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Bijlage 1 

Variabelen in de vragenlijst
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1.  doelen duidelijk
2.  eens over doelen 
3.  wijze van doelen bereiken duidelijk
4.  veel aandacht aan omgevingseisen
5.  flexibel genoeg voor omgevingseisen
6.  voldoende technische hulpmiddelen
7.  gebruik hulpmiddelen duidelijk
8.  technisch infosysteem voldoet
9.  informatiesysteem draagt bij aan werkuitvoering
10. te veel regels
11. te sterk gericht op orde en systematisch werken 
12. richtlijnen voor werkuitvoering gedetailleerd
13. beslissingen over werkwijze vooral door top
14. controleren werkuitvoering 
15. Weinig aandacht voor opvattingen medewerkers  
16. beslissingen zonder voorbereiding of achtergrond bekend gemaakt
17. Medewerkers aangemoedigd tot zelf initiatieven nemen
18. voldoende aandacht voor teamontwikkeling                       
19. gevoel van eenheid                                             
20. samenwerking tussen disciplines goed                           
21. tevreden over werkoverleg 
22. goed persoonlijk contact tussen leiding en medewerkers        
23. medewerkers hebben vertrouwen in leiding                                  
24. leidinggevenden voldoende aandacht voor opvattingen medewerkers                    
25. goed carriereperspectief                                           
26. kennis en vaardigheden medewerkers goed benut                     
27. sterke werkdruk                                                    
28. werk met plezier                                                   
29. voldoende waardering voor werk                                     
30. contacten direkte collega’s goed                                  
31. voldoende afwisseling in werkzaamheden                             
32. tevreden over arbeidsvoorwaarden                                   
33. belangrijke personen sterk gericht op eigen positie                
34. afdelingen gericht op eigen belangen                           
35. competitieve sfeer tussen afdelingen                           
36. afdelingen oefenen te veel invloed uit   
 1  helemaal mee oneens
 2  mee oneens
 3  neutraal
 4  mee eens
 5  helemaal mee eens                     

Aanleiding tot de veranderingen                                    
 1,00  ingrijpen bij crisissituatie
 2,00  verbeteren innovatievermogen
 3,00  versterken concurrentiepositie
 4,00  Invoeren nieuwe technologie
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 5,00  opdracht hogerhand
 6,00  besparen kosten/verbeteren efficiency
 7,00  fusie/samenwerking
 8,00  verzelfstandiging
 9,00  organisatie-ontwikkeling
 10,00  verbeteren klantgerichtheid
 11,00  verhogen flexibiliteit
 12,00  herinrichting bedrijfsprocessen
 13,00  herstructurering
 14,00  afslanking
 15,00  anders, nl

Wie nam initiatief tot de veranderingen     
 1,00  RvC/RvB
 2,00  directie
 3,00  middenmanagement
 4,00  medewerkers
 5,00  OR
 6,00  ICT auditing
 7,00  controller/accountant
 8,00  staf P&O
 9,00  extern adviseur
 10,00  anders, nl

Hoe en door wie veranderingen gestuurd en uitgevoerd              
 1,00  projectmatig
 2,00  directie
 3,00  middenkader
 4,00  organisatieleden
 5,00  adviseurs
 6,00  opleidingen, conferenties
 7,00  anders, nl

Hoe lang geleden is veranderingsproces gestart                     
 1 1-3 maanden geleden
 2 4-6 maanden geleden
 3  7-9 maanden geleden
 4  10-12 maanden geleden
 5  1-1,5 jaar geleden
 6  1,5 tot 2 jaar geleden
 7  2-3 jaar geleden
 8  3-5 jaar geleden
 9  5-10 jaar geleden
 10  meer dan 10 jaar geleden
 11 continu proces
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In welke fase bevindt veranderingsproject zich                   
 1,00 oriëntatiefase
 2,00 diagnosefase
 3,00 doelbepalingsfase
 4,00 start implementatiefase
 5,00 implementatiefase
 6,00 eind implementatiefase
 7,00 evaluatiefase
 8,00 voortdurend ontwikkeltraject
 9,00 anders, nl.:

Uit hoeveel leden bestaat de organisatie                             
 1,00 1-50 leden
 2,00 51-100 leden
 3,00 101-200 leden
 4,00 201-400 leden
 5,00 401-800 leden
 6,00 801-1200 leden
 7,00 1201-1600 leden
 8,00 1601-2500 leden
 9,00 2501-5000 leden
 10,00 5001-1000 leden
 11,00 meer dan 10000 leden
 12,00 meer dan 10000 leden

Hoeveel van deze leden ondervinden gevolgen van dit veranderproces                             
 1,00 1-50 leden
 2,00 51-100 leden
 3,00 101-200 leden
 4,00 201-400 leden
 5,00 401-800 leden
 6,00 801-1200 leden
 7,00 1201-1600 leden
 8,00 1601-2500 leden
 9,00 2501-5000 leden
      10,00 5001-1000 leden
 11,00 meer dan 10000 leden
      12,00 meer dan 10000 leden

De veranderingen betreffen:
 1. één of meer specifieke afdelingen
 2. één of meer vestigingen
 3. de hele organisatie
37. koers veranderingsproces is duidelijk                          
38. overeenstemming over koers              
39. duidelijk hoe koers uitgewerkt kan worden                     
40. veranderingen die plaatsvinden, helpen om koers te realiseren               
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41. moeilijke (informatie)technische aanpassingen              
42. (informatie)technische vernieuwing vraagt te veel aandacht
43. capaciteit voor (informatie)technologische vernieuwing             
44. overleg over (informatie)technische veranderingen      
45. gebruik informatiesysteem voor uitwisseling ideeën over veranderingen
46. Voldoende informatie over veranderingen 
47. informatie over veranderingen duidelijk                     
49. voldoende informatie over voortgang                          
50. informatie eerst via geruchten                                 
51. toename van spanningen tussen afdelingen                       
52. toename van spanningen binnen afdelingen                      
53. te veel veranderingen tegelijkertijd                          
54. veranderingen vinden plaats in duidelijke stappen             
55. voldoende tijd voor elke stap                            
56. voldoende tijd gegund om veranderingen te accepteren           
57. mogelijk veranderingen gaandeweg bij te sturen                 
58. bij invoering voldoende aandacht voor ideeën organisatieleden
59. goede trainingen en cursussen voor omgaan met veranderingen                                
60. goede mogelijkheden organisatieleden hun ervaringen naar voren te brengen   
61. afdelingen voldoende betrokken
62. OR voldoende betrokken                                         
63. top steunt en stimuleert                                           
64. positieve indruk verandermanagement                            
65. goede communicatie over aanpak                                 
66. veranderteam begeleidt veranderingen goed                      
67. veranermanagement let goed op belangentegenstellingen tussen afdelingen 
68.  verandermanagement legt te veel nadruk op oplossingen          
69. leidinggevenden begeleiden uitvoering veranderingen goed                 
70. leidinggevenden letten goed op belangentegenstellingen binnen afdelingen 
71. leidinggevenden nemen zonder moeite afstand van de oude situatie
72. leidinggevenden betrekken medewerkers goed bij invoering veranderingen      
73.  leidinggevenden hebben er moeite mee hun stijl van leidinggeven aan te passen 

aan veranderingen          
74. leidinggevenden leggen te veel nadruk op problemen en te weinig op oplossingen      
75.  leidinggevenden besteden voldoende aandacht aan persoonlijke gevolgen van 

veranderingen voor medewerkers          
76. medewerkers betrokken bij vaststellen probleem                    
77. doelen bij aanvang vast                                           
78. ontwerp of model                                                  
79. voorstellen voldoende ruimte ideeën medewerkers                   
80. degenen die veranderingen uitvoeren geen invloed op plannen                            
81. medewerkers leren zelfstandig veranderingen vormgeven                           
82. vooraf bepaalde procedures en methoden                                        
83. aanpak aangepast aan verloop veranderingen                                     
84. aanpak aangepast aan vermogen tot veranderen                            
85. planning voor stappen                                             
86. tijdscontroles, deadlines                                         
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87. leidinggevenden en medewerkers krijgen taak tot uitvoeren                         
88. top coördineert en controleert                                 
89. sturing weinig ruimte eigen inbreng                               
90. gedurende veranderingen evaluatie en bijstelling                  
91. aanpak samen met medewerkers uitgewerkt         
92. aanpak afgestemd op normale werkzaamheden betrokkenen                                  
93. ruimte voor verschillende meningen
94. tegengestelde belangen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt 
95. door onderhandeling overeenstemming
96. problemen met verandering bespreekbaar                            
97. geen overleg over veranderingen met andere afdelingen             
98. veranderingen onafhankelijk mening organisatieleden doorgezet             
99. verandering roept onzekerheid op                               
100  ongewenste gevolgen voor privé-leven                           
101. negatieve ervaringen eerdere verandering                          
102. gevoel dat werk vroeger niet goed genoeg was                          
103. voldoende kennis en ervaring voor goed functioneren na verandering     
104. kom niet toe aan normale werk 
105. veranderingen vragen te veel aandacht                           
106. veranderingen vergemakkelijken uitvoering van werk   
107. verandering heeft voordelen voor organisatieleden                                 
108. vertrouwen in haalbaarheid
109. organisatieleden vinden veranderingen noodzakelijk                                     
110. organisatieleden tonen initiatief en leveren bijdrage         
111. organisatieleden zijn bereid energie te steken in veranderingen    
112. organisatieleden zijn enthousiast over veranderingen         
 1 helemaal mee oneens
 2 mee oneens
 3 neutraal
 4 mee eens
 5 helemaal mee eens

Meest bevorderende factor                                         

Meest belemmerende factor                            

Zijn eerdere veranderingen wel eens mislukt?
 1,00 ja
 2,00 nee

Percentage kans van slagen     
 1. 0-10 procent
 2. 11-20 procent
 3. 21-30 procent
 4. 31-40 procent
 5. 41-50 procent
 6. 51-60 procent
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 7. 61-70 procent
 8. 71-80 procent
 9. 81-90 procent
 10. 91-100 procent                                   

Soort organisatie                                                
 1 profitorganisatie
 2 non-profitorganisatie
 3 overheidsorganisatie

Positie in de organisatie
 1,00 directie
 2,00 hoger management
 3,00 middenkader
 4,00 uitvoerende kern
 5,00 stafafdeling
 6,00 anders, nl
 7,00 OR

Leidinggevende                                                   
 1,00 ja
 2,00 nee

Zo ja, aan hoeveel mensen geeft respondent leiding
 1. minder dan 10 mensen
 2. 10-20 mensen
 3. 21-30 mensen
 4. 31-50 mensen
 5. 51-100 mensen
 6. 101-200 mensen
 7. meer dan 200 mensen

Hoe lang werkzaam bij deze organisatie                       
 1 0-1 jaar
 2 2-3 jaar
 3 4-5 jaar
 4 6-10 jaar
 5 11-15 jaar
 6 16-20 jaar
 7 21-30 jaar
 8 31- 40 jaar
 9 meer dan 40 jaar

Hebben veranderingen gevolgen voor functie respondent             
 1,00 geen gevolgen
 2,00 slechts kleine gevolgen
 3,00 enige gevolgen



492

 4,00 vrij grote gevolgen
 5,00 grote gevolgen

Hoe  ervaart repondent gevolgen                                  
 1 zeer negatief
 2 enigszins negatief
 3 niet negatief, niet positief
 4 enigszins positief
 5 zeer positief

Merkt respondent in werkzaamheden veel
 1,00 heel weinig
 2,00 enigszins
 3,00 merkt redelijk veel
 4,00 merkt veel
 5,00 merkt heel veel

Niveau hoogst genoten opleiding                                   
 1,00 basisonderwijs
 2,00 lbo
 3,00 mavo
 4,00 havo
 5,00 vwo
 6,00 mbo-niveau
 7,00 hbo-niveau
 8,00 WO
 9,00 post-HBO
 10,00 post-academisch onderwijs
 11,00 anders, nl.:

Geslacht respondent
 1 man
 2 vrouw

Leeftijd respondent                                          
 1,00 15-20 jaar
 2,00 21-25 jaar
 3,00 26-30 jaar
 4,00 31-35 jaar
 5,00 36-40 jaar
 6,00 41-45 jaar
 7,00 46-50 jaar
 8,00 51-55 jaar
 9,00 56-60 jaar
 10,00 61-65 jaar
 11,00 ouder dan 66 jaar
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Invullen lijst leuk                                  
 1 niet leuk
 2 niet zo leuk
 3 neutraal
 4 leuk
 5 erg leuk

Ruimte voor opmerkingen                                                   




