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Bijlage 4 

Datasets 
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Tabel 4.1: Overzicht van de vijf datasets 

Set: Dataset 1 Dataset 2 Dataset 3 Dataset 4 Dataset 5

Continue varia-
belen

Doelen en strate-
gie1
Structuur1
Cultuur & leiding-
geven1
Werk1
Politiek1
Veranderkoers1
Spanningen 1
Timing1
Draagvlak creeren1
Verander manage-
ment1 
Rol leiding geven-
den1
Uitkomst ver wach-
ting1
Steun en inzet1

Doelen en strate-
gie1
Structuur1
Cultuur & leiding-
geven1
Werk1 
Politieke relaties1
Veranderkoers1
Informatie1
Spanningen1
Timing1
Draagvlak creëren1
Verander mana ge-
ment1
Rol leiding geven-
den1
Uitkomstver wach-
ting1
Steun en inzet1
Technologie1
Structuur2
Cultuur & leiding-
geven2
Veranderkoers2
Verander mana ge-
ment2
Rol leiding geven-
den2
Uitkomst ver wach-
ting2
Steun en inzet2
Machtsstrategie
Onderhandel stra-
te gie
Dialoog
Programma tische 
strategie

Doelen en strate-
gie1
Structuur1
Cultuur & leiding-
geven1
Werk1
Politieke relaties1
Veranderkoers1
Informatie1
Spanningen1
Timing1
Draagvlak creëren1
Verandermanage-
ment1
Rol leiding geven-
den1
Uitkomstver wach-
ting1
Steun en inzet1
Technologie1
Structuur2
Cultuur & leiding -
geven2
Veranderkoers2
Verandermanage -
ment2
Rol leiding geven -
den2
Uitkomstver wach -
ting2
Steun en inzet2
Machtsstrategie
Onderhandel stra-
tegie
Dialoog
Programma tische 
strategie

Doelen en strate-
gie1
Structuur1
Cultuur&leiding-
geven1
Werk1
Politieke relaties1
Veranderkoers1
Informatie1
Spanningen1 
Timing1
Draagvlak creëren1
Verandermanage-
ment1
Rol leidinggeven-
den1
Uitkomstverwach-
ting1
Steun en inzet1
Technologie1
Structuur2
Cultuur&leiding-
geven2
Veranderkoers2
Verandermanage-
ment2
Rol leidinggeven-
den2
Uitkomstverwach-
ting2
Steun en inzet2
Machtsstrategie
Onderhandelstra-
tegie
Dialoog
Programmatische 
strategie
Planmatige strate-
gie
Structuur3
Werk2

Doelen en strate-
gie1
Structuur1
Cultuur&leiding-
geven1
Werk1
Politieke relaties1
Veranderkoers1
Informatie1
Spanningen1
Timing1
Draagvlak creëren1
Verandermanage-
ment1
Rol leidinggeven-
den1
Uitkomstverwach-
ting1
Steun en inzet1
Technologie1
Structuur2
Cultuur&leiding-
geven2
Veranderkoers2
Verandermanage-
ment2
Rol leidinggeven-
den2
Uitkomstverwach-
ting2
Steun en inzet2
Machtsstrategie
Onderhandelstra-
tegie
Dialoog
Programmatische 
strategie
Planmatige strate-
gie
Structuur3
Werk2
Tech. verandering
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Set: Dataset 1 Dataset 2 Dataset 3 Dataset 4 Dataset 5

Ordinale varia-
belen

Fase 
Grootte organisa-
tie 
Leeftijd 
Geslacht

Fase 
Grootte organisa-
tie 
Leeftijd 
Geslacht
Aantal leden dat 
gevolgen onder-
vindt
Leidinggevende 
positie
Aantal jaren werk-
zaam
Crisissituatie
Verbeteren inno-
vatievermogen
Versterken con-
currentiepositie
Nwe technologie 
impl.
Opdracht hoger-
hand
Verbeteren effi-
ciency
Fusie/nieuwe 
samenwerking
Verzelfstandiging
Verbeteren klant-
gerichtheid
Verhogen flexibili-
teit
Herinrichten 
bedr.proces
Herstructurering
Afslanking
Kostenbesparing
Aanleiding anders, 
nl.

Fase 
Grootte organisa-
tie 
Leeftijd 
Geslacht
Aantal leden dat 
gevolgen onder-
vindt
Leidinggevende 
positie
Aantal jaren werk-
zaam
Crisissituatie
Verbeteren inno-
vatievermogen
Versterken con-
currentiepositie
Nwe technologie 
impl.
Opdracht hoger-
hand
Verbeteren effi-
ciency
Fusie/nieuwe 
samenwerking
Verzelfstandiging
Verbeteren klant-
gerichtheid
Verhogen flexibili-
teit
Herinrichten 
bedr.proces
Herstructurering
Afslanking
Kostenbesparing
Aanleiding anders, 
nl.
Eerdere verande-
ringen mislukt
Gevolgen voor 
functie 
Ervaring gevolgen
Merken in werk
Opleiding

Fase 
Grootte organisa-
tie 
Leeftijd 
Geslacht
Aantal leden dat 
gevolgen onder-
vindt
Leidinggevende 
positie
Aantal jaren werk-
zaam
Crisissituatie
Verbeteren inno-
vatievermogen
Versterken con-
currentiepositie
Nwe technologie 
impl.
Opdracht hoger-
hand
Verbeteren effi-
ciency
Fusie/nieuwe 
samenwerking
Verzelfstandiging
Verbeteren klant-
gerichtheid
Verhogen flexibili-
teit
Herinricht. 
bedr.proces
Herstructurering
Afslanking
Kostenbesparing
Aanleiding anders, 
nl.
Eerdere verande-
ringen mislukt
Gevolgen voor 
functie 
Ervaring gevolgen
Merken in werk
Opleiding
Initiatief RvB
Initiatief directie
Initiatief middenm-
gt

Fase 
Grootte organisa-
tie 
Leeftijd 
Geslacht
Aantal leden dat 
gevolgen onder-
vindt
Leidinggevende 
positie
Aantal jaren werk-
zaam
Crisissituatie
Verbeteren inno-
vatievermogen
Versterken con-
currentiepositie
Nwe technologie 
impl.
Opdracht hoger-
hand
Verbeteren effi-
ciency
Fusie/nieuwe 
samenwerking
Verzelfstandiging
Verbeteren klant-
gerichtheid
Verhogen flexibili-
teit
Herinricht. 
bedr.proces
Herstructurering
Afslanking
Kostenbesparing
Aanleiding anders, 
nl.
Eerdere verande-
ringen mislukt
Gevolgen voor 
functie 
Ervaring gevolgen
Merken in werk
Opleiding
Initiatief RvB
Initiatief directie
Initiatief middenm-
gt



508

Set: Dataset 1 Dataset 2 Dataset 3 Dataset 4 Dataset 5

Initiatief medewer-
kers
Initiatief or
Initiatief ICT audi-
ting
Initiatief contr/ 
account.
Initiatief staf P&O
Initiatief extern 
adviseur
Initiatief anders, nl
Sturing projectma-
tig
Sturing directie
Sturing middenmgt
sturing taakgroe-
pen
Sturing taakgroe-
pen adviseurs
Sturing opleidin-
gen en/of confe-
rentie
Anders gestuurd
Wanneer gestart

Initiatief medewer-
kers
Initiatief or
Initiatief ICT audi-
ting
Initiatief contr/ 
account.
Initiatief staf P&O
Initiatief extern 
adviseur
Initiatief anders, nl
Sturing projectma-
tig
Sturing directie
Sturing middenmgt
sturing taakgroe-
pen
Sturing taakgroe-
pen adviseurs
Sturing opleidin-
gen en/of confe-
rentie
Anders gestuurd
Wanneer gestart
Percentage slaag-
kans
Lid verandermgt

Nominale varia-
belen

Sector
Soort organisatie
Positie in de orga-
nisatie

Sector
Soort organisatie
Positie in de orga-
nisatie

Sector
Soort organisatie
Positie in de orga-
nisatie

Sector
Soort organisatie
Positie in de orga-
nisatie

Sector
Soort organisatie
Positie in de orga-
nisatie
Afdelings-, vesti-
ging- of organisa-
tiebreed proces

N 3064 2560 2437 2164 1430

Er wordt in Tabel 4.1 onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld de variabelen struc-
tuur1, structuur2 en structuur3. Dit betekent dat structuur1 bestaat uit de variabelen 
die in dataset 1 waren opgenomen en door alle respondenten zijn ingevuld. Structuur2 
duidt aan dat het hier gaat om de variabelen die door respondenten uit een latere 
dataset zijn ingevuld. Dat zijn de variabelen uit de oude dataset plus een of enkele 
nieuwe toegevoegde variabelen. Structuur3 representeert een nog nieuwere versie van 
de schaal, die bestaat uit de items uit structuur2 plus een of enkele nieuw toegevoegde 
items.


