

5.2.1 Beschrijving 

 

Het ziekenfonds is ontstaan op 1 januari 2001 uit een fusie van een ziekenfonds uit West-Vlaanderen 

en een ziekenfonds uit Antwerpen. Deze fusie was niet het gevolg van financiële problemen, maar 

van een steeds nauwere samenwerking tussen beide ondernemingen. Het is een ziekenfonds dat 

ontstaan is uit het pure bedrijfsleven. Dit wil zeggen dat het niet voortvloeit uit de activiteiten van 

één of meerdere vakbonden, maar gewoon werd opgericht als onderneming op zich. Het bedrijf telt 

meer dan 380.000 klanten en stelt meer dan 1.250 werknemers te werk. Ondertussen is de 

onderneming uitgegroeid tot een groep met diverse entiteiten die elk hun eigen activiteiten 

organiseren. Deze activiteiten omvatten onder andere een ziekteverzekering en aanvullende 

diensten, bewegings- en voedingsadvies, infosessies, doe-sessies, gezondheidscheck-up, reisbureau 

en organisator van groepsreizen, verzekeringsagentschap, verhuur appartementen, kinderopvang, 
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vrijwilligerswerking, huishoud- en strijkhulp (via dienstencheques), enz. De ondernemingsgroep biedt 

deze diverse activiteiten aan onder een nieuwe structuur en aan de hand van vier grote thema’s: 

gezondheid, vakantie, vitaliteit en comfort. Binnen deze onderneming heb ik zowel een interview 

uitgevoerd bij de ICT-afdeling als bij de HR-afdeling. Hieronder bespreek ik kort beide 

departementen. 

De ICT-afdeling wordt voor een groot gedeelte uitbesteed, maar draagt wel de 

eindverantwoordelijkheid voor de geleverde resultaten. Het is dus een kleinere afdeling binnen de 

onderneming.  Het departement bestaat uit vier grote cellen: de ondersteuning van pc’s, servers, 

telefoons, enz., de ontwikkeling van nieuwe applicaties voor niet-ziekenfondsafdelingen (bv. reizen, 

dienstencheques, enz.), de ondersteuning van aangekochte applicaties en het onderhoud van de 

externe mainframe omgeving voor de transacties. 

De HR-afdeling van het ziekenfonds is verantwoordelijk voor de aanwerving en het ontslag  van het 

personeel van alle afdelingen. Zo stelt ze vacatures op en regelt ze de selectie- en 

aanwervingsprocedure. Ook is deze afdeling bevoegd voor het aanbieden van bijkomende 

opleidingen voor de interne medewerkers, de verloning, het welzijn en de sociale relaties, de 

opvolging inzake werkverzuim, de jaarlijkse evaluatie, enz. Daarnaast waakt ze over de toepassing 

van de wettelijke regels van werkgeverszijde en in het kader van het sociaal overleg. Ze  fungeert als 

bemiddelaar tijdens de dialoog tussen afdelingen en sociale partners. De HR-dienst vormt dus de 

schakel tussen alle medewerkers van het ziekenfonds. 

 

5.2.2 Redenen voor de strategische alignering 

 

In juni 2011 wou de directie iets doen aan de organisatiestructuur. De organisatie was te intern 

georganiseerd.  Er waren twee redenen waarom er werd overgegaan tot een strategische alignering. 

Ten eerste was er de externe situatie. Het ziekenfonds is een doorgeefluik tussen zorgverstrekkers en 

overheid die een deel van deze noden verzorgt. Het krijgt dus financiële middelen van de overheid 

die niet onuitputtelijk zijn. Het is alom bekend dat de overheid zwaar moet besparen en de 

zorgsector is hiervan niet vrijgesteld. De inkomsten namen dus af, terwijl de klanten en de overheid 

ondertussen een grotere service verwachtten. Het ziekenfonds kon dus twee verschillende kanten 

uit. Ofwel sneed men in de kwaliteit en dienstverlening, ofwel ging men proberen groeien zodat de 

medewerkers in dienst konden blijven en er toch een hoge service kon geleverd worden. Uit deze 

brainstormsessie bleek dat de klant het meest kostbare goed is van het ziekenfonds. Hierdoor werd 

er beslist om voor het tweede alternatief te kiezen en dus een groeistrategie te volgen. De klant staat 
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centraal en de focus ligt nu volledig op ‘total customer experience’. Het ziekenfonds ging zich beter 

organiseren om de klant een zo kwalitatief en kwantitatief mogelijke dienstverlening te geven. Op 

deze manier wordt de toekomst van het ziekenfonds en haar medewerkers gevrijwaard. Als tweede 

reden voor de strategische alignering werd de efficiëntie-overweging aangehaald. Het was de 

bedoeling om de organisatie als een goed geoliede machine te doen werken zodat men succesvol 

kon zijn in een competitieve markt. Dit was uiteraard niet mogelijk als de medewerkers niet met 

elkaar, maar naast elkaar werkten. Enkel de corebusiness afdelingen (klantendienst, verkoop en 

operaties) werkten nauw samen met elkaar, maar met de ondersteunende diensten verliep het 

contact stroef. Dit kwam doordat zij geen directe impact hadden op de resultaten. Daarom werden 

zij als onbelangrijk beschouwd. Deze gedachtegang wou men veranderen. Het ziekenfonds ging over 

naar een nieuwe functionele organisatie zodat de verschillende afdelingen beter met elkaar konden 

samenwerken. 

 

5.2.3 Strategisch alingeringsproces 

 

Eind 2011 werd vanuit de ondernemingsleiding het project ROOS opgericht. Hierbij werd de visie, de 

missie en de strategie op ondernemingsniveau volledig herbekeken en aangepast. Er ontstond een 

nieuwe organisatiestructuur en nieuwe rollen voor de diverse ondersteunende afdelingen (HR, 

finance, facilities, ICT, enz.). Hierdoor ontstond er een functionele organisatie gericht op drie 

belangrijke pijlers: de klant, de operaties en de marketing en de communicatie (figuur 14). Deze 

pijlers kwamen voort uit de gevoerde strategie-oefening en vormden de nieuwe focus van het 

ziekenfonds. 

Figuur 14 – Organisatie ziekenfonds (eigen werk). 

1e Pijler 2e Pijler 3e Pijler 

Klant Operaties 
Marketing en 
communicatie 

Ondersteunende diensten (HR, finance, facilities, ICT, enz.) 
 

Na deze verandering was het aan de diverse afdelingen om in het voorjaar van 2012 via cascadering 

hun missie, hun visie en hun strategie aan te passen aan deze van de onderneming en aan deze van 

hun interne partners. Elk SSC creëerde samen met haar interne klanten een nieuwe strategie die zou 

helpen om klantgerichter te werken. Men deed dit aan de hand van een tweedaagse workshop, 
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georganiseerd per afdeling. Elke afdeling ontwierp een strategie map met de daarmee samengaande 

strategische initiatieven, afdeling strategische plannen genaamd. Na deze co-creatieoefening werkte 

het SSC haar strategie map verder uit en zocht ze een nieuwe aanpak. De bedoeling van deze 

strategische alignering van SSC’s was dat het SSC een business partner van de business units werd.  

Aangezien de medewerkers de belangrijkste assets zijn die het ziekenfonds heeft, was de HR-afdeling 

het eerste SSC binnen het ziekenfonds dat het strategisch aligneringsproces uitgevoerd heeft. Initieel 

werd de aanpak niet door iedereen met open armen ontvangen. De business units zagen deze 

proactieve houding als een soort van bemoeienis. Maar in mei 2012 werd de beslissing definitief 

genomen. De SSC’s werden een business partners. Er werd verwacht dat ze niet alleen 

ondersteunende diensten verleenden, maar nu ook proactief meedachten met de business units. 

Nadat de beslissing definitief genomen werd, werden de SSC’s spontaan en informeel gecontacteerd 

voor extra hulp vanuit de business units. Er was dus snel een formeel proces nodig om deze nieuwe 

vorm van samenwerking te ondersteunen. 

Het proces werd in werking gesteld vanaf begin 2013. Het bestaat uit twee fases en een 

releaseoefening die tweemaal per jaar gehouden wordt. In de eerste fase zitten de managers en 

verantwoordelijken van het SSC en de business units één maal per kwartaal samen. In de tweede 

fase wordt er binnen elk SSC personeel aangeduid die de taak van business partner op zich zullen 

nemen. Zij zullen instaan voor de communicatie tussen het SSC en de business units. Twee keer per 

jaar wordt er door de SSC’s een release oefening gehouden, één keer in het begin en één keer in het 

midden van het jaar. Hierbij wordt de strategie map gealigneerd met deze van het voorgaande jaar. 

Dit is het ideale moment om de werking van de strategie te beoordelen en indien nodig bij te sturen. 

Bij deze release oefening zitten de SSC’s samen met de business units en kan er feedback gegeven 

worden op de geleverde prestaties. 

5.3 Gelijkenissen en verschillen tussen de casestudies 

 

Als ik de externe marktsituatie van beide ondernemingen van de casestudies bekijk, kan ik 

concluderen dat ze beiden actief zijn in een competitieve markt met veel concurrentie. Hierdoor 

worden ze beïnvloed door vergelijkbare externe factoren (bv. competitie, kritische consumenten, 

overheidscontrole, enz.). Intern heb ik bij het nutsbedrijf een evaluatie van de ICT-afdeling gedaan. 

Bij het ziekenfonds heb ik een evaluatie uitgevoerd van zowel de ICT- als de HR-afdeling. Dit maakt 

het mogelijk om een crossanalyse uit te voeren. Ik kan de twee bedrijven hun ICT-afdeling vergelijken 

en ik kan ook een vergelijking maken binnen één bedrijf tussen twee SSC’s, namelijk de ICT- en de 

HR-afdeling.  
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Hoofdstuk 6: Vragenlijst: meting autonome motivatie 
 

Het kan interessant zijn om na te gaan hoe hoog of hoe laag de autonome motivatie is bij de 

respondenten van de bedrijven in mijn casestudies. Om een indicatie te krijgen, heb ik gebruik 

gemaakt van de Engelstalige vragenlijst van Gagné et al. (2010): ‘The motivation at work scale’ 

(MAWS). Deze vragenlijst peilt via 12 items naar de graad van autonome motivatie en van 

gecontroleerde motivatie. Er werd gebruik gemaakt van een 7-punt Likertschaal gaande van 1 (“not 

al all”) tot 7 (“exactly”). De vragenlijst is onderverdeeld in vier verschillende segmenten. Zo peilen de 

eerste drie vragen naar de intrinsieke motivatie, de volgende drie naar de geïdentificeerde motivatie, 

de voorlaatste drie naar de geïntrojecteerde motivatie en de laatste drie naar de extrinsieke 

motivatie (zie bijlage 4). 

Alle zes de respondenten hebben de vragenlijst online, volledig en correct ingevuld. Een overzicht 

van de resultaten is terug te vinden in tabel 2. Door per respondent het gemiddelde te berekenen 

van de intrinsieke en de geïdentificeerde motivatie enerzijds en van de geïntrojecteerde en 

extrinsieke motivatie anderzijds, bekwam ik een indicatie van respectievelijk de autonome en de 

gecontroleerde motivatie. Dit is wetenswaardig zodat ik kan nagaan of alle respondenten wel 

autonoom gemotiveerd zijn, zodat ik mijn proposities al dan niet kan verifiëren.  

Uit de resultaten blijkt dat alle respondenten kunnen beschouwd worden als autonoom 

gemotiveerd. Op een schaal van 7 schommelen de waarden tussen 4,50 en 6,33. Opvallend is wel dat 

de respondenten uit het ziekenfonds een hoge gecontroleerde motivatie vertonen ondanks het feit 

dat ze ook hoog scoren op de autonome motivatie. Bij het nutsbedrijf kan ik met uitzondering van 

één respondent besluiten dat de gecontroleerde motivatie laag is.  
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Table 2 – Resultaten vragenlijst (op een 7-punt likertschaal). 

 
ICT 

directeur 
ICT 

manager 

Klanten-
dienst 

manager 

Klanten-
dienst 

manager 

HR 
manager 

ICT 
manager 

 Nutsbedrijf Ziekenfonds 

Because I enjoy this work very much 6 6 5 5 7 5 

Because I have fun doing my job 7 6 5 5 6 5 

For the moments of pleasure that this job brings me 5 5 5 4 6 5 

I chose this job because it allows me to reach my life goals 4 5 6 4 6 6 

Because this job fulfills my career plans 4 4 6 5 7 6 

Because this job fits my personal values 5 7 5 4 6 6 

Autonome motivatie 5,16 5,50 5,33 4,50 6,33 5,50 

Because I have to be the best in my job, I have to be a “winner” 3 3 5 2 7 3 

Because my work is my life and I don’t want to fail 2 3 4 1 6 5 

Because my reputation depends on it 2 3 4 1 4 4 

Because this job affords me a certain standard of living 3 3 6 2 5 5 

Because it allows me to make a lot of money 3 1 5 1 5 5 

I do this job for the paycheck 3 2 3 1 4 4 

Gecontroleerde motivatie 2,66 2,50 4,50 1,33 5,16 4,33 
 

 Intrinsieke motivatie Autonome 
motivatie  Geïdentificeerde motivatie 

 Geïntrojecteerde motivatie Gecontroleerde 
motivatie  Extrinsieke motivatie 
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Hoofdstuk 7: Resultaten en discussie 
 

Na een grondige beschrijving van de casestudies, ga ik aan de hand van de diepte-interviews met de 

respondenten uit het nutsbedrijf en het ziekenfonds na of de 13 vooropgestelde proposities 

geverifieerd kunnen worden. De eerste drie proposities gaan over het verband tussen de strategische 

alignering en de autonome motivatie van middle managers. De volgende twee proposities 

behandelen de antecedenten die aanleiding geven tot co-creatie van de SSC-strategie. De zesde 

propositie spreekt zich uit over de invloed van co-creatie van de SSC-strategie op de strategische 

alignering van SSC’s. De zes volgende proposities nemen het effect onder handen van co-creatie van 

de SSC-strategie op zowel de autonome motivatie van de middle managers als deze van de SSC 

managers onder handen. Deze proposities worden telkens per twee behandeld omdat het effect op 

de autonome motivatie van middle managers en SSC-managers vaak door dezelfde factoren wordt 

veroorzaakt. Tot slot behandelt de laatste propositie de invloed van de autonome motivatie van 

middle managers en hun autonomie-ondersteunend gedrag op de autonome motivatie van SSC-

managers.   

In hoofdstuk zes werd reeds aangetoond dat de middle managers en de SSC-managers autonoom 

gemotiveerd zijn (supra p.38). Door onderstaande proposities5  te verifiëren wil ik een beeld vormen 

via welke psychologische mechanismen (competentie, verbondenheid en/of autonomie) deze stijging 

zich ontwikkeld heeft en of de oorzaak bij de strategisch alignering van SSC’s en/of bij de co-creatie 

van de SSC-strategie ligt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Dit heeft betrekking op de proposities 1a, 1b, 1c, 3b1, 3b2, 3c1, 3c2, 3d1, 3d2. 
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7.1 Proposities 

 

7.1.1 Proposities met betrekking tot strategische alignering 

 

Propositie 1a: De strategische alignering van SSC’s heeft een positieve invloed op het 

gevoel van competentie van middle managers in de business units, waardoor hun 

autonome motivatie zal stijgen. 

 

Resultaten 

Bij beide casestudies werd een verhoging van de autonome motivatie bij middle managers 

waargenomen door de strategische alignering van SSC’s, dankzij een hoger gevoel van competentie. 

De aangehaalde argumentatie door de middle managers en de SSC-managers was een beter 

feedbacksysteem en het gemakkelijker halen van targets. 

Indien er zich bij het nutsbedrijf een probleem voordeed dat volgens de middle managers in de 

business units door de ICT-afdeling opgelost moest worden, kreeg men vaak geen reactie of pas na 

enkele weken een antwoord omdat de vraag bij de verkeerde persoon terecht kwam. Nu zorgt de 

ICT-dienst ervoor dat ze een nuttig antwoord op hun vragen krijgen, in een zo kort mogelijke 

wachttijd. Dit werd mogelijk gemaakt doordat de ICT-afdeling zich heeft geherstructureerd in drie 

afdelingen (helpdesk, operaties en ingenieurs). Elke afdeling behandelt een bepaald soort vraag. Zo 

ontfermt de helpdesk zich over de basisvragen zoals aanvraag van een paswoord, de operaties 

beantwoorden iets gespecialiseerdere vragen en de ingenieurs beantwoorden de meest 

gecompliceerde vragen. Op deze manier wordt er focus gecreëerd en moet niet iedereen alle taken 

uitvoeren, maar zich concentreren op een deelaspect.  Door een filtersysteem komen de vragen 

direct bij de juiste persoon in de juiste afdeling terecht. Bij het versturen van een vraag naar de 

ingenieursafdeling van de ICT-dienst moet er eerst overleg gepleegd worden met een 

contactpersoon binnen de business units. Er zijn slechts een 30-tal medewerkers die rechtstreeks aan 

deze derde afdeling vragen kunnen stellen. Indien zij bevinden dat de vraag binnen de business unit 

beantwoord kan worden of geen waarde biedt tot de onderneming, zal deze vraag niet verstuurd 

worden. Dit zorgt voor meer zekerheid, duidelijkheid en betere feedback.  
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De directeur van de ICT-afdeling van het nutsbedrijf verklaarde het volgende: 

“De managers van de business units weten nu veel beter waar ze met hun vragen moet zijn. 

Ze komen terecht bij de juiste persoon en krijgen effectief feedback op hun problemen. 

Vroeger kregen ze vaak geen reactie of slechte hulp en dit zorgde voor veel frustratie.”  

Een ander aangeklaagd probleem was dat er weinig waardering was voor de controletesten die de 

business units uitvoerden om na te gaan of het geproduceerde programma wel effectief werkt. 

Terwijl de middle managers nog aan het testen waren, ontwikkelde de ICT-afdeling al een nieuw 

programma dat compatibel moet werken met hetgeen ze aan het testen zijn. Dit vraagt alleen maar 

om problemen want indien er een fout zit in het programma dat men aan het testen is, werkt het 

programma dat men aan het produceren is sowieso niet. Hierdoor moet men dus telkens opnieuw 

beginnen. Dit is voor de middle managers frustrerend omdat hun werk niet geapprecieerd werd en er 

heel veel dubbel werk gedaan werd. Nu zorgt men er voor aan de hand van de releases dat business 

alles in één keer kan testen en indien er nog ergens problemen zijn, kan dit opgelost worden. 

Hierdoor voelen de middle managers zich meer gewaardeerd. Daarbovenop voorziet de ICT-afdeling 

verschillende trainingen voor de middle managers die hen zal helpen de werking beter te begrijpen.  

In de casestudie bij het ziekenfonds werden dankzij de strategische alignering de ondersteunende 

diensten nu business partners van de business units. Dit betekent voor de middle managers extra 

hulp indien deze strategische alignering goed functioneert. Aangezien de strategie, de visie en de 

missie van de HR- en de ICT-afdeling van het ziekenfonds afgestemd is op deze van de business units 

werd het voor de middle managers gemakkelijker om hun targets te halen. Ze worden nu zo efficiënt 

mogelijk ondersteund. 

Een manager van de ICT-afdeling van het ziekenfonds verklaarde het volgende: 

“Binnen het SSC zorgen we ervoor dat de persoonlijke doelstellingen van onze medewerkers 

afgestemd worden op de doelstellingen van de business units die we moeten ondersteunen. 

Niet zozeer op de manier van ‘er moeten x aantal tickets per uur verwerkt worden’, maar 

meer in de zin van ‘hoe draagt de job van deze persoon bij tot de realisatie van de algemene 

bedrijfsstrategie’. Hierdoor zijn we in staat om een grotere service te verlenen aan de 

business units die op hun beurt beter kunnen presteren.” 

Discussie 

Doordat in beide casestudies de zinvolheid van het werk van de middle managers gestimuleerd 

wordt, nl. aan de hand van meer feedback en het gemakkelijker behalen van targets, wordt hun 
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autonome motivatie verhoogd. Ook werd er een hoger gevoel van appreciatie waargenomen 

doordat nutteloos werk geminimaliseerd werd. Deze bevindingen zijn complementair met wat terug 

te vinden is in de literatuur van Deci en Ryan (1985) en Decoene en Bruggeman (2006). Decoene en 

Bruggeman (2006) veronderstelden namelijk een positieve relatie tussen de strategische alignering 

en de autonome motivatie op basis van een hoger gevoel van competentie. Het hoger gevoel van 

competentie wordt enerzijds gecreëerd door de managers de opportuniteit te geven om te leren uit 

de feedback die ze krijgen en anderzijds door hen het gevoel te geven dat ze zinvolle taken 

uitvoeren. Beide aspecten werden in de casestudie geverifieerd. 

 

Propositie 1b: De strategische alignering van SSC’s heeft een positieve invloed op het 

gevoel van verbondenheid van middle managers in de business units, waardoor hun 

autonome motivatie zal stijgen. 

 

Resultaten 

In beide casestudies zorgde het strategisch aligneringsproces ervoor dat het SSC en de business units 

regelmatiger samen rond de tafel gingen zitten om een klantgerichte ondersteuning mogelijk te 

maken.  

Bij het uitvoeren van de interviews bij het nutsbedrijf werd deze propositie sterk beaamd. Dankzij de 

oprichting van de PROFIT stuurgroep en de tijdelijke projectgroepen kwamen de middle managers 

vaker in contact met de ICT-managers. Deze formele overlegorganen zorgden voor meer 

communicatie en een betere samenwerking doordat de juiste mensen bij elkaar gezet werden in de 

projectgroepen.  

Een middle manager van de klantendienst van het nutsbedrijf verklaarde het volgende: 

“Om de strategische alignering goed te laten verlopen worden wij ongeveer zeven keer per 

jaar formeel uitgenodigd door de ICT-afdeling. Op deze manier worden wij meer betrokken bij 

de werking van hun afdeling, hoe zij problemen aanpakken en wat we van hen kunnen 

verwachten. Ik heb het gevoel dat ik meer op hen kan rekenen en dat schept een bepaalde 

band. ” 

Ook werd door de middle managers en de directeur van de ICT-afdeling aangegeven dat er een 

grotere betrokkenheid gecreëerd werd doordat de business units meer informatie kregen. Na elke 

productontwikkeling door de ICT-afdeling kregen alle medewerkers van de business units een 
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releasenote ter beschikking. In deze releasenote werd er van A tot Z uitgelegd hoe het nieuwe 

systeem werkt. Vroeger werd het systeem geïmplementeerd zonder veel extra uitleg. Hierdoor 

voelen de middle managers zich meer verbonden met de werking van de ICT-afdeling. 

In de casestudie van het ziekenfonds was duidelijk een positieve invloed waarneembaar van de 

strategische alignering van SSC’s op de autonome motivatie van middle managers. Toen de 

uiteindelijke beslissing genomen was dat de SSC’s strategisch gingen gealigneerd worden met de 

business units en de SSC’s business partners werden, was er een duidelijke stijging waarneembaar bij 

het gevoel van verbondenheid bij middle managers. 

Een manager van de HR-afdeling van het ziekenfonds verklaarde het volgende: 

“Nadat de beslissing tot strategische alignering definitief genomen was, kregen we spontane 

reacties vanuit de business units. Ze stelden op een informele manier allerlei vragen aan de 

HR-afdeling. Dit hadden we niet verwacht en heeft ons aangenaam verrast. De middle 

managers willen nu echt met ons samenwerken. Meer nog, ze willen deel uitmaken van onze 

activiteiten.”  

Er was nog maar net sprake van een nieuwe aanpak en rol die de HR-afdeling zou gaan vervullen. 

Onmiddellijk ondervond men hierop een positieve reactie vanuit de business units. Zij waren bereid 

de dialoog aan te gaan met de SSC’s die nu de taak van business partner op zich gingen nemen. Er 

waren op dat moment zelfs nog structurele veranderingen uitgevoerd. Ook bij de ICT-afdeling werd 

deze wijziging goed ontvangen. 

Een manager van de ICT-afdeling van het ziekenfonds verklaarde het volgende: 

“De shift van ondersteunende dienst naar business partner creëerde een grotere 

betrokkenheid tussen de SSC’s en de business units. De ICT-afdeling ging voortaan op een 

proactieve manier zoeken naar methodes hoe ze de business units kon helpen. Men ging 

bijvoorbeeld zelf in de data op zoek naar gegevens die nuttig konden zijn, zonder dat er een 

vraag vanuit de business units kwam.” 

Uit bovenstaande uitspraak blijkt ook dat de vraag tot meer verbondenheid niet onbeantwoord 

bleef. De SSC’s speelden in op de vraag vanuit de business units door hen te helpen waar nodig. Dit 

was initieel niet gemakkelijk omdat de SSC’s achterstallige kennis hadden van de werking van de 

business units. In 2012 werden deze wijzigingen omgezet en ondersteund door formele processen en 

konden de SSC’s bijbenen. Zo nodigde de ICT-afdeling binnen het ziekenfonds tweemaal per maand 

de verschillende business units uit om met hen proactief mee te denken naar oplossingen voor hun 
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problemen. Dit zorgde voor een nog betere samenwerking en een hoger gevoel van verbondenheid 

van de middle managers ten opzichte van de SSC’s. De managers begrepen beter tot wat het SSC in 

staat was en wat men precies kon verwachten. Men komt op een meer regelmatige basis in contact 

met elkaar dan voorheen. 

Discussie 

Beide casestudies verifiëren wat reeds in de literatuur door Deci en Ryan (1985) en Decoene en 

Bruggeman (2006) aangegeven werd. In de casestudies werd er een positief gevoel van 

verbondenheid waargenomen. De strategische alignering van SSC’s heeft een positieve invloed op 

een hoger gevoel van verbondenheid en dit hoger gevoel van verbondenheid heeft een positief 

effect op de autonome motivatie van middle managers.  

 

Propositie 1c: De strategische alignering van SSC’s heeft een positieve invloed op het 

gevoel van autonomie van middle managers in de business units, waardoor hun autonome 

motivatie zal stijgen. 

 

Resultaten 

In beide casestudies is er bij sommige middle managers een effect waargenomen tussen de 

strategische alignering en het gevoel van autonomie. Er is sprake van zowel een positief als een 

negatief effect.  

Uit het diepte-interview bij het nutsbedrijf bleek dat niet iedereen zomaar om het even wat aan de 

ICT-afdeling kon vragen. Zelfs als de vraag gesteld werd, ging het SSC na of er wel waarde zou 

gecreëerd worden indien het proces uitgevoerd zou worden. Deze nieuwe manier van werken is veel 

efficiënter maar sommigen ervaarden dit op een negatieve manier. Dit kwam maar weinig voor bij de 

middle managers. De reactie zou kunnen toegeschreven worden aan het proces van verandering. 

Iedereen had tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe werkwijze. Na verloop van tijd was dit 

effect volledig verdwenen en kon er niet meer gesproken worden van een negatieve relatie tussen 

de strategische alignering van SSC’s en een gevoel van autonomie van middle managers. Doch is er 

wel  bewijs gevonden dat er sprake is van een positief verband.  
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De directeur van de ICT-afdeling van het nutsbedrijf verklaarde het volgende: 

“Tijdens de releases en na elke release is er een feedbackmogelijkheid voorzien voor de 

medewerkers in de business units. Hierdoor kunnen ze het (on)afgewerkt product bekritiseren 

en suggesties voor veranderingen geven indien nodig. Via deze methode is het mogelijk dat 

het product volledig naar de wensen van de business units gemaakt wordt.” 

In het nutsbedrijf waren er veel klachten over het feit dat de ICT-afdeling foutieve en niet-werkende 

producten of programma’s afleverde aan de business units. Nu het beschreven feedbacksysteem in 

werking gesteld is, wordt er meer rekening gehouden met wat de business units echt nodig hebben. 

Ze krijgen tweemaal de kans om wijzigingen aan te vragen indien er nog opmerkingen zouden zijn. 

Dit heeft een positieve invloed teweeg gebracht ten opzichte van hun gevoel van autonomie. Dit 

komt omdat de middle managers nu aanvoelen dat ze meer inspraak hebben in hoe het programma 

precies moet werken. 

In de casestudie bij het ziekenfonds werd de strategische alignering van SSC’s soms als 

bemoeizuchtig ervaren door de middle managers. De ondersteunende diensten bepaalden opeens 

een groot deel van de werking van de business units. Dit kon door sommigen initieel als 

verhinderend ervaren worden qua keuzevrijheid. Dit werd vastgesteld ondanks het feit dat het SSC 

haar werk deed. Of deze relatie volledig te wijten is aan het aanpassingsproces is niet duidelijk. Het 

strategisch aligneringsproces is slechts enkele maanden in werking binnen deze onderneming. Het 

kan zijn dat men tijd nodig heeft om bepaalde zaken te ervaren. Men argumenteerde dit ook in het 

nutsbedrijf dat al langer het proces geïmplementeerd had. Zo beweerde de ICT-manager dat er altijd 

mensen binnen de onderneming zullen zijn die het proces als moeilijk zullen ervaren. Maar dat de 

middle managers na verloop van tijd er de opportuniteiten van zullen inzien en dat ze deze 

verantwoordelijkheid graag zullen delen met de ondersteunende diensten. 

Ondanks deze relatie binnen het ziekenfonds wil de HR-afdeling er alles aan doen om medewerkers 

hun gevoel van autonomie te laten behouden. Dit doet ze aan de hand van een strategisch initiatief 

dat ze ontworpen heeft. Deze klonk als volgt: “HR wil de toepassing van governance bewaken”. Ze 

weten dat de medewerkers hieruit hun voldoening halen en willen dit de komende jaren in de 

positieve zin stimuleren.  

Discussie 

Bij deze proposities wordt een conflicterend resultaat waargenomen. In het nutsbedrijf gaat men van 

een negatieve naar een positieve relatie. Deze verandering wordt volledig toegeschreven aan het 

aanpassingsproces dat men moet ondergaan. In de literatuur stelden Decoene en Bruggeman (2006) 
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dat autonome motivatie het resultaat is van strategische alignering aan de hand van het gevoel van 

autonomie. Hierbij voelen de managers dat ze meer verantwoordelijkheden hebben dan voordien. 

Dit was enkel in de casestudie bij het nutsbedrijf waar te nemen, nadat het aanpassingsproces 

voorbij was. 

Bij de casestudie in het ziekenfonds is de relatie niet zo eenduidig. Aangezien het aligneringsproces 

nog maar enkele maanden in werking is, is het onduidelijk of de negatieve relatie al dan niet toe te 

schrijven is aan het aanpassingsproces. Het negatieve verband is wel in lijn met wat in de literatuur 

gevonden is. Strikwerda (2010) wees op het feit dat managers de controle over hun resultaten 

kunnen verliezen bij implementatie van SSC’s. Opmerkelijk in deze casestudie is dat de middle 

managers de controle over hun resultaten verliezen bij de strategische alignering van SSC’s. Alleen is 

er geen bewijs of dit effect blijvend van aard is en of dit effect zal vervagen zoals het in het 

nutsbedrijf het geval was.  

Er wordt dus zowel een hoger als een lager gevoel van autonomie van middle managers 

waargenomen bij de strategische alignering van SSC’s. Volgens Deci en Ryan (1985) leidt enkel een 

hoger gevoel van autonomie tot meer autonome motivatie.  

 

7.1.2 Proposities met betrekking tot antecedenten van de co-creatie van de SSC-

strategie 

 

Propositie 2a: Ten gevolge van een competitieve markt kan de onderneming overgaan tot 

efficiëntieverbeteringen die leiden tot een co-creatie van de SSC-strategie. 

 

Resultaten 

Beide ondernemingen uit mijn casestudies zijn actief in turbulente markten en worden in hoge mate 

beïnvloed door de overheid. Het nutsbedrijf staat onder strenge reguleringen vanuit de overheid, 

terwijl het ziekenfonds afhankelijk is van de financiering ervan. 

Het nutsbedrijf is actief op de competitieve energiemarkt. Er zijn veel verschillende spelers op de 

energiemarkt die de laatste jaren een felle concurrentiestrijd met elkaar aangingen. Ook de 

consumenten worden kritischer er veranderen sneller van leverancier. Daarnaast moet het bedrijf 

ook rekening houden met tal van reguleringen die door verschillende overheden opgelegd worden. 

Naast de Belgische overheidsreguleringen gelden er ook veel eisen die voldaan moeten worden 
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vanuit de Europese Unie. Zo moet men over enkele jaren elke woning in België voorzien van slimme 

meters. Hierdoor moet het bedrijf tal van investeringen uitvoeren. Al deze verschillende factoren 

zetten het nutsbedrijf aan om efficiënter te werken. Indien ze dit niet doet, is de continuïteit niet 

gegarandeerd.  

Het ziekenfonds bevindt zich niet alleen op een competitieve markt, maar het is ook afhankelijk van 

de financiering van de overheid dat door de financiële crisis in alle sectoren sterk aan het besparen 

is. De laatste jaren komt de sociale zekerheid onder een alsmaar grotere druk, terwijl men niet wilt 

inboeten aan aanbod en kwaliteit. De ziekenfondsen worden dus verplicht om minimaal dezelfde 

service aan te bieden met minder middelen. Doen ze dit niet, dan is de toekomstvisie van het bedrijf 

onzeker. De opkomende concurrentie op deze markt valt niet te onderschatten. Vele ziekenfondsen 

bieden aan hun klanten een totaalpakket aan. Als middelgroot ziekenfonds is het dan moeilijk om 

klanten van de grotere ziekenfondsen af te snoepen. Het ziekenfonds uit mijn casestudie ging zich 

reorganiseren nadat uit een denkoefening bleek dat de klant het meest waardevolle goed van de 

onderneming is. De ondernemingsstrategie werd aangepast en ‘total customer experience’ staat er 

voorop. Deze gedachtegang werd via co-creatie van de strategie gecascadeerd naar de verschillende 

niveaus binnen het ziekenfonds. Hieruit blijkt dus dat de co-creatie van de strategie voortkwam uit 

de druk van de sterke concurrentie, de kieskeurige klanten en de minder financiële middelen. 

 

Discussie 

Zoals in de literatuur reeds werd aangegeven door Avison et al. (2004), is het duidelijk dat een 

strategische alignering noodzakelijk is om competitief te zijn op de markt. Alle departementen 

binnen de onderneming moeten perfect op elkaar afgestemd zijn om zo efficiënt mogelijk te werken 

en te produceren. Indien dit niet het geval is, zal de concurrentie met een beter aanbod op de markt 

komen. Clark (1992) gaf in zijn onderzoek aan dat ondernemingen in bepaalde industrieën sneller 

zullen overgaan tot strategische alignering dan andere. Ook dit werd hier geverifieerd. 

Ondernemingen die door opkomende concurrentie vanuit de markt of strenge overheidsreguleringen 

gedwongen worden om efficiënter te worden, kunnen voor een strategische alignering als oplossing 

kiezen.  
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Propositie 2b: Door problemen in de samenwerking tussen het SSC en de business units 

kan de onderneming overgaan tot een co-creatie van de SSC-strategie.  

 

Resultaten 

Zowel in het nutsbedrijf als in het ziekenfonds waren er problemen bij de samenwerking tussen de 

verschillende afdelingen. In het nutsbedrijf traden er veel problemen op tussen de verschillende 

afdelingen en vestigingen. Dit kwam vooral doordat de verschillende ondernemingen in het 

gefusioneerde bedrijf heel sterk verschilden van grootte en doordat ze ver uit elkaar lagen verspreid 

over Vlaanderen. Zo kwam er een afdeling van 160 man terecht in een organisatiestructuur met 

1.600 man. Voor hen was dit een moeilijke aanpassing omdat ze persoonlijk contact gewoon waren 

en omdat ze iedereen binnen de onderneming kenden. In deze nieuwe structuur was dit niet meer 

het geval. Dit is dus een grote aanpassing die goed begeleid moet worden. De fusie in 2006 werd 

door vele medewerkers slecht ontvangen. Men begreep bijvoorbeeld niet waarom men niet kon 

blijven werken zoals voordien. Men leerde met nieuwe systemen werken die niet afgestemd waren 

op de noden van de nieuwe gefusioneerde onderneming. Dit zorgde voor frustratie bij tal van 

medewerkers. Tevens vroegen de business-afdelingen nieuwe processen aan bij de ICT-afdeling die 

eigenlijk geen waarde creëerden. Of ze vroegen nieuwe processen aan waar ze geen reactie op 

kregen. Als de ICT-dienst dan toch het gevraagde proces uitvoerde, was het vaak foutief omdat de 

vraag verkeerd begrepen of verkeerd geformuleerd werd. Met andere woorden leverde dit niks 

anders op dan frustratie en een slechte samenwerking.  

De directeur van de ICT-afdeling van het nutsbedrijf verklaarde het volgende: 

“Er heerste een grote ontevredenheid over de samenwerking bij de mensen over alle 

afdelingen. We vroegen ons af wat we hieraan gingen doen?”  

“De verschillende organisatieculturen sloten niet bij elkaar aan waardoor er spanningen 

tussen de werknemers ontstonden.” 

Hierop werd het volledige bedrijf gereorganiseerd, wat op zijn beurt geleid heeft tot een extra 

uitgebreide strategische alignering van de ICT-afdeling met de business units. Dit was noodzakelijk 

omdat deze afdeling een belangrijke bottleneck binnen het nutsbedrijf vormde. De hele organisatie is 

afhankelijk van hun prestaties. Via het co-creatieproces van de strategie werd het bedrijf 

gereorganiseerd. Dit heeft nadien aanleiding gegeven aan de strategische alignering van SSC’s.  
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De hoofdreden van de co-creatie van de SSC-strategie bij het ziekenfonds is een 

efficiëntieoverweging. Men wou een nieuwe strategie creëren waarbij ‘total customer experience’ 

voorop staat. Bijkomend ondervond men ook problemen bij de samenwerking van de SSC’s en de 

business units. Er was een mentaliteitswijziging nodig die ervoor kon zorgen dat het imago van de 

SSC’s opgekrikt kon worden. De verschillende business units zagen de SSC’s niet als business partner 

of als meerwaarde voor de onderneming. Hierdoor gingen er veel opportuniteiten en veel kennis 

verloren. Door de strategiewijziging op ondernemingsniveau werden alle afdelingen ertoe aangezet 

om hun eigen strategie te herdenken met deze nieuwe gedachtegang in het achterhoofd. De SSC’s 

deden dit in co-creatie met de business units omdat zij hun belangrijkste interne klanten zijn. 

Hierdoor verstonden de ondersteunende diensten perfect wat er van hen verwacht werd zodat ze 

konden helpen om de business units te doen slagen in hun opzet. 

Discussie 

Zowel het ziekenfonds als het nutsbedrijf zijn ondernemingen die ontstaan zijn uit een fusie. Doch 

geeft dit geen zekerheid dat dit bij beiden de oorzaak is voor een co-creatie van de strategie. In de 

casestudie van het nutsbedrijf gaf een fusie, die leidde tot problemen in de samenwerking, 

aanleiding tot een co-creatieoefening van de strategie. Ook in het ziekenfonds was er een slechte 

samenwerking die aanleiding gaf tot een co-creatieoefening. Deze slechte samenwerking is ontstaan 

uit de minachting die de business units voor de SSC’s hadden. Deze bevindingen verifiëren wat reeds 

in de literatuur onderzocht is. Henderson en Venkatraman (1992) gaven in hun onderzoek aan dat 

een ondernemings- of business unit strategie, die niet goed functioneerde, aanleiding kon geven tot 

een co-creatieoefening van de strategie. 

 

7.1.3 Proposities met betrekking tot co-creatie van de SSC-strategie 

 

Propositie 3a: Co-creatie van de SSC-strategie heeft een positief effect op de strategische 

alignering van SSC’s. 

 

Resultaten 

De co-creatie van de SSC-strategie leidde in beide casestudies tot meer strategische alignering van de 

SSC’s. Het proces van co-creatie zorgde ervoor dat zowel de SSC’s als de business units meer samen 

konden samenzitten. Hierbij bespraken ze wat moest verbeterd worden om waarde te creëren 
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binnen de onderneming. Zo bekeken ze op welke manier het SSC beter kon bijdragen tot de business 

units. 

In het nutsbedrijf werd het duidelijk dat de co-creatie van de ICT-strategie voor een complete 

reorganisatie van de afdeling leidde. Dit hield in dat de ICT-dienst onderverdeeld moest worden in 

drie nieuwe afdelingen (helpdesk, operaties en ingenieurs). Ook leidde het co-creatieproces tot 

wijzigingen bij de business units. Zo werden 30 medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn 

voor het controleren van de vragen, vóór deze naar de ICT-afdeling doorgestuurd konden worden. 

Deze veranderingen zorgden ervoor dat de ondersteunende dienst beter en sneller kon inspelen op 

de behoeften van de business units. Het co-creatieproces zorgde ervoor dat beide afdelingen elkaars 

moeilijkheden en frustraties begrepen en er effectief een oplossing voor zochten. 

Een manager van de ICT-afdeling van het nutsbedrijf verklaarde het volgende: 

“De samenwerking tussen de business units en ICT verliep heel slecht. De middle managers 

verklaarden dat we geen oplossing voor hun problemen gaven, terwijl wij terug reageerden 

dat zij hun vragen slecht formuleerden. Het werd een ‘welles-nietes-spelletje’. Dankzij het co-

creatieproces kwam hier een einde aan. Hierbij zijn we effectief samen gaan zitten, met de 

bedoeling om een oplossing voor deze problemen te zoeken in plaats van modder naar elkaar 

te gooien, want dat loste niks op. Uit deze oefening is onze strategisch aligneringsproces 

voort gekomen.” 

In de casestudie bij het ziekenfonds zorgde de co-creatie van de HR-strategie ervoor, dat de HR-

afdeling strategische initiatieven kon ontwikkelen die zouden bijdragen tot de waarde creatie van de 

business units. Zo lag hun focus bijvoorbeeld op het stimuleren van de kennis, de talenten en de 

competenties van de middle managers en hun medewerkers uit de business units. Hierdoor konden 

zij een betere service aan de externe klanten leveren. Deze focus van de HR-afdeling is een 

strategisch initiatief dat voortkwam uit hun strategie map, die afgestemd werd op de noden van hun 

interne klanten. Aan de hand van deze strategiemappen werd uitgetekend wat de moeilijkheden van 

de onderneming en haar business units zijn. Daarna bekeek elke ondersteunende dienst en elke 

business unit hoe men hier samen kon toe bijdragen. Dit leidde tot nieuwe perspectieven en een 

beter zich op de nuttigheid van ieders individuele taak. In het geval van de HR-dienst was dit de 

ontwikkeling van nieuwe strategische initiatieven. De SSC’s ontdekten andere mogelijkheden om 

beter in te spelen op de noden van de business units. De business units vroegen tegelijkertijd 

spontaan extra hulp aan de SSC’s waar nodig. Dit creëerde een nieuwe en een betere samenwerking 

tussen de verschillende departementen. 
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Discussie 

In beide casestudies wordt er beaamd wat in de literatuur geschreven staat. Het co-creatieproces 

heeft het mogelijk gemaakt om de verschillende organisatieculturen samen te brengen en ze 

geleidelijk aan te laten versmelten tot één nieuwe cultuur. Beide casestudies bevestigen de theorie 

van Wierdsma (1999). De deelnemende managers krijgen de opportuniteit om hun opinie te laten 

horen en om hun problemen aan te kaarten. Dit zorgt voor een grotere uitwisseling van kennis en 

voor meer verbeteringssuggesties. Al deze factoren komen ten goede aan het strategisch 

aligneringsproces van SSC’s.  

Een belangrijk aspect van strategische alignering is dat er empowerment nodig is. Hierbij worden de 

bevindingen van Jager en Bruggeman (2010) geconfirmeerd. Dankzij de co-creatie van de strategie 

streeft men één gemeenschappelijk organisatiedoel na. Ook dit is terug te vinden in de casestudies 

waar men de strategieën van de SSC’s in co-creatie aligneert met deze van de business units. Verder 

ondersteunen de bevindingen uit de casestudies de theorie van Bruggeman et al. (2009). Hierbij vond 

ik in de casestudies terug waarbij het participatieve proces, de co-creatie van de SSC-strategie, 

aanleiding gaf tot een verbetering van de strategie die meer strategische alignering opleverde. Ook 

zorgde dit voor een proactieve houding, die inspeelde op de veranderingen in de omgeving. 

Tevens kunnen de bevindingen van Strikwerda (2006) geverifieerd worden door de casestudies. Hij 

verklaarde dat er vaak een slechte communicatie en een slechte coördinatie bestaat tussen de 

business units en de SSC’s. Via co-creatie van de SSC-strategie worden veel van deze problemen 

opgelost en ontstaat er meer strategische alignering dankzij een betere samenwerking. Dit komt 

doordat de SSC’s de noden van de business units beter begrijpen. Deze noden worden pas zichtbaar 

in het co-creatieproces. Daarnaast werden de conclusies van Prahalad en Ramaswamy (2004) 

beaamd. Deze auteurs stelden dat als de klant uitgenodigd wordt bij een co-creatieproces van de 

strategie van haar leverancier, deze twee partijen dichter bij elkaar gebracht zullen worden en de 

zwaktes in de strategie zullen blootleggen. Dit was ook het geval in de beide casestudies. Het co-

creatieproces van de SSC-strategie zorgde voor meer strategische alignering tussen de twee partijen. 

Ook de bevindingen van Luftman et al. (1999) werden door beide casestudies geverifieerd. Het co-

creatieproces van de SSC-strategie zorgde ervoor dat men meer aandacht ging besteden aan de 

relatie tussen de SSC’s en de business units. Bij de ontwikkeling van de strategie werden managers 

van verschillende afdelingen (zowel business units als SSC’s) uitgenodigd om mee te denken. Er was 

dus oog voor coöperatie en participatie. Tevens werd ervoor gezorgd dat men elkaar begrijpt en 

apprecieert. Het topmanagement was betrokken bij de implementatie en zorgde voor de nodige 

ondersteuning. Ook werden er bijvoorbeeld bij het nutsbedrijf prioriteiten aan bepaalde projecten 



 53 

toegekend. Dit werd gedaan aan de hand van een capaciteitsplanning. Bovenstaande argumentatie 

verklaart waarom de co-creatie van de SSC-strategie een positief effect heeft op de strategische 

alignering van SSC’s. 

 

Propositie 3b1: Co-creatie van de SSC-strategie heeft een positief effect op het gevoel van 

competentie, waardoor er een positieve invloed ontstaat op de autonome motivatie van 

middle managers.  

Propositie 3b2: Co-creatie van de SSC-strategie heeft een positief effect op het gevoel van 

competentie, waardoor er een positieve invloed ontstaat op de autonome motivatie van 

SSC-managers. 

 

Resultaten 

Het proces van co-creatie van de SSC-strategie had in beide casestudies een positief effect op het 

gevoel van competentie. De middle managers en de managers van de ondersteunende diensten 

toonden een grote interesse voor het proces en waren enthousiast om deel te nemen. Dit kon 

opgemaakt worden uit de manier waarop de managers vertelden over het co-creatieproces tijdens 

de interviews. Er werd vaak opgetogen verteld over hoe het proces in zijn werk ging en wie er 

allemaal uitgenodigd was en waarom.  

De middle managers van de klantendienst in het nutsbedrijf waren bijvoorbeeld blij dat ze samen 

rond de tafel gingen zitten om de problemen te bespreken. Ze voelden zich gewaardeerd door de 

uitnodiging om samen de strategie van de ondersteunende diensten te herwerken zodat er 

efficiënter gewerkt zal kunnen worden. Ook de ICT-dienst was gemotiveerd omdat zij zelf deel mocht 

nemen aan het co-creatieproces dat hun strategie zou bepalen. Hun strategie werd niet opgelegd 

van hoger hand. 

Een middle manager van de klantendienst van het nutsbedrijf verklaarde het volgende: 

“Het was aangenaam om te horen dat we werden uitgenodigd om samen met de ICT-afdeling 

hun strategie te herwerken. Dit toont aan dat ze onze aanwezigheid en mening waarderen. Ik 

stel dit enorm op prijs.” 

Ook de managers in het ziekenfonds reageerden allen levendig op de uitnodiging tot co-creatie van 

de SSC-strategie. Bij de HR-afdeling ging het zelfs zo goed dat men dit proces nu tweemaal per jaar 

uitvoert. In het begin van het jaar zit men samen om de strategie map te aligneren, zowel op deze 
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van het jaar t-1 en als op deze van de business units. Halverwege het jaar komt men nogmaals samen 

om eventuele aanpassingen te doen. Met dit proces zijn de business units tevreden, aangezien zij 

vroeger helemaal niet samen kwamen en er geen feedback kon gegeven worden. 

Discussie 

Deze proposities weerspiegelen wat er door Bruggeman et al. (2010) reeds in de literatuur gevonden 

is. Deze auteurs verklaarden dat competentie gestimuleerd werd doordat managers zich meer 

gewaardeerd voelen doordat ze deel mogen nemen aan het strategieproces. In beide casestudies 

was dit ook het geval.  

 

Propositie 3c1: Co-creatie van de SSC-strategie heeft een positief effect op het gevoel van 

verbondenheid, waardoor er een positieve invloed ontstaat op de autonome motivatie van 

middle managers. 

Propositie 3c2: Co-creatie van de SSC-strategie heeft een positief effect op het gevoel van 

verbondenheid, waardoor er een positieve invloed ontstaat op de autonome motivatie van 

SSC-managers. 

 

Resultaten 

De co-creatie van de SSC-strategie heeft in beide casestudies een positief effect op het gevoel van 

verbondenheid, zowel bij de middle managers als bij de SSC-managers. De managers in de business 

units en de ondersteunende diensten haalden in hun interview aan dat het co-creatieproces een 

teamversterkende ervaring was en dat de samenwerking tussen beiden nu veel vlotter verloopt dan 

voordien. In verschillende interviews werden begrippen zoals teamwerk, communicatie, 

samenwerking en betrokkenheid aangehaald. 

In de casestudie bij het nutsbedrijf zorgde het proces van co-creatie van de SSC-strategie er voor dat 

er verschillende projectgroepen gevormd werden. Deze projectgroepen bestaan uit leden van de 

business units en van de ICT-afdeling. Vroeger moesten zij ook al met elkaar samenwerken, maar dan 

was er geen sprake van een ‘wij-gevoel’. Nu is dit er wel. Dit is mogelijk gemaakt door het oprichten 

van een formele structuur. Zo vertelde een manager van de ICT-afdeling dat men veel sneller elkaar 

om hulp ging vragen dan voordien. Men heeft echt het gevoel dat men deel uit maakt van een team 

en er kan dan ook besloten worden dat het een teamversterkend proces is. Dit niet alleen omdat 

deze mensen samen gezet worden, maar omdat alle processen en medewerkers op elkaar afgestemd 

zijn. 
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De directeur van de ICT-afdeling van het nutsbedrijf verklaarde het volgende: 

“Vroeger was de werking van de ICT-afdeling de bottleneck doorheen de volledige 

organisatie. Het tempo van alle afdelingen werd enkel door hen bepaald. Nu is dit niet meer 

het geval. De business units maken momenteel ook deel uit van deze ketting en dragen zelf bij 

tot de realisatie ervan. Hierdoor weten de business units wat ze kunnen verwachten van de 

ICT-dienst en hoe ze zelf kunnen bijdragen. Betere afspraken leiden tot een betere 

samenwerking. De managers zien in dat het geen proces van ICT of van de business units is, 

maar dat het een proces van samenwerking is.”  

In de casestudie bij het ziekenfonds creëerde de co-creatie van de SSC-strategie een verhoging van 

het gevoel van verbondenheid bij middle manager en SSC-managers.  

Een manager van de HR-afdeling van het ziekenfonds verklaarde het volgende: 

“Een partner van onze afdeling is momenteel bezig met de volledige herwerking van zijn eigen 

organisatorisch model. Vroeger kwamen wij dit pas te weten na een aantal weken. Nu 

worden wij uitgenodigd om vanaf het begin deel te nemen aan de uitwerking van het 

ontwerp. Dit zorgt ervoor dat ik en mijn team ons meer betrokken voelen bij het reilen en 

zeilen van deze afdeling.” 

Dankzij het co-creatieproces gaan de middle managers en de SSC-managers met elkaar samenwerken 

als een eenheid. Ze streven eenzelfde doel na en dit creëert een gevoel van verbondenheid doordat 

het als teamversterkend ervaren wordt.  

 

Discussie 

Bruggeman et al. (2010) toonden aan dat autonome motivatie door groepsparticipatie kan gecreëerd 

worden aan de hand van een verhoogd gevoel van verbondenheid. Dit wordt in beide casestudies 

geverifieerd doordat het co-creatieproces van de SSC-strategie daar zowel bij de middle managers als 

bij de SSC-managers als teamversterkend ervaren wordt. 

 

 

 

 



 56 

Propositie 3d1: Co-creatie van de SSC-strategie heeft een positief effect op het gevoel van 

autonomie, waardoor er een positieve invloed ontstaat op de autonome motivatie van 

middle managers. 

Propositie 3d2: Co-creatie van de SSC-strategie heeft een positief effect op het gevoel van 

autonomie, waardoor er een positieve invloed ontstaat op de autonome motivatie van 

SSC-managers. 

 

Resultaten 

Het co-creatieproces van de SSC-strategie zorgde in beide casestudies voor een positief effect op de 

autonome motivatie van middle managers en van SSC-managers dankzij een hoger gevoel van 

autonomie dat zij ervaarden.  

In de casestudie bij het nutsbedrijf werd er bij beide soorten managers een hoger gevoel van 

autonomie waargenomen. Uit het co-creatieproces van de SSC-strategie bleek dat de 

capaciteitsplanning een kritische succesfactor was voor de werking en de ondersteuning van de 

strategie. Hierdoor wilden de ICT-afdeling en de middle managers hun verantwoordelijkheid nemen 

en werd aan alle uit te voeren processen een verwerkingstijd toegekend. Men berekende ook de 

totale capaciteit voor een volledig jaar. Hierna konden ze samen op een zo efficiënt mogelijke manier 

beslissen welke processen wanneer gepland werden. Hierbij werd er rekening mee gehouden dat er 

een mooie spreiding was over het hele jaar, zodat pieken en dalen vermeden werden. Dit was niet 

het enige. Uit het volgende voorbeeld blijkt dat de managers een hoger gevoel van autonomie 

ervaren doordat ze zelf verantwoordelijkheden mogen opnemen. 

Een manager van de ICT-afdeling van het nutsbedrijf verklaarde het volgende: 

“Uit het co-creatieproces bleek dat de ‘governance’ niet onder controle was. Ik heb de 

mogelijkheid gekregen om via COBIT6 deze problemen op de lossen. Ik zag het proces al 

volledig voor mij en wist hoe ik het moest oplossen. Van hoger hand was men niet volledig 

overtuigd, maar ik heb toch de kans en de verantwoordelijkheid gekregen om dit probleem op 

te lossen omdat men door samen te zitten de noodzaak er van inziet.” 

Een ander waargenomen positief effect op de autonome motivatie van zowel middle managers als 

van ICT-managers ontstond uit de oprichting van de stuurgroep. Alle middle managers, de ICT-

manager en directeur van de ICT-afdeling zetelen in deze stuurgroep. Dit zorgde ervoor dat ze 

                                                           
6
 Dit is een raamwerk opgesteld voor het inrichten en evalueren van het beheer van de IT-omgeving op een 

gestructureerde manier. 
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nieuwe verantwoordelijkheden kregen. Door te zetelen in dit overlegorgaan was men in de 

mogelijkheid zijn eigen mening te laten horen aan anderen. Door te debatteren over de verschillende 

voorstellen en te argumenteren waarom een bepaald proces moest geïmplementeerd worden, 

konden de managers de resultaten beïnvloeden op de manier dat zij het wilden. Weliswaar in 

overleg.              

Een middle manager van de klantendienst van het nutsbedrijf verklaarde het volgende: 

“Wat ik bij veel middle managers hoor terug komen is dat de releases elkaar te snel opvolgen. 

In onze volgende bijeenkomst met de ICT-afdeling gaan we dit probleem aankaarten en 

bekijken of het mogelijk is slechts enkele grote releases per jaar te doen. We zijn in de 

mogelijkheid om samen met de ICT-dienst aanpassingen aan hun strategie te doen.”  

In de casestudie die uitgevoerd werd bij het ziekenfonds was het ook duidelijk dat de middle 

managers en de SSC-managers een groter gevoel van autonomie hadden bij het proces van co-

creatie van de SSC-strategie. Dankzij het groep participatief proces is het SSC meer geïnformeerd 

over de noden van de business units die zij ondersteunen. Hierdoor begrijpen zij beter hoe zij kunnen 

bijdragen tot waarde creatie. De HR-afdeling van het ziekenfonds doorziet nu wat de gevolgen van 

haar acties zijn. Zo hebben ze in samenspraak met de business units hun strategie volledig 

geherformuleerd. Hierbij maakten ze een nieuwe strategie map op. Uit deze strategie map kon de 

HR-afdeling haar strategische initiatieven formuleren. Hierdoor verstaat ze beter wat haar echte 

verantwoordelijkheden zijn. Enkele van deze nieuwe strategische initiatieven zijn: betere training 

geven voor de ontwikkeling van talenten, kennis en competentie bij de werknemers te stimuleren, 

organiseren van interactieve workshops, opstellen van shared goals, enz.  

Een manager van de HR-afdeling van het ziekenfonds verklaarde het volgende: 

“Vroeger functioneerde de HR-afdeling volgens het principe: de business units vragen en wij 

draaien. Nu beide partijen samen rond de tafel zijn gaan zitten, begrijpen wij beter onze  

verantwoordelijkheden en gevolgen van onze acties. Als de business units nu bijvoorbeeld 

iemand willen ontslaan, moeten zij eerst aan de HR-afdeling kunnen aantonen waarom er 

geen fit is tussen deze persoon en de organisatie. Wij zijn dus verantwoordelijk of iemand al 

dan niet ontslaan wordt. Vroeger hadden wij hier niks over te zeggen, terwijl dit wel ons 

domein is.”  

De ondersteunende diensten krijgen meer verantwoordelijkheden en beweren dat ze zich beter 

voelen in deze nieuwe situatie. Ze zegt er wel bij dat het niet voor iedereen altijd even gemakkelijk is 

om deze overgang te maken.  
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Discussie 

Beide casestudies verifiëren wat in de literatuur reeds bewezen is. Bruggeman et al. (2010) toonden 

aan dat managers autonoom gemotiveerd werden door groepsparticipatie aan de hand van een 

hoger gevoel van autonomie indien ze meer verantwoordelijkheid mogen opnemen om strategische 

initiatieven te implementeren.  

 

7.1.4 Propositie met betrekking tot autonomie-ondersteunend gedrag 

 

Propositie 4: De autonome motivatie van middle managers zal, indien zij autonomie-

ondersteunend gedrag vertonen, bij de strategische alignering van SSC’s een positieve 

invloed uitoefenen op de autonome motivatie van SSC-managers.  

 

Resultaten 

In de casestudie bij het nutsbedrijf was er heel wat controverse rond deze propositie. De middle 

managers bevestigden deze propositie, terwijl de manager van de ICT-afdeling verklaarden dat de 

relatie net anders om was en dat het de autonome motivatie van de SSC-managers was die de middle 

managers autonoom gemotiveerd maakten. Hieronder een overzicht van beide standpunten. 

Volgens de middle managers hebben zij een grote invloed op de SSC’s omdat deze nog maar in hun 

beginfase zitten qua ondersteuning tegen over de business units. Het strategisch aligneringsproces is 

nog maar enkele jaren in werking. Hierdoor moet de ICT-afdeling nog heel wat leren over de werking 

en over de noden van de business units. Bij het nutsbedrijf zijn het dus de business units die de 

drijvende kracht zijn achter de strategische alignering. Zij zijn de vragende partij omdat zij niet 

kunnen functioneren als de ICT-afdeling slecht werk aflevert.   

Een manager van de klantendienst van het nutsbedrijf verklaarde het volgende: 

“Het zijn de business units die nog teveel informatie moeten verschaffen aan de ICT-afdeling 

over de werking van de verschillende afdelingen. Op dit moment staat de ICT-dienst nog te 

ver achter. Maar we zijn er van overtuigd dat zij deze schade wel zullen inhalen.” 

Deze manager van de klantendienst haalde wel aan dat deze relatie niet altijd deze kant moet 

uitgaan. Het is perfect mogelijk dat de autonome motivatie van de SSC-managers, mits autonomie-

ondersteunend gedrag, een positieve invloed uit kan oefenen op de autonome motivatie van middle 
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managers. Alles hangt af van de mate waarin de afdeling geïnformeerd is, de mate waarin het 

autonoom gemotiveerd is en de mate waarin het fungeert als drijvende kracht van de strategische 

alignering. 

Volgens de manager van de ICT-afdeling is het net omgekeerd. Het was de ICT-dienst die met het 

idee kwam om samen aan een oplossing te werken om de slechte samenwerking te bestrijden. In het 

nutsbedrijf werd er een onderzoek uitgevoerd naar de maturiteit van de verschillende afdelingen. 

Daaruit bleek dat de ICT-afdeling over een veel grotere maturiteit beschikte dan de business units. 

Ook werd de releasewerking gecreëerd door de ICT-afdeling, weliswaar in samenspraak met de 

middle managers. Maar de uitnodigingen om samen te vergaderen gaan altijd uit van de ICT-dienst.  

Een manager van de ICT-afdeling van het nutsbedrijf verklaarde het volgende: 

“Onze afdeling heeft een grotere maturiteit. Het zijn de business units die door onze motivatie 

meegetrokken worden. Wij creëerden een nieuwe vorm van samenwerking zodat zij beter 

konden werken. En wij nodigen hen op regelmatige basis uit voor een gesprek zodat wij up-to-

date blijven.” 

Door deze twee tegenstrijdige verklaringen is het moeilijk om op een objectieve manier te bepalen 

wie met zijn autonome motivatie een invloed uitoefent op die van de ander. Het zou eventueel 

mogelijk zijn dat ze elkaar beïnvloeden, maar elk op een andere manier. 

In de casestudie bij het ziekenfonds was de relatie eenduidiger te bepalen. De middle managers 

vertoonden hier duidelijk autonomie-ondersteunend gedrag ten opzicht van de SSC’s. Zo verschaften 

zij de benodigde informatie aan de SSC’s en helpen hen waar nodig. Dit gebeurde zonder dat het SSC 

deze invloed als drukkend ervaarde. Integendeel, dit autonomie-ondersteunend gedrag was 

gewenst. Dit zou kunnen toegeschreven worden aan het feit dat de SSC’s nog hun eigen weg moeten 

vinden in deze nieuwe vorm van samenwerken door de strategische alignering. 

Een manager van de HR-afdeling van het ziekenfonds verklaarde het volgende: 

“De beslissing tot overgang naar business partners was amper genomen en de business units 

kwamen informeel naar onze afdeling om hulp te vragen. Men vroeg om met hen mee te 

denken.” 

Een manager van de ICT-afdeling van het ziekenfonds verklaarde het volgende: 

“De business units zijn vragende partij om meer samen te brainstormen, zodat we over meer 

informatie beschikken over de aard van hun problemen enerzijds en zodat we beter kunnen 
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inspelen op deze noden anderzijds. We zien elkaar tijdens een tweewekelijkse meeting waar 

het operationele en het tactische besproken wordt. Daar hoort men uit eerste hand met 

welke problemen wij worstelen. Hierop geven de business units ons advies en sturen ze ons de 

juiste richting uit.”  

 

Discussie 

Men kan in beide casestudies niet spreken van ondergeschikte relaties tussen de SSC’s en de 

business units. Ook al is de business unit de vragende partij en de klant van het SSC, toch hebben de 

business units geen machtsrelatie over het SSC. Beide afdelingen staan qua hiërarchisch zeggenschap 

naast elkaar. Aangezien deze relatie niet volledig onderzocht is in de literatuur en aangezien deze 

casestudie geen eenduidig antwoord geeft, is het aangewezen om dit verder te onderzoeken. Wel 

werd de theorie van Deci en Ryan (1987) geverifieerd. De managers die autonomie-ondersteunend 

gedrag vertoonden hadden een positieve invloed op de autonome motivatie van de managers 

waarmee ze samenwerkten.  

 

7.2 Conclusie 
 

Op basis van de resultaten kan er besloten worden dat strategische alignering van SSC’s een positief 

effect teweeg brengt op de autonome motivatie van middle managers aan de hand van twee van de 

drie psychologische mechanismen van de mens (competentie en verbondenheid). Er kon niet met 

zekerheid geverifieerd worden dat de strategische alignering een positief effect op de autonome 

motivatie van middle managers teweeg brengt aan de hand van een hoger gevoel van autonomie. Er 

werd ook een positieve invloed waargenomen van het co-creatieproces van de SSC-strategie op de 

autonome motivatie van zowel de middle managers als de SSC-managers aan de hand van de drie 

psychologische mechanismen van de mens. Verder werd er aangetoond dat co-creatie van de SSC-

strategie een positief effect heeft op de strategische alignering van SSC’s. Er werd ook een verband 

waargenomen tussen de autonome motivatie van middle managers en de autonome motivatie van 

SSC-managers. Dit verband was waar te nemen indien men autonomie-ondersteunend gedrag 

vertoonde. Doch werd er geen duidelijk antwoord gegeven op welke richting dit verband uitgaat. 
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Hoofdstuk 8: Algemeen besluit 
 

 

Deze masterproef kwam tot stand met de bedoeling de strategische alignering van SSC’s in de 

context van de ZDT te verhelderen. Dankzij het onderzoek van Deci en Ryan (1985) was ik in staat om 

het effect van de drie psychologische mechanismen van de mens op de autonome motivatie te 

onderzoeken van zowel de middle managers als van de SSC-managers. Op basis van de reeds 

bestaande literatuur, was het mogelijk om een model rond deze relatie op te bouwen. In dit model 

werden vijf belangrijke relaties getest. De eerste ging na wat het effect van strategische alignering 

van SSC’s was op de autonome motivatie van middle managers. De tweede analyseerde de relatie 

tussen de co-creatie van de SSC-strategie en de strategische alignering. Hierop voort bouwend was 

het interessant om de invloed te meten van co-creatie van de SSC-strategie op de autonome 

motivatie van zowel middle managers als van SSC-managers. Aanvullend werd er ook nagegaan wat 

de antecedenten waren van de co-creatie van de SSC-strategie. Als laatste onderzocht ik het effect 

van de autonome motivatie van middle managers op de autonome motivatie van SSC-managers. 

Ik heb een exploratieve cross-sectionele casestudie uitgevoerd waarbij zes respondenten uit twee 

verschillende bedrijven werden geïnterviewd. Er werden twee SSC-managers en twee business unit 

managers geïnterviewd in een nutsbedrijf. In dit bedrijf werd de strategische alignering van de ICT-

afdeling onder de loep genomen. Het ander bedrijf is een ziekenfonds. Daar werden twee SSC-

managers bevraagd. In dit bedrijf heb ik ervoor gekozen om interviews af te nemen bij zowel de ICT-

afdeling als de HR-afdeling. Beide bedrijven hebben de voorbije jaren aandacht besteed aan de 

strategische alignering van SSC’s. 

Op basis van de resultaten die uitvoerig besproken werden in het vorig hoofdstuk, kan ik volgende 

conclusies trekken.  

Ten eerste bestaat er een positief effect van de strategische alignering van SSC’s op de autonome 

motivatie van middle managers. Deze autonome motivatie werd zoals verwacht gecreëerd aan de 

hand van een hoger gevoel van competentie en een hoger gevoel van verbondenheid. Er kon niet 

met zekerheid geverifieerd worden dat de strategische alignering een positieve invloed op de 

autonome motivatie van middle managers teweeg brengt aan de hand van een hoger gevoel van 

autonomie. In de casestudie werd bij de strategische alignering van SSC’s zowel een hoger als een 

lager gevoel van autonomie waargenomen. Dit zou eventueel toe kunnen geschreven worden aan 
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het aanpassingsproces dat de managers moeten ondergaan omdat het onderzoek plaatsvond vlak na 

de implementatie van de strategische alignering. 

Ten tweede is er een verband tussen co-creatie van de SSC-strategie en de strategische alignering 

van SSC’s. Het co-creatieproces van de SSC’s met de middle managers en de SSC-managers zorgt voor 

meer strategische alignering van SSC’s. 

Ten derde bestaat er een positief effect van de co-creatie van de SSC-strategie op de autonome 

motivatie van zowel middle managers als van SSC-managers. Deze autonome motivatie werd zoals 

verwacht gecreëerd aan de hand van een hoger gevoel van competentie, een hoger gevoel van 

verbondenheid en een hoger gevoel van autonomie. 

Ten vierde zijn er twee antecedenten gevonden die kunnen leiden tot co-creatie van de SSC-

strategie. Het eerste antecedent is een intern probleem in de samenwerking tussen de business units 

en de SSC’s. Het tweede antecedent is een groep van externe factoren die de onderneming 

aanzetten om efficiënter te werken. Deze groep bestaat uit sterke concurrentie, kieskeurige 

consumenten en een sterk regulerende overheid. 

Ten vijfde bestaat er een verband tussen de autonome motivatie van middle managers en die van 

SSC-managers. Doch is het niet mogelijk om een eenduidige conclusie te geven over welke partij de 

andere beïnvloedt. Wat wel aangetoond werd is dat de managers die autonomie-ondersteunend 

gedrag vertoonden een positieve invloed uitoefenden op de managers die dit niet vertoonden en 

zich gemakkelijker lieten leiden. 

Met dit onderzoek lever ik een bijdrage aan het onderzoek domein van de beheerscontrole. Tot nog 

toe werd nog geen onderzoek gedaan naar het effect van strategische alignering van SSC’s op de 

autonome motivatie van middle managers en naar het effect van co-creatie van de SSC-strategie op 

de autonome motivatie van enerzijds middle managers en anderzijds SSC-managers. Tevens wil ik 

met dit onderzoek aantonen dat een autonomie-ondersteunende relatie niet alleen relevant kan zijn 

bij ondergeschikte relaties, maar ook tussen partijen die naast elkaar werken. Doch is verder 

onderzoek noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 9: Beperkingen en suggesties voor verder onderzoek 
 

 

In dit onderzoek wil ik een paar beperkingen aanhalen. Eerst en vooral is dit onderzoek slechts bij 

twee ondernemingen uitgevoerd. Aangezien dit een exploratieve casestudie is en het onderzoek 

slechts op een kleine schaal gerealiseerd is, kan het aangewezen zijn om een kwantitatief onderzoek 

uit te voeren bij meerdere ondernemingen. Hierdoor zal men in de mogelijkheid zijn om de relaties 

aan statistische toetsen te onderwerpen. Een kwantitatief onderzoek maakt het mogelijk om de 

hoogte van de autonome motivatie na te gaan. Dit kan eventueel getest worden in een 

onderneming, voor en na de strategische alignering. In dit onderzoek werd er enkel bewezen dat de 

respondenten over een autonome motivatie beschikten. 

Tevens wil ik opmerken dat beide ondernemingen in de casestudie voortgekomen zijn uit een fusie. 

Het is mogelijk dat men andere antecedenten voor de co-creatie van de SSC-strategie zal vinden 

indien men een andere casestudie zou uitvoeren. Ook is het niet noodzakelijk dat deze antecedenten 

met zekerheid aanleiding zullen geven tot de co-creatie van de SSC-strategie. Het is mogelijk dat er 

nog andere oplossingen zijn. 

Bijkomend kan het interessant zijn om de relatie tussen de autonome motivatie van middle 

managers en die van SSC-managers verder te onderzoeken. In dit onderzoek was het niet mogelijk 

om een eenduidige conclusie te geven over welke manager de andere beïnvloeden met hun 

autonome motivatie. Wel is er geverifieerd dat de managers die autonomie-ondersteunend gedrag 

vertonen  een positieve invloed uitoefenen op de autonome motivatie van de andere managers 

waarmee ze samenwerken. 
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Bijlage 1 – Reden ontevredenheid over SSC (Deloitte). 
 

 

Bron: Deloitte (2011), Shared service centers: from “if” to “how”, Insights from Deloitte’s 2011 shared services 

survey, p.4. 

 

Bijlage 2 – Strategie map. 

 

Bron: Kaplan, R.S., en Norton, D.P. (2004), Strategy maps: Converting tangible assets into tangible outcomes, 

Havard Business School Press, MA, p.11. 
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 XII 

Bijlage 3 – Semigestructureerde vragenlijst. 
 

Onderstaande vragenlijst deed dienst als leidraad doorheen het interview. De bedoeling was om zo 

veel mogelijk los te maken bij de respondenten en hen te laten vertellen over hun ervaringen met 

betrekking tot de strategische alignering van de shared services binnen de onderneming. De volgorde 

van de gestelde vragen verschilde van respondent. Ook ben ik bij sommige interview dieper ingegaan 

op de materie dan bij andere.Hieronder vindt u een overzicht van de semigestructureerde vragenlijst. 

 

Wat is uw taak binnen de onderneming/departement? 

a. Op welke manier ondersteunt uw departement de operationele units? (SSC) 

b. Op welke manier wordt uw departement ondersteunt door de SSC’s? (business unit) 

 

Vanwaar het idee/noodzaak om de SSC’s te aligneren met business units?  

Van wie ging het idee uit?  

Wanneer werd deze alignering uitgevoerd? 

 

Hoe ging de strategische alignering precies in zijn werk?   

a. Beschrijf het proces en de werking eran 

b. Was er sprake van co-creatie tussen de SSC’s en business units?  

i. Hoe ging het in zijn werk? 

ii. Waren er problemen bij de ontwikkeling/samenwerking? 

iii. Wat was het effect van deze co-creatie oefening? 

iv. Hoe en door wie werd deze nieuwe strategie gecreërd?  

c. Waren er problemen bij de implementatie? 

d. Kon het proces volgens u op een efficiëntere manier gebeuren? 

e. Wat is de reactie van uw collega’s? 

f. Hoe verloopt het feedbackproces?   

 

Wat was voor u en uw departement het effect van deze veranderingen? 

a. Effect op competentie, verbondenheid en autonomie? 

b. Op welke manier wordt u gemotiveerd? 

 

Vormt de alignering een oplossing voor de initiele ‘problemen’? Zijn er nog moeilijkheden? 
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Bijlage 4 - Vragenlijst autonome motivatie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Als laatstejaarsstudente toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Gent 

(faculteit Economie en Bedrijfskunde) voer ik in het kader van mijn Masterproef een 

onderzoek uit. Hiervoor had ik graag een beroep gedaan op uw medewerking. Aan de hand 

van een aantal uitspraken wens ik te peilen naar uw mening. Deze vragenlijst is volledig in 

het engels. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag.  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Vriendelijke groeten, 

Elisabeth De Muynck 

Master TEW – Accountancy 

 

 
 
 
 
 
 
 



 XIV 

Using the scale below, please indicate for each of the following statements to what degree 
they presently correspond to one of the reasons for which you are doing this specific job. 
 
 
Scale: 

1 = not at all 
2 = very little 
3 = a little 
4 = moderately 
5 = strongly 
6 = very strongly 
7 = exactly 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

Because I enjoy this work very much ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

Because I have fun doing my job ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

For the moments of pleasure that this job brings me ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

I chose this job because it allows me to reach my life goals ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

Because this job fulfills my career plans ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

Because this job fits my personal values ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

Because I have to be the best in my job, I have to be a “winner” ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

Because my work is my life and I don’t want to fail ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

Because my reputation depends on it ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

Because this job affords me a certain standard of living ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

Because it allows me to make a lot of money ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

I do this job for the paycheck ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


