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Why participation works: the role of employee involvement in the implementation of 
the customer relationship management type of organizational change (dissertation J.T. 
Bouma). 

 

SAMENVATTING 

 

Het hier gepresenteerde onderzoek combineert inzichten in twee onderzoeksgebieden: 
human resource management (HRM) en customer relationship management (CRM). 

In het HRM onderzoeksgebied wordt het proces waarin medewerkers organisaties 
beïnvloeden normaliter aangeduid met de term participatie. Participatie werd vroeger 
gedefinieerd als de groepsinvloed, het groepsbeslissingsproces, de medewerkersinvloed- 
of machtsdeling. Later definiëerden wetenschappers participatie veelal als betrokkenheid 
in het beslissingsproces. Afgezien van het feit dat veel academische literatuur participatie 
beschrijft, zijn wetenschappers het niet eens over of participatie positief danwel negatief 
bijdraagt aan organisatieveranderingsuitkomsten. Deze controverse maakt dit oude 
onderzoeksgebied –met wetenschappelijke publicaties sinds 1948– vandaag de dag 
bijzonder interessant. Het is nog steeds onduidelijk of tussen participatie en succesvolle 
organisatieveranderingen enige (directe) relatie bestaat. Indien daartussen geen directe 
relatie zou bestaan, dan is een indirecte relatie tussen participatie en 
organisatieverandersucces nog wel mogelijk. Een dergelijke visie betekent dat participatie 
zou kunnen leiden tot mediërende effecten, die soms leiden tot positieve, soms tot 
negatieve en soms tot geen organisatieverandersucces. Zogenaamde mediërende 
elementen die deel uitmaken van een mogelijke ketting van oorzaken en gevolgen tussen 
participatie en organisatieverandersuccesen kunnen dan mogelijk de verschillen verklaren 
tussen gevonden positieve en negatieve verbanden. Wetenschappers hebben diverse 
zogenaamde mediërende elementen aangedragen die hierin mogelijk een belangrijke rol 
zouden kunnen spelen: intrapersoonlijke attitudes, interpersoonlijke relaties, 
werkomstandigheden en werkinhoud. Op basis van diverse theorieën wordt aangenomen dat 
intrapersoonlijke attitudes bestaan uit de variabelen eigenaarschap en tevredenheid, terwijl de 
interpersoonlijke relaties bestaan uit de variabelen vertrouwd worden en vertrouwen 
uitdragen, dat werkomstandigheden bestaan uit de variabelen werklast, conflicten en stress 
en dat werkinhoud bestaat uit de variabele lokale passendheid. De laatstgenoemde variabele 
heeft betrekking op de mate van passendheid van veranderde werkzaamheden van (een) 
individuele medewerker(s) ten opzichte van een veranderende organisatie. 

In het CRM onderzoeksgebied rapporteerden wetenschappelijke onderzoekers dat 
medewerkersparticipatie een belangrijke rol speelde in een specifiek organisatieverandertype: 
de implementatie van customer relationship management (CRM). Medewerkersparticipatie 
(onafhankelijke variabele) werd gedefinieerd als de mate van actieve betrokkenheid van 
(een) individuele medewerker(s) bij beslissingen aangaande CRM 
organisatieveranderingen. CRM werd gedefinieerd als het aangaan van een inhoudelijke 
dialoog tussen individuele klanten en individuele medewerkers, zodat organisaties hun 
producten en diensten kunnen verbeteren om klanten aan te kunnen trekken, relaties met 
klanten te kunnen ontwikkelen en klanten te kunnen behouden. Tevens werd CRM 



 

 

effectiviteit (afhankelijke variabele) gedefinieerd als de mate van een succesvolle CRM 
organisatieverandering vanuit de perceptie van (een) individuele medewerker(s). 

Om het voorgaande te kunnen onderzoeken was afbakening nodig, aangezien logischerwijs 
geen sprake kan zijn van ongelimiteerd(e) onderzoekstijd en -geld. Daarom werd het 
onderzoek gelimiteerd tot één aggregatieniveau –percepties van individuele 
medewerkers– en toegespitst op één organisatieverandertype –implementatie van CRM– 
in één specifieke culturele context –financiële organisaties binnen Nederland–. 

Vervolgens werd het volgende centrale onderzoeksdoel geformuleerd: om meer inzicht te 
brengen in de theorie en de praktijk ten aanzien van de rol van medewerkersparticipatie 
en diverse mediërende elementen –intrapersoonlijke attitudes, interpersoonlijke relaties, 
werkomstandigheden en werkinhoud– die een positieve danwel negatieve bijdrage 
leveren ten aanzien van het bewerkstelligen van CRM effectiviteit bij financiële 
organisaties in Nederland. Om dit centrale doel te bereiken, werd de volgende centrale 
onderzoeksvraag onderzocht: op welke wijze beïnvloedt medewerkersparticipatie via deze 
mediërende elementen de CRM effectiviteit bij financiële organisaties in Nederland? Na 
beantwoording van deze centrale onderzoeksvraag zouden nieuwe inzichten kunnen 
worden toegevoegd aan twee onderzoeksgebieden. In het HRM onderzoeksgebied trachtte 
het huidige onderzoek een bijdrage te leveren aan de kennis op het gebied van 
medewerkersparticipatie, de consequenties daarvan en de diverse invloeden op een 
bepaalde effectiviteit van een organisatieverandering. In het CRM onderzoeksgebied 
trachtte het huidige onderzoek een bijdrage te leveren aan de kennis ten aanzien van het 
verbeteren van de CRM effectiviteit door middel van medewerkersparticipatie en de 
mediërende elementen. 

Het voorgaande leidde tot het ontwikkelen van een onderzoeksmodel dat werd getest 
middels een non-experimentele veldstudie. Interviews werden gehouden met managers, 
consultants en wetenschappers om de items en schalen onderliggend aan het 
onderzoeksmodel vooraf te toetsen. Tussen 2003 en 2006 hebben zestien Nederlandse 
financiële instellingen meegewerkt aan dit onderzoek. In deze zestien organisaties 
veranderde het werk van 1217 medewerkers vanwege de invoering van CRM. Tussen de 
zes en twaalf maanden nadat de medewerkers CRM gingen gebruiken tijdens hun werk, 
werden al deze individuele medewerkers mondeling gevraagd door hun managers om 
mee te doen aan het onderzoek en vervolgens schriftelijk via een e-mail geattendeerd op 
een online vragenlijst. Deze kon worden ingevuld tijdens werktijd. De ingevulde 
antwoorden op de vragenlijst werden automatisch verzonden via internet en opgeslagen, 
waardoor menselijke codeerfouten werden voorkomen. Nadat de ingevulde vragenlijsten 
van 732 medewerkers werden verzameld (60,15 procent respons), werden interviews 
gehouden met managers en consultants van alle onderzochte organisaties teneinde 
kwalitatieve inzichten toe te voegen aan de kwantitatieve data. 

De resultaten van het huidige onderzoek wijzen op een positieve bijdrage van 
medewerkersparticipatie op de effectiviteit van CRM organisatieveranderingen via de 
mediërende werking van eigenaarschap, tevredenheid, vertrouwd worden, vertrouwen 
uitdragen en de lokale passendheid. Bepaalde mediatoren blijken een grotere bijdrage te 
leveren aan de onderzoeksresultaten dan andere. De sterkste mediatoren in dit onderzoek 
zijn: tevredenheid, vertrouwd worden en vertrouwen uitdragen. Medewerkersparticipatie 



 

 

draagt via de positieve invloeden van de voorgaande mediatoren bij aan een verbeterde 
CRM effectiviteit in het huidige onderzoek. 

Sommige hypothetische mediatoren blijken sterkere of minder sterke rollen te spelen, 
afhankelijk van of ze in isolatie of tegelijk met andere mediatoren werden onderzocht. 
Indien werklast los van andere mediatoren wordt onderzocht, blijkt de toegevoegde 
waarde van deze mediator in het onderzoeksmodel verwaarloosbaar. Tevens blijkt de 
toegevoegde waarde van stress sterk af te nemen tot een amper meetbaar niveau na 
toevoeging van werklast en conflicten aan het onderzoeksmodel. Vooral conflicten lijken 
een kannibaliserende werking te hebben op werklast en stress. De onderzoeksresultaten 
laten zien dat conflicten een specifieke mediërende rol vertonen. Medewerkersparticipatie 
leidt tot een vermindering van conflicten tussen medewerkers, hetgeen positief bijdraagt 
aan de CRM effectiviteit in het huidige onderzoek. Uit het voorgaande blijkt, dat van de 
drie werkomstandigheden werklast, stress en conflicten uitsluitend de laatste kan worden 
beschouwd als een mediator tussen medewerkersparticipatie en CRM effectiviteit. 
Ondertussen blijken werklast, stress en conflicten sterk met elkaar samen te hangen in het 
huidige onderzoek. 

In de onderzochte organisaties blijkt de gemiddelde medewerkersparticipatie relatief dichtbij 
het laagste punt van de schaal. De interviewresultaten met managers en consultants van 
alle onderzochte organisaties na afronding van het onderzoek bieden een verklaring 
hiervoor. De meeste geïnterviewde managers vertelden dat de meerderheid van de 
medewerkers helemaal niet zat te wachten op medewerkersparticipatie. Sommige 
consultants noemden het niet verstandig om deze mensen gedwongen te laten participeren 
omdat ze verwachtten dat dwang weerstanden zou oproepen. Hierdoor participeerde lang 
niet iedere medewerker in de CRM organisatieveranderingen. Dit verklaart –kort 
samengevat– de relatieve lage gemiddelde medewerkersparticipatie in het huidige 
onderzoek. 

De gemiddelde CRM effectiviteit in de percepties van individuele medewerkers blijkt iets 
lager dan het gemiddelde van de schaal. Dit duidt niet bepaald op bijzonder succesvolle 
CRM organisatieveranderingen. Uit de interviewresultaten na afloop van het onderzoek 
blijkt, dat vrijwel alle managers en consultants vooraf hogere verwachtingen hadden die 
achteraf niet zijn uitgekomen. Ze hadden vooraf verwacht dat de relaties met klanten 
sterker zouden verbeteren dankzij de invoering van CRM. In het licht van de relatieve lage 
gemiddelde score op medewerkersparticipatie (onafhankelijke variabele) zoals hiervoor 
beschreven, is een dergelijk niet al te hoge gemiddelde CRM effectiviteit (afhankelijke 
variabele) niet onlogisch. De interviews hebben nog meer rijke informatie opgeleverd. De 
meerderheid van deze managers en consultants vertelde dat ze de menselijke component 
hadden onderschat en gaven aan dat dat wellicht een belangrijke reden was voor het niet 
bereiken van een hoge gemiddelde CRM effectiviteit. Verschillende managers vertelden 
tevens dat ze nog niet klaar waren met de CRM organisatieverandering, hetgeen duidelijk 
maakt dat de organisaties gedurende en na afloop van het huidige onderzoek nog bezig 
waren met incrementele verbeteringen. Sommige geïnterviewden noemden dit hun 
leerproces gericht op verbeterde klantrelaties. 

De resultaten uit het huidige onderzoek kennen diverse theoretische implicaties en geven 
duidelijk aan dat medewerkersparticipatie een bruikbaar veranderinstrument kan zijn voor 
organisaties die CRM implementeren. Zelfs een gemiddeld lage medewerkersparticipatie 



 

 

draagt reeds positief bij aan de effectiviteit van een CRM organisatieverandering. In de 
praktijk wordt aangeraden om alle variabelen die positief of negatief samenhangen met 
CRM effectiviteit –zoals tevredenheid, vertrouwen en conflicten–te monitoren tijdens elke 
CRM organisatieverandering. Indien managers en consultants deze variabelen regelmatig 
meten tijdens alle CRM projecten, dan levert dat informatie op ten aanzien van mogelijke 
bedreigingen en kansen op het pad naar verbeterde klantrelaties. Deze informatie kan 
worden gebruikt om de organisatieverandering te sturen richting meer succes. Acties die 
zijn gebaseerd op deze inzichten zijn belangrijk om de succeskans van CRM 
organisatieveranderingen naar een hoger niveau te tillen. Individuele medewerkers die 
actief betrokken zijn bij organisatieveranderingen kunnen uit dit onderzoek het inzicht 
halen dat zij meer kunnen beïnvloeden dan alleen de lokale passendheid van de 
organisatieverandering. Medewerkersparticipatie kan intrapersoonlijke attitudes –
waaronder de eigen tevredenheid– en interpersoonlijke relaties –waaronder het onderling 
vertrouwen– versterken. Tevens kunnen participanten op basis van de voorgaande 
onderzoeksresultaten concluderen dat ze moeten oppassen voor negatieve 
werkomstandigheden –waaronder werklast, stress en conflicten– tijdens een CRM 
organisatieverandering, omdat deze werkomstandigheden het eindresultaat in gevaar 
kunnen brengen. 

De huidige onderzoeksresultaten hebben nieuwe inzichten opgeleverd in twee academische 
onderzoeksgebieden: HRM en CRM. In het eerste onderzoeksgebied draagt het huidige 
onderzoek bij aan de kennis ten aanzien van medewerkersparticipatie, dat zelfs een lage 
mate van medewerkersparticipatie via diverse mediatoren een duidelijke verbetering kan 
bewerkstelligen in de effectiviteit van organisatieveranderingen. In het tweede 
onderzoeksgebied heeft het huidige onderzoek bijgedragen aan de kennis van de wijze 
waarop de effectiviteit van CRM organisatieveranderingen kunnen worden verbeterd. 

Enkele kanttekeningen dienen te worden gemaakt ten aanzien van het huidige onderzoek. 
De onderzoeksresultaten geven aan, dat medewerkersparticipatie samen met de 
mediatoren in het onderzoeksmodel 51 procent verklaring bieden van de variantie in CRM 
effectiviteit. Aangezien deze verklarende waarde beduidend lager ligt dan honderd procent, 
betekent dit dat ook andere aspecten buiten het huidige onderzoeksmodel van invloed 
kunnen zijn op de relatie tussen medewerkersparticipatie en CRM effectiviteit. Sommige 
daarvan zouden wel eens oncontroleerbaar en onvermijdbaar kunnen zijn in een dergelijk 
empirisch onderzoeksveld, terwijl andere aspecten mogelijk identificeerbaar en meetbaar 
blijken. Toekomstig vervolgonderzoek kan zich richten op de zoektocht naar additionele 
variabelen die een rol zouden kunnen spelen bij medewerkersparticipatie en CRM 
organisatieveranderingen. Vervolgonderzoek zou misschien tevens helderheid kunnen 
brengen in de effecten van lage versus hoge gemiddelde medewerkersparticipatie. 

Tenslotte, gebaseerd op de generieke aanname dat niets eeuwig beklijft lijkt het niet 
onlogisch dat diverse effecten rondom organisatieveranderingen in de loop der tijd wel 
eens zouden kunnen vergaan. Voortredenerend hierop zouden de invloeden van diverse 
aspecten rondom organisatieveranderingen wellicht kunnen verschillen afhankelijk van 
het meetmoment. Dit pleit voor longitudinaal vervolgonderzoek, hetgeen helderheid kan 
brengen in mogelijke veranderende invloeden van onder andere medewerkersparticipatie 
op organisatieveranderingen. 



 

 

Why participation works: the role of employee involvement in the implementation of 
the customer relationship management type of organizational change (dissertation J.T. 
Bouma). 

 

VERKORTE SAMENVATTING 

 

Het proces waarin medewerkers organisaties beïnvloeden wordt ook wel participatie 
genoemd. In dit proefschrift wordt het onderzoek beschreven naar de wijze waarop 
medewerkersparticipatie via zogenaamde mediërende effecten leidt tot effectieve 
organisatieveranderingen. 

Het huidige onderzoek is gelimiteerd tot één aggregatieniveau –percepties van individuele 
medewerkers– en toegespitst op één organisatieverandertype –implementatie van 
customer relationship management (CRM)– in één specifieke culturele context –financiële 
organisaties in Nederland–. Daarbij wordt CRM gedefinieerd als het aangaan van een 
inhoudelijke dialoog tussen klanten en medewerkers, opdat organisaties hun producten en 
diensten kunnen verbeteren om klanten aan te kunnen trekken, relaties met klanten te 
kunnen ontwikkelen en klanten te kunnen behouden. 

Het onderzoeksmodel is getoetst bij zestien Nederlandse financiële instellingen. In deze 
organisaties veranderde het werk van 1217 medewerkers vanwege de invoering van CRM. 
Middels interviews en vragenlijsten heeft 60 procent van deze medewerkers meegewerkt 
aan het onderzoek. 

De onderzoeksresultaten wijzen op een positieve bijdrage van medewerkersparticipatie op 
de effectiviteit van CRM organisatieveranderingen via de mediërende werking van 
eigenaarschap, tevredenheid, vertrouwd worden, vertrouwen uitdragen, conflicten en 
lokale passendheid. Medewerkersparticipatie draagt via de invloeden van de voorgaande 
mediatoren bij aan een verbeterde CRM effectiviteit in het huidige onderzoek. Zelfs een 
lage medewerkersparticipatie draagt reeds positief bij aan de effectiviteit van een CRM 
organisatieverandering. 




