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personeelsbeleid is al lang niet meer een zaak van alleen de afdeling 
p&o. Integendeel: in moderne theorieën over hrm speelt de manager een 
cruciale rol bij de vormgeving en uitvoering van het personeelsbeleid.  
‘P in de lijn’ is daarbij een bekende slogan.2 

Kerngedachte van de hrm-filosofie is dat ‘de mens de sleutel is tot suc-
ces van de organisatie’. Organisaties zijn bij het bereiken van hun doel-
stellingen uiteindelijk afhankelijk van de inzet van de medewerkers. Dit 
geldt niet alleen voor een sterrenrestaurant (zonder goede kok geen ster!), 
maar ook voor publieke organisaties. Zo geven gemotiveerde onderwijzers 
immers beter onderwijs dan gedemotiveerde, bezorgen klantonvriende-
lijke baliemedewerkers hun dienst een slechte naam en doen de reputatie 
van de overheid uiteindelijk geen goed, en neemt de kans toe dat nieuwe 
beleidsvoornemens politiek of juridisch sneuvelen als de betrokken 
beleidsmedewerkers hun werk minder goed hebben gedaan.

Een cruciale rol is weggelegd voor de (lijn)manager. Hij of zij is degene 
die de doelstellingen van de organisatie moet vertalen naar de werkvloer. 
Cruciaal is zijn/ haar rol bij de beoordeling van het functioneren van 
medewerkers. In deze beoordeling krijgen medewerkers — als het goed is 
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tenminste — feedback op het functioneren, kunnen ze (zonodig) worden 
bijgestuurd, kunnen er afspraken worden gemaakt over training en oplei-
ding, enz. 

Ook voor het topmanagement is een belangrijke rol weggelegd. Goed 
hrm-beleid is immers zowel een lijn- als een topverantwoordelijkheid. Niet 
alleen raken de strategische beslissingen van de top de werknemers op de 
werkvloer altijd direct of indirect, goed personeelsbeleid komt bovendien 
alleen uit de verf als de top van een organisatie daar het belang van inziet: 
waarom zou het lijnmanagement moeite doen als de top van de organisatie 
die niet steunt?

Tot zover de theorie. Tegelijkertijd weten we dat de werkelijkheid weer-
barstiger is. Ondanks de lippendienst die hrm wordt bewezen, weten we 
dat slechts weinig organisaties echt goed hrm-beleid voeren.3 Iets dat 
zowel voor private als voor publieke organisaties lijkt te gelden. Ook weten 
we dat managers in veel organisaties niet zozeer een stimulans als wel een 
steen des aanstoots voor hun werknemers zijn. Dit effect van managers op 
hun werknemers staat in deze bijdrage centraal. Ons baserend op onder-
zoek dat het ministerie van bzk sinds 1999 regelmatig onder werknemers 
in de publieke sector uitvoert, gaan we allereerst in op de invloed die mana-
gers hebben op de arbeidssatisfactie, de betrokkenheid en het verloop van 
hun medewerkers. Vervolgens gaan we in op de vraag welke management-
stijl positief of negatief van invloed is op satisfactie, betrokkenheid en ver-
loop, waarna we afsluiten met een slotconclusie. Hierin staat de noodzaak 
tot sturing op basis van vertrouwen centraal.

managers en hun invloed op de arbeidssatisfactie

In Steijn (2003) is op basis van het door bzk in 2001 uitgevoerde Personeels-
onderzoek onder een steekproef van 35.000 werknemers in de publieke sec-
tor 4, ingegaan op de invloed van het management op de arbeidssatisfactie 
van werknemers. 

Op basis van dat onderzoek konden vijf clusters van tevredenheid 
worden onderscheiden, namelijk a. tevredenheid met het management, b. 
tevredenheid met de beloning; c. tevredenheid met de arbeidsinhoud; d. 
tevredenheid met de arbeidsomstandigheden en e. tevredenheid met de 
combinatie arbeid/privé. Het personeelsonderzoek van bzk uit 2003 maakt 
het mogelijk de tevredenheid met de eerste vier factoren te meten, zodat 
een vergelijking mogelijk is tussen de scores uit de onderzoeken van 2001 
en 2003.5 In tabel 1 staat de tevredenheid van de ondervraagde werknemers 
met elk van deze clusters weergegeven op een vijfpuntsschaal, een hogere 
score geeft daarbij een hogere tevredenheid aan.
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De resultaten in 2003 en 2001 zijn grotendeels overeenkomstig. De tevre-
denheid met de arbeidsinhoud is overduidelijk relatief groot (evenals 
in 2001 de tevredenheid met de mogelijkheid privé-activiteiten te com-
bineren met hun arbeidsleven en over de inhoud van hun werk). Minder 
tevreden is men echter over de arbeidsomstandigheden, de beloning en 
het management. In 2001 scoorde van alle vijf de aspecten de tevredenheid 
met het management het laagst — getransformeerd naar een in het Neder-
landse onderwijsstelsel gebruikelijke tienpuntsschaal is zelfs sprake van 
een onvoldoende ( 2  ™  2,71 = 5,42). In 2003 scoort deze factor echter ex aequo 
(met de beloning) als laagste en een krappe voldoende.

Hoewel deze bevinding op zichzelf al van belang is, krijgt zij nog meer 
cachet als we bezien welk effect elk van deze aspecten heeft op de algemene 
tevredenheid van de betrokken werknemers. Met deze algemene tevre-
denheid is niet al te veel mis (gemiddeld scoort men in het onderzoek uit 

 2001 2003

Tevredenheid met management 2,71 2,95

Tevredenheid met beloning 2,79 2,95

Tevredenheid met arbeidsinhoud  3,64 3,82

Tevredenheid met arbeidsomstandigheden 3,02 3,03

Tevredenheid met combinatie arbeid/privé 3,83 n.b.

tabel 1 Tevredenheid met functieaspecten van werknemers  
bij de overheid    6 

 [Bron: Personeelsonderzoek 2001 en 2003, ministerie van bzk]

 Bèta 2001 Bèta 2003

Tevredenheid met management .22 .21

Tevredenheid met beloning .11 .09

Tevredenheid met arbeidsinhoud  .41 .39

Tevredenheid met arbeidsomstandigheden .08 . 10

Tevredenheid met combinatie arbeid/privé .07 n.b.

tabel 2 Effect van functieaspecten op algemene tevredenheid
 [Bron: Personeelsonderzoek 2001 en 2003, ministerie van bzk]
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2001 een 3,56 en uit 2003 een 3,76 op een vijfpuntsschaal), maar de factoren 
dragen daaraan op heel verschillende manier bij.

Tabel 2 laat zien dat zowel in 2001 als in 2003 de tevredenheid met de 
arbeidsinhoud de belangrijkste determinant is van de algemene tevre-
denheid, met andere woorden: naarmate werknemers in de publieke 

sector meer tevreden zijn over 
hun arbeidsinhoud, zijn ze in 
het algemeen meer tevreden. Het 
omgekeerde geldt natuurlijk ook: 
naarmate men hierover minder 
tevreden is, is ook de algemene 
tevredenheid lager. Opvallend 
is dat de tevredenheid met het 
management op de tweede plaats 
volgt, terwijl de overige factoren 

relatief gezien van aanzienlijk minder belang zijn. Met andere woorden: 
(on)tevredenheid met het management draagt in relatief grote mate bij 
aan de totale (on)tevredenheid met het werk dat men doet. Een bevinding 
die vooral relevantie krijgt indien men zich realiseert dat nadere ana-
lyse (Steijn, 2003: 28) ook liet zien dat er een duidelijk verband is tussen 
arbeidssatisfactie en ziekteverzuim en verloop (i. e. naarmate men meer 
ontevreden is, is het ziekteverzuim hoger en zoekt men intensiever naar 
een andere baan).

managers en hun invloed op betrokkenheid

Afgezien van arbeidssatisfactie is ook de betrokkenheid van medewerkers 
een cruciale variabele voor iedere organisatie. Over het algemeen zullen 
betrokken werknemers immers betere prestaties leveren dan werknemers 
die zich weinig aan hun werkgever gelegen laten liggen. De bzk-onder-
zoeken waarover eerder is gepubliceerd, bevatten geen informatie over 
de betrokkenheid van werknemers in de publieke sector. Het Personeels-
onderzoek 2003 bevat echter wel een aantal items waarmee deze mate van 
betrokkenheid kan worden gemeten.

In navolging van internationaal onderzoek naar commitment maken 
we hierbij gebruik van twee items waarmee het zogenoemde ‘affective 
commitment’ (Meyer & Allen, 1997) kan worden gemeten. Van affec-
tieve betrokkenheid is sprake indien werknemers zich daadwerkelijk 
emotioneel verbonden voelen met de organisatie waarin zij werken en 
zich het lot van die organisatie dus feitelijk aantrekken. De gemiddelde 
score van de ondervraagde werknemers op deze vijfpuntsschaal is in 

(On)tevredenheid met het 
management draagt in relatief 
grote mate bij aan de  
totale (on)tevredenheid  
met het werk dat men doet
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2003 3,50, wat aangeeft dat dit affectieve commitment redelijk hoog  
ligt.

Vervolgens is nagegaan welk effect een aantal factoren heeft op dit 
commitment. Tabel 3 bevat hiervan de resultaten. Hierbij is gebruik 
gemaakt van een multipele regressieanalyse. De bètacoëfficiënten geven 
daarbij de sterkte van het effect van een variabele aan: hoe dichter bij 
de 1 (of -1), hoe sterker het effect.

Zonder op al te veel details in te gaan, is opvallend dat veel opgenomen fac-
toren eigenlijk nauwelijks invloed hebben op de betrokkenheid van werk-
nemers. Conform de internationale literatuur op dit punt blijken vooral 
zogenoemde baankenmerken (zoals autonomie, het interessante van de 
baan) van invloed op het affectieve commitment (vergelijk Meyer & Allen, 
1997). Opmerkelijk is vooral het relatief grote effect (0,23) van de tevreden-
heid met het management. Deze factor heeft veruit het sterkste effect 
op de betrokkenheid: naarmate de tevredenheid met het management 
groter is, is ook de betrokkenheid van werknemers groter. Dit illustreert 
het relatieve belang van de factor ‘management’ voor het vergroten (of op 
peil houden ! ) van de betrokkenheid.

  Bèta

Individuele kenmerken 

geslacht (1 = vrouw) -0,02

leeftijd 0,10

opleidingsniveau 0,02

Baankenmerken 

vaste aanstelling -0,03

voltijdbaan 0,05

autonomie 0,11

interessante baan 0,19

steun van collega’s 0,14

tevredenheid met salaris -0,02

tevredenheid met management 0,23

tabel 3 Determinanten van betrokkenheid 
[Bron: Personeelsonderzoek 2003, ministerie van bzk]

[ R 2 = 0.23 ]
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managers en hun invloed op het verloop

Tot slot gaan we in op de invloed van managers op het personeelsverloop. 
In Steijn (2003) is in dat verband gerapporteerd over de belangrijkste 
vertrekmotieven van degenen die in 1998, 1999 en in 2001 de publieke 
sector hebben verlaten (de zogenoemde uitstromers). In die rapportage 
werden zeven clusters van motieven om de organisatie te verlaten onder-
scheiden, namelijk:

1 de mate van onvrede met de arbeidsinhoud
2 de mate van onvrede met het management
3 de mate van onvrede over de combinatie arbeid/privé
4 de mate van onvrede over de werkzekerheid
5 de mate van onvrede over de beloning
6 de mate van onvrede over de arbeidsomstandigheden
7 overige factoren

Het is evident dat (onvrede) met de arbeidsinhoud in alle jaren het belang-
rijkste motief was om naar een andere baan over te stappen. Onvrede met 
het management is in de periode 1998-2001 echter aanzienlijk belangrijker 
geworden: we zien immers dat bijna 22 procent van degenen die in 2001 
van baan zijn veranderd ‘onvrede met het management’ als belangrijkste 
vertrekmotief aanduidt.

tabel 4 Belangrijkste vertrekmotief uitstromers  
in 1998, 1999 en 2001 [ NB De vraagstelling voor met  
name 1998 wijkt af van 1999 en 2001 ] 

 [ Bron: bzk (2003 : 29)]

 1998 1999 2001

Arbeidsinhoud 33,5% 34,8% 26,4%

Management 12,9% 19,2% 21,9%

Combinatie arbeid  / privé 12,1% 14,0% 17,4%

Werkzekerheid 11,2% 10,2% 4,4%

Beloning 3,4% 8,7% 10,7%

Arbeidsomstandigheden 4,3% 6,9% 8,7%

Overig 22,7% 6,1% 11,0%
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Het belang van deze factor wordt verder onderstreept doordat uit een 
analyse op basis van het Personeelsonderzoek 2003 blijkt dat onvrede met 
het management in importantie de tweede factor is (na onvrede met de 
inhoud van het werk) om uit te kijken naar een andere baan.

 

het effect van verschillende leiderschapsstijlen

De analyse tot nu toe laat zien dat:

• werknemers in de publieke sector over het algemeen redelijk  
tevreden zijn met hun werk en een redelijke mate van betrokkenheid 
hebben bij de organisatie waar zij werken;

• de onvrede met het management in de organisatie waar men werkt  
vrij groot is; zij het dat deze onvrede in de periode 2001-2003 licht is 
afgenomen;

• dit vooral van belang is omdat deze onvrede een relatief groot effect 
heeft op de arbeidssatisfactie, de betrokkenheid en het verloop.  
Na (onvrede) met de inhoud van het werk blijkt (on)vrede met het 
management de belangrijkste determinant in de analyses die we tot  
nu toe hebben gepresenteerd.

‘Management’ is echter tot nu toe als een black box behandeld. Op zich-
zelf zegt het nog weinig als we constateren dat ‘het management’ een 
negatief of positief effect heeft op arbeidssatisfactie of betrokkenheid van 
werknemers. Uiteraard willen we weten onder welke omstandigheden een 
eventueel positief of negatief effect zich voordoet. Daarom gaan we in deze 
paragraaf in op de leiderschapsstijl die het management hanteert.

In dit verband is het relevant onderscheid te maken tussen een mecha-
nische en een organische leiderschapsstijl. Dit is gebaseerd op het onder-

scheid dat Burns en Stalker (1961) in 
de organisatiewetenschappen heb-
ben gemaakt tussen mechanische 
en organische organisatieregimes. 7 
In een mechanisch regime (waarvan 
de klassieke bureaucratie een goed 
voorbeeld is) ligt de nadruk op 
zaken als discipline, controle, loya-

liteit en gehoorzaamheid: een werknemer wordt geacht te doen wat hem 
wordt opgedragen en niet om na te denken. In een organische organisatie 
hebben werknemers juist heel veel inbreng, waarbij de taakuitvoering 
niet zozeer door interventies van bovenaf, maar vooral door onderlinge 

Een organische leider-
schapsstijl heeft een enorm 
positief effect op  
de arbeidssatisfactie
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afstemming plaatsvindt. Je kunt ook stellen dat de mechanische organisa-
tie wordt gekenmerkt door wantrouwen en de organische organisatie door 
vertrouwen. 

Veel organisatiekundige literatuur gaat ervan uit dat er in de huidige 
samenleving — vanwege de grote turbulentie in de omgeving en de daar-
aan gekoppelde noodzaak tot flexibiliteit van organisaties — een toene-
mende behoefte bestaat aan organische organisaties .8 Alleen dergelijke 
organisaties, zo is de veronderstelling, zijn in staat het maatwerk te leve-
ren dat burgers, klanten en consumenten tegenwoordig verlangen.

Uiteraard veronderstellen beide organisatietypes een verschillend 
leiderschap: het eerste type een meer ‘autoritair’ leiderschap, waarbij de 
manager vooral sturend optreedt, het tweede type een meer ‘coachend’ 
leiderschap, waarbij de manager meer ruimte laat aan het eigen initiatief 
van de betrokken medewerkers.

Op basis van het Personeelsonderzoek 2003 kan een typering worden 
gemaakt van het leiderschap waarmee werknemers te maken hebben in 
hun functie-uitoefening (althans naar hun waarneming!). Op basis van 
vier verschillende items over de manier van leidinggeven, is het leider-
schap gecodeerd binnen een vijfpuntsschaal, waarbij een hogere score een 
grotere mate van organisch leiderschap aangeeft. De gemiddelde score op 
deze schaal is 3,29, wat aangeeft dat de werknemers in de publieke sector 
de stijl van leidinggeven in bescheiden mate als organisch aanduiden. De 
spreiding is echter groot: ruim 31 procent van de werknemers typeert het 
leiderschap met een score lager dan 3 en dus in meer of mindere mate als 
mechanisch, terwijl 60 procent dit leiderschap als meer organisch typeert 
(door dit met een cijfer boven de 3 te waarderen).

In onderstaande tabel geven wij aan wat de relatie is tussen de gemeten 
leiderschapsstijl, de arbeidssatisfactie, de betrokkenheid en de intentie 
om van baan te veranderen.

 Bèta

 

tevredenheid met het management .67

arbeidssatisfactie .42

betrokkenheid .34

de intentie om van baan te veranderen - .23

tabel 5 Het effect van een organische leiderschapsstijl op…
 [ Bron: Personeelsonderzoek 2003, Ministerie van BZK ]
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De cijfers in de tabel spreken voor zichzelf. Naarmate werknemers in 
sterkere mate een organische leiderschapstijl van hun leidinggevenden 
ervaren, zijn hun arbeidssatisfactie en hun betrokkenheid hoger en hun 
intentie om een andere baan te zoeken geringer. Vooral het effect op de 
tevredenheid met het management en de arbeidssatisfactie is opmerkelijk 
hoog. In de slotparagraaf zullen wij ingaan op de vraag wat dit voor de 
organisaties in de publieke sector zou kunnen betekenen.

conclusie

Het management heeft een belangrijke rol bij de vormgeving en uitvoering 
van het personeelsbeleid. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat suc-
cesvol hrm-beleid in het belang is van de organisatie én de medewerker. 
In deze bijdrage is betoogd dat het management (zowel op lager als op 
topniveau) een belangrijke rol speelt in de vormgeving en uitvoering van 
dit hrm-beleid. Deze rol van de direct leidinggevenden kan worden geïllu-
streerd met de constatering dat vooral zij werknemers moeten motiveren 
en beoordelen, feedback geven en besluiten van de top communiceren en 
toelichten. Met andere woorden: zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijk-
se leiding. Het topmanagement heeft op dit vlak vooral een faciliterende 
taak. Het neemt besluiten over vorm en inhoud van het personeelsbeleid; 
de strategische beslissingen raken uiteindelijk de ambtenaar of werkne-
mer op de werkvloer. Het is duidelijk dat de direct leidinggevende ‘goed’ 
beleid van de top gemakkelijker kan uitleggen dan ‘slecht’ beleid.

Het gepresenteerde materiaal — gebaseerd op onderzoeken van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar mobiliteit 
en arbeidsbeleving — maakt het helaas niet mogelijk onderscheid te maken 
tussen de houding van werknemers bij de overheid tegenover de direct 
leidinggevende en hogere managementlagen. Analyse van de antwoorden 
van de ondervraagde werknemers laat wel zien dat oordelen over het func-
tioneren van het management (en het beleid dat zij voeren) een belangrijke 
determinant is van arbeidstevredenheid, betrokkenheid en uitstroom 
van werknemers naar een andere baan. Daarbij past de kanttekening dat 
(onvrede met) de arbeidsinhoud nog altijd de belangrijkste determinant in 
dit verband is.

Oordelen over het management zijn geen constante, maar te beïnvloe-
den en veranderbaar door beleid. In dat kader is de bevinding relevant dat 
het type leiderschapsstijl een belangrijke rol speelt. Een organische leider-
schapsstijl blijkt verbonden met een grotere mate van tevredenheid met 
het functioneren van het management, een grotere arbeidssatisfactie, een 
grotere mate van betrokkenheid en een lager verloop.
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Dit is niet verrassend, omdat juist deze bevinding de kern is van veel 
organisatiekundige literatuur. Tegelijkertijd laat het onderzoek echter 
zien dat een mechanische leiderschapsstijl relatief veel voorkomt: een 
relatief grote minderheid van de werknemers (bijna eenderde) heeft in 

de dagelijkse praktijk immers 
te maken met een mechanische 
leiderschapsstijl. Dat is ook niet 
zo vreemd, omdat een dergelijke 
leiderschapsstijl goed ‘past’ bij 
een traditioneel bureaucratische 
organisatie. De bevindingen van 

de analyse suggereren dat dit voor de betrokken werknemers een belang-
rijke bron van onvrede kan zijn: de samenhang tussen leiderschapsstijl en 
tevredenheid met het management is immers hoog. 

Mijn hypothese is dat veel werknemers in de publieke sector daardoor 
in  een spagaat kunnen terechtkomen. Aan de ene kant vraagt de maat-
schappelijke ontwikkeling flexibele organisaties, waarin hoogopgeleide 
professionals — uiteraard binnen bepaalde grenzen — zelfstandig beslis-
singen kunnen nemen. Veel jonge, moderne en hoog opgeleide ambtena-
ren weten — op basis van hun opleiding — niet beter dan dat dit zo hoort. 
Tegelijkertijd hebben relatief velen in hun werk nog te maken met traditio-
nele vormen van aansturing, wat in veel gevallen ongetwijfeld tot frustratie 
zal leiden. 

Een interessante, maar hier niet volledig te beantwoorden vraag is 
of de bron van deze nog veel voorkomende ‘mechanische’ aansturing 
nu vooral bij de persoon van de manager of bij een aantal fundamentele 
karaktertrekken van publieke organisaties als zodanig ligt. Wat het 
laatste betreft geldt immers dat publieke organisaties zich naar buiten 
toe dienen te verantwoorden. Het is niet uit te sluiten dat deze externe 
verantwoordingsplicht zich in sommige organisaties naar binnen toe 
vertaalt in een controle- en reguleringsreflex waardoor van organisch 
leiderschap weinig terecht komt.

Als dit inderdaad een deel van de verklaring is voor de relatief grote 
onvrede die er in de publieke sector over het management bestaat, dan 
hebben de betrokken publieke organisaties naar mijn mening op den duur 
een groot probleem. Werknemers — en zeker als zij jong en hoger opge-
leid zijn — vragen tegenwoordig immers om organische organisaties en 
organisch leiderschap. Indien (publieke) organisaties dat in onvoldoende 
mate geven, dan zullen zij zich als vanzelf van deze publieke organisaties 
afkeren. Juist vanwege de demografische ontwikkelingen prijst men zich 
daarmee als werkgever op lange termijn uit de (arbeids)markt. En juist 

De publieke organisaties  
hebben op den duur een groot 
probleem
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daarom is meer organische aansturing en organisch leiderschap in publie-
ke organisaties noodzakelijk en uiteindelijk onvermijdelijk. Te hopen 
valt dat managers (en politici!?) van de betrokken publieke organisaties 
dit tijdig inzien. Men kan dan uiteraard te rade gaan bij publieke organi-
saties waar een organische leiderschapsstijl intussen gemeengoed is: dit 
onderzoek laat immers ook zien dat een meerderheid van de ondervraagde 
werknemers een leiderschapsstijl rapporteert die aan de organische kant 
van het continuüm zit.
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 Noten

1  Deze tekst is een ingrijpende bewer-
king en uitbreiding van een eerdere 
tekst verschenen in een bzk-publicatie 
‘Personeels en Mobiliteitsonderzoek 
Overheidspersoneel 1999-2002’ uit juni 
2003 (zie Steijn, 2003). De auteur dankt 
de directie aos binnen dgmos van het 
ministerie van bzk voor het ter beschik-
king stellen van het datamateriaal. 
André Dickmann van deze directie 
wordt bedankt voor zijn commentaar 
op een eerdere versie van dit stuk.

2  Vergelijk Bax 2003.
3   Vergelijk Gründeman et al 2001.
4  Dit onderzoek behelst de facto nage-

noeg alle publieke sectoren, met 
uitzondering van Zorg en Welzijn. Voor 
meer info over de onderzoeken van bzk 
zie bzk (2003).

5  Het is goed te vermelden dat in de 
Personeelsonderzoeken 2001 en 2003 
de facto aan de werknemers wordt 
gevraagd naar hun arbeidssituatie in 
het jaar ervoor.

6  In deze en alle volgende soortgelijke  
analyses is gecontroleerd op de vol-
gende variabelen: geslacht, opleidings-
niveau, de salarisschaal, het geven van 
leiding, het werken in voltijd en het 
hebben van een vaste aanstelling.

7   Vergelijk ook Bax, 2003: 66 e. v.
8  Wat overigens niet wil zeggen dat er 

heden ten dage alleen maar ruimte is 
voor organisaties met een organisch 
regime. Bax (2003) wijst er bijvoorbeeld 
op onder bepaalde voorwaarden ook 
mechanische regimes nog uitstekend 
kunnen voldoen.
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