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Het proefschrift is af, de goedkeuring is gegeven en het laatste dat rest is een 
terugblik op vijf jaar onderzoek. Als je vertelt dat je promovenda bent, krijg 
je meestal meewarige blikken. Het promotietraject wordt door velen geasso-
cieerd met stress, slapeloosheid en overwerk. Na vijf jaar kan ik concluderen 
dat dit een vertekend beeld is. Met veel plezier kijk ik terug naar de periodes 
van onderzoek in verschillende organisaties. En ja, er zijn ook momenten 
geweest, met name tijdens het schrijven van het boek, waarop ik hoopte dat 
mijn computer het zou begeven en ik het verlossende telefoontje kon plegen 
dat alles weg was en ik niet van plan was om overnieuw te beginnen met 
schrijven. Ook ben ik de laatste maanden niet ontkomen aan ‘vierkante ogen’ 
en donkere wallen. Dit alles werd echter ruimschoots goedgemaakt door de 
momenten waarop de puzzelstukjes samenvielen en losse flarden tekst een 
lopend verhaal gingen vormen. En het gevoel van euforie wanneer eindelijk 
het manuscript uit de printer rolt, is een ervaring die ik iedereen gun. 

Al met al kan ik terugkijken op vijf leerzame en plezierige jaren. Dat was 
niet mogelijk geweest zonder de steun van velen. Hen wil ik hier bedanken.

Als eerste mijn promotor, dagelijks begeleider, leermeester, criticus, inspira-
tor en sparringpartner Peter Leisink. Peter, je hebt me de kans geboden om 
mij verder te bekwamen in het doen van onderzoek. Dank voor al de kennis, 
tijd, ruimte en toewijding die jij me hebt geschonken. Dankzij jou is promo-
veren de mooie ervaring geworden die het was. Hoewel ik nu klaar ben om 
op eigen benen te staan hoop ik dat onze inspirerende samenwerking hier 
niet eindigt. 

De directies en medewerkers van de twee communicatie-adviesbureaus 
waar ik mijn empirische data heb verzameld. Dank dat ik vier maanden een 
kijkje in jullie creatieve keukens mocht nemen. In het bijzonder wil ik al die 
mensen bedanken die, tussen de deadlines door, de tijd vrij maakten om hun 
werkervaringen, dromen en twijfels met mij te delen. Ik hoop dat dit boek 
ook een beetje jullie boek is.

Ik dank de collega’s van de USBO voor jullie steun, de stimulerende 
gesprekken en de inspirerende samenwerking. Ondertussen weet ik dat 
de collegialiteit zoals ik die bij de USBO heb ervaren redelijk uniek te noe-
men is. Zonder de anderen te kort te willen doen noem ik een aantal van 
jullie in het bijzonder. Paul Verweel, dank voor je kritische commen-
taar en het vertrouwen dat je in Peter en mij had. Marja Gastelaars en 
Anton Anthonissen, dank voor alle tijd en energie die jullie geheel belan-
geloos beschikbaar stelden. Dankzij jullie kon ik mijn boek verder aan-
scherpen. De aio’s, en in het bijzonder Loes Berendsen en Marleen van 
der Haar, wil ik danken voor het delen van onze promotie-ervaringen.  
Gedeelde smart is halve smart. Nu is het jullie beurt! Tot slot bedank ik Mandy 
van den Akker en Esther van Wonderen voor de vele momenten van afleiding 
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onder het genot van een kopje thee en een praatje. 
Familie en vrienden. Dank voor de morele steun die jullie me al die jaren 

gegeven hebben en de trots op mijn werk ongeacht het eindresultaat. Een 
bijzonder woord van dank aan ‘schusje’ Renate voor het corrigeren van het 
manuscript. Tussen al je bezigheden door wist je iedere bladzijde van het 
boek met rode pen te bewerken.

Een speciale plek ruim ik in voor mijn lief Erik. Dank voor de morele 
steun, het luisterend oor, je relativeringsvermogen, het correctiewerk en de 
afleiding die je me de afgelopen tijd geboden hebt. Maar vooral, dank dat je 
bent wie je bent. Op naar het volgende project!

Ellen van Wijk
Amersfoort, maart 2006 
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1.1 Inleiding op de onderzoeksvraag
Dit onderzoek gaat over de bindingen in en aan de organisatie van ontwer-
pers, artdirectors en copywriters – verder aangeduid als creatieve professio-
nals – in de communicatie-adviesbranche. Binding wordt gedefinieerd als het 
proces van identiteitsconstructie met als mogelijke uitkomst commitment. In 
organisaties kunnen creatieve professionals zich identificeren met verschil-
lende entiteiten, zoals de organisatie, hun werk of collega’s. Aangenomen 
wordt dat mogelijk niet alle identificaties tot commitment leiden. In het 
onderzoek staat de vraag centraal, wat de relatie is tussen betekenissen die 
creatieve professionals aan hun professionele identiteit geven en hun com-
mitments in en aan de organisatie. 

Aanleiding voor het onderzoek is de vraag of de assumpties in het drie-
componenten model van commitment, zoals dat in navolging van Meyer 
en Allen (1997; Meyer en Herscovitch, 2001; Meyer, Stanley, Herscovitch en 
Topolnytsky, 2002) dominant is geworden1, houdbaar zijn in post-Fordistische 
organisaties. Auteurs als Lash en Urry (1994) en Scase en Davis (2000) zien 
communicatie-adviesbureaus als exemplarisch voor dit type organisatie orga-
nisatie. De speciale interesse van dit onderzoek in de bindingen van creatieve 
professionals komt voort uit het feit dat zij, als bedenkers van de reclame-
uitingen, in de communicatie-adviesbranche worden gezien als de belang-
rijkste resource van de organisatie. 

In de communicatie-adviesbranche zijn de creatieve professionals verant-
woordelijk voor de uitvoering van de kerntaken van de organisatie. De cre-
atieve professional beschikt hierbij over de ongrijpbare competentie crea-
tiviteit. Verlies van de professional betekent verlies van deze competentie 
(Weggeman, 1997). Managers onderkennen het belang van het behoud van 
creatieve professionals. Probleem hierbij is dat juist professionals moeilijk te 
binden lijken aan een organisatie. Het is een ervaringsgegeven van de com-
municatie-adviesbranche dat creatieve professionals gemiddeld slechts twee 
jaar in dienst blijven bij een organisatie. Eerder onderzoek in de communica-
tie-adviesbranche (Van Wijk, 2000) vult hierbij aan dat meer dan 80 procent 
van de creatieve professionals wel eens heeft overwogen om een andere baan 
te zoeken, en tweederde van hen een carrière als zelfstandige overweegt.

Eind jaren ’90 van de vorige eeuw werd in de communicatie-adviesbranche dit 
door managers ervaren probleem extra duidelijk. Door de groeiende economie, 
met als stuwende motor de ‘dotcom’ industrie, was er sprake van een krappe 
arbeidsmarkt in het algemeen en waren er niet voldoende creatieve professio-
nals om aan de vraag van communicatie-adviesbureaus te voldoen. Daar kwam 

1 Verder aan te duiden als het commitment-model. 
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bij dat het behouden van personeel lastig bleek door het job-hoppen van de veel-
al jonge creatieve professionals. Bedrijven deden alles om creatieve professionals 
te werven en te behouden. Dure lease-auto’s, mobiele telefoons en gigantische 
salarissen werden de standaard. Om mensen te werven en te behouden moest de 
werkplek meer ‘fun’ worden; bedrijfsfitness, flexibele werktijden, de kapper op 
het werk, noem het maar op. Alles werd uit de kast getrokken om het de werk-
nemer zo aangenaam mogelijk te maken. Vanuit de advieswereld verscheen het 
ene na het andere boek, met veelbelovende titels als ‘de Geluksfabriek’ (Bruel 
en Colsen, 1998), ‘Binding en Motivatie’ (Ten Hage, Weusten en Bolweg, 2000) en 
‘Hou je van ze, dan hou je ze’ (Kaye en Jordan-Evans, 2000) waarin tips werden 
gegeven om professionals voor de organisatie te behouden.

In deze context was er vanuit de organisatiewetenschap een groeiende 
interesse voor het ‘commitment’ van professionals aan de organisatie. 

‘The concept of organisational commitment lies at the heart of any analysis 
of HRM. Indeed, the whole rationale for introducing HRM policies is to  
increase levels of commitment so that other positive outcomes can ensue.’
(Guest , 1998, p. 42 in Singh en Vinnicombe, 2000)

‘Organisational commitment’ kan in het Nederlands het best vertaald worden 
als betrokkenheid bij de organisatie. Aangenomen wordt dat een medewerker 
die zich betrokken voelt bij de organisatie zich extra inspant om de doelen 
van de organisatie te verwezenlijken, zich beter voelt, en de intentie heeft om 
langer in dienst van de organisatie te blijven (Meyer e.a., 2002, p. 22). 

De interesse van deze studie in commitment komt voort uit de aannames 
in het commitment-model over het positieve effect van organisatie commit-
ment op de intentie om te blijven. De uitkomsten van diverse studies naar dit 
effect zijn echter niet eenduidig (Reichers, 1985; Van Breukelen, 1996), zeker 
als het gaat om het commitment van professionals. Het is de vraag waardoor 
dit wordt veroorzaakt? Een makkelijk antwoord zou zijn dat het veelvoud aan 
conceptualiseringen van het concept commitment de oorzaak is (vergelijk 
Meyer en Allen, 1997; Morrow, 1983). Maar er zijn meer fundamentele proble-
men, die betrekking hebben op de veronderstelde generaliseerbaarheid van 
het commitment-model (Meyer e.a., 2002, p. 41). In de volgende paragraaf zal 
getoond worden dat in het geval van professionals de positieve effecten van 
organisatie commitment op de intentie om te blijven niet lijken op te gaan. 

1.2 Het commitment van professionals
In de literatuur wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen traditionele 
professionals, zoals de notaris of de arts, en nieuwe professionals, zoals 
de creatieve professionals. Hierbij is de vraag of de creatieve professionals 
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wel aangemerkt kunnen worden als professionals volgens de traditionele 
definitie. Veel auteurs stellen als eis voor professionaliteit de aanwezigheid 
van een officieel orgaan dat toeziet op het handhaven van de waarden en 
normen van de professie (vergelijk Lee, Carswell en Allen, 2000; Wilensky, 
1964). De creatieve professionals hebben inderdaad niet zo’n officieel con-
troleorgaan, maar vertonen wel de kenmerken van de nieuwe professional 
die Auer (1994) onderscheidt. Creatieve professionals hebben hoogwaardige 
taken, zijn niet programmeerbaar, hun opdrachten worden in interactie 
met de opdrachtgever vastgesteld, en de meeste creatieve professionals zijn 
niet werkzaam in een organisatieverband (vergelijk Julier, 2000; Leisink, 
1995; Van Wijk, 2000).

Aangenomen wordt dat professionals gehecht zijn aan hun autonomie 
en zich meer identificeren met de eigen beroepsgroep dan met de organi-
satie (Abbott, 1988). Deze gehechtheid aan de eigen beroepsgroep zou voort 
komen uit de roeping die ze ervaren voor het dienen van het maatschappe-
lijk belang. Bovendien zorgen tuchtraden en beroepscodes ervoor dat het 
maatschappelijk belang niet in de knel komt, wat het commitment aan de 
professie versterkt. Dergelijke tuchtraden en beroepscodes kennen de crea-
tieve professionals niet, omdat bij hun in transactie met de klant veel minder 
ethische risico’s aan de orde zijn. 

In vroege studies naar het commitment van professionals werd aangeno-
men dat professionals een laag organisatie commitment ervaren, wat wordt 
veroorzaakt door wat wordt genoemd een ‘Organizational-Professional 
Conflict’ (OPC) (Aranya en Ferris, 1984). De behoefte aan onafhankelijkheid, 
voortkomend uit de professionele identiteit, zou botsen met organisatiebe-
langen. In geval van een conflict tussen organisatiebelangen en professionele 
belangen zullen de professionals voor hun professie kiezen en de organisatie 
verlaten. Alleen in zogenaamde professionele organisaties zouden de belan-
gen van de professional en de organisatie mogelijk niet botsen. 

In andere studies werd er vanuit gegaan dat professionals zich dan wel 
aan de organisatie kunnen committeren, dan wel aan hun professie. Een 
voorbeeld hiervan is de veel gebruikte indeling naar ‘locals’ en ‘cosmopoli-
tans’ (Gouldner, 1957). De locals zijn gericht op de interne organisatie, ter-
wijl cosmopolitans meer gericht zijn op externe velden, zoals bijvoorbeeld 
de professie. 

Onderzoek heeft aangetoond dat er situaties bestaan waarin professionals 
tegelijkertijd professional- en organisatie commitment kunnen ervaren (ver-
gelijk Schomaker, 1999; Slootman, 1991), zowel in professionele als non-pro-
fessionele organisaties, zonder een conflict tussen professionele en organisa-
tiebelangen te ervaren (vergelijk Aranya, Pollock en Amernic, 1981; Thornton, 
1970; Wallace, 1995). Onderzoek onder accountants toont aan dat veel van de 
onderzochte accountants, ondanks dat OPC geen rol speelt én ze organisatie 
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commitment ervaren, niet de intentie hebben om te blijven. Onduidelijk is 
waar dit door veroorzaakt wordt, maar gesuggereerd wordt dat dit een gevolg 
is van de professionele identiteit (Aranya en Ferris, 1984; Schomaker, 1999; 
Slootman, 1991).

De studies naar de commitments van professionals plaatsen ten eerste vraag-
tekens bij de generaliseerbaarheid van aannames die worden gehanteerd in 
het commitment-model. Ten eerste laten ze zien dat de aanname over de 
positieve effecten van organisatie commitment op de intentie om te blijven 
(Meyer en Allen, 1997; Meyer e.a., 2002) niet opgaan voor professionals. 

Ten tweede vestigen de studies naar het commitment van professionals 
de aandacht op de aanwezigheid van meerdere commitments. Professionals 
kunnen zowel commitment aan de organisatie als aan de professie erva-
ren. In het commitment-model is er vooral aandacht voor de positieve effec-
ten die voortkomen uit commitment aan de organisatie (Meyer en Allen, 
1997; Mowday, Porter en Steers, 1982). Reichers (1985) vestigde als een van 
de eersten de aandacht op de aanwezigheid van multipele commitments 
in de organisatie met mogelijk tegenstrijdige uitkomsten. Ook Meyer en 
Allen (1997) erkennen de aanwezigheid van meerdere foci van commit-
ment in de organisatie. Hoewel er sindsdien meerdere studies zijn geweest 
die multipele commitments in en aan de organisatie hebben onderzocht 
is er nog weinig bekend over hoe deze commitments zich tot elkaar ver-
houden (vergelijk De Gilder, Ellemers en Van den Heuvel, 1997; Meyer en 
Herscovitch, 2001; Meyer e.a., 2002; Mueller, Wallace en Price, 1992; Peeters 
en Meijer, 1995; Stinglhamber, Bentein en Vandenberghe, 2002; Torka, 2003; 
Zaccaro en Dobbins, 1989). Nader onderzoek naar hoe verschillende com-
mitments van creatieve professionals zich tot elkaar verhouden lijkt dan 
ook gewenst.

Eerdere studies naar de commitments van professionals bieden geen ver-
klaring voor deze ‘afwijkende’ effecten. De suggestie dat de professionele 
identiteit van invloed is (Aranya en Ferris, 1984; Schomaker, 1999; Slootman, 
1991), plaatst vraagtekens bij de generaliseerbaarheid van de samenhang 
tussen antecedenten en commitments enerzijds en de samenhang tussen 
commitments en de intentie om bij de organisatie te blijven anderzijds. De 
uitkomsten van deze studies roepen de vraag op wat in de professionele iden-
titeit van de creatieve professionals maakt dat zij zich soms/tijdelijk wel/niet 
binden aan de organisatie? Immers, creatieve professionals zijn geen tradi-
tionele professionals die zelfstandig werken onder toezicht van officiële 
professionele controle organen, en veel van hen werken in een professionele 
organisatie waardoor de kans op een conflict tussen organisatiedoelen en 
professionele doelen klein is. Is er sprake van tegenstrijdige commitments of 
is er nog iets anders aan de hand? 
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1.3 Veranderde behoefte aan commitments
Een andere mogelijke verklaring voor de afwijkende uitkomsten wat betreft 
de effecten van commitment hangt samen met een andere aanname in het 
concept commitment. In de conceptualisering van commitment van Meyer 
en Allen wordt commitment, eenmaal ontwikkeld, als relatief stabiel opgevat 
(1997, p. 120). Auteurs als Larkey en Morrill (1995) en Baruch (1998) wijzen op 
het feit dat in deze conceptualisering van commitment voorbij wordt gegaan 
aan zowel de dynamiek in moderne organisaties, alsmede de dynamiek in 
de bindingen van medewerkers in en aan de organisatie (zie ook Ashforth, 
1998). Vanuit de theorie en de empirie zijn indicaties te vinden voor ontwik-
kelingen op het niveau van organisatie en maatschappij, die mogelijk leiden 
tot een ambigue en zelfs tegenstrijdige behoefte aan binding van zowel orga-
nisaties als medewerkers die bovendien meer dynamisch is dan wordt aange-
nomen in het commitment-model. 

Op organisatieniveau zijn ontwikkelingen gaande die aangeduid worden met 
de noemer post-Fordisme (Amin, 1994). De achterliggende kracht achter deze 
veranderingen wordt gestuurd door een interesse van het management in 
verbetering van organisatieprestaties die is vereist door de globalisering van 
de markt, individualisering van de samenleving en technologische ontwikke-
lingen. In plaats van massaproductie komt de nadruk op maatwerk en flexi-
bele specialisatie te liggen (Piore en Sabel, 1984). Kunda en Van Maanen (1999) 
wijzen op de managementretoriek in organisaties die is verschoven van ‘com-
munities’ en ‘cultuur’ naar ‘markten’ en ‘ondernemerschap’.

Sinds de jaren zeventig zijn er structurele organisatieveranderingen te 
zien, die gebaseerd zijn op concepten uit de moderne sociotechniek (De 
Sitter, 1981), ‘lean production’ (Womack, Jones en Roos, 1990), ‘business 
process reengineering’ (Hammer en Champy, 1993), ‘high performance 
work systems’ (Appelbaum en Batt, 1994), enzovoorts. Deze gaan gepaard 
met een stroom van nieuwe concepten op het gebied van het management 
van arbeidsrelaties, zoals empowerment, employability (vergelijk Arthur 
en Rousseau, 1996; Gaspersz en Ott, 1996) en het psychologisch contract 
(Rousseau, 1995). 

De organisatieveranderingen die in naam van deze concepten worden 
doorgevoerd, hebben direct invloed op de betekenis die aan commitment 
wordt gegeven door managers (Singh en Vinnicombe, 2000). Immers, waar 
ten aanzien van commitment door managers eerst gesproken werd over 
‘lifetime employment’, gaat het nu om flexibele arbeidsrelaties en mede-
werkers die worden geacht mee te denken met en verantwoording te nemen 
voor het halen van de organisatiedoelen. De behoefte van managers aan 
gecommitteerde medewerkers is daarmee veranderd en ambigue gewor-
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den. Employability verwijst naar de functionele flexibiliteit van het perso-
neel. Nieuw hierbij is dat van de werknemer wordt verwacht zelf initiatief 
en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar loopbaan in en bui-
ten de organisatie (Thijssen, 2001). Kunda en Van Maanen (1999) stellen dat 
een gevolg van deze ontwikkeling is, dat van medewerkers wordt verwacht 
dat ze meer gecommitteerd zijn aan hun project dan aan de organisatie of 
collega’s. Tegelijkertijd vragen zelfsturing en empowerment om een intrin-
sieke betrokkenheid van de medewerker, die resulteert in de bereidheid om 
zijn/haar kennis zo optimaal mogelijk in dienst van de organisatie te stellen 
(Yeatts en Hyten, 1998). 

Deze veranderingen op organisatieniveau hebben niet alleen gevolgen voor de 
behoefte aan commitment vanuit het perspectief van de organisatie. Baruch 
(1998) wijst op gevolgen voor het commitment van werknemers. Hij stelt dat 
de basis van organisatie commitment wordt gelegd in het commitment van 
de organisatie naar de werknemer. Omdat dit afneemt, zal het commitment 
van de werknemer naar de organisatie ook afnemen. Sennett (1998) gaat een 
stap verder en stelt dat de constante wisselingen van baan en de onmogelijk-
heid van het maken van een langetermijnplanning, leiden tot desoriëntatie 
en uiteindelijk tot een ‘corrosion of character’: individuen kunnen zich ner-
gens meer aan committeren.

 Andere auteurs zien juist kansen in het wegvallen van de traditionele 
banden voor een nieuw type werknemer, iemand die geen behoefte aan com-
mitment met de organisatie heeft. Zij stellen dat ‘the organization man’ 
(Whyte, 1956) verdrongen zal worden door de opkomst van ‘de nieuwe werk-
nemer’ (De Korte en Bolweg, 1994), de ‘protean career’ (Hall, 1996) of de ‘free 
agent’ (Munk, 2000). Hiermee wordt een type werknemer aangeduid die meer 
gecommitteerd is aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling dan aan een 
organisatie.

De opkomst van het nieuwe type werknemer sluit aan bij ontwikkelingen 
op maatschappelijk niveau die mogelijk leiden tot een veranderde behoefte 
aan commitment. Auteurs als Giddens (1991) en Bauman (1995) zien de ont-
wikkelingen in organisaties als onderdeel van bredere ontwikkelingen in 
de maatschappij, zoals individualisering, informatisering en globalisering. 
Individualisering duidt op het verschijnsel dat het individu los is gekomen 
van traditionele, kleinschalige, stabiele en hechte banden, die het individu 
een identiteit verschaften. Nu de traditionele verbanden hun vanzelfspre-
kendheid verloren hebben kan het individu kiezen uit een veelvoud van 
veranderlijke netwerken. Versterkt door processen als globalisering en infor-
matisering zijn deze netwerken afstandelijker en meer abstract dan de tradi-
tionele banden. Als gevolg van deze processen, is de constructie van identitei-
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ten een relationeel, reflexief en doorgaand proces geworden. In tegenstelling 
tot Sennett (1998), zijn Giddens en Bauman van mening dat de constructie 
van een identiteit nog steeds mogelijk is. Het gaat hierbij echter niet meer 
om het construeren van een eenduidige en stabiele identiteit. Bauman stelt 
‘the [...] ‘problem of identity’ is primarily how to avoid fixation and keep the 
options open’ (1996, p. 18). 

Verondersteld wordt dat individuen gelijktijdig participeren in meerdere 
‘lifestyles’ (Giddens, 1991), wat kan leiden tot de constructie van meerdere 
identiteiten die tegenstrijdig kunnen zijn. De bindingen die voortkomen uit 
deze identiteitsconstructies zouden bovendien minder sterk zijn dan bij de 
traditionele identiteiten, doordat de constructie van deze identiteiten con-
textgebonden is (Van der Loo en Van Reijen, 1997). Deze these van lossere 
banden laat enerzijds zien dat de bindingen van medewerkers mogelijk meer 
dynamisch zijn dan aangenomen wordt in het commitment-model, maar 
roept tegelijkertijd de vraag op of medewerkers zich nog wel willen commit-
teren aan organisaties?

Ook de maatschappelijke veranderingen kunnen leiden tot een ambigue 
behoefte aan commitment. Een ander gevolg van het proces van globalise-
ring is dat wereldwijd waarden en normen steeds generalistischer worden. 
Zo wordt er wel gesproken over de ‘McDonaldisering’ van de wereld (Ritzer, 
1993). Als tegenreactie ontstaat een sterke behoefte aan lokale identiteiten 
(Castells, 1997; Van der Loo en Van Reijen, 1997). In deze behoefte zou voorzien 
kunnen worden door arbeidsorganisaties. Bailey (1977) wijst in deze context 
op de mogelijke functie die organisaties als ‘community’ kunnen vervullen, 
naast hun functie als werkorganisatie (zie ook Verweel, 2000; Boessenkool, 
Leisink en Verweel, 2003). Een studie van Hochschild (1997) laat zien dat het 
lidmaatschap van een organisatie als aantrekkelijker wordt beschouwd dan 
het gezinsleven, door aandacht en waardering van leidinggevenden, tegen-
over de verplichte deelname aan en het gebrek aan waardering voor huishou-
delijke taken. Deze identificaties leiden mogelijk weer tot commitment aan 
de organisatie.

 
Ontwikkelingen op het niveau van organisatie en maatschappij leiden moge-
lijk tot een ambigue behoefte aan binding van zowel organisaties als mede-
werkers. De behoeften van organisaties en medewerkers kunnen mogelijk 
tegenstrijdig zijn. Bovendien zagen we dat identiteiten meer dynamisch zijn. 
De commitments die kunnen voortkomen uit deze identificaties zijn dan 
mogelijk ook meer dynamisch dan in het commitment-model wordt aange-
nomen. Deze ontwikkelingen roepen de vraag op wat de betekenis is van de 
informatie over het op een bepaald moment bij medewerkers gemeten com-
mitment?

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent



22  Ruim baan voor creat ief  ta lent ,  hoofdstuk 1

1.4 De onderzoeksvraag
Een eerste verkenning van de literatuur laat zien dat:

-  de aanname met betrekking tot de generaliseerbaarheid van positieve 
effecten van organisatie commitment op de intentie om te blijven (Meyer 
en Allen, 1997; Meyer e.a., 2002) niet op lijkt te gaan voor professionals;

-  commitments in organisaties gedifferentieerd zijn en onduidelijk is 
hoe verschillende commitments zich tot elkaar verhouden en wat voor 
effect ze hebben op de intentie om te blijven (vergelijk De Gilder e.a., 
1997; Meyer en Herscovitch, 2001; Meyer e.a., 2002; Mueller e.a., 1992; 
Peeters en Meijer, 1995; Stinglhamber e.a., 2002; Torka, 2003; Zaccaro en 
Dobbins, 1989);

-  commitments mogelijk meer aan verandering onderhevig zijn dan tot 
nu toe werd aangenomen (Meyer en Allen, 1997; p. 120; Mowday, Porter 
en Steers, 1979, p. 28);

-  ontwikkelingen in organisaties en samenleving de vraag oproepen of de 
nadruk die in HRM-beleid op organisatie commitment gelegd wordt nog 
wel een bestaansbasis heeft (Meyer en Allen, 1997, p. 4-6, Mowday, 1998).

Dit roept vragen op over het commitment-model. Zijn de assumpties die ten 
grondslag liggen aan dit model wel generaliseerbaar? En wat is de betekenis 
van de informatie over het op een bepaald moment gemeten commitment?

1.4.1 De onderzoeksvraag en deelvragen
Gezien de vraagtekens bij de generaliseerbaarheid van de assumpties die ten 
grondslag liggen aan het commitment-model, kiest dit onderzoek voor een 
benadering, waarin de antecedenten en effecten van commitment worden 
onderzocht in het geval van creatieve professionals. Geïnspireerd door de 
suggestie, dat de ‘afwijkende’ effecten van commitments van professionals 
op de intentie om te blijven mogelijk een gevolg zijn van de professionele 
identiteit, zal de identiteitsconstructie door creatieve professionals beschre-
ven worden. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de dynamiek 
en complexiteit van identiteitsconstructie door creatieve professionals in de 
communicatie-adviesbranche, om zo een beter inzicht te krijgen in de vraag 
of de assumpties die ten grondslag liggen aan het commitment-model valide 
zijn in moderne organisaties.

De centrale vraag in dit onderzoek: 

Wat is de relatie tussen de betekenissen die creatieve professionals aan 
hun professionele identiteit geven en hun commitments in en aan de 
organisatie?
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Aangenomen wordt dat meer inzicht in de identiteitsconstructie door cre-
atieve professionals meer inzicht oplevert in hun commitments in en aan 
de organisatie en effecten hiervan op de intentie om te blijven. Als eerste zal 
deze aanname worden onderbouwd op basis van de theorie. De eerste deel-
vraag van het onderzoek is dan ook:

 Wat is binding, ofwel, hoe verhouden identiteitsconstructies en  
commitments zich tot elkaar?

In het onderzoek zal een actor-structuur perspectief gehanteerd worden 
(Giddens, 1984). Dit perspectief gaat ervan uit dat de constructie van identitei-
ten plaatsvindt in interacties met anderen. In deze interacties wordt gebruikge-
maakt van discoursen waarin maatschappelijke structuren, machtsverhoudin-
gen, en categorieën ge(re)construeerd worden. In navolging van Czarniawska, 
die identiteit definieert als ‘a legitimate prescription (or prescriptions) for iden-
tity construction typical for a given time and place’ (2000, p. 273), is een aanna-
me in dit onderzoek dat deze discoursen bepaalde identiteiten (re)presenteren. 
Wiley (1988, in Weick 1995) onderscheidt vier niveaus van betekenisgeving, die 
ook bruikbaar lijken voor de analyse van de identiteitsconstructie. In dit onder-
zoek zal gekeken worden naar de (re)constructie van discoursen op drie van de 
vier niveaus, te weten 1) de (re)constructie door de creatieve professional op het 
individuele niveau, 2) door docenten van kunstacademies en managers in com-
municatie-adviesbureaus op het organisatie niveau, en 3) op het symbolische 
niveau de constructie van de identiteit van de creatieve professional, zoals die 
is terug te vinden in websites van kunstacademies. Aangenomen wordt dat de 
actoren op verschillende niveaus eigen varianten van de professionele identiteit 
(re)construeren, die elkaar wederkerig beïnvloeden. Deze studie is vooral geïnte-
resseerd in de identiteitsconstructie van de creatieve professional in de commu-
nicatie-adviesbranche op het individuele niveau. Hierbij wordt gekeken naar de 
interactie met discoursen die in opleidingen en door managers in organisaties 
worden ge(re)produceerd van de identiteit van creatieve professionals. 

Een studie van Alvesson (1994) laat de bruikbaarheid zien van dit perspectief 
voor een onderzoek in de communicatie-adviesbranche. Hij beschrijft de sym-
bolische identiteit of - in termen van Alvesson - de habitus, van creatieve profes-
sionals in Zweden, en hoe deze habitus de identiteitsconstructie door creatieve 
professionals beïnvloedt. Volgens deze studie heeft een Zweedse creatieve profes-
sional met de juiste habitus behoefte aan vrijheid en daarom is hij of zij moeilijk 
te sturen. Deze redenering wordt ook in Nederland vaak gevolgd. In aanvulling 
op de studie van Alvesson, is de verwachting in dit onderzoek dat het individu 
en de organisatie hun eigen versie van de symbolische identiteit creëren. Casey 
(1995) laat zien hoe de organisatiecultuur, zoals gepromoot door het manage-
ment, de identiteitsconstructie door de individuele medewerker beïnvloedt.
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Het actor-structuur perspectief leidt tot de deelvragen:

Welke discoursen spelen een rol in de identiteitsconstructie door  
creatieve professionals?

en:

Welke betekenissen geven creatieve professionals aan de diverse  
discoursen in hun identiteitsconstructie?

De verwachting is dat in de identiteitsconstructies door creatieve professionals 
andere discoursen een rol spelen dan bij de overige categorieën medewerkers 
in de communicatie-adviesbranche, wat mogelijk leidt tot andere commitments 
in en aan de organisatie. Binding refereert zowel aan het identificatieproces als 
aan commitments die een mogelijke uitkomst van dit proces zijn. Aangenomen 
wordt dat niet alle identificaties tot commitment leiden. Om na te gaan of cre-
atieve professionals andere bindingen ervaren, zal een vergelijking worden 
gemaakt tussen de identiteitsconstructies en de commitments van creatieve pro-
fessionals en die van de andere categorieën medewerkers. De vierde deelvraag is:

Is er een verschil in de bindingen van creatieve professionals in en aan 
de organisatie en de bindingen van overige categorieën medewerkers?

Gekeken wordt of de identiteitsconstructies door creatieve professionals lei-
den tot commitments in en aan de organisatie. En vervolgens wat de correla-
tie is van deze commitments met de vertrekintentie. 

Hoewel in het commitment-model ook positieve correlaties worden ver-
ondersteld met de intentie om zich extra in te spannen om de doelen van de 
organisatie te verwezenlijken, wordt in dit onderzoek alleen gekeken naar de 
correlatie met de vertrekintentie. Een eerste reden hiervoor zijn de vraagte-
kens die in het geval van professionals kunnen worden geplaatst bij de gene-
raliseerbaarheid van de assumptie dat organisatie commitment negatief cor-
releert met de vertrekintentie. Een tweede reden is de eerder genoemde hoge 
vertrekintentie van creatieve professionals en de wens om als zelfstandige 
aan de slag te gaan (Van Wijk, 2000). De vijfde deelvraag is dan ook:

Ervaren creatieve professionals commitment aan de organisatie, 
hun professie en hun collega’s, en wat is de correlatie van deze 
commitments met de intentie tot vertrek?

Inzicht in de dynamiek en complexiteit van de identiteitsconstructie door 
creatieve professionals en daaruit volgende commitments moet uiteindelijk 
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bijdragen aan een beter inzicht in de vraag of de assumpties die ten grond-
slag liggen aan het commitment-model, valide zijn in moderne organisaties.

1.4.2 Relevantie van het onderzoek
Dit onderzoek heeft vooral theoretische relevantie. Het is een aanvulling op 
de commitment theorie (Meyer en Allen, 1997; Meyer en Herscovitch, 2001; 
Meyer e.a., 2002) in die zin dat het op grond van een kritische reflectie op de 
theoretische vooronderstellingen verdergaat met een intensieve exploratie 
van de bindingen van verschillende actoren in hun lokale praktijken. Door 
te kijken naar de effecten, en de antecedenten van commitment is het moge-
lijk de generaliseerbaarheid van de assumpties in het commitment-model te 
onderzoeken. 

Bovendien is dit onderzoek een aanvulling op eerder verricht onder-
zoek naar identiteitsconstructies in de communicatie-adviesbranche (zie 
Alvesson, 1994; Nixon, 2003), doordat verschillende beroepsgroepen en 
organisaties in één branche met elkaar worden vergeleken. Dit maakt het 
mogelijk meer inzicht te krijgen in de dynamiek en complexiteit van de 
identiteitsconstructies door creatieve professionals.

Naast een theoretische relevantie is er mogelijk ook een maatschappelijke 
relevantie. Meer inzicht in de dynamiek van identiteitsconstructies door cre-
atieve professionals en de relatie tussen deze constructies en commitments 
in en aan de organisatie kan nieuwe inzichten voor het management opleve-
ren voor het te voeren HRM-beleid. 

1.5 Opbouw van het boek
In hoofdstuk 2 staat de eerste deelvraag centraal en zal het theoretisch kader 
voor dit onderzoek uitgewerkt worden. Er wordt dieper ingegaan op het con-
cept commitment en de mogelijkheden en beperkingen van het concept. 
Vervolgens wordt onderbouwd waarom de theorie over identiteitsconstruc-
tie vanuit de sociale theorie bruikbaar is om de dynamiek van bindingen in 
en aan organisaties te onderzoeken. In hoofdstuk 3 zal een verantwoording 
worden gegeven van de gehanteerde onderzoeksmethode voor het empirisch 
onderzoek, waarna een korte beschrijving van de twee onderzochte organisa-
ties volgt. 

In de hoofdstukken 4 tot en met 7 zal de empirie besproken worden. 
In hoofdstuk 4 staat de tweede deelvraag centraal, en wordt gekeken welke 
betekenissen er worden gegeven aan de identiteit van creatieve profes-
sionals in de discoursen van de kunstacademies, de twee onderzochte 
organisaties en de branche. In hoofdstuk 5 wordt aan de hand van the-
ma’s in de loopbaanoverwegingen van creatieve professionals ingegaan 
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op de vraag welke betekenissen de creatieve professionals geven aan de 
discoursen zoals die ge(re)construeerd worden op de kunstacademie 
en in de organisaties. Vervolgens behandelt hoofdstuk 6 welke beteke-
nis de creatieve professionals geven aan de diversiteit aan thema’s en dis-
coursen in hun identiteitsconstructie (deelvraag 3). Vervolgens wordt 
onderbouwd dat de creatieve professionals een andere binding met de 
organisatie ervaren dan andere professionals en niet-professionals in 
de branche, door de identiteitsconstructies te vergelijken (deelvraag 4).  
In hoofdstuk 7 zullen de bevindingen van voorgaande hoofdstukken wor-
den vergeleken met de uitkomsten van een survey die in dezelfde organisa-
ties is uitgezet, waarin diverse commitments van de creatieve professionals 
en de overige categorieën medewerkers zijn gemeten. 

Tot slot worden in hoofdstuk 8 de uitkomsten geconfronteerd met de the-
orie en zullen conclusies worden getrokken. Gekeken wordt wat de implica-
ties van de bevindingen in dit onderzoek zijn voor de generaliseerbaarheid 
van de assumpties die ten grondslag liggen aan het commitment-model. 
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2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal worden onderbouwd waar in deze studie met ‘binding’ 
naar verwezen wordt. Verschillende theoretische perspectieven op binding 
zullen de revue passeren. Als eerste worden de veel gebruikte concepten orga-
nisatie commitment en organisatie identiteit besproken en wordt onder-
zocht wat de sterke en zwakke kanten van deze concepten zijn. Aan de hand 
van verschillende theoretische perspectieven op de constructie van identitei-
ten zal vervolgens worden beargumenteerd dat een analyse van de identiteits-
constructie door creatieve professionals inzicht geeft in de complexiteit en 
de dynamiek van de commitments van creatieve professionals in en aan de 
organisatie, en zo inzicht levert in de validiteit van de assumpties in het com-
mitment-model, in de context van moderne organisaties.

2.2 Organisatie Commitment 
Hoewel, of misschien wel omdat organisatie commitment kan rekenen op 
een ruime interesse van organisatiewetenschappers, is organisatie commit-
ment geen eenduidig concept. In de loop van de tijd hebben verschillende 
auteurs geprobeerd om helderheid te verschaffen in de brij van concepten 
(zie Meyer en Herscovitch, 2001; Morrow, 1983; Van Breukelen, 1996). In deze 
paragraaf zal ik vooral ingaan op die conceptualisering van commitment die 
in dit onderzoek gehanteerd wordt. Voor een uitgebreid overzicht wordt ver-
wezen naar genoemde auteurs.

2.2.1 Attitudinal versus behavioral commitment 
Organisatie commitment wordt gedefinieerd als een psychologische band die 
het individu ervaart met de organisatie. In de literatuur wordt een onderscheid 
gemaakt tussen ‘attitudinal’ en ‘behavioral’ organisatie commitment. De attitu-
de benaderingen van organisatie commitment nemen aan dat attitudes gedrag 
beïnvloeden, waarmee bedoeld wordt dat commitment aan de organisatie leidt 
tot bepaalde gedragingen. Dit in tegenstelling tot verschillende benaderingen 
van behavioral organisatie commitment, die er vanuit gaan dat organisatie 
commitment het gevolg is van gedragingen; vanuit het gedragsperspectief ‘com-
mitment comes about when an individual is bound to his acts’ (Salancik, 1977, 
p. 64). Behavioral organisatie commitment heeft dan ook meer aandacht voor 
het proces van gecommitteerd raken, terwijl de attitudinal organisatie commit-
ment meer kijkt naar de effecten van organisatie commitment.

Wanneer er in de organisatiewetenschappen gesproken wordt over orga-
nisatie commitment, wordt meestal gedoeld op de attitude benadering van 
organisatie commitment. Een veel gebruikte conceptualisering van attitudi-
nal organisatie commitment is die van Mowday e.a. (1982). Zij definiëren in 
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navolging van Porter e.a. (1970, in Mowday e.a., 1982) attitudinal organisatie 
commitment als ‘the relative strength of an individual’s identification with 
and involvement in a particular organization’ (1982, p. 27). Daarbij onder-
scheiden Mowday e.a. drie kenmerken van attitudinal organisatie commit-
ment, te weten: 1) een sterk geloof in en acceptatie van de doelen en waar-
den van de organisatie, 2) de bereidheid om zich extra in te zetten voor het 
bedrijf, én 3) de wens om bij de organisatie te blijven (zie De Gilder e.a., 1997, 
p. 130). Deze conceptualisering legt het accent op het gedrag van het individu 
in de organisatie als gevolg van organisatie commitment. Mowday e.a. nemen 
aan dat commitment, eenmaal ontwikkeld, een relatief stabiele attitude is 
die niet direct wordt beïnvloed door een negatieve werkervaring, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld job-satisfactie of motivatie (Mowday e.a., 1982, p. 28). 

Om organisatie commitment te kunnen meten ontwikkelden zij de 
‘Organizational Commitment Questionnaire’ (OCQ) (Mowday e.a., 1979). Er is 
in de loop van de tijd nogal wat kritiek op deze vragenlijst gekomen. Eén van 
de punten van kritiek is dat organisatie commitment als een eendimensio-
naal concept wordt gepresenteerd, met als basis affectieve gehechtheid aan 
en identificatie met de doelen van de organisatie. Anderen laten zien dat er 
meerdere grondslagen van commitment te onderscheiden zijn (Meyer en 
Allen, 1997; Van Breukelen, 1996).

2.2.2 Een drie-componenten model van organisatie commitment
De behoefte aan een betere conceptualisering heeft geleid tot de ontwikke-
ling van meerdere multi-dimensionele concepten van attitudinal organisatie 
commitment (zie bijvoorbeeld Etzioni, 1961; Meyer en Allen, 1997; O’Reilly 
and Chatman, 1986). In dit onderzoek wordt het drie-componenten model 
gebruikt van Meyer en Allen (1997, ook Meyer e.a., 2002). De reden voor deze 
keuze is dat het een veelomvattend model is, dat vaak getoetst en toegepast is 
in onderzoek (zie Meyer e.a., 2002) en waarin andere conceptualiseringen van 
commitment te herkennen zijn. 

Meyer en Allen beschouwen organisatie commitment als een psycholo-
gische attitude die zich zowel prospectief als retrospectief kan ontwikkelen 
(1997, p. 10). De drie componenten van organisatie commitment die Meyer en 
Allen onderscheiden zijn: 1) affectief commitment, 2) continuance commit-
ment, en 3) normatief commitment. Aan de drie componenten liggen drie 
verschillende bases ten grondslag. ‘Affective commitment refers to an emo-
tional attachment to, identification with, and involvement in the organiza-
tion’ (Meyer en Allen, 1997, p. 11). Deze component heeft een overlap met ver-
schillende stromingen die de nadruk leggen op identificatie (zie bijvoorbeeld 
Mowday e.a., 1982; O’Reilly en Chatman, 1986). Iemand die affectief commit-
ment ervaart, blijft bij de organisatie uit vrije wil. Als basis van dit concept 
wordt verwezen naar een scala van psychologische, werk- en/of organisatiege-

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent



31Theoret ische benadering

relateerde antecedenten. Maar ook behavioral organisatie commitment kan 
aan de basis van deze attitude liggen. Onderzoeken uit deze richting wijzen 
op de onomkeerbaarheid van de initiële daad. Volgens de cognitieve disso-
nantie theorie (Festinger, 1957, in Mowday e.a., 1982) kleven voor- en nadelen 
aan de keuzes die mensen maken. Door deze nadelen kunnen mensen span-
ningen (dissonantie) ervaren tussen hun opvattingen en eerder gemaakte 
keuzes. Om deze spanningen op te lossen passen mensen hun attitudes aan, 
aan de keuze (het gedrag) waaraan ze zich gecommitteerd hebben. 

 ‘Continuance commitment refers to an awareness of the costs associated 
with leaving the organization’ (Meyer en Allen, 1997, p. 11). In deze definitie 
ligt de nadruk op calculatieve redenen om lid te blijven van de organisatie. 
In navolging van Torka (2003) wordt dan ook liever gesproken over calculatief 
commitment. Als basis van calculatief commitment is onder andere de ‘side-
bet’ theorie van Becker (1960) te herkennen. Volgens deze theorie is commit-
ment aan een bepaald gedrag het resultaat van investeringen die het individu 
heeft gedaan, waardoor het individu een inperking van zijn of haar mogelijk-
heden ervaart. Ander onderzoek vult hierbij aan dat hoe meer het individu 
zijn of haar handelen als vrijwillig ervaart, des te sterker hij of zij zich zal com-
mitteren aan het gedrag (Kiesler, 1971). Naast de kosten die gepaard gaan met 
een vertrek uit de organisatie zijn er aanwijzingen voor een tweede invloed bij 
calculatief commitment, namelijk het ervaren van een gebrek aan alternatie-
ven (Allen en Meyer, 1996). Iemand met calculatief commitment voelt een (zelf-
opgelegde) dwang om bij de organisatie te blijven. Te denken valt hierbij aan 
de gehechtheid aan collega’s of een gebrek aan andere interessante banen die 
het onmogelijk maakt voor het individu om uit de organisatie te vertrekken. 

De derde component is normatief commitment. ‘Normative commitment 
reflects a feeling of obligation to continue employment’ (Meyer en Allen, 1997, p. 
11). Iemand die normatief commitment ervaart, blijft bij de organisatie omdat 
het zo hoort. Een onderzoek van Wiener (1982) geeft een verklaring voor het 
ontstaan van deze component. Dit onderzoek laat zien dat in de socialisatiefase 
het individu leert wat van hem of haar wordt verwacht in de organisatie.

Hoewel factoranalyse een onderscheid tussen affectief en normatief orga-
nisatie commitment aantoont is er in de literatuur nog steeds een discussie 
gaande of dit onderscheid wel zinvol is, aangezien er een zeer hoge correlatie 
tussen beide componenten wordt aangetroffen (Meyer en Herscovitch, 2001; 
Meyer, e.a., 2002). 

Onderzoek laat zien dat affectief organisatie commitment de sterkste posi-
tieve correlatie met de intentie om te blijven heeft, gevolgd door normatief 
commitment en dan calculatieve commitment. Wat betreft de bereidheid 
om extra inspanningen te willen leveren lijkt calculatief commitment geen 
of zelfs een negatieve correlatie te laten zien, in tegenstelling tot de andere 
componenten (Meyer en Herscovitch, 2001, p. 315; Meyer e.a., 2002, p. 39). 
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Gezien de sterkste correlatie met de positieve effecten is het meeste onder-
zoek gedaan naar affectief organisatie commitment. 

Een probleem bij het commitment-model is dat alle positieve effecten wor-
den toegeschreven aan organisatie commitment, terwijl aan de andere kant 
wordt erkend dat dé organisatie als eenduidige entiteit niet bestaat. Het 
individu kan zich committeren aan diverse niveaus in de organisatie, zoals 
bijvoorbeeld collega’s, de leidinggevende, of het werk. Bovendien laat onder-
zoek zien dat het individu zich verbonden kan voelen met meerdere enti-
teiten tegelijk (vergelijk De Gilder e.a., 1997; Mueller e.a., 1992; Torka, 2003). 
Tegenwoordig wordt meer en meer erkend dat bij het ongedifferentieerd 
meten van organisatie commitment het niet duidelijk is welke focus van 
commitment precies ten grondslag ligt aan het commitment aan de orga-
nisatie. Bovendien is niet duidelijk of andere foci van commitment in de 
organisatie dezelfde positieve effecten hebben voor de organisatie als orga-
nisatie commitment. Meyer en Allen (1997) nemen aan dat commitment aan 
lagere entiteiten correleert aan organisatie commitment en dus indirect ook 
een positief effect heeft. Anderen laten zien dat verschillende commitments 
mogelijk conflicterend werken als de doelen van de verschillende entiteiten 
niet overeenkomen (Reichers, 1985). In de inleiding zagen we al dat ook de 
uitkomsten van onderzoek naar de verhouding tussen professional en orga-
nisatie commitment niet eenduidig zijn. Sommige onderzoeken suggereren 
dat professional commitment conflicteert met organisatie commitment (zie 
Aranya e.a., 1981; Gouldner, 1957), terwijl andere onderzoeken laten zien dat 
een professional zowel organisatie als professional commitment kan ervaren 
(Cohen en Hudecek, 1993; Schomaker, 1999; Wallace, 1995). 

2.2.3   Toepasbaarheid van het drie-componenten model  
voor dit onderzoek

De aantrekkelijkheid voor dit onderzoek van het drie-componenten model 
van Meyer en Allen (1997, ook Meyer e.a., 2002) komt voort uit de verschil-
lende bases van commitment. Een onderscheid tussen affectieve, calculatieve 
en normatieve componenten laat ruimte voor meer instrumentele motieven 
om zich te binden aan organisaties. Hoewel de verwachting is dat creatieve 
professionals zich kunnen identificeren met (een deel van) de doelen van de 
organisatie, kunnen ook meer calculatieve motieven zoals de behoefte aan 
financiële zekerheid of het beperkte aantal alternatieven van gelijk niveau 
een reden zijn om bij de organisatie werkzaam te blijven.

Een ander aantrekkelijk punt van het commitment-model van Meyer en 
Allen (1997) is dat zij veronderstellen dat de componenten van commitment 
zowel retrospectief als prospectief kunnen ontstaan. Hierbij moet worden 
aangetekend dat Meyer en Allen tegelijkertijd pogingen doen om een onder-
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scheid te blijven maken tussen behavioral en attitudinal commitment (1997, 
p. 58). Dit onderscheid lijkt nogal kunstmatig aangezien, zoals zij zelf zeg-
gen, onderzoek heeft aangetoond dat het opheffen van dissonanties vaak 
onbewust gebeurt en razendsnel plaatsvindt waardoor het moeilijk te zeggen 
is of een affectief commitment nu retrospectief of prospectief is ontstaan. 
Het onderscheid is wel bruikbaar om te laten zien dat niet iedere vorm van 
commitment een bewuste keuze als basis heeft. 

Het model van Meyer en Allen kent ook een aantal tekortkomingen en dis-
cutabele veronderstellingen. Meyer en Allen gaan niet in op het proces van 
gecommitteerd raken. Uiteindelijk ligt de nadruk van het concept vooral 
op de positieve effecten op gedrag die aan organisatie commitment worden 
toegeschreven en op het ontdekken van mogelijk antecedenten die aan com-
mitment ten grondslag liggen. Verschillende studies laten echter zien dat de 
gedragseffecten, zoals de intentie om te blijven en ‘extra-role behavior’, in de 
praktijk minder eenduidig zijn dan in de theorie wordt verondersteld, zeker 
in het geval van professionals. In de inleiding werd geconstateerd dat juist in 
het geval van professionals de positieve effecten van organisatie commitment 
op de intentie om te blijven niet lijken op te treden. Hiervoor is een aantal 
redenen aan te dragen die mogelijk ook relevant zijn voor dit onderzoek. 

Hoewel volgens Meyer en Allen (1997) commitments aan andere entiteiten 
in de organisatie indirect tot organisatie commitment leiden, met dezelfde 
positieve effecten, suggereren andere studies dat verschillende commitments 
mogelijk kunnen conflicteren. Het onderzoek van Schomaker (1999) laat zien 
dat de aanwezigheid van organisatie commitment niet garandeert dat een 
professional ook de intentie heeft om te blijven, ook al is er geen sprake van 
een conflict tussen verschillende commitments. 

Daarnaast lijkt het zinvol om ook de invloed van commitments aan enti-
teiten buiten de organisatie in het onderzoek te betrekken. Theorieën over 
de moderne samenleving laten zien dat het individu vaak lid is van meerdere 
organisaties of groepen, die ook conflicterende doelen kunnen hebben. Een 
opkomend thema in modern organisatieonderzoek is bijvoorbeeld de strijd 
om de tijd van het individu, wat zich uit in het zoeken naar een balans tus-
sen werk en privé (Hochschild, 1997; Sennett, 1998).

Ander onderzoek wijst erop dat het verschijnsel organisatie commitment 
wordt geassocieerd met langdurige relaties tussen werknemers en stabiele orga-
nisaties (Baruch, 1998; Larkey en Morrill, 1995) en dat het maar de vraag is of het 
verschijnsel organisatie commitment is te vinden in een meer dynamische orga-
nisatieomgeving. De communicatie-adviesbranche staat bekend om zijn dyna-
miek door zowel ‘break-outs’ van teams als het samengaan van bureaus. Het kan 
in dergelijke situaties onduidelijk zijn voor het individu waaraan hij of zij zich 
kan committeren. Baruch vraagt zich als gevolg van deze dynamiek af of de vra-
gen zoals die gesteld zijn in de Organizational Commitment Questionnaire nog 
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wel passen bij moderne organisaties. Los van de dynamiek van de organisatie is 
ook de hoge in- en uitstroom van medewerkers in de communicatie-adviesbran-
che een bekend gegeven (Van Wijk, 2000). Dit kan niet alleen worden verklaard 
door het veelvuldig gebruik van freelance of tijdelijke contracten. 

De verschillende onderzoeken naar antecedenten van organisatie commit-
ment hebben tot nu toe geen eenduidige verklaring voor afwijkende uitkom-
sten gevonden. Commitments in organisaties zijn meer complex en dyna-
misch dan tot nu toe werd aangenomen, waardoor het commitment-model 
mogelijk minder generaliseerbaar is dan Meyer e.a (2002) claimen. 

2.3 Organisatie identificatie
Naast organisatie commitment kan het concept organisatie identiteit reke-
nen op een groeiende belangstelling van de organisatie wetenschap (zie bij-
voorbeeld de speciale uitgave over ‘organizational identity’ in Academy of 
Management Review, 2000). Studies naar organisatie identiteit kunnen zich 
richten op de individuele identiteit in organisaties of op de identiteit van de 
organisatie als entiteit. Deze studie richt zich op de identiteit van individu-
en in de context van de organisatie. Aangetoond zal worden dat het daarom 
beter is te spreken van organisatie identificatie.

Een veel toegepaste theorie in studie naar organisatie identiteit is de Social 
Identity Theory (SIT) van Henri Tajfel (1978) en de Self-Categorization Theory 
(SCT) van John Turner (1978). Waar SIT zich vooral richt op de intergroeps-
processen (met een focus op conflict) richt SCT zich meer op het ontstaan 
van die groepen. SCT is echter een onderdeel van SIT en vaak worden beide 
theorieën onder de noemer SIT besproken (Ashforth en Meal, 1989; Whetten 
en Godfrey, 1998). 

 
2.3.1 Social Identity Theory (SIT) 

SIT maakt een onderscheid tussen de persoonlijke identiteit en de sociale 
identiteit die zijn verenigd in het zelfconcept van het individu. De sociale 
identiteit is gedefinieerd als dat deel van het zelfconcept van het individu dat 
voortkomt uit de perceptie van het individu dat hij of zij lid is van een bepaal-
de groep. Het basisidee van SIT is dat een sociale categorie, bijvoorbeeld een 
organisatie, waarin het individu is ingedeeld en waarvan het individu voelt 
dat hij of zij erbij hoort, het individu en anderen helpt te definiëren wie hij 
of zij is door middel van de (stereotype) karakteristieken van de groep. De 
sociale identiteit beschrijft én schrijft voor hoe het individu zich moet gedra-
gen, zich moet voelen en denken als lid van die groep.

Twee mechanismen, te weten ‘categorisering’ en ‘self-enhancement’, lig-
gen ten grondslag aan het sociale identificatieproces. Categorisering helpt het 
individu om 1) de sociale omgeving te ordenen en zo anderen te definiëren, en 
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2) zichzelf te plaatsen in de sociale omgeving. Hierbij werkt categorisering als 
een soort handleiding voor te ondernemen acties. Self-enhancement draagt 
ertoe bij dat het lidmaatschap van de ‘ingroup’ positief geëvalueerd wordt in 
vergelijking met relevante ‘outgroups’ (Voor een uitgebreide beschrijving van 
SIT verwijs ik naar bovengenoemde auteurs). Het interessante van SIT is dat 
het zich richt op het identificatieproces. Vanuit het perspectief van SIT is het 
dan ook beter te spreken over organisatie identificatie. 

Helaas is net als bij de theorieën over organisatie commitment in de loop 
van de tijd een veelheid aan conceptualiseringen van organisatie identificatie 
ontstaan. Ashforth en Meal (1989) waren een van de eersten die de bruikbaar-
heid van SIT aantoonden voor organisaties. Ashforth en Meal definiëren socia-
le identificatie als ‘the perceived oneness with a group of persons’ (1989, p. 20). 
De auteurs zien identificatie als een cognitief construct. Hoewel identificatie 
en internalisering in de praktijk dichtbij elkaar liggen, hechten zij in navol-
ging van O’Reilly en Chatman (1986, in Ashforth en Meal, 1989) waarde aan 
een onderscheid tussen beide. Hierin onderscheiden zij zich niet alleen van 
de meeste studies over sociale identificatie - die ook een affectief en gedrags-
matig aspect toekennen aan het concept (zie bijvoorbeeld Tajfel, 1978) - maar 
ook van affectief organisatie commitment. Een onderscheid tussen cognitieve, 
affectieve en gedragsmatige aspecten is interessant voor dit onderzoek, omdat 
het een mogelijke verklaring biedt voor het gegeven dat professionals zich wel 
kunnen identificeren met de organisatie, maar dat dit nog niet hoeft te resul-
teren in een intentie om te blijven. Zoals gezegd, vindt identificatie plaats 
doordat het individu een band ziet tussen zichzelf en de groep. Dit laatste 
hoeft volgens Ashforth en Meal niet te leiden tot een internalisering van de 
waarden en attitudes van die groep. Het is mogelijk om je te identificeren met 
de organisatie zonder het eens te zijn met alle aspecten ervan, en zonder dit 
in gedrag tot uiting te brengen. Net als het mogelijk is om gewenst gedrag te 
vertonen zonder dat het individu zich identificeert met de organisatie. 

Net als bij organisatie commitment wordt in huidig onderzoek naar organi-
satie identificatie erkend dat het individu zich kan identificeren met meerde-
re groepen of niveaus in de organisatie (Alvesson, 2000; Ashforth en Johnson, 
2001; Van Knippenberg en Van Schie, 2000). Niet alle identificaties zijn even 
sterk. De sterkte van de identificatie hangt af van de mate waarin het indi-
vidu de groepsidentiteit vindt aansluiten bij de eigen identiteit. Bovendien 
zijn sociale identiteiten contextgebonden. Dat wil zeggen dat het individu 
de afweging maakt welke sociale identiteit het best past in de context. Dit 
impliceert bijvoorbeeld dat een creatieve professional zich sterker kan identi-
ficeren met de waarden en normen van professie als die in het gedrang drei-
gen te komen tijdens het verwezenlijken van organisatiedoelen. Tegelijkertijd 
kan hij of zij zich sterker identificeren met de organisatie als er een vergelij-
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king met concurrerende organisaties gemaakt wordt. Elsbach (1999) stelt een 
meer complex frame van organisatie identificatie voor waarin vier identifi-
catie-typen te onderscheiden zijn, te weten: 1) identificatie, 2) dis-identifica-
tie, 3) schizo-identificatie en 4) neutrale identificatie. Hoewel het model van 
Elsbach zich richt op identificatie met de organisatie lijkt het ook toepasbaar 
voor identificaties met andere entiteiten in en buiten de organisatie. 

Organisatie identificatie wordt gedefinieerd als ‘a self-perception based on (1) a 

sense of active connection between one’s identity and the identity of an organization, and 

(2) a positive relational categorization of oneself and the organization’ (Elsbach, 1999, p. 
179, italics in de oorspronkelijke tekst). Deze definitie verschilt met de gebrui-
kelijke definitie van organisatie identificatie. Ten eerste doordat het de nadruk 
legt op een actieve relatie. Dit betekent dat apathie ten opzichte van de organi-
satie niet onder identificatie valt en eerder gedefinieerd wordt als non-identifi-
catie. Ten tweede vestigt ‘relational categorization’ de aandacht op de mogelijk-
heid van verschillende, elkaar mogelijk overlappende, positieve identificaties. 
Identificaties kunnen variëren van zwak en informeel tot sterk en formeel. Dit 
in tegenstelling tot de traditionele definities van organisatie identiteit, die voor-
al uitgaat van sterke en formele identificaties.

Organisatie dis-identificatie staat voor ‘a self-perception based on (1) a sense of 

active separation between one’s identity and the identity of an organization, and (2) a 

negative relational categorization of oneself and the organization' (Elsbach, 1999, p. 
179, italics in de oorspronkelijke tekst). Organisatie dis-identificatie verwijst 
naar de mogelijkheid dat het individu zijn of haar identiteit bepaalt door 
aan te geven bij welke organisatie hij of zij niet hoort.

Schizo-organisatie identificatie treedt op wanneer ‘an individual simulta-

neously identifies and disidentifies with an organization’s identity’ (Elsbach, 1999, 
p. 181, italics in de oorspronkelijke tekst). Dit treedt bijvoorbeeld op als een 
individu zich identificeert met bepaalde waarden en normen van de organi-
satie, maar andere verwerpt.

Tot slot verwijst neutrale organisatie identificatie naar ‘a self-perception 

based on the explicit absence of both identification and disidentification with an orga-

nization’s identity’ (Elsbach, 1999, p. 183, italics in de oorspronkelijke tekst). 
Hoewel dit concept lijkt op zwakke identificatie of apathie, verschilt het con-
cept ervan in de zin dat het de nadruk legt op het opzettelijk onpartijdig wil-
len zijn van het individu. Dit concept lijkt vooral bruikbaar voor functies als 
(scheids)rechter of mediators.

2.3.2 Toepasbaarheid van SIT voor dit onderzoek
Het concept organisatie identificatie voegt voor dit onderzoek naar de bin-
dingen van creatieve professionals een aantal dingen toe. SIT veronderstelt 
het dat de basisbehoefte van de mens is om bij een groep te horen, zelfs als 
er alleen in naam sprake is van een groep (Pratt, 1998, p. 187; Tyler, 1999). 
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Bovendien kan op basis van SIT gesteld worden dat er in het identificatiepro-
ces al sprake is van binding, maar dat dit niet tot commitment hoeft te lei-
den. Identificatie is een cognitief gevoel van verbondenheid, dat niet auto-
matisch hoeft te leiden tot internalisering van waarden en normen en de 
intentie tot het tonen van gewenst gedrag – iets dat het commitment-model 
wel veronderstelt (Ashforth en Meal, 1989). 

SIT gaat er vanuit dat niet iedereen dezelfde mate en type identificatie 
ervaart. Vooral de typologie van Elsbach (1999) lijkt een attenderende func-
tie te hebben als het gaat om de complexiteit van betekenissen die de cre-
atieve professional aan identiteiten kan geven (zie bijvoorbeeld Humphreys 
en Brown, 2002; Pratt, 2000). De contextgebondenheid van identificaties vult 
hierbij aan dat een generaliseerbaar model mogelijk lastig houdbaar is.

Een nadeel is dat, hoewel SIT de nadruk legt op het proces van identifica-
tie, er in de theorie én de onderzoekspraktijk weinig oog is voor de dynamiek 
van het proces. Er wordt vooral gekeken naar de uitkomsten van het proces. 
Dit heeft tot nu toe geresulteerd in onderzoeken naar antecedenten en effec-
ten van organisatie identificatie (zie voor een overzicht Hogg en Terry, 2001, 
p.15). Er zijn maar weinig op SIT gebaseerde studies bekend die aandacht 
besteden aan het proces van identificatie en/of betekenissen die aan een iden-
titeit worden gegeven (zie bijvoorbeeld Van Marrewijk, 2003).

Hoewel aanhangers van het concept ‘organisatie identificatie’ een verschil 
met affectief organisatie commitment claimen, vertonen veel conceptualise-
ringen van organisatie identificatie overeenkomsten met studies naar de ante-
cedenten en effecten van affectief organisatie commitment (zie bijvoorbeeld 
Dutton en Dukerich, 1994; Pratt, 1998). Zoals gezegd zien veel van hen het con-
cept organisatie identificatie niet alleen als een cognitieve construct, maar ken-
nen zij het ook affectieve en gedragsmatige elementen toe, net als bij affectief 
organisatie commitment. In latere publicaties erkent ook Ashforth de ABC’s 
(Affect, Behavior en Cognition) van identificatie (1998, 2001). Om de verwarring 
compleet te maken gebruikt hij ook het concept commitment, zonder duide-
lijk de relatie tussen identificatie en commitment te expliciteren (2001).

Ook in de gebruikte vragenlijsten is er sprake van een twijfelachtig verschil 
met affectief organisatie commitment. Mael en Tetrick (1992) vonden een aan-
toonbaar verschil tussen hun definitie van organisatie identificatie en organi-
satie commitment. Maar verschillende studies betwijfelen of OCQ en de OIQ 
daadwerkelijk iets verschillends meten als het gaat om die studies die organi-
satie identificatie niet als een louter cognitief concept definiëren (Miller, Allen 
en Casey, 2000). Een bijkomend punt hierbij is dat de OIQ is afgeleid van de 
OCQ, waarvan ook de vragenlijst van Meyer en Allen (1997) is afgeleid. 

Hoewel er in de studies naar organisatie identificatie overeenkomsten zijn te 
zien met studies naar affectief organisatie commitment, hecht deze studie 
waarde aan een onderscheid tussen identificatie en commitment. SIT lijkt een 
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bruikbare aanvulling op het commitment-model vanwege de nadruk die in de 
oorspronkelijke theorie van SIT gelegd wordt op het identificatieproces. 

Om verdere verwarring te voorkomen wordt in deze studie binding 
gedefinieerd als een identificatieproces, met als mogelijke uitkomst com-
mitment. Geïnspireerd door Ashforth en Meal (1989) wordt het identifica-
tieproces gedefinieerd als een cognitief proces, waarin een identiteit wordt 
ge(re)construeerd. In navolging van Ashforth en Meal wordt gesteld dat er 
meestal sprake is van een cognitief gevoel van verbondenheid tijdens het 
identificatieproces, maar de typologie van Elsbach (1999) vult hierbij aan dat 
een neutraal of dis-identificatieproces niet tot verbondenheid leidt. 

Commitment wordt beschouwd als een attitude die een mogelijke uit-
komst is van het identificatieproces, afhankelijk van of er sprake is van een 
positieve identificatie en een internalisering van de waarden en normen. In 
navolging van Meyer en Allen worden drie componenten van commitment 
onderscheiden, te weten: affectief, calculatief en normatief commitment. 
Hoewel het identificatieproces vooral een antecedent van affectief commit-
ment lijkt, wordt in deze studie aangenomen dat in het identificatieproces 
naast een affectieve component ook normatieve en calculatieve elementen 
een rol kunnen spelen. Self-enhancement heeft mijns inziens een calculatief 
element, wanneer het individu de afweging maakt wat de voordelen zijn van 
lidmaatschap van een groep. En identiteiten geven randvoorwaarden voor 
hoe men zich dient te presenteren als lid van een bepaalde groep waarin nor-
matieve elementen te herkennen zijn. Misschien ten overvloede wordt bena-
drukt, dat hiermee niet wordt gesteld dat het identificatieproces de enige 
antecedent van calculatief en normatief commitment is.

Tot slot wordt aangenomen dat commitment kan leiden tot de intentie 
om te blijven, maar dat dit niet het geval hoeft te zijn. Dit doordat het iden-
tificatieproces situationeel is, wat dus ook geldt voor de commitments die 
hieruit voortkomen (zie figuur 2.1). Niet uitgesloten wordt dat gedrag kan 
leiden tot commitment.

Figuur 2.1 Conceptualisering van binding op basis van SIT en commitment
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2.4 Identiteitsconstructie 
In de vorige paragrafen zagen we dat identificaties een belangrijke rol spelen 
bij binding. Identificaties vertellen ons wie we zijn, waar we bij horen en hoe 
we ons zouden moeten gedragen. Hoewel SIT de aandacht vestigt op de com-
plexiteit en dynamiek van het identificatieproces besteden weinig studies op 
basis van SIT aandacht aan proces. In deze paragraaf worden een aantal theo-
rieën besproken die meer aandacht hebben voor zowel de complexiteit als de 
dynamiek van dit proces.

Niet alleen in de organisatiewetenschap kan het identificatieproces rekenen 
op ruime aandacht. De brede sociaal-wetenschappelijke aandacht voor identi-
teit vloeit voort uit de aanname dat door fragmentatie van de samenleving iden-
titeiten meer gefragmenteerd worden (Bauman, 1995; Gergen, 1991). Als gevolg 
hiervan is er een groeiende aandacht voor de constructie van identiteiten. 

Een voor dit onderzoek interessant perspectief is het constructionistisch 
perspectief op identiteiten. Dit perspectief verwerpt het idee dat identiteiten 
bestaan uit essentialistische karaktertrekken die het individu alleen maar 
hoeft te internaliseren. Aangenomen wordt dat identiteiten situationeel zijn, 
doordat ze worden ge(re)construeerd in interactie met de omgeving. Deze 
situationele opvatting van identiteit wordt benaderd vanuit zowel de psycho-
logie (Gergen 1991, 1999) als de sociologie (Giddens 1984, 1991; Goffman 1959, 
1963, 1974; Hall, 1996) en is doorgedrongen in de organisatiewetenschap 
(Ashforth, 1998; Czarniawska, 2000; Parker, 2000). Ik zal mij hier beperken tot 
een selectie van vertegenwoordigers van de stromingen die als inspiratiebron 
voor dit onderzoek dienen. 

2.4.1 Identiteitsconstructie
Aanhangers van SIT verwijzen naar de theorie van het symbolisch interactio-
nisme als mogelijke basis voor het proces van sociale identificatie (Ashforth 
en Meal, 1989; Hogg en Terry, 2001). Grondleggers van het symbolisch inter-
actionisme zijn Mead (1934) en Blumer (1969). De theorie steunt op drie aan-
names, te weten: 1) mensen handelen op basis van de betekenissen die ze 
toekennen aan een situatie, 2) de betekenissen die toegekend worden aan 
situaties worden ge(re)construeerd in sociale interacties met anderen, en 3) 
in een interpretatieproces en in interacties met anderen (re)construeert het 
individu deze betekenissen (Blumer, 1969). 

De constructie van identiteiten is nauw verbonden met het proces van bete-
kenisgeving (Reichers, 1987; Weick, 1995). Volgens Mead leert het individu door 
te communiceren met anderen hoe anderen op zijn of haar gedrag reageren en 
wat er van hem of haar wordt verwacht. Door in de huid van de ander te krui-
pen - Mead noemt dit ‘role-taking’ - ontwikkelt het individu een ‘generalized 
other’. Dit is een compositie van de gepercipieerde reacties van anderen op ons 
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gedrag in wisselende situaties. Uit de ‘generalized other’ ontwikkelt het indivi-
du een beeld van wie hij of zij denkt te zijn in de ogen van anderen, oftewel het 
‘Me’. Dit zelfbeeld kleurt weer hoe het individu betekenis aan de wereld geeft. 

Een van de kritieken op het symbolisch interactionisme is dat het identi-
teit teveel als een eenduidig concept opvat en daardoor geen recht doet aan 
de fragmentatie van de moderne samenleving (Stryker en Serpe, 1982). De 
dramaturgische benadering van Goffman (1959, 1963, 1974) is een theorie 
die juist aandacht besteedt aan de contextgebondenheid van identiteiten. 
Goffman beschouwt het sociale leven als een podium waarop het individu 
als een acteur diverse rollen opvoert. De sociale identiteit is niet zozeer een 
onderdeel van het individu, maar meer een sociale realiteit. Door ‘impression 
management’ probeert het individu te reguleren hoe anderen hem of haar 
zien. Iedereen ontwikkelt een bepaalde stijl en meerdere rollen, afhankelijk 
van de interactie die wordt aangegaan. Goffman maakt een onderscheid tus-
sen ‘frontstage’, waar de performance wordt gegeven, en ‘backstage’ waar het 
individu zijn of haar ware ik kan tonen. 

De keuze voor een bepaalde rol is niet helemaal vrij. Volgens Goffman 
(1974) wordt iedere interactie gekenmerkt wordt door ‘frames’. Een frame 
helpt betekenis te geven aan een interactie doordat het in meer of mindere 
mate voorschrijft wat gepast is in een bepaalde interactie. In de frames is de 
invloed van structuren op het proces van betekenisgeving te herkennen, hoe-
wel Goffman verder niet op het ontstaan van frames ingaat. 

Mede geïnspireerd door Goffman gaat Giddens (1984, 1991) dieper in op de 
invloed van de context op de identiteitsconstructie. Giddens heeft kritiek op 
het onderscheid dat symbolisch interactionisme maakt tussen de persoon-
lijke identiteit (I) en de sociale identiteit (Me), waarbij de persoonlijke iden-
titeit refereert aan een deel van de identiteit dat niet beïnvloed wordt door 
anderen. Volgens Giddens is het onderscheid tussen het “I” en het “Me” ook 
een construct dat wordt geleerd in interactie met anderen. ‘Self-identity is not 

a distinctive trait, or even a collection of traits, possessed by the individual. It is the self 

as reflexively understood by the person in terms of her or his biography’ (1991, p. 53, 
italics in de oorspronkelijke tekst). Iemand met een redelijk stabiel zelfbeeld 
heeft een gevoel van biografische continuïteit. Dit suggereert niet dat er spra-
ke is van een stabiele identiteit. Giddens beschouwt identiteit als situationeel 
en ‘ongoing’. Of zoals Czarniawska zegt: ‘A successful identity presentation 
does not require that today’s action conforms to yesterday’s, but demands 
a convincing explanation’ (2000, p. 276). Hoewel Giddens de nadruk legt op 
het ontstaan van een zelfbeeld in interactie met anderen, stelt hij dat dit zelf-
beeld niet is gelegen in de reactie van de ander, maar in ‘the capacity to keep 
a particular narrative going’ (1991, p. 54). 
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De biografie wordt beïnvloed door de ‘lifestyles’ waarin iemand zich 
begeeft. ‘A lifestyle can be defined as a more or less integrated set of practices 
which an individual embraces, not only because such practices fulfil utilita-
rian needs, but because they give material form to a particular narrative of 
self-identity’ (Giddens, 1991, p. 81). De keuze voor een bepaalde lifestyle wordt 
beïnvloed door groepsdruk, rolmodellen en sociaal-economische omstandig-
heden. Omdat ‘lifestyles’ contextgebonden zijn, zal hij of zij zich in meerdere 
‘lifestyle sectors’ bewegen (Giddens, 1991, p. 83). Giddens benadrukt dat de 
keuze voor een lifestyle niet onderhevig is aan de waan van de dag, doordat 
de ‘lifestyles’ institutionele settings vormen die helpen in het maken van 
keuzes. De settings zijn echter niet determinerend: hoewel het proces van 
betekenisgeving van het individu door de lifestyles beïnvloed wordt kan het 
individu omgekeerd ook de lifestyles beïnvloeden (zie Giddens, 1984 voor een 
uitgebreide beschrijving van de wisselwerking tussen actor en structuur). In 
de lifestyles is wat Bourdieu (1984) de ‘habitus’ noemt te herkennen (zie ook 
Berger en Luckmann, 1966; Jenkins, 1996; Knorr-Cetina en Cicourel, 1981). 

Een brede stroming, die ook wel postmodernisme (Featherstone, 1988) wordt 
genoemd, sluit zich aan bij auteurs als Giddens wat betreft de kritiek op het 
symbolisch interactionisme en beschouwt een onderscheid tussen de sociale en 
de individuele identiteit als zinloos (zie bijvoorbeeld Gergen, 1999; Hall, 1996). 

Tegelijkertijd is de kritiek op het actor-structuur perspectief dat de sug-
gestie ontstaat dat er toch zoiets als categorieën van essentiële identiteiten 
bestaan die gelegen zijn in structuren (Cerulo, 1997). Volgens de postmoder-
nisten wordt een identiteit ge(re)construeerd in de communicatie met de 
ander. Hierbij wordt gebruikgemaakt van discoursen, waarbij discours wordt 
opgevat als een aan elkaar gerelateerde set teksten die systematisch vorm-
geven aan de objecten waarover ze spreken: ‘Discourses thus constitute the 
social world by bringing certain phenomena into being, including objects of 
knowledge, categories of social subjects, forms of ‘self’, social relationships 
and conceptual frameworks’ (Ainsworth en Hardy, 2004, p. 154). In navolging 
van Czarniawska, die identiteit definieert als ‘a legitimate prescription (or pre-
scriptions) for identity construction typical for a given time and place’ (2000, 
p. 273) wordt aangenomen dat identiteiten ook ge(re)presenteerd worden door 
discoursen. Hoewel in discoursen iets van een symbolische universaliteit lijkt 
te zitten, benadrukken de postmodernisten dat identiteiten geen vaste waar-
heden representeren, maar gelaagd zijn. Er kunnen verschillende discoursen 
bestaan die conflicterende definities van identiteiten in zich kunnen dragen. 
Zo kan de identiteit ‘neger’ zowel een positieve als een negatieve lading heb-
ben afhankelijk van de context waarin naar de identiteit wordt verwezen. 

Ondanks deze nadruk op het contextuele aspect van identiteiten, ligt 
de interesse van postmodernisten vooral bij de institutionalisering van dis-
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coursen in sociale systemen. Zo legt de stroming van de Critical Discourse 
Analysis (CDA) de nadruk op het machtselement in discoursen, met als doel 
bloot te leggen hoe dominante opvattingen over identiteiten in de loop van 
de tijd zijn verworden tot ‘waarheden’ en te laten zien wat het effect hier-
van is op interacties op allerlei niveau (Dachler en Hosking, 1995; Hall, 1996; 
Heracleous, 2004). Interessant aan het postmodernistische perspectief is de 
aandacht die het schenkt aan het mogelijk bestaan van conflicterende defini-
ties van identiteiten en dominante discoursen. Voor deze studie is een nadeel 
van deze benadering, dat minder aandacht wordt besteed aan de wisselwer-
king tussen deze discoursen en het individuele proces van betekenisgeving.

2.4.2  Toepasbaarheid van de verschillende perspectieven op  
identiteitsconstructie

Ondanks de verschillende wetenschapsfilosofische veronderstellingen is er 
een viertal overeenkomstige aannames terug te vinden in de verschillende 
perspectieven op de constructie van identiteiten. De eerste aanname is dat 
de constructie van identiteiten een doorgaand proces van betekenisgeving 
is. Ten tweede worden identiteiten ge(re)construeerd in communicatie met 
anderen. Ten derde wordt aangenomen dat in deze interactie gebruik wordt 
gemaakt van discoursen waarin maatschappelijke structuren, machtsverhou-
dingen en categorieën ge(re)construeerd worden. Tot slot wordt aangenomen 
dat het individu meerdere identiteiten kan construeren.

Dit onderzoek sluit aan bij het uitgangspunt van het actor-structuur per-
spectief dat de constructies van de identiteit van de creatieve professionals 
in de context van organisaties zijn te begrijpen in de wisselwerking tussen 
het individuele en het structurele niveau. Aangenomen wordt dat identi-
teiten worden ge(re)construeerd in sociale interacties door middel van dis-
coursen (in de hierboven genoemde definitie van Ainsworth en Hardy, 2004). 
Deze definitie van discoursen is vergelijkbaar met wat Giddens (1984) ‘syste-
men van betekenisgeving’ noemt. In navolging van het postmodernistische 
perspectief wordt aangenomen dat identiteiten contextgebonden zijn en dat 
verschillende discoursen conflicterende definities van identiteiten in zich 
kunnen dragen. De nadruk van deze studie ligt op de betekenissen die het 
individu geeft aan deze discoursen in zijn of haar identiteitsconstructie.

Voor de relatie tussen discoursen en de identiteitsconstructie kan dit 
onderzoek aansluiten bij diverse verwante studies. Een studie van Alvesson 
(1994) laat aan de hand van professionele discoursen de wederzijdse relatie 
zien tussen de habitus van de reclamewereld en de identiteitsconstructie door 
Zweedse reclamemakers. De studie toont ook de aanwezigheid van conflicte-
rende definities van identiteiten, en laat zien hoe in discoursen geprobeerd 
wordt een positieve betekenis aan de identiteit van reclamemakers te geven. 
Andere studies tonen de invloed van de kunstacademie op de identiteitscon-
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structie door designers (Julier, 2000), de wisselwerking tussen de identiteit 
van de organisatie en de identiteitsconstructie (Alvesson, 2000; Kunda en Van 
Maanen, 1999; Nixon, 2003; Pratt, 2000) of de wisselwerking tussen carrière-
veranderingen en identiteitsconstructies (Ibarra, 2003; Weick, 2001).

De nadruk die CDA legt op de dominantie van bepaalde discoursen is op 
twee manieren interessant voor dit onderzoek. Aan de ene kant zullen domi-
nante discoursen de betekenissen beïnvloeden die creatieve professionals aan 
identiteiten geven, en aan de andere kant waarschuwt dit perspectief de ogen 
niet te sluiten voor minder dominante discoursen over de betekenissen die 
aan identiteiten worden gegeven. 

Een postmodernistisch perspectief vestigt verder de aandacht op het effect 
van de fragmentatie van de samenleving op de constructie van identiteiten. 
Hierdoor zou het individu er niet meer in (moeten willen) slagen een coherent 
zelfbeeld te ontwikkelen (Bauman, 1996; Lash en Friedman, 1992; Sennett, 1998). 
Zoals gezegd stelt Giddens (1991) daarentegen dat het nog steeds mogelijk is een 
coherent zelfbeeld te construeren. Ook Czarniawska (2000) sluit de constructie 
van een coherent zelfbeeld niet uit. Dit onderzoek kiest niet voor één van beide 
standpunten, maar zal zoeken naar een empirisch antwoord op de vraag of cre-
atieve professionals erin slagen een coherent zelfbeeld te ontwikkelen.

Waar CDA vooral aandacht heeft voor de institutionalisering van domi-
nante discoursen, kijken het symbolisch interactionisme en het dramatur-
gisch perspectief vooral naar het individuele niveau van betekenisgeving. 
Interessant voor deze studie is de aandacht die deze perspectieven vestigen 
op rollen. Zo wordt in verschillende studies onderzocht of de ‘salience’ van 
rollen in een bepaalde context kan verklaren waarom twee individuen in 
dezelfde context zich totaal verschillend kunnen gedragen (Ashforth, 2001; 
Stryker en Serpe, 1982). Een studie van Kunda (1992) laat zien hoe medewer-
kers door middel van role distancing en role embracing omgaan met een 
door het management opgelegde organisatie identiteit. Een andere studie 
laat zien dat het construeren van een identiteit tot stand komt in een inter-
actieproces met anderen door middel van het claimen en toekennen van een 
identiteit (Bartel en Dutton, 2001). 

2.5  Samengevat: de theoretische  
uitgangspunten van deze studie 

In veel studies over de binding van medewerkers is de nadruk komen te lig-
gen op het commitment van medewerkers aan organisaties, vanwege de 
positieve effecten voor organisaties die toegeschreven worden aan gecommit-
teerde medewerkers. Op grond van verschillende studies kan niet alleen de 
vraag gesteld worden of medewerkers zich nog wel kunnen committeren aan 
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organisaties (Baruch, 1998); ook de generaliseerbaarheid van de aannames in 
commitment-model (Meyer en Allen, 1997; Meyer en Herscovitch, 2001; Meyer 
e.a., 2002) moet in twijfel worden getrokken. 

Als gevolg van de complexiteit en dynamiek van de constructie van identitei-
ten mag ook verwacht worden dat de commitments die mogelijk voortkomen 
uit het identificatieproces en de effecten die aan deze commitments worden 
toegekend meer situationeel zijn dan aangenomen wordt in het commitment-
model. Dit verklaart mogelijk waarom de effecten die worden toegeschreven 
aan organisatie commitment niet lijken op te gaan voor professionals.

De veronderstelde complexiteit en dynamiek in de constructie van identitei-
ten vraagt meer aandacht voor het proces dat voorafgaat aan het ontstaan 
van commitment. Daarom wordt het commitment-model van Meyer en Allen 
aangevuld met SIT (Ashforth en Meal, 1989; Tajfel, 1978). Dit leidt tot een con-
ceptualisering van binding waarin commitment een mogelijke uitkomst van 
het identificatieproces is. 

In de theorie van SIT wordt identificatie gezien als een individueel proces 
van betekenisgeving aan identiteiten. In dit onderzoek zal er vanuit een actor-
structuur perspectief naar het identificatieproces gekeken worden. Dit perspec-
tief laat de dynamiek en complexiteit van het identificatieproces zien, doordat 
het zich richt op het relationele aspect van het proces en de wederkerige relatie 
tussen structuren en het individuele proces van betekenisgeving. Liever wordt 
dan ook gesproken over identiteitsconstructie in plaats van identificatie. 

De constructie van identiteiten vindt plaats in interacties met anderen. In 
deze interacties wordt gebruik gemaakt van discoursen waarin maatschappe-
lijke structuren, machtsverhoudingen, en categorieën ge(re)construeerd wor-
den. In navolging van Czarniawska, die identiteit definieert als ‘a legitimate 
prescription (or prescriptions) for identity construction typical for a given 
time and place’ (2000, p. 273), wordt ervan uitgegaan dat discoursen bepaal-
de identiteiten (re)presenteren. Het postmodernistische perspectief vult het 
actor-structuur perspectief aan met de aanname dat identiteiten contextge-
bonden en gelaagd zijn. De nadruk van deze studie ligt op de wisselwerking 
tussen deze discoursen en het individuele proces van betekenisgeving in de 
identiteitsconstructie. Aangenomen wordt dat meer inzicht in de commit-
ments van creatieve professionals in en aan de organisatie wordt verkregen 
door te kijken naar de complexiteit en dynamiek van de identiteitsconstruc-
tie door creatieve professionals in de context van de organisatie.

Wiley (1988, in Weick 1995) onderscheidt vier niveaus in de analyse van 
betekenisgeving, die ook bruikbaar lijken voor de analyse van de identiteits-
constructie van de creatieve professional: 1) het individuele niveau, 2) het 
intersubjectieve niveau, 3) het generiek subjectieve niveau, en 4) het extrasub-
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jectieve niveau. Het intersubjectieve niveau staat voor interacties waarin bete-
kenis wordt gegeven. Het generiek subjectieve niveau voor het nestelen van 
betekenissen in sociale structuren. Tot slot duidt het extrasubjectieve niveau 
op het symbolische niveau van betekenisgeving. 

Toepast op de analyseniveaus van Wiley is identiteit op het symbolische 
niveau als discours een legitiem voorschrift voor identiteitsconstructie, maar 
krijgt deze identiteit pas betekenis op de andere niveaus, waarbij ieder niveau 
eigen varianten van het discours (re)construeert. Deze studie kijkt vooral 
naar de identiteitsconstructie van creatieve professionals in de communica-
tie-adviesbranche op het individuele niveau, waarbij gekeken wordt naar de 
wisselwerking tussen discoursen die op de andere niveaus ge(re)produceerd 
worden en de identiteitsconstructie door creatieve professionals. 

Figuur 2.2 Conceptualisering van binding

De conceptualisering van binding zoals weergegeven in paragraaf 2.3.2, aan-
gevuld met het actor-structuur perspectief op identiteitsconstructie, leidt tot 
een schema zoals weergegeven in figuur 2.2. Opgemerkt moet worden dat dit 
schema geen recht doet aan de dynamiek en gelaagdheid van het proces, en 
niet bedoeld is als een te toetsen model.
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3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek verantwoord. Nadat nog-
maals de onderzoeksvraag en de subvragen zijn gegeven, zal ingegaan wor-
den op de gehanteerde methoden van dataverzameling. Daarna zal achter-
grondinformatie worden gegeven over de ontwikkelingen in de markt, en 
de aanwezige functies in de communicatie-adviesbranche en over de twee 
onderzochte organisaties. 

3.2 De onderzoeksvraag
De centrale vraag in dit onderzoek is:

Wat is de relatie tussen de betekenissen die creatieve professionals aan 
hun professionele identiteit geven en hun commitments in en aan de 
organisatie?

Deelvragen zijn:
•  Wat is ‘binding’, ofwel, hoe verhouden identiteitsconstructies en commit-

ments zich tot elkaar?
•  Welke discoursen spelen een rol in de identiteitsconstructie door creatieve 

professionals?
•  Welke betekenissen geven creatieve professionals aan de diverse discoursen 

in hun identiteitsconstructie?
•  Is er een verschil in de bindingen van creatieve professionals in en aan de 

organisatie en de bindingen van overige categorieën medewerkers?
•  Ervaren creatieve professionals commitment aan de organisatie, hun pro-

fessie en hun collega’s, en wat is de correlatie van deze commitments met 
de intentie tot vertrek?

3.3 De onderzoeksmethoden
In dit onderzoek wordt aangenomen dat het niet mogelijk is om wetten te 
formuleren voor organisatievraagstukken (Benton en Craib, 2001; Tsoukas en 
Knudsen, 2003). Tsoukas en Knudsen (2003, p. 15) stellen dat in de organisatie-
wetenschap niet gezocht moet worden naar wetten, maar naar verklaringen 
van verschijnselen in organisaties. Deze verklaringen moeten zowel referenties 
bevatten naar de betekenissen die actoren geven, als naar de structuren waar de 
actoren gebruik van maken in het proces van betekenisgeving. Het actor-struc-
tuur perspectief sluit hierbij aan. In navolging van Giddens (1984, in Coenen, 
1987) wordt gesteld dat er samenhangen aangetroffen kunnen worden, maar 
dat deze verbanden intrinsiek instabiel zijn. Volgens Giddens worden in het han-
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delen van individuen onbewust sociale structuren ge(re)produceerd. Hij noemt 
dit ‘gebeurtenissen-causaliteit’. Deze structuren zijn echter niet determinerend. 
Naast gebeurtenissen-causaliteit onderscheidt Giddens ook ‘actor-causaliteit’. 
Actoren kunnen zich bewust worden van de onbewuste voorwaarden en gevol-
gen van hun handelen en nieuwe structuren produceren (zie ook Fay, 1996). 

Volgens Yin (1994, p. 13) is casestudyonderzoek geschikt voor het onderzoe-
ken van alledaagse fenomenen in hun ‘real-life’ context, waarbij er aandacht 
is voor de wisselwerking tussen de actor en de context. 

Dit onderzoek startte vanuit onduidelijkheid over de bruikbaarheid van 
het commitment-model (Meyer en Allen, 1997; Meyer en Herscovitch, 2001; 
Meyer e.a., 2002) voor creatieve professionals in de communicatie-adviesbran-
che. In eerste instantie was de vraag of in het geval van creatieve professionals 
commitment aan de organisatie mogelijk is en of dit dan leidt tot de inten-
tie om bij de organisatie te blijven. Naar aanleiding van literatuuronderzoek 
ontstond onduidelijkheid over de generaliseerbaarheid van de aannames 
die ten grondslag liggen aan het commitment-model. Om deze aannames te 
onderzoeken is gekozen voor een beschrijvende studie over de identiteitscon-
structie door creatieve professionals. 

Het onderzoek had een cyclisch karakter, waarmee wordt bedoeld dat het 
onderzoeksdesign tijdens het onderzoek uitgekristalliseerd is op basis van 
reeds verzamelde data; zo zijn subvragen toegevoegd en is naar aanleiding 
van discoursen die uit de eerste casestudy naar voren kwamen de tweede case-
study geselecteerd.

Een voordeel van casestudy’s is dat verschillende methoden van onderzoek 
gecombineerd kunnen worden. In dit onderzoek zijn verschillende methodes 
van dataverzameling gehanteerd, waarbij de nadruk lag op ‘narrative’ inter-
views met de medewerkers. Ik ben in elk van de twee organisaties gedurende 
een periode van vier maanden bijna dagelijks in de organisatie aanwezig 
geweest. Hierdoor was het mogelijk om ook observaties te doen op de werk-
vloer en tijdens functioneringsgesprekken, uitjes en informele bijeenkom-
sten. Daarnaast heb ik een survey afgenomen, informele gesprekken gehad 
met de medewerkers en interviews met die directieleden en medewerkers die 
verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid. Aanvullende informatie is 
gehaald uit documenten en vaktijdschriften. In deze paragraaf zal ik dieper 
ingaan op de gehanteerde methoden.

3.3.1 Selectie van de casestudies
Scase en Davis (2000) wijzen er op dat in de communicatie-adviesbranche de 
organisatievormen divers zijn: zowel eenmansbedrijven, kleine netwerkorgani-
saties, maar ook grote, traditioneel georganiseerde organisaties zijn vertegen-
woordigd. Scase en Davis komen tot vier organisatietypen waarin creativiteit en 
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innovativiteit kunnen floreren, te weten: 1) de commerciële bureaucratie, een 
grote, hiërarchische organisatie met duidelijke taakomschrijvingen in de priva-
te sector; 2) de culturele bureaucratie, met dezelfde kenmerken als de commerci-
ele bureaucratie maar dan in de publieke sector; 3) charismatische organisaties, 
wat kleine organisaties zijn die geleid worden door de oprichters met weinig 
formele structuren en taakomschrijvingen; en 4) netwerkorganisaties, wat een-
mansbedrijven of kleine organisaties zijn met weinig of geen formele coördina-
tiemechanismen. In dit onderzoek zijn een commerciële bureaucratie en een 
charismatische organisatie betrokken. De aanwezigheid van meerdere organi-
satietypen in dit onderzoek maakt het mogelijk te onderzoeken of de in het 
onderzoek betrokken organisaties kenmerken hebben van een post-Fordistische 
organisatie, en of de mogelijk tegenstrijdige betekenissen die managers in deze 
organisaties voortbrengen met betrekking tot de organisatiebehoefte aan bin-
ding (zie paragraaf 1.3), teruggevonden worden in dit onderzoek.

Het onderzoek is gestart in een middelgrote ontwerpstudio met 22 medewer-
kers, in dit onderzoek genaamd One of a Kind (zie 3.4.3 voor een beschrijving 
van de organisatie). Aanvankelijk was het idee in One of a Kind een pilotstudy 
te houden, om zo de methode van dataverzameling te kunnen verfijnen voor 
de definitieve casestudy’s (Yin, 1994). De reden om One of a Kind te vragen 
medewerking aan het onderzoek te verlenen was dat het een overzichtelijke 
organisatie was, zowel qua aantal medewerkers als de indeling van het pand. 
Het management bood zoveel mogelijkheden tot dataverzameling, en de data 
die verzameld werd was zo rijk dat gedurende de pilotstudy besloten is One 
of a Kind als eerste casestudy te gebruiken. 

De selectie van de tweede casestudy is gebaseerd op uitkomsten uit de eerste 
casestudy. Uit de interviews met de ontwerpers van One of a Kind kwam naar 
voren dat ze nooit in een groot bureau zouden willen werken, waarmee ze 
doelden op een sterk hiërarchisch gestructureerd bureau met bureaucratische 
kenmerken. Dit riep de vraag op of in grote bureaus professional andere bete-
kenissen aan hun professionele identiteit geven. Daarom werd besloten ook 
onderzoek te doen in een groot communicatie-adviesbureau. Alle communica-
tie-adviesbureaus met meer dan zestig medewerkers zijn telefonisch benaderd 
om mee te werken aan het onderzoek. Een bureau gespecialiseerd in themare-
clame, in dit onderzoek Effect genoemd, was bereid om mee te werken aan het 
onderzoek (zie 3.4.3 voor een beschrijving van de organisatie). 

Tijdens de tweede casestudy bleek dat de veranderde economische omstan-
digheden een terugkerend thema waren in de interviews met de medewer-
kers en het management (zie 3.4.1 voor een beschrijving van de ontwikke-
lingen in de markt tijdens het onderzoek). Gedwongen ontslagen bij andere 
bureaus als gevolg van deze recessie leken bij een aantal geïnterviewden bij 
Effect de calculatieve binding aan de organisatie te versterken. Dit riep de 
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vraag op of de recessie ook van invloed was op de bindingen in en aan de 
organisatie van de medewerkers bij One of a Kind. Daarom is na afloop van 
de tweede casestudy weer contact gelegd met One of a Kind. De studio bood 
de mogelijkheid om voor een periode van een week een vervolgonderzoek 
te doen. In deze periode is de survey uitgezet en zijn aanvullende informele 
gesprekken met de medewerkers en het management gehouden.

3.3.2 De rol van de onderzoekster
Als onderzoeker is het mogelijk om diverse rollen in te nemen tijden het 
doen van casestudyonderzoek. Vraag hierbij is of de onderzoeker zichzelf 
bekend maakt als onderzoeker. Yin (1994) maakt onderscheid tussen directe 
en participerende observaties. Bij participerende observaties heeft de onder-
zoeker een functie in de organisatie en is hij of zij meestal niet bekend als 
onderzoeker. Gezien mijn werkervaringen was het niet mogelijk om als crea-
tieve professional aan het werk te gaan in de organisaties. Het vervullen van 
een andere functie zou mogelijk beperkend werken bij het verzamelen van 
data over creatieve professionals; er was geen functie die mij vrij toegang 
zou geven tot alle processen. Bovendien bood duidelijkheid over de status als 
onderzoekster de mogelijkheid tot het houden van uitgebreide interviews. 

Tijdens de introductie in de organisaties is kort aan gegeven dat ik onder-
zoek kwam doen naar binding, maar aan de medewerkers zijn specifieke 
details over de inhoud van het onderzoek nooit gegeven. In de eerste organi-
satie ben ik door een van de managers in de bus tijdens een personeelsuitje 
kort geïntroduceerd aan de medewerkers. Hierbij werd verteld dat ik toestem-
ming had om observaties en interviews te houden, maar dat mensen konden 
aangeven hier niet aan te willen deelnemen. In de tweede organisatie ben 
ik tijdens een rondleiding kort aan iedereen voorgesteld door het hoofd van 
personeelszaken en heb ik mezelf voorgesteld via een stukje op het intranet.

In beide organisaties leidde de wetenschap dat ik onderzoekster was de 
eerste dagen tot een afwachtende houding onder de medewerkers, maar al 
snel waren mensen gewend aan mijn aanwezigheid en leidde deze niet meer 
af van de dagelijkse werkzaamheden. Vooral bij One of a Kind ging het gewen-
ningsproces snel, door de kleine omvang van de organisatie. Ik had de vrij-
heid om aan te schuiven op de werkvloer. Alleen voor officiële bijeenkomsten 
moest ik eerst toestemming vragen aan de betrokkenen. De acceptatie ging 
zo ver dat op een gegeven moment medewerkers kwamen vragen of ik bij 
functioneringsgesprekken aanwezig wilde zijn, of wanneer ik hen nu eens 
ging interviewen. En wanneer ik een dag niet aanwezig was geweest en er iets 
bijzonders was gebeurd, kwamen mensen mij de volgende dag bijpraten. 

Bij Effect was het, gezien de grootte van de organisatie, praktisch niet 
mogelijk om met iedereen een band op te bouwen. Ook had ik geen toestem-
ming om overal vrij in en uit te lopen. Mijn vaste werkplek was bij de account 
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assistentes op de tweede etage. Zij tipten mij over eventueel interessante 
gebeurtenissen en bijeenkomsten voor mijn onderzoek. Naar aanleiding van 
hun tips legde ik zelf contact voor het houden van observaties. Hierdoor had-
den de observaties en interviews een formelere sfeer.

Hoewel mijn aanwezigheid niet als storend werd ervaren, kan niet gezegd 
worden dat zij geen invloed had op de aanwezigen. Medewerkers en manage-
ment gaven aan zich meer bewust te zijn geworden van hun dagelijkse han-
delingen, en het thema binding was vaker een gespreksonderwerp. Vooral de 
interviews gaven hier aanleiding toe. Veel geïnterviewden vertelden nooit zo 
bewust bezig te zijn geweest met het onderwerp en een aantal medewerkers 
zocht een aantal dagen na de interviews informeel contact om aanvullingen 
te geven op het gesprek. 

3.3.3 Observaties
Gedurende beide casestudy’s zijn directe observaties gehouden. Van de obser-
vaties is een logboek bijgehouden. Het houden van observaties had meerdere 
doelen. Vooral in de eerste weken lag de nadruk van het onderzoek op de obser-
vaties om een beter begrip te krijgen van de werk- en sociale processen in de 
organisatie. Bovendien bood dit de mogelijkheid om de medewerkers aan mijn 
aanwezigheid te laten wennen. Voor zover mogelijk hebben er in beide organi-
saties observaties op de werkvloer en bij werkoverleggen plaatsgevonden. 

Een tweede aanleiding voor het houden van observaties was het observe-
ren van van identiteitsconstructies ‘in practise’. Probleem bij het houden van 
observaties is dat je als onderzoeker vaak het gevoel hebt juist daar te zijn 
waar het niet gebeurt. In hoofdstuk 2 werd gesteld dat de constructie van 
identiteiten een proces van betekenisgeving is. Weick (1995) stelt dat beteke-
nisgeving een proces is dat vooral plaatsvindt in verwarrende situaties. De 
verwachting was dat multidisciplinaire vergaderingen en functionerings- en 
sollicitatiegesprekken situaties zijn waarin identiteiten ge(re)construeerd 
worden. Bij One of a Kind was het toegestaan om observaties tijdens vergade-
ringen, functionerings- en sollicitatiegesprekken te doen, mits de betrokken 
medewerkers dan wel kandidaten hiertegen geen bezwaar hadden. 

Een derde reden voor het houden van observaties was de aanname dat 
het proces van betekenisgeving kan leiden tot de (re)productie van symbolen 
en rituelen die observeerbaar zijn. Het management van beide organisaties 
legde grote nadruk op het belang van sociale activiteiten om medewerkers 
aan de organisatie te binden. Daarom is in beide organisaties deelgenomen 
aan de sociale activiteiten die binnen de organisaties georganiseerd werden, 
zoals vrijdagmiddagborrels en feesten. 

Tot slot bood het aanwezig zijn op de werkvloer gelegenheid tot het hou-
den van informele gesprekken. 
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3.3.4 Narrative interviews
In dit onderzoek staan de identiteitsconstructies door creatieve professionals 
centraal. De constructie van identiteiten kan op verschillende niveaus wor-
den onderzocht. De focus van dit onderzoek ligt op het individuele niveau 
van identiteitsconstructie. In navolging van Weick (1995) ligt de nadruk van 
dit onderzoek op de ‘accounts’ van de betrokkenen over hun loopbaan. In 
accounts worden aan de hand van ‘cues’ (Weick, 1995, p. 49) redenen gegeven 
voor de manier waarop men de dingen doet. Weick stelt dat accounts het 
individu helpen om betekenis te geven aan een situatie, en als leidraad die-
nen voor acties. In de accounts komen reflecties of rationalisaties (Giddens, 
1984) samen die tot verschillende richtingen voor handelen kunnen leiden. 
In navolging van Weick (1995) wordt bovendien aangenomen dat betekenisge-
ving haar basis heeft in identiteitsconstructies en vice versa. Door als onder-
zoeker te vragen naar de accounts wordt meer inzicht verkregen in de rela-
tie tussen de betekenissen die creatieve professionals aan hun professionele 
identiteit geven en de mogelijke commitments die hieruit voortvloeien. Deze 
relatie wordt geconcretiseerd als het kunnen identificeren of dis-identifice-
ren met professionele- en managementdiscoursen (Elsbach, 1999), of het con-
strueren van eigen varianten op deze discoursen. Doordat deze (re)producties 
situationeel en intrinsiek instabiel zijn (Giddens, 1984, in Coenen, 1987), zijn 
commitments mogelijk ook meer situationeel en dynamisch.

Een methode die hierbij aansluit is het houden van ‘narrative’ interviews 
(Czarniawska, 1998). In een ‘narrative’ interview bepalen de geïnterviewden zelf 
de structuur en de metaforen van het verhaal. Hierbij is door mij het thema 
aangedragen. De geïnterviewden is gevraagd om over hun school- en werkerva-
ringen te vertellen, en die cues te noemen die volgens hen van invloed zijn op 
de keuzes die ze maken in hun carrière. Voor die schaarse situaties waarin de 
geïnterviewden niet makkelijk vertelden over hun loopbaan, had ik een korte 
topiclijst achter de hand met daarop aandacht voor de verschillende foci van 
commitment en de mogelijke discoursen (opleiding, professie, management) 
die een wisselwerking kunnen hebben met het proces van identiteitsconstruc-
tie. Door tussentijdse analyse van de interviews is in de loop van het onderzoek 
de topiclijst aangepast met thema’s die in eerdere interviews een belangrijke 
rol speelden (zie bijlage II voor de topiclijst). Als de tijd het toeliet, zijn niet aan-
geroerde topics aan het eind van het interview door mij ingebracht.

Dit onderzoek erkent dat ‘accounts are not simply representations of the 
world; they are part of the world they describe’ (Hammersly en Atkinson, 
1983, in Silverman, 2001, p. 95). Het contextuele en relationele aspect van de 
betekenissen die in interviews ge(re)construeerd worden wordt onderkend. 
Theoretisch is het mogelijk dat in de interviews zeer contextgebonden beteke-
nissen ge(re)construeerd zijn, maar ik sluit me aan bij Czarniawska die stelt 
dat ‘there is no reason to suspect that the researcher’s organizational inter-
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locutors are staging a complete new, unique representation mode just for 
the benefit of one researcher. If so, unlikely as it might be, it would be easy to 
discover it in the next interview with another interlocutor’ (1998, p. 30). 

De interviews zijn, met toestemming van het management, allemaal geduren-
de werktijd afgenomen in een afgesloten ruimte. Een mogelijk nadeel van het 
houden van interviews op de werkvloer kan zijn dat de geïnterviewden zich 
niet voldoende vrij voelen om uitspraken te doen. In beide organisaties bleken 
de ruimtes voldoende privacy te bieden om vrijuit te kunnen praten over erva-
ringen op het werk. De belofte dat hun bevindingen anoniem verwerkt zouden 
worden in de verslaglegging aan het management heeft hier bij geholpen. Het 
is verscheidene keren voorgekomen dat mensen mij ‘off the record’ dingen toe-
vertrouwden over de organisatie. Voordeel van het houden van interviews op 
de werkvloer was dat veel medewerkers bereid waren mee te werken aan de 
interviews. De lange werkdagen sloten interviewen buiten het werk om uit. 

Een nadeel van het houden van interviews op de werkvloer was dat de duur 
van de interviews ingeperkt moest worden tot gemiddeld één à anderhalf uur. 
Voor de meeste interviews bleek dit voldoende, maar een aantal interviews is 
noodgedwongen voortijdig beëindigd. Het was in deze gevallen helaas niet 
altijd mogelijk een vervolggesprek te plannen. Een ander nadeel was dat de 
medewerkers dicht bij hun vaak drukke werkzaamheden bleven. Hoewel de 
medewerkers zelf bepaalden wanneer het interview het beste gehouden kon 
worden, bleken ze makkelijk vindbaar door collega’s voor korte vragen tussen-
door. Voor zover van toepassing werd gevraagd of iemand anders hun telefoon 
tijdelijk kon aannemen. Dit was niet altijd mogelijk. Een voordeel was dat de 
geïnterviewden gewend waren te werken in een hectische omgeving, en snel de 
draad weer konden oppikken na een onderbreking. Eén geselecteerde medewer-
ker viel af, omdat het hem niet lukte zich vrij te maken van (spoed)klussen.

Selectie van de geïnterviewden
Om na te gaan of creatieve professionals andere bindingen in en aan de orga-
nisatie ervaren dan de andere medewerkers zijn interviews gehouden met 
alle functies die in de organisaties vertegenwoordigd waren. In de eerste orga-
nisatie zijn alle medewerkers, op twee bureauassistentes na, geïnterviewd 
(acht creatieven, twaalf overige). Bovendien zijn twee ex-medewerksters geïn-
terviewd die een carrière als freelance ontwerper zijn gestart. 

In de tweede organisatie is vanwege de grootte van het personeelsbestand 
een selectie gemaakt van medewerkers. Om recht te doen aan een multi-actor 
perspectief is gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging van het 
totale medewerkersbestand. In totaal zijn hier zes creatieve professionals en 
negentien medewerkers uit de overige functies geïnterviewd. De lijst is ter 
goedkeuring aan het hoofd van de afdeling P en O voorgelegd. Men stelde één 
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wijziging voor, omdat de geselecteerde persoon als te afwijkend van de rest 
van de medewerkers werd beschouwd. Onduidelijk is waarom deze persoon 
als afwijkend werd gezien, maar om de goodwill van de organisatie te behou-
den is deze wijziging doorgevoerd (zie bijlage I voor een verantwoording van 
de geïnterviewden naar geslacht en functiecategorie). 

Data-analyse
Alle interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. Bij de analyse van de inter-
views is gebruik gemaakt van wat Kvale (1996) ‘meaning condensation’ en ‘mea-
ning categorization’ noemt, wat betekent dat de loopbaanoverwegingen geco-
deerd en geordend zijn aan de hand van thema’s die door mij als onderzoeker 
tijdens de analyse van de interviews zijn ge(re)construeerd. Bij de (re)constructie 
van deze thema’s is geprobeerd zo dicht mogelijk bij de interpretaties van de 
geïnterviewden te blijven. Om te voorkomen dat er een oneindige waslijst aan 
thema’s ontstond, zijn uit de accounts alleen die thema’s gefilterd die in meer-
dere accounts van creatieve professionals als cue dienden in de loopbaanover-
wegingen. Eenzelfde procedure is gevolgd bij de interviews van de managers. 

De indeling in thema’s kan de suggestie wekken dat er, om in termen van 
de empirisch analytische onderzoeksopvatting te spreken, variabelen zijn aan 
te wijzen die de keuze voor een bepaalde loopbaan beïnvloeden. Deze studie 
is echter geïnteresseerd in het situationele proces van betekenisgeving op het 
individuele niveau. Dit proces is niet te vangen in generaliseerbare voorspel-
lingen en onafhankelijke variabelen. Getoond zal worden dat bij het proces 
van betekenisgeving gebruik wordt gemaakt van ‘interacterende aspecten of 
verschillende interpretatielijnen’ (Alvesson, 1998, p. 996), waarmee het indi-
vidu betekenis aan zijn handelen geeft. Daarom spreek ik, in navolging van 
Weick (1995), liever over ‘cues’ of thema’s. 

De thema’s uit de accounts van de creatieve professionals zijn vergeleken 
met thema’s die in de accounts van de directieleden en HR-managers (zie 
paragraaf 3.3.5) naar voren kwamen. Op basis van deze vergelijking zijn door 
mij drie discoursen ge(re)construeerd, die in mijn interpretatie een belangrij-
ke rol spelen in de identiteitsconstructie van de creatieve professional op het 
sociale niveau. Aan de hand van de betekenissen die door de creatieve profes-
sionals aan de thema’s en discoursen werden gegeven in de loopbaanoverwe-
gingen, zijn door mij drie varianten van de identiteit van creatieve professio-
nals ge(re)construeerd. Kvale (1990) noemt dit ‘narrative structuring’.

Bij de analyse en het coderen van de interviews is gebruik gemaakt van het 
computerprogramma QRS Nvivo.

Wat betreft de interpretatie van de accounts wordt niet uitgesloten dat een 
andere onderzoeker andere uitkomsten zou hebben gevonden. Hoewel in 
dit onderzoek niet is gezocht naar een universele waarheid, wordt een rela-
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tivistisch perspectief verworpen. In navolging van Giddens (1984, in Coenen, 
1987) wordt verondersteld dat er generaliserende uitspraken gedaan kunnen 
worden, maar dat deze contextgebonden en intrinsiek instabiel zijn. 

Dit onderzoek hecht grote waarde aan de herkenbaarheid van de uitkom-
sten voor de betrokkenen bij het onderzoek. Na afloop van de casestudy’s is 
voor beide organisaties een rapport geschreven met daarin de belangrijkste 
bevindingen van het onderzoek en eventuele aanbevelingen voor beleid. 
Voordat het rapport aan het management werd overhandigd, is het aan de 
geïnterviewde medewerkers voorgelegd om te checken of de medewerkers 
zich herkenden in mijn interpretaties, en om de ruimte te bieden voor even-
tuele aanvullingen, opmerkingen of wijzigingen. Bij One of a Kind is dit 
gebeurd in een gezamenlijke bijeenkomst. Bij Effect bleek een dergelijke bij-
eenkomst moeilijk te organiseren en is ervoor gekozen het rapport per e-mail 
toe te sturen aan de betrokkenen en hen te vragen een reactie op het rapport 
te geven. Alle betrokkenen hebben hierop gereageerd en aangegeven zich te 
herkennen in de interpretaties. 

Vergelijking van de data met andere onderzoeken in de branche in bin-
nen- en buitenland, laat zien dat een aantal dominante discoursen is terug te 
vinden in een bredere context dan die van de onderzochte organisaties.

3.3.5 Interviews met de verantwoordelijken voor het personeelsbeleid
De tweede deelvraag onderzoekt welke discoursen een rol spelen in de iden-
titeitsconstructie door de creatieve professionals. Aanname hierbij is dat 
professionele discoursen, zoals ge(re)construeerd op de kunstacademie, en 
managementdiscoursen, zoals ge(re)construeerd in de organisatie, het identi-
ficatieproces beïnvloeden. Om deze aanname te kunnen onderzoeken is ook 
onderzocht welke managementdiscoursen er in de organisatie worden aan-
getroffen. Hiervoor zijn halfgestructureerde interviews gehouden met de ver-
antwoordelijke voor het personeelsbeleid, waarin gevraagd is wat het beleid 
ten aanzien van binding van de medewerkers is, en welke afwegingen hierin 
een rol spelen. In beide organisaties zijn interviews gehouden met directiele-
den en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid. 

3.3.6 Documentenanalyse
In aanvulling op de interviews heb ik in de organisatie aanwezige documen-
ten bestudeerd, zoals contracten, handboeken en projectprotocollen. Ook 
websites van kunstacademies zijn bekeken. Daarnaast zijn vakbladen gelezen 
over ontwikkelingen in de branche. 

Uit de teksten op de websites van de kunstacademies zijn professionele 
discoursen ten aanzien van de identiteit van de creatieve professional gefil-
terd. De overige documenten hebben voornamelijk als achtergrondinforma-
tie voor het onderzoek gediend.
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3.3.7 Survey
Aanleiding voor het onderzoek is de vraag of de aannames in het commit-
ment-model valide zijn. Aangenomen wordt dat niet alle identificaties leiden 
tot commitment. Bovendien wordt verondersteld dat identificaties situatio-
neel zijn, waardoor commitments die voortkomen uit deze identificaties 
mogelijk ook meer situationeel zijn. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de ver-
onderstelde positieve effecten van commitment.

Om een uitspraak te kunnen doen over de aannames in het commitment-
model, is naast de interviews een survey gehouden, waarin commitment 
gemeten is zoals geoperationaliseerd door Meyer en Allen (1997). Om recht te 
doen aan de verwachte differentiatie van commitment in moderne organisa-
ties is niet alleen het commitment aan de organisatie gemeten, maar ook het 
commitment aan de professie en aan collega’s. Daarnaast is de vertrekinten-
tie van de creatieve professionals gemeten, om een uitspraak te kunnen doen 
over de generaliseerbaarheid van de aanname over de positieve correlatie tus-
sen organisatie commitment en de intentie om te blijven. 

Voor de survey is de vragenlijst van Meyer en Allen in de vertaling van 
Schomaker (1999) gebruikt en waar nodig aangevuld met vragen uit de vra-
genlijst van Torka (2003) (zie bijlage III voor de complete vragenlijst). 

Omdat gebruik is gemaakt van een aangepaste vragenlijst zijn de betrouw-
baarheid en de homogeniteit van de commitment-schalen gemeten. De 
betrouwbaarheid van de schalen is gemeten met Cronbach’s Alpha. De vuist-
regel is dat een schaal betrouwbaar is bij een minimale alpha van .60 bij com-
plexe begrippen en .80 bij minder complexe begrippen (Baarda en de Goede, 
1999). De homogeniteit is gemeten met de Principale Componentenanalyse. 
Een schaal is homogeen als de eigenwaarde van eerste component groter is 
dan 1 en de eigenwaarden van de overige componenten kleiner dan 1. Bij nor-
matief professional commitment en normatief collega commitment bleek de 
betrouwbaarheid .60 of lager te zijn, wat een matige tot slechte betrouwbaar-
heid betekent, aangezien beide schalen slechts twee items omvatten. Besloten 
is om de drie schalen die normatief commitment meten buiten de analyse te 
laten (zie bijlage IV voor alle betrouwbaarheids- en factoranalyses). De vragen 
39, 40, 41, 47, 48R, 59, 62 en 63 zijn hiermee komen te vervallen. 

Affectief organisatie commitment werd oorspronkelijk gemeten met acht 
items (vraag 20, 21, 22, 23, 24R, 25, 26R en 27). Vraag 20 en 27 bleken de 
betrouwbaarheid negatief te beïnvloeden en zijn in de analyse komen te ver-
vallen (α = .85). Een voorbeeld van de gemeten items is ‘Organisatie X is voor 
mij van grote persoonlijke betekenis’.

Calculatief organisatie commitment is gemeten met zes items (vraag 31, 
32, 33, 34, 35 en 36; α = .78). Een voorbeeld van de items die gemeten zijn is 
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‘Ik heb het idee dat ik te weinig alternatieven heb om serieus te overwegen 
organisatie X te verlaten’.

Om professional commitment te meten maakt Schomaker gebruik van 
de Questionnaire Professional Commitment van Aranya en Ferris (1984, in 
Schomaker, 1999). Aranya en Ferris definiëren professional commitment als 
de relatieve sterkte van de identificatie met en betrokkenheid bij een speci-
fieke professie. Deze definitie vertoont een overlapping met de in dit onder-
zoek gehanteerde definitie van affectief professional commitment. De vragen 
over professional commitment moesten worden gewijzigd in vragen over 
commitment aan het werk, omdat niet alle medewerkers die aan de survey 
deelnamen als professionals gekwalificeerd konden worden. Daarom werd 
het woord ‘professie’ vervangen door ‘werk’. In de vragenlijst is uitgelegd wat 
bedoeld werd met werk. Affectief werk commitment is gemeten met zes vra-
gen (vraag 43, 44, 45, 46, 53 en 54R; α = .90). Een voorbeeld item is ‘Ik voel me 
sterk verbonden met het werk wat ik nu doe’,

Om ook calculatief werk commitment te kunnen meten werden extra vra-
gen op basis van Meyer e.a. (1993) en Shore, Tetrick, Shore en Bardsdale (2000) 
toegevoegd. Calculatief werk commitment is gemeten met twee items (vraag 
49 en 50; α = .71). Een voorbeeld item is ‘De meeste van mijn vaardigheden 
zijn alleen toepasbaar voor het werk wat ik nu doe’.

Schomaker meet niet het commitment aan de collega’s. Voor de operationa-
lisering van commitment aan collega’s is daarom de vragenlijst van Torka 
(2003) gebruikt. Haar operationalisering van commitment aan collega’s 
is gedeeltelijk gebaseerd op de vragenlijst van Van den Heuvel e.a. (1998, in 
Torka 2003), en op uitkomsten van open interviews die zij heeft gehouden 
met lassers. Hoewel lassers geen professionals zijn en onder andere omstan-
digheden hun werkzaamheden uitvoeren, bleken de operationaliseringen zo 
algemeen, dat ze ook bruikbaar leken om het commitment aan collega’s van 
de creatieve professionals te meten.

Affectief collega commitment is gemeten met vier items (vraag 57, 58R, 60 
en 68; α = .60). Dit is een matige score, maar gezien de geringe omvang van de 
schaal is besloten de schaal in de analyse te handhaven. Een voorbeeld item is 
‘Ik voel me thuis tussen mijn collega’s’. Calculatief collega commitment is geme-
ten met vier items (vraag 64, 65, 66 en 67). Vraag 64 bleek de betrouwbaarheid 
negatief te beïnvloeden en is komen te vervallen (α = .76). Een voorbeeld item 
van deze schaal is ‘Zonder samenwerking kan ik mijn werk niet goed doen’.

Hoewel in de literatuur meestal wordt gesproken over de intentie om te blij-
ven, wordt in surveys meestal de intentie om weg te gaan gemeten. In deze 
survey is gevraagd aan de respondenten in hoeverre ze het eens waren met 
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de stelling ‘Ik verwacht binnen nu en twee jaar een andere baan buiten de 
organisatie te hebben’ (vraag 16). 

Hoewel op basis van diverse studies aangenomen wordt dat een Organi-
zational Professional Conflict in professionele organisaties geen rol speelt, 
wordt in navolging van de studie van Schomaker (1999) toch gecontroleerd op 
de eventuele aanwezigheid van een dergelijk conflict (vraag 55 en 56R).

Tot slot is van de originele vragenlijst van Schomaker de vraag gebruikt 
waarin de respondenten een rangorde moesten geven aan werkgerelateerde 
factoren die bijdragen aan de intentie om te vertrekken (vraag 18). De omke-
ring van deze vraag in vraag 19 bleek verwarrend te werken wat een hoge 
non-respons opleverde. Deze vraag is daarom komen te vervallen in de later 
gehouden survey bij One of a Kind en in de analyse.

De respondenten
De surveys zijn in beide organisaties gedurende werktijd uitgereikt aan de op 
dat moment aanwezige medewerkers. In totaal zijn 124 vragenlijsten uitge-
deeld (One of a Kind: 12; Effect: 112). Deelname aan de survey was vrijwillig. 
De ingevulde vragenlijsten konden persoonlijk overhandigd worden of in een 
daarvoor bestemde doos ingeleverd worden. Van de uitgedeelde vragenlijs-
ten zijn er 68 ingevuld geretourneerd (One of a Kind: N=7 (75%); Effect: N=61 
(55%)). 

In de analyse zijn beide organisaties behandeld als één sample. Er bleek 
een lichte oververtegenwoordiging van vrouwelijke respondenten in de steek-
proef; 60 procent van de respondenten is vrouw, terwijl in de totale popula-
tie ongeveer 50 procent van het vrouwelijk geslacht is. De gemiddelde leeftijd 
in de steekproef is 33 jaar. Het opleidingsniveau is hoog; 66 procent van de 
respondenten heeft een hbo of universitaire opleiding gevolgd. De gemiddel-
de duur van het contract is 4,4 jaar wat relatief hoog is voor de branche (zie 
bijlage I voor een beschrijving van de respondenten naar functiecategorie en 
geslacht).

Data-analyse
De analyse had betrekking op de genoemde commitments en hun correla-
tie met de intentie om te vertrekken. Alle variabelen zijn gemeten op een 
vijf-punts Likert schaal (1 = zeer mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = noch mee 
oneens, noch mee eens, 4 = mee eens, 5 = zeer mee eens). Voor de data-analyse 
is gebruik gemaakt van het computerprogramma SPSS. 

Om een uitspraak te kunnen doen over een verschil in commitments en 
de correlaties tussen deze commitments en de vertrekintentie van creatieve 
professionals en overige functies is een indeling naar functiecategorieën 
gemaakt. In de verschillende categorieën is een sprake van een zeer lage N. 
Vanuit een empirisch-analytische wetenschapsopvatting is deze N te laag om 

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent



61Verantwoording van opzet en ui tvoer ing van het onderzoek

uitspraken te doen over de generaliseerbaarheid. De uitkomsten van de bere-
keningen zijn daarom alleen van toepassing op de onderzoekspopulatie. 

De commitments en de vertrekintentie zijn op intervalniveau gemeten. 
Hoewel niet voldaan is aan de eis dat iedere categorie minimaal 25 responden-
ten bevat, is met de enkelvoudige variantieanalyse (ANOVA) getoetst of de func-
tiecategorieën de gevonden verschillen in commitments verklaren (Baarda, De 
Goede en Van Dijkum, 2003). De enkelvoudige variantieanalyse is een analyse-
techniek om na te gaan of de gemiddelden op een testvariabele van drie of meer 
niet-gekoppelde steekproeven significant van elkaar verschillen. Voorwaarde is 
dat de testvariabele gemeten is op intervalniveau. Omdat de variantie tussen de 
groepen niet significant van elkaar verschilt, is met behulp van de Bonferroni-
toets gekeken of alle categorieën significant van elkaar verschillen. 

Voor een beschrijving van de correlaties tussen de commitments en de ver-
trekintentie per functiecategorie is gebruik gemaakt van de productmoment-
correlatie (Baarda, De Goede en Van Dijkum, 2003). Voor de interpretatie van 
de sterkte van de gemeten correlaties is gebruik gemaakt van Cohen’s d en de 
bijbehorende r-waarden (Baarda, De Goede en Van Dijkum, 2003, p. 137). 

De productmoment-correlatie houdt geen rekening met mogelijke intercor-
relaties tussen de gemeten X-variabelen, in dit geval de gemeten commitments. 
Hierdoor zijn gemeten correlaties tussen X en Y vaak extremer. Een multipele 
regressieanalyse houdt wel rekening met onderlinge samenhangen en geeft 
daarom een betere voorspelling voor Y, in dit geval de intentie tot vertrek. 
(Nijdam en van Buuren, 1993). De verschillen in correlaties tussen categorieën 
zijn getoetst met een multipele regressieanalyse. Met deze analyse kan worden 
onderzocht of intentie tot vertrek kan worden voorspeld door de commitment 
variabelen en of de voorspelling in de verschillende functiecategorieën hetzelf-
de is of niet, dat wil zeggen, zijn dezelfde commitment variabelen goede voor-
spellers van intentie tot vertrek in de verschillende functiecategorieën? De mul-
tipele regressieanalyse is gedaan met zes continue commitment prediktoren, 
drie dummy-variabelen voor de vier functiecategorieën en de interacties tussen 
de commitment variabelen en de functiecategorieën (D1 = creatieve professio-
nals, D2 = account professionals, D3 = creatief ondersteunende functies). 

Voor een interpretatie van de resultaten van de survey, is een vergelijking 
gemaakt met de betekenissen die aan binding in en aan de organisatie gege-
ven werden in de interviews.

3.4 Achtergrondinformatie
Een actor-structuur perspectief vestigt de aandacht op de wisselwerking van 
de context en de actor bij de (re)constructie van identiteiten. Probleem hier-
bij is wat precies wordt bedoeld met ‘de context’. Bij de bespreking van de 
empirische data zal in overeenstemming met een interpretatieve onderzoeks-
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opvatting aandacht worden geschonken aan die context die de geïnterview-
den als cues aangaven, en die in discoursen een rol speelde. Een uitzondering 
wordt gemaakt voor de ontwikkelingen in de markt, die in deze paragraaf 
aan bod komen. Voor een beter begrip van de empirische data wordt hier 
achtergrondinformatie gegeven over de functies in de communicatie-advies-
branche aangevuld met een beschrijving van de twee voor dit onderzoek 
geselecteerde organisaties. 

3.4.1  Ontwikkelingen in de markt
De twee casestudy’s zijn gehouden tussen september 2001 en mei 2003. 
Tussen het begin van de eerste casestudy en het eind van de laatste casestudy 
zat bijna twee jaar. In deze periode hebben er aanzienlijke veranderingen 
plaatsgevonden in de markt. 

In het najaar van 2001 worden de eerste tekenen zichtbaar van het einde 
van een periode van economische groei, die voor een deel voortkwam uit 
de bloeiende ‘dot-com’ industrie. Tot die tijd deden reclamebureaus goede 
zaken en konden ze nauwelijks geschikt personeel vinden om aan de groei-
ende vraag te voldoen. Begin 2001 komt er een einde aan deze groei en in 
september 2001 maakt Adformatie melding van malaise in de communica-
tie-adviesbranche (Adformatie, 20 september 2001). De aanslag op het World 
Trade Centre in New York op 11 september wordt in de branche vaak als ijk-
punt voor de definitieve neergang genoemd (Adformatie, 4 oktober 2001). 

Een verslechterende economie komt in de communicatie-adviesbranche 
altijd extra hard aan. Reclamebudgetten zijn over het algemeen de eerste bud-
getten die sneuvelen bij bezuinigingen. Begin 2003, tijdens de start van de 
tweede casestudy, is de recessie in de branche een feit; de groei in de reclame-
branche was definitief tot stilstand gekomen, en de eerste ontslagen vielen.

Voor zover er reclamebudgetten worden besteed, is in de branche de tendens 
te zien dat klanten steeds meer voor minder geld eisen. Daar komt bij dat 
klanten de laatste jaren sneller van bureau wisselen. Dit heeft geleid tot een 
groeiende inkomensonzekerheid bij bureaus. Ook is een toename te zien van 
het uitschrijven van zogenaamde ‘pitches’ door de klant. Een pitch houdt in 
dat meerdere bureaus aan de hand van dezelfde vraag van de klant een voor-
stel moeten indienen voor een communicatiestrategie. Voor bureaus gaat 
hierin veel tijd en geld zitten, zonder dat zeker is of het bureau de definitieve 
opdracht wordt gegund.

3.4.2 Een korte beschrijving van de functies in de branche
Er bestaat geen standaard format voor een communicatie-adviesbureau. Er 
zijn grote verschillen mogelijk naar aanleiding van de grootte en de specia-
lisatie van het bureau. Op de VEA-site (www.vea.nl) worden zes aandachtsvel-
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den onderscheiden, te weten: account, strategie & research, media & midde-
len, creatie, traffic en studio. Binnen de verschillende aandachtsvelden zijn 
diverse functies te onderscheiden. Bij kleine bureaus zullen verschillende 
functies vaak door één en dezelfde persoon vervuld worden. In het primaire 
proces spelen twee velden een even belangrijke rol, te weten account (pro-
ject- of accountmanagers) en creatie (ontwerpers of artdirectors en copywri-
ters). Hoewel de functies van account en creatie niet beschermd zijn, heeft 
een groeiend aantal van hen een gespecialiseerde, hogere opleiding gevolgd. 
Hierin kan een algemene trend tot professionalisering worden herkend. 

Hieronder worden kort de zes velden beschreven (zie voor een schema-
tische weergave en een beschrijving van de verschillende functies per veld 
www.vea.nl). 

De accountafdeling onderhoudt het contact met de klant. De functie van 
account is dubbel; naar de klant toe representeert account het bureau, en naar 
het bureau toe de klant. Account zorgt dat de opdracht van de klant vertaald 
wordt naar interne opdrachten voor de verschillende afdelingen via zogenaam-
de briefings. Als het product klaar is presenteert account dit aan de klant. 

De afdeling strategie ondersteunt de accountafdeling. Met behulp van bij-
voorbeeld sterktezwakteanalyses, marktonderzoek of concurrentieanalyses 
zet strategie het communicatieplan van de klant om in een communicatie-
strategie. 

De afdeling media bepaalt welke communicatiemiddelen het meest 
geschikt zijn om de doelgroep te bereiken. Daarnaast zorgt de afdeling media 
voor inkoop van zendtijd en advertentieruimte wanneer de communicatie-
uiting is ontwikkeld en goedgekeurd.

De creatieve afdeling ontwikkelt aan de hand van briefings de uiteinde-
lijke communicatie-uiting. Deze vertaalslag wordt vaak beschouwd als het 
belangrijkste onderdeel van het primaire proces, en is in ieder geval het 
meest opvallend. Creatie heeft dan ook een hoge status binnen het bureau. 

Creatie wordt ondersteund door de afdeling studio en productie. Als het 
voorstel goedgekeurd is door de klant zorgen DTP-ers voor de technische rea-
lisatie van de uiting. Hierbij volgen ze de aanwijzingen van de creatieven.

De afdeling traffic tot slot houdt zich bezig met de interne planning van 
alle opdrachten, en bewaakt ook de planning en de begroting van projecten. 
Daarnaast onderhoudt deze afdeling de contacten met externe leveranciers; 
hier worden offertes aangevraagd, drukkers geselecteerd en de kwaliteit van 
aangeleverde drukproeven bewaakt. Effect beschikt naast traffic ook nog over 
een afdeling RTV, die ondersteuning biedt bij het tot stand komen van com-
mercials door locaties, acteurs, regisseurs ed. te zoeken. 

Naast deze aandachtsvelden kennen de communicatie-adviesbureaus onder-
steunende functies die niet direct met het primaire proces te maken hebben 
zoals receptionistes, secretaresses, boekhouders en kantinemedewerkers.
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3.4.3 De twee onderzochte organisaties

One of a Kind
De eerste casestudy is van september tot en met december 2001 gehouden in 
One of a Kind. One of a Kind is gespecialiseerd in zowel grafische als internet-
vormgeving. Hoewel het bureau steeds meer groeit naar een allround com-
municatie-adviesbureau, worden de communicatiestrategieën vaak door een 
ander bureau bedacht, waarbij One of a Kind invulling geeft aan grafische 
onderdelen hiervan. Ten tijde van het onderzoek had het bureau een aantal 
vaste klanten, waar het bureau bijvoorbeeld flyers, een jaarboek of een web-
site voor verzorgt. De studio kan worden gekarakteriseerd als een charismati-
sche organisatie die topdown wordt gemanaged; de twee oprichters bepalen 
de strategie, geven ‘artdirection’, leiden de studio en onderhouden de meeste 
klantencontacten. Daarnaast is er nog een zakelijk leidster die verantwoorde-
lijk is voor het personeelsbeleid. 

De opdrachten voor een ontwerp komen binnen via de directie. Zij verta-
len de vraag in een opdracht aan de projectleiders en de ontwerpers. Wanneer 
de ontwerper een opdracht krijgt wordt er meestal eerst gebrainstormd op 
papier. Het daadwerkelijke ontwerpen gebeurt met behulp van de computer. 
De ontwerpers werken meestal individueel aan een opdracht; alleen bij gro-
tere opdrachten wordt af en toe samengewerkt met andere ontwerpers. De 
ontwerpers krijgen gemiddeld één keer per week artdirection. Dat houdt in 
dat een van de managers aanwijzingen geeft over het concept, of tips op het 
gebied van de vormgeving. Naast artdirection zijn er formele en informele 
overlegmomenten met de projectleider en andere vormgevers. Gedurende 
het project heeft de ontwerper meestal samen met de projectleider contact 
met de klant. Na goedkeuring van het voorstel door de klant dragen de inter-
netontwerpers zelf zorg voor het ontwikkelen van een website. Het verzor-
gen van het drukwerk wordt uitbesteed aan derden. De projectleiders en de 
directie bewaken hiervan de kwaliteit, met hulp van de traffic medewerker. 
De organisatie van de verschillende projecten is vrij ad hoc. Ten tijde van het 
onderzoek was het bureau bezig het traject meer te standaardiseren.

One of a Kind is gevestigd in een trendy gebouw in het centrum van de stad. 
Achter de receptie op de begane grond zitten de ontwerpers en de dtp-ers 
in een grote open ruimte. De werkvloer wordt door een glazen wand in 
tweeën gedeeld. Deze wand scheidde vroeger de internetontwerpers van de 
grafisch ontwerpers en de dtp-ers, maar door een gebrek aan ruimte zitten 
de disciplines nu door elkaar. De sfeer op de werkvloer is meestal levendig; 
er klinkt vaak muziek, er is veel formeel en informeel overleg en mensen 
lopen heen en weer naar de keuken achter in de zaak. De keuken kan wor-
den beschouwd als het centrum van de studio; hier wachten gasten op hun 
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afspraak, worden korte pauzes gehouden, vinden informele besprekingen 
met de klant plaats en wordt tussen de middag gezamenlijke gegeten. Op de 
eerste verdieping bevinden zich nog vier kamers. Eén kamer wordt gedeeld 
door de beide directeuren. In de kamer ernaast zitten de projectleiders en de 
traffic-manager. Daarnaast bevindt zich een kamer die gebruikt wordt voor 
vergaderingen en besprekingen met de klant. De laatste kamer tot slot is de 
werkplek van een ontwerper die de voorkeur heeft voor een rustigere werk-
omgeving.

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij One of a Kind is 30 jaar. Van 
de 22 medewerkers zijn er acht ontwerper. Drie medewerkers zijn projectlei-
der en de rest heeft een ondersteunende functie. De meeste ontwerpers zijn 
nog jong en staan aan het begin van hun carrière. Met uitzondering van één 
ontwerper, zijn alle ontwerpers junior ontwerpers en voor drie ontwerpers 
was dit zelfs hun eerste baan. Vijf van de acht ontwerpers waren korter dan 
een jaar in dienst bij de studio. De mobiliteit in de studio is hoog; de meeste 
ontwerpers verlaten binnen twee jaar de studio, meestal om een carrière als 
freelancer te beginnen. 

Effect
De tweede casestudy vond plaats van januari tot mei 2003 in Effect, een groot 
reclamebureau of, om in termen van de branche te blijven, een themabu-
reau. Effect kan worden getypeerd als een commerciële bureaucratie. Het 
bureau wordt geleid door drie directeuren die ieder eindverantwoordelijk 
zijn voor een deel van het klantenpakket. Alle klantencontacten worden door 
hen in de gaten gehouden. Effect heeft de reputatie, zowel een van de crea-
tiefste als een van de efficiëntste bureaus te zijn. Het bureau is gespecialiseerd 
in themareclame; op basis van een strategisch rapport kan een complete 
advertentiecampagne worden aangeboden, inclusief print, radio- en tv-com-
mercials. Het contact met de klanten is intensief: ondanks de tendens dat 
klanten sneller van bureau wisselen heeft dit bureau de meeste klanten al 
jaren als klant. Twee vaste klanten hebben zelfs eigen afdelingen die alleen 
voor hun werken. 

De opdrachten komen binnen via account. Grote klanten hebben contact 
met de directie, maar meestal komen opdrachten binnen bij de client service 
director. Eventueel in samenspraak met strategie wordt de vraag van de klant 
omgezet in een opdracht naar creatie. Hier zijn standaardprocedures voor.

De creatieve professionals zijn artdirector of copywriter. De artdirector en 
copywriter werken in vaste koppels en zijn ook als team in dienst genomen; 
als het team uiteenvalt en een van de teamleden vertrekt, heeft de achterblij-
ver vier maanden om een nieuwe partner te zoeken. Anders moet hij of zij 
ook weg. Drie senior teams vormen de creatieve directie, die leiding geeft aan 
de andere teams. De creatieve directie geeft artdirection en houdt de beoor-
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delingsgesprekken. Daarnaast maken zij ook eigen werk. Twee senior teams 
hebben meer vrijheid en zijn eindverantwoordelijk voor een aantal accounts. 
Afhankelijk van de klant en de grootte van de opdracht wordt de opdracht bij 
één of meerdere creatieve teams neergelegd. Zo kunnen er meerdere voorstel-
len voor een product ontwikkeld worden. Bij Effect gaat het hierbij vaak om 
het bedenken van een commercial. Het maken van een commercial is een 
complex traject, waarvan ik hier zeer globaal een beschrijving geef. 

De artdirector en copywriter brainstormen samen over ideeën. De artdi-
rector let hierbij meer op het beeld en de copywriter meer op het verhaal, 
maar in de praktijk loopt dit door elkaar. Dit brainstormen gebeurt met de 
benen op tafel, met behulp van de computer, maar ook met pen en papier. De 
creatieve directie bepaalt, in samenspraak met account, welk voorstel wordt 
voorgelegd aan de klant. Bij de presentatie van het voorstel aan de zijn zowel 
account als het creatieve team aanwezig. Als de klant het voorstel goedkeurt, 
wordt onderzocht wat en wat er allemaal nodig is om het product te realise-
ren. Hierbij zijn meerdere personen van binnen en buiten het bureau betrok-
ken. Een RTV-producer gaat op zoek naar een regisseur, acteurs, muziek en 
eventueel locaties. Account houdt de planning, de inzet van uren en de voort-
gang van het project in de gaten. Tijdens het hele traject van plannen, opne-
men en afmonteren heeft het creatieve team, in samenspraak met de regis-
seur, de beslissende stem, maar uiteindelijk heeft de klant altijd het laatste 
woord.

Hoewel het kantoor van Effect modern is, is het eerder efficiënt dan trendy 
te noemen. Het vierkante gebouw is rond een binnentuin gebouwd. In een 
kant van het gebouw zijn twee dochterondernemingen gehuisvest. Dit deel is 
afgescheiden van de rest van het kantoor. 

De receptie is de enige ruimte die vrij toegankelijk voor bezoekers. De kan-
toorruimtes liggen achter een matglazen deur die alleen te openen is met 
een pasje. Klanten mogen alleen onder begeleiding van een medewerker door 
die deur. Op de begane grond zijn de onderzoeksafdeling, de bibliotheek en 
de kantine gevestigd. De eerste verdieping is het domein van de creatieve pro-
fessionals en de studio waar de dtp-ers, de productie managers en de traffic 
managers werken. Account en de directie zitten op de tweede verdieping. Op 
de bovenste verdieping, tot slot bevinden zich vier vergaderzalen. De tweede 
en derde verdieping bestaan uit lange gangen met aan weerszijden tweeper-
soons werkplekken. In het midden van de gang bevindt zich, wat genoemd 
wordt het ‘middenschip’. Het middenschip verdeelt de gang in twee smal-
lere gangen. In het middenschip staan producten en prijzen uitgestald en 
bevindt zich een klein keukentje waar koffie en fris gehaald kan worden. 
Door het hele pand is het constante gerinkel van telefoons te horen en men-
sen lopen in en uit hun kantoor. Op de verdieping van creatie klinkt soms 
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harde muziek. In tegenstelling tot de accountvloer, hebben de kantoren van 
de creatieve professionals een deur om privacy te genereren als dat gewenst is 
voor het creatieve proces. 

De gemiddelde leeftijd bij Effect is 35 jaar. Van de 125 medewerkers zijn er 
20 te classificeren als creatieve professional. Daarnaast zijn er nog twee sta-
giaires bij creatie. Alle creatieve professionals zijn senior behalve één junior 
team dat bij wijze van experiment na hun stage een contract van een half jaar 
is geboden. Het gemiddelde dienstverband van de creatieve teams is ongeveer 
drie jaar. Het relatief hoge gemiddelde wordt beïnvloed door het aantal cre-
atieve directeuren die gemiddeld langer in dienst zijn. De meeste creatieve 
teams verlaten Effect om bij een ander bureau te gaan werken.
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4.1 Inleiding
De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Wat is de relatie tussen de bete-
kenissen die creatieve professionals aan hun professionele identiteit geven en 
hun commitments in en aan de organisatie? In hoofdstuk 2 is binding gede-
finieerd als het proces van identiteitsconstructie, met als mogelijke uitkomst 
commitment. Aangenomen wordt dat inzicht in de identiteitsconstructies door 
creatieve professionals inzicht geeft in de commitments van creatieve profes-
sionals, en dus in de generaliseerbaarheid van de assumpties die ten grondslag 
liggen aan het commitment-model (Meyer en Allen, 1997; Meyer en Herscovitch, 
2001; Meyer e.a., 2002). Vanuit deze aanname zal als eerste de constructie van de 
identiteit van de creatieve professional onderzocht worden. 

Identiteit is in hoofdstuk 2 opgevat als een discours dat dient als een legi-
tiem voorschrift voor identiteitsconstructie, waarbij actoren op verschillende 
niveaus, eigen varianten van dit discours (re)construeren. Voordat in hoofd-
stuk 5 wordt gekeken naar het individuele niveau van identiteitsconstructie, 
zal in dit hoofdstuk gekeken worden naar de identiteitsconstructie van de 
creatieve professional op het sociale niveau. Reden hiervoor is dat vanuit een 
relationeel perspectief, individuele accounts alleen te begrijpen zijn in hun 
sociaal/culturele context. ‘Text is always in mutual relationship with a con-
text [...] The meaning of text does not start from a tabula rasa, but always 
brings to bear a preconception, an already recounted narrative to which a 
text makes reference’ (Dachler en Hosking, 1995, p. 5). 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke discoursen een rol spelen 
in de identiteitsconstructie van de creatieve professional op het sociale 
niveau. Aangenomen wordt dat de creatieve professional gedurende zijn 
of haar carrière in aanraking komt met professionele discoursen, zoals die 
ge(re)produceerd worden door docenten op kunstacademies, en management-
discoursen, zoals die ge(re)produceerd worden door het management van de 
organisatie waarin de creatieve professional werkzaam is, waarbij docenten 
en managers hun eigen invulling geven aan de identiteit van de creatieve pro-
fessional, die elkaar tegelijkertijd wederzijds beïnvloeden. Deze discoursen 
dragen bij aan de identiteitsconstructies door de creatieve professional.

De definitie van beroep die Mok (1973) geeft sluit aan bij dit perspectief. 
Mok definieert een beroep als ‘een geïnstitutionaliseerd en gelegitimeerd 
kader rond een bepaald deel van de arbeidsverdeling. Institutionalisering en 
legitimering bestaan op zowel macro-, meso- als micro-niveau: bepaalde taken 
worden door de samenleving aan een bepaalde groepering toevertrouwd 
(legitimering), die rondom die taken gespecialiseerde structuren bouwt en 
waarde- en normenpatronen doet ontstaan (institutionalisering), die aan de 
individuele beroepsbeoefenaar de mogelijkheid bieden zich als zodanig aan 
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de omgeving de presenteren en geloofwaardigheid te verschaffen’ (Mok, 1973, 
p. 104-105). Met andere woorden, een beroep verschaft de beoefenaar een iden-
titeit. Het beroep van de creatieve professional is geen individueel construct, 
maar wordt ge(re)construeerd in een wisselwerking tussen verschillende acto-
ren en maatschappelijke structuren.

Als eerste wordt gekeken naar de (re)constructie van de identiteit van de 
creatieve professional in kunstacademies. Vervolgens wordt gekeken hoe de 
identiteit van de creatieve professional terug te vinden is in structuren in de 
communicatie-adviesbranche. Tot slot wordt gekeken hoe in managementdis-
coursen die aangetroffen zijn in de twee onderzochte organisaties de identi-
teit van de creatieve professional ge(re)construeerd wordt.

4.2 De identiteitsconstructie op kunstacademies
Bijna alle creatieve professionals (met uitzondering van twee copywriters en 
een artdirector) waarmee in dit onderzoek is gesproken, hebben een oplei-
ding grafisch design aan de kunstacademie gevolgd. In deze paragraaf wordt 
gekeken welke identiteiten van de creatieve professional door kunstacade-
mies ge(re)construeerd worden.

4.2.1 De identiteit van de creatieve professional
Voor een analyse van de betekenissen die op de kunstacademie wordt gege-
ven aan de identiteit van de creatieve professional, is gebruik gemaakt van de 
websites van verschillende kunstacademies in Nederland. Als eerste is geke-
ken naar de visies van de verschillende academies. Uit de omschrijvingen op 
de websites zijn door mij als onderzoeker eigenschappen en waarden van de 
identiteit van de creatieve professional gefilterd, die ook in de interviews van 
de creatieve professionals als thema naar voren kwamen. Deze eigenschap-
pen zijn: 1) creatief talent, 2) passie voor het vak, 3) het creëren van een artis-
tiek verantwoord product, 4) autonomie, 5) blijvende ontplooiing, en 6) een 
zelfstandige beroepspraktijk. Op de verschillende websites is te lezen: 

‘De Gerrit Rietveld Academie wil talentvolle jonge mensen zodanig oplei-
den dat zij in staat zijn zelfstandig een beroepspraktijk in de beeldende 
kunst of vormgeving op te bouwen. Het onderwijs is er op gericht dat 
een afgestudeerde, eenmaal werkzaam in de praktijk, op eigen kracht de 
kunstproductie gaande kan houden en kan uitgroeien tot een artistieke 
inspirator op zijn of haar vakgebied.’
(www.gerritrietveldacademie.nl). 

‘Eigen initiatief, eigen(-)wijsheid en eigenheid zijn belangrijke termen in 
ons onderwijs [...] Je bepaalt in grote lijnen zelf je studietempo en pro-
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fiel, waarbij je stimulerend en kritisch begeleid wordt door zeer ervaren 
docenten, die met beide benen in de beroepspraktijk staan. De klein-
schaligheid van onze opleiding garandeert dat elke student op de best 
mogelijke wijze tot de ontwikkeling van zijn eigen artistieke identiteit komt 
[...] Wij streven er op de AKI naar de beste en meest solide en brede basis 
voor de latere artistieke beroepspraktijk te leveren, zodat je als zelfstandig 
beeldend kunstenaar of als autonoom vormgever niet alleen heel goed 
voor de dag komt maar ook weet hoe je je kunt blijven ontwikkelen.’
(www.aki.nl)

‘De school biedt veel en vraagt ook veel. Van de studenten wordt een 
grote inzet, discipline en enthousiasme verwacht. Het programma is inte-
ressant, maar ook zwaar.’
(www.designacademy.nl)

‘De eisen voor toelating en tijdens de opleidingen zijn hoog. Alleen top-
talent krijgt een plaats bij BKV. Dat is niet voor niets zo. De Faculteit BKV 
van de HKU biedt ruimte aan talent . Studenten leggen een uitstekende 
basis voor het autonome kunstenaarschap of een ander artistiek beroep, 
met meer dan gemiddelde kansen op de arbeidsmarkt .’
(www.hku.nl)

‘Tweede- en derdejaars studenten hebben bij de faculteit BKV een eigen 
werkplek, waar ze individueel kunnen werken aan hun opdrachten. 
Studenten kunnen er elke dag van 9.00 tot 22.00 uur terecht .’
(www.hku.nl )

Uit deze beschrijvingen kan een ideaal beeld van de creatieve professional 
ge(re)construeerd worden, dat de symbolische identiteit van de creatieve pro-
fessional genoemd kan worden; alleen de meest talentvolle studenten wor-
den geselecteerd, waarna ze hard moeten werken om zich te ontwikkelen tot 
een bijzondere creatieve professional die beeldende kunst of vormgeving van 
een artistiek hoogstaand niveau aflevert. Een eigen identiteit, creatieve vrij-
heid en zelfstandigheid zijn hierbij belangrijke waarden. 

Daarnaast worden er op de websites uitspraken gedaan over belangrijke voor-
waarden om zich optimaal te ontwikkelen als creatieve professional:

‘Een HKU-opleiding is niet zomaar een studie. Dankzij de strenge selectie 
weet je zeker dat niet alleen jij goed bent, maar ook dat je medestuden-
ten voldoende talent en motivatie hebben om jou nog meer te inspireren.’
(www.hku.nl)
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‘(Inter)nationaal bekende designers, theoretici en kunstenaars begeleiden 
de studenten in het maken van de juiste keuzes tijdens hun studie. Ze 
inspireren, stimuleren de creativiteit , ze dagen de studenten uit gewaag-
de concepten te ontwikkelen en eigenzinnige ontwerpen uit te voeren [...] 
Zij [de docenten] geven maximaal één dag in de week les, naast het les-
geven hebben zij dus alle tijd voor hun eigen beroepspraktijk. Hierdoor 
blijft er altijd een directe relatie bestaan tussen het onderwijs en datgene 
wat er in het vakgebied, en dus in de samenleving, gebeurt .’
(www.designacademy.nl )

Belangrijke voorwaarden om zich optimaal te ontplooien als creatief profes-
sional zijn bekende leermeesters die inzicht in de beroepspraktijk hebben en 
sparringpartners. Hoewel alle academies een vergelijkbaar profiel weergeven 
op hun website, is er een verschil in reputaties van de kunstacademies. Het 
aan de opleiding verbonden zijn van in de kunstwereld bekende docenten, 
en het voorbrengen van succesvolle creatieve professionals verhoogt de repu-
tatie van de academie. Op de websites van alle kunstacademies hebben de 
namen van bekende docenten en/of afgestudeerden een prominente plaats.

4.2.2 Het ‘autonome kunstenaar discours’
De in de vorige paragraaf beschreven eigenschappen van de creatieve profes-
sional zijn te vinden op de introductiepagina’s van de kunstacademies. Dit 
suggereert dat alle specialisatierichtingen op de kunstacademie dezelfde 
symbolische identiteit hebben. Nader onderzoek laat zien dat er verschillen 
zijn tussen de specialisaties:

‘De opleiding Bachelor of Fine Art biedt je de gelegenheid om zo individueel 
mogelijk te studeren. Vanaf het tweede jaar krijg je de beschikking over ate-
lierruimte waar je je talenten optimaal kunt ontwikkelen. De studie is praktisch 
en inhoudelijk. Zuiverheid, authenticiteit , nieuwsgierigheid en verwondering 
zijn van groot belang. Het ontwikkelen van eigen beeldende criteria, eisen en 
wetten vormen het uitgangspunt voor je artistieke visie en dus je werk [...]
De Bachelor of Fine Art is een unieke opleiding binnen de HKU. Als je inte-
resse hebt in een meer toegepaste vorm van kunst , dan kun je kijken onder 
de verschillende afstudeerrichtingen van de Bachelor of Design (BDes).’
(www.hku.nl)

Autonomie of ‘creatieve vrijheid’ is een belangrijke waarde in de identiteit 
van de creatieve professional. De meeste ‘creatieve vrijheid’ heeft de zelfstan-
dig gevestigde, autonome kunstenaar, omdat hij of zij niet gehinderd wordt 
door beperkende kaders van opdrachtgevers. Ik noem dit het ‘autonome kun-

stenaar discours’. Dit discours sluit het beste aan bij de symbolische identiteit 
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van de creatieve professional, zoals die is geformuleerd naar aanleiding van 
de websites. De autonome kunstrichting lijkt de hoogste status binnen de 
kunstwereld te hebben (Yocarini, 1992).

4.2.3 Het ‘zelfstandige discours’
Grafisch design wordt een toegepaste kunstvorm genoemd. Doordat gewerkt 
wordt in opdracht van derden heeft het een lagere status dan de autonome 
kunst (Yocarini, 1992). Deze lagere status wordt niet gecommuniceerd, maar 
in de communicatie van academies en studierichtingen die zijn gespeciali-
seerd in toegepaste kunst, is te zien dat zij hun eigen identiteit construeren 
met behulp van de identiteit van de autonome kunstenaar:

‘Op Design Academy worden vormgevers opgeleid die een soortgelijke vrij-
heid ontwikkelen als beeldend kunstenaars terwijl ze zich tegelijkertijd reken-
schap moeten geven van de eisen die de samenleving aan hen stelt. Soms ligt 
de nadruk op het nut dat een product kan hebben voor de samenleving, soms 
bij de kracht van een idee. En in de beste gevallen komen beide aan bod!’
(www.designacademy.nl)

De reputatie van de grafische richting lijkt vooral te zijn gelinkt aan de mate 
van onafhankelijkheid die wordt gestimuleerd op de academie. De Gerrit 
Rietveld Academie heeft bijvoorbeeld een goede reputatie en staat bekend 
om de nadruk die er gelegd wordt op de authentieke vormgeving en een zelf-
standige beroepspraktijk. Dit is ook te herkennen op de website, zoals het 
citaat in de vorige paragraaf. 

Binnen de toegepaste kunst lijkt er weer een onderscheid te zijn tussen 
commerciële en meer esthetisch verantwoorde houding, waarbij de laatste de 
meeste status geniet (Yocarini, 1992). Kunstacademie St. Joost, die lager aange-
schreven staat onder de grafisch designers, kiest voor een minder esthetische 
en meer klantgerichte benadering van het vakgebied: 

‘De ‘redactionele’ rol van de ontwerper is een belangrijk uitgangspunt 
van de vormgevingsopleiding Grafisch Ontwerpen. De opleiding heeft het 
zwaartepunt verlegd van een esthetisch gerichte naar een communicatie-
gerichte benadering van het vak.’ 
(www.stjoost .nl)

Hoewel ook St. Joost een loopbaan als zelfstandige niet uitsluit, is de praktijk 
dat veel studenten gaan werken bij communicatie-adviesbureaus. 

Als gevolg van de identificatie met de autonome kunstenaar is de symbolische 
identiteit van de grafische designer nauw verbonden met de symbolische identi-
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teit van de autonome kunstenaar. Uit de citaten op de websites is door de onder-
zoeker de symbolische identiteit van de grafisch designer ge(re)construeerd, 
waarin de volgende eigenschappen een rol spelen: 1) creatief talent, 2) passie 
voor het vak, 3) het creëren van een artistiek verantwoord toegepast product, 4) 
autonomie, 5) blijvende ontplooiing, en 6) een zelfstandige beroepspraktijk. 

De beperkingen in ‘creatieve vrijheid’ die het creëren van een toegepast 
product met zich mee brengt, levert een eigen discours op wat ik het ‘zelfstan-

dige discours’ noem. Zoals gezegd is de behoefte aan autonomie of ‘creatieve 
vrijheid’ een belangrijke eigenschap van alle creatieve professionals. De beste 
manier om als grafisch designer optimale ‘creatieve vrijheid’ te behouden 
binnen de beperkende kaders van een opdrachtgever, is door als zelfstandige, 
al dan niet samen met anderen, aan de slag te gaan. Door zich als zelfstan-
dige te vestigen wordt de autonomie van de grafisch designer niet ook nog 
eens ingeperkt door organisatiekaders.

Niet alle kunstacademies zijn zich bewust van hun invloed op de identi-
teitsconstructie door de creatieve professionals, zoals blijkt uit het volgende 
citaat. Op mijn vraag of zij dachten dat de opleiding de studenten grafisch 
design beïnvloedt als het gaat om de wens om als zelfstandige aan de slag te 
gaan antwoordde een anonieme respondent van een van de academies:

‘Wij hebben absoluut geen invloed op de beslissing van studenten om al 
dan niet als zelfstandige aan de slag te gaan.’

Terwijl de manager van de afdeling grafisch design van een andere academie 
zei:

‘Ik heb geen harde cijfers over het aantal studenten dat na de opleiding als 
freelance aan de slag gaat [...] Mijn intuïtie is dat de academie waarschijnlijk 
wel een rol speelt maar dat dit geschiedt op een nogal wisselende manier. 
Vaak heeft een student tijdens zijn of haar studie het idee opgevat om óf voor 
zichzelf te beginnen óf in loondienst te gaan. Vooral als het gaat om freelan-
cen toetsen ze dit vaak bij een of meerdere docenten die de student meestal 
adviseert of dit in zijn of haar geval slim is. [...] In zeer grote lijnen worden stu-
denten meestal geadviseerd om eerst een paar jaar bij een bureau te werken 
alvorens voor zichzelf te beginnen. Zodoende bouw je praktijkervaring op die 
verder gaat dan wat je tijdens de stage leert. We zien echter steeds vaker de 
laatste tijd dat een student, vaak met collega studenten, direct voor zichzelf 
begint na de academie. De motivering hiervoor is erg divers.’

Beide signaleren de wens van studenten grafisch design om zich als zelfstan-
dige te vestigen. Volgens de eerste respondent gaan studenten uit vrije wil als 
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zelfstandige aan de slag, terwijl de tweede wel een invloed ziet van de kunst-
academie, met name via docenten. 

4.2.4 Het ‘professional community discours’
Het tweede citaat van de kunstacademie laat zien dat er nog een derde dis-
cours ge(re)construeerd wordt op de kunstacademie. De kunstacademie biedt 
sparringpartners en leermeesters uit de praktijk om de studenten te stimu-
leren zich optimaal te ontwikkelen als zelfstandig creatief professional. Maar 
kennelijk is dit niet voldoende; de studenten wordt geadviseerd om na de 
kunstacademie eerst verder te leren en ervaring op te doen bij een bureau. 
Ik noem dit het ‘professional community discours’. Het ‘professional community 
discours’ duidt op een inspirerende werkomgeving binnen een organisatie 
die de creatieve professional uitnodigt en stimuleert/ondersteunt om zijn of 
haar talenten verder te ontplooien. 

Hoewel de creatieve professionals op de kunstacademie voor het eerst met 
het ‘professional community discours’ in aanraking komen, lijken manage-
mentdiscoursen een belangrijke rol in de (re)constructie van dit discours te 
spelen. In paragraaf 4.4.5 is te zien dat het ‘professional community discours’ 
ook in managementdiscoursen wordt aangetroffen. De inbreng van het ‘profes-
sional community discours’ op de kunstacademie door docenten is vanuit het 
opleidingsperspectief te verklaren uit het feit dat de docenten vanuit hun prak-
tijkervaring gebreken onderkennen in de kennis van de aankomende creatieve 
professional, die het als zelfstandige aan de slag gaan riskant maken. Vanuit het 
perspectief van de manager is het ook niet ondenkbaar dat de docenten bewust 
of onbewust belang hebben bij een nieuwe aanwas van creatieve professionals 
in hun organisaties en daarom een carrière binnen een organisatie promoten. 

Aangenomen wordt dat de aankomende creatieve professionals niet alleen op de 
kunstacademie in aanraking komen met de identiteit van de creatieve professio-
nal, maar dat deze identiteit ook ge(re)construeerd wordt in structuren en door 
actoren op andere sociale niveaus. In de volgende paragraaf zal worden getoond 
dat de identiteitsconstructie van de creatieve professional ook is terug te vinden 
in structuren van de branche, die daarmee gedeeltelijk een eigen dynamiek aan 
de identiteitsconstructies door creatieve professionals toevoegen.

4.3 De identiteitsconstructie op brancheniveau
De grens tussen de branche en de organisaties is moeilijk te trekken, immers 
de branche is een optelsom van de organisaties die er in opereren. Daar komt 
in het geval van de communicatie-adviesbranche bij dat, hoewel een aantal 
bureaus is aangesloten bij een brancheorganisatie, communicatie-adviesbu-
reaus grote waarde hechten aan hun vrijheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 
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lage organisatiegraad en het ontbreken van een CAO in de branche. Ondanks 
de zelfstandigheid van de organisaties zijn er op brancheniveau structuren te 
onderscheiden die de identiteit van de creatieve professionals (re)produceren. 

4.3.1 De identiteit van de creatieve professional
Het imago van de branche is dat hij bevolkt wordt door jonge, hippe, creatie-
ve, vrije jongens die veel geld verdienen. Volgens Alvesson ‘an advertising per-
son with the right habitus should […] be (at least appear to be) emancipated, 
sensitive and somewhat difficult to control. He/she should appear as an artist 
whilst being realistic and market orientated at the same time’ (Alvesson, 
1994, p. 547). Hoewel het onderzoek van Alvesson zich richtte op de Zweedse 
communicatie-adviesbranche laat een citaat uit de Quote zien dat dit imago 
ook op gaat voor de Nederlandse communicatie-adviesbranche:

‘Het hardnekkige clichébeeld van de reclamewereld kwam het beste 
naar voren in Jiskefet’s parodie rond bureau Multilul. Drie iets te dikke, 
ongeschoren creatieven met paardenstaartjes, die steeds op weg waren 
naar of terugkwamen van een shoot in een zonnig oord, praatten wazig 
[...] over hun briljante vondsten tussen twee halen coke door.’
(In: Nu nog gewoner, Quote december 2002, p.124)

Eerder onderzoek (Van Wijk, 2000) laat zien dat de bureaus worden bevolkt 
door jonge professionals. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 34 jaar, waarbij 
de hogere leeftijd van de meeste managers een nog lager gemiddelde mas-
keert. Ondanks dat Alvesson spreekt over he/she, heeft het imago van de 
communicatie-adviesbranche vooral een masculien karakter. Het masculiene 
beeld van de branche is opvallend, te meer daar 50 procent van de populatie 
vrouw is. In de volgende paragrafen zal ik hier dieper op ingaan.

De (re)productie van de identiteit van de creatieve professional op branche-
niveau overlapt de (re)constructie van de identiteit op kunstacademies, waarbij 
de identiteit nadrukkelijker wordt aangevuld met een commercieel element, 
namelijk het gericht zijn op de klant. Wat opvalt is dat de identiteit geldt voor 
alle medewerkers in de branche en niet alleen de creatieve professionals, zoals 
valt op te maken uit de website van één van de brancheorganisaties:

‘Zie jij een baan in de communicatiebranche wel zitten? Dan hopen we 
dat je van goeden huize komt. We vragen namelijk nogal wat van je. 
Vanzelfsprekend ben je creatief, maar dat hoeft niet te betekenen dat je 
leuke tekstjes kan bedenken of een mooi ontwerp kunt maken. Het com-
municatievak biedt tal van functies waarin jij kunt laten zien welke inven-
tieve en originele kwaliteiten je hebt.’
(www.vea.nl)
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Ondanks de toekenning van de identiteit van de creatieve professional aan alle 
medewerkers in de branche hebben de creatieve professionals binnen de bran-
che wel een aparte status en worden zij gezien als de bron van creativiteit: 

‘De grap in een commercial, een opvallend logo, een pakkend pers-
bericht , een aansprekende website of die geestige inhaker op een  
actuele gebeurtenis? Het is het tastbare werk van de afdeling creatie.’
(www.vea.nl)

Hoewel op brancheniveau de identiteit van de creatieve professional wordt 
aangevuld met een commercieel aspect, blijft de creativiteit van het product 
ook een belangrijke waarde. Het belang dat gehecht wordt aan authenticiteit 
wordt op het niveau van de branche ge(re)produceerd door de vele nationale 
en international awards op het gebied van effectiviteit (de Effie) en creativi-
teit (zoals de Lamp en de Leeuw van Cannes) die jaarlijks worden uitgereikt. 

Binnen de branche staat vooral het onderscheidende vermogen van de 
prijs voorop. Dit geldt zowel voor de creatieve professionals als de bureaus 
waarvoor ze werken. De twee bureaus in dit onderzoek hebben de afgelopen 
jaren diverse prijzen in ontvangst mogen nemen en staan dan ook hoog aan-
geschreven in de branche. Creatieve professionals die regelmatig een prijs 
winnen, dienen als een rolmodel voor de andere creatieve professionals in 
de branche. Voor zowel het bureau als de creatieve professional geldt dat de 
status afhankelijk is van het winnen van prijzen, en dat deze dus ook kan 
dalen als een tijd niets meer wordt gewonnen. Een enkele creatieve profes-
sional slaagt erin gedurende een lange periode, zoveel prijzen in de wacht te 
slepen dat een ‘mythische’ status bereikt wordt, die stand houdt tot lang na 
het laatste succes.

Naar de buitenwereld toe gebruiken de brancheorganisaties deze prij-
zen om de kwaliteit en professionaliteit van de branche te benadrukken, of 
anders gezegd te legitimeren (Mok, 1973; Nixon, 2003).

4.3.2 De mannelijke creatieve professional
Hoewel in beide organisaties ongeveer 50 procent van de medewerkers vrouw 
is, blijkt het percentage vrouwelijke creatieve professionals beduidend lager 
te liggen. Bij One of a Kind zijn drie van de acht creatieve professionals vrouw 
(37,5%) en bij Effect drie van de twintig (15%). In de creatieve directies van 
beide organisaties wordt geen enkele vrouw aangetroffen. Deze man/vrouw 
verhoudingen zijn representatief voor de hele branche. Er lijkt hier niet 
alleen sprake te zijn van een glazen plafond voor vrouwen (de tendens dat 
mannen oververtegenwoordigd zijn in de hoge functies en vrouwen in de 
ondersteunende functies), de vraag rijst of er sprake is van een typisch man-
nenberoep.
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Gender is een opkomend thema in de organisatiewetenschap. Het glazen pla-
fond en het verschijnsel van typische mannen- en vrouwenberoepen hebben 
hierbij de aandacht (Benschop, 1996). Waar in vroegere studies vooral een ver-
klaring gezocht werd in biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, 
zien we in de huidige studies vooral de opvatting dat gender een dynamisch, 
ambigue en contextgebonden sociaal construct is (zie bijvoorbeeld Calás en 
Smircich, 1996). Deze opvatting sluit aan bij de relationele opvatting over 
identiteitsconstructies die in dit onderzoek gehanteerd wordt.

Clegg en Mayfield (1999) zoeken een verklaring voor de afwezigheid van 
vrouwen in bepaalde creatieve beroepen in de gendered discoursen over vrou-
welijk technische incompetentie die op de kunstacademie de keuze voor een 
bepaalde afstudeerrichting beïnvloeden. Vrouwen achten zichzelf en worden 
door anderen meer geschikt geacht voor niet-technische afstudeerrichtingen 
zoals mode. 

Dit argument gaat mogelijk op voor meer technische studierichtingen 
als industrieel designer, maar de websites van een aantal kunstacademies in 
Nederland laten zien dat meer dan de helft van de eindexamenkandidaten 
van de grafische richtingen vrouw is. 

‘ Sterker nog, ik kan je vertellen dat op de kunstacademie is 80 tot 90 
nou zeg 80 procent vrouwelijke leerling, als het niet meer is hè. We had-
den toentertijd op onze school iets van 10 jongens rondlopen die gra-
fische vormgeving deden. Al die jongens daar hoor je nog wat van, die 
vrouwen die zijn verdwenen in de anonimiteit over het algemeen.’ 
(creatieve professional 16)

Het hoge aantal vrouwelijke studenten is strijdig met de idee dat de professie 
van de creatieve professional in de basis een mannenberoep is. Toch vinden 
we relatief weinig vrouwen terug in de bureaus. 

Nixon (2003) vond vergelijkbare cijfers in de Britse communicatie-advies-
branche. Volgens hem wordt het relatief lage aantal vrouwen in de bureaus 
veroorzaakt door het masculiene imago van de creatieve professional in de 
communicatie-adviesbranche. Volgens Nixon is dit imago deels te verklaren 
vanuit een historisch perspectief. Een studie van Parker en Pollock (1981, in 
Nixon 2003) laat zien hoe de identiteit van de creatieve professional gelinkt 
is aan die van de vrije kunstenaar. Volgens hen zijn vanaf het midden van de 
negentiende eeuw in de identiteitsconstructie van de vrije kunstenaar steeds 
meer mannelijke karaktertrekken te zien, zoals een pionier en een bohémien, 
vermengd met minder masculiene eigenschappen als kinderlijk gedrag en 
overgevoeligheid (Nixon, 2003, p. 100). Hoewel het beeld van de huidige kun-
stenaar meer gender neutraal is, heeft het romantische beeld van de vrije 
kunstenaar zich gesetteld in de communicatie-adviesbranche. In deze tijd 
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worden kinderlijk en onaangepast gedrag nog steeds als eigenschappen van 
creatieve professionals gezien en is het de taak van de creatieve directie hier 
ruimte aan te geven. Hoewel deze eigenschappen niet per definitie mannelijk 
zijn en creatieve directeuren aangeven nieuwe creatieve professionals gender-
neutraal te selecteren, vond Nixon in de accounts van creatieve directeuren 
dat zij deze eigenschappen niet aan vrouwen toeschrijven. 

Volgens Nixon is ook in de cultuur van de creatieve afdelingen het jon-
gensachtige karakter van de creatieve professional terug te vinden in de 
directe manier van communiceren, het stimuleren van competitief gedrag, 
en de mannelijke manier van ontspannen op het werk door bijvoorbeeld 
een potje te gaan voetballen of het maken van seksistische grappen. Willen 
vrouwen overleven in de organisatie dan moeten ze één van de jongens zijn. 
Volgens Nixon (2003) versterken de mannelijke creatieve professionals deze 
masculiene cultuur om suggesties over homoseksualiteit te vermijden, die 
voort zouden kunnen komen uit de nauwe samenwerking tussen mannelijke 
creatieve professional in teams. Het is de vraag of dit argument volledig op 
gaat, aangezien niet in alle bureaus in teams samengewerkt wordt. 

In de interpretatie van Alvesson is het masculiene imago van de creatie-
ve professionals te verklaren vanuit het ambigue karakter van de professie. 
Volgens Alvesson ‘advertising workers belong to a category of “soft” (semi-) 
professions which are not or only moderately aided by science, higher edu-
cation, or acknowledged professionalization [welke in genderstudies gezien 
worden als masculiene eigenschappen] in their authority claims and iden-
tity work, but is to some extent even worse off than, for example, people in 
bureaucratic organizations. The person stands more unprotected because it 
is comparatively difficult to build up an identity through the work results as 
such, s/he does not have bureaucracy and rule-following as a shield and s/he 
[is] dependent on the client’s arbitrary and unpredictable evaluations, more 
or less based on “opinion”’ (1994, p. 991-992; zie ook Julier, 2000 p. 35). Daar 
komt volgens Alvesson bij dat de cultuur van de communicatie-adviesbran-
che veel vrouwelijke kenmerken heeft, waarin sociale relaties en gevoelens 
een belangrijke rol spelen. Impressiemanagement speelt een belangrijke rol 
bij het overtuigen van de klant. In een ambigue en ‘feminiene’ werkomge-
ving kan de mannelijke sekse symbool staan voor een dosis instrumentalisme 
en professionalisme, wat de positie van de creatieve professional versterkt. 
Hierbij helpt het om naam te hebben gemaakt in de branche. Bijna alle grote 
namen in de branche zijn mannen, wat de professionele autoriteit van de 
mannelijke identiteit weer versterkt. 

Het masculiene imago in de identiteitsconstructie van de creatieve professio-
nal heeft een uitsluitende werking voor vrouwelijke creatieve professionals. 
Op brancheniveau heeft dit tot gevolg dat vooral mannelijke creatieve profes-
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sionals erkenning voor hun werk krijgen. Daarnaast is het uitsluitende karak-
ter terug te vinden in de toegang tot organisaties. Cijfers van de beroepsver-
eniging BNO laten zien dat 45 procent van hun leden vrouw is. Van de 1500 
individuele leden werken er 1250 als zelfstandige. Hoewel BNO hier geen 
directe cijfers over geeft, kan aangenomen worden dat de meeste vrouwelijke 
creatieve professionals als zelfstandige werkzaam zijn, gezien het lage aantal 
vrouwelijke creatieve professionals dat in organisaties aangetroffen wordt. 

Onderzoek van Top (1993) onder autonome kunstenaars bevestigt de bevin-
ding dat het voor vrouwen moeilijker is om dezelfde erkenning te krijgen als 
mannen. Hoewel aanzienlijk minder vrouwelijke kunstenaars in musea zijn 
vertegenwoordigd, is bij de werkzame autonome kunstenaars de verhouding 
man-vrouw vergelijkbaar met de percentages op de kunstacademie. 

Specifiek aan de Nederlandse situatie is de opvatting dat een fulltime baan 
niet of moeilijk te combineren is met de zorg voor kinderen. Waar volgens 
Alvesson in Zweden de kinderopvang goed geregeld is en ook moeders het 
normaal vinden om fulltime te werken, is het een bekend gegeven dat de 
meeste Nederlandse vrouwen met kinderen parttime werken om meer tijd 
voor de kinderen te hebben (Kremer, 2005). In wisselwerking met organisatie-
discoursen die een fulltime inzet van de creatieve professional eisen (zie ook 
paragraaf 4.4.4) is de zorg voor kinderen een extra uitsluitingsmechanisme 
voor vrouwelijke creatieve professionals in organisaties. 

4.3.3 De jonge creatieve professional
Een ander opvallend gegeven in de communicatie-adviesbranche is de opval-
lend lage leeftijd van de medewerkers, gemiddeld ongeveer 34 jaar. Kijken 
we alleen naar de creatieve professionals, dan is de gemiddelde leeftijd 33 
jaar (Van Wijk, 2000). De gemiddelde leeftijd van de creatieve professionals bij 
Effect is ook 33 jaar waarbij de jongste creatieve professional 22 jaar is en de 
oudste 45. Bij One of a Kind is de gemiddelde leeftijd 30 jaar, waarbij de jong-
ste 26 en de oudste creatieve professional 39 jaar is. 

Het ‘zelfstandige discours’ lijkt een belangrijk mechanisme in het zoeken 
naar een verklaring voor de afwezigheid van oudere creatieve professionals 
in de branche. Zoals gezegd in paragraaf 4.2.4 is in de ideale loopbaan van de 
creatieve professional de organisatie een tussenstap op weg naar zelfstandig-
heid. Volgens deze redeneerlijn zullen oudere creatieve professionals de orga-
nisatie al verlaten hebben om een loopbaan als zelfstandige te starten. 

‘Het is een vak van verandering en ontwikkeling, dus als mensen daar niet 
tegen kunnen zitten ze misschien in het verkeerde vak. Op het moment 
dat je stopt met groeien, ga je dood. Verandering is goed.’
(Rohan Young, creatief directeur FHV BBDO, Adformatie, 8 september 2005)
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Volgens Nixon (2003) versterken de korte carrières - zoals gebruikelijk in de 
communicatie-adviesbranche - deze behoefte aan een zelfstandige loopbaan. 
Het citaat laat zien, dat in de communicatie-adviesbranche een grote nadruk 
ligt op vernieuwing. Vernieuwing is gekoppeld aan jeugdigheid, waardoor 
oudere creatieve professionals niet geliefd zijn bij organisaties. Ook zijn 
oudere creatieve professionals vaak duurder dan startende creatieve profes-
sionals. Zolang de oudere creatieve professional spraakmakende producten 
blijft maken is er niets aan de hand, maar over het algemeen maakt de com-
binatie van een hoog salaris met een weinig vernieuwende output de oudere 
creatieve professional ongewenst. Volgens Nixon leiden de korte carrières tot 
een loopbaan als zelfstandig creatief professional of tot een switch naar een 
ander creatief beroep waar leeftijd minder symbolische waarde heeft.

In dit onderzoek kwamen dergelijke discoursen niet voor in de accounts van 
de directies. Het is mogelijk dat deze vermeden werden door de gevoeligheid 
van het onderwerp leeftijdsdiscriminatie. In een eerder onderzoek (Van Wijk, 
2000) gaf een directeur toe dat hij liever geen oudere creatieve professionals in 
dienst had vanwege hun gebrek aan vernieuwing. Een andere interpretatie is 
dat het onderwerp in beide organisaties niet aan de orde was, omdat veel oude-
re creatieve professionals al vertrokken zijn voordat leeftijd een rol gaat spelen. 

4.3.4 Het ‘zelfstandige discours’
Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel waren er in de lente van 
2004 ongeveer 15.000 bureaus geregistreerd als reclame of ontwerpbureau. 
Zo’n 10.000 van de geregistreerde bureaus zijn eenmanszaken en slechts 30 
bureaus hebben meer dan 50 werknemers in dienst. De samenstelling van de 
branche correspondeert met het ‘zelfstandige discours’, dat dus sterker lijkt 
dan het ‘professional community discours’.

Kenmerkend voor de branche is de dynamiek van organisaties. De mobi-
liteit in de branche is hoog; volgens schattingen wisselt jaarlijks 20 procent 
van de totale populatie werknemers van baan of start als freelancer (Van Wijk, 
2000). Regelmatig vinden er fusies plaats, of juist wat in de branche ‘break-
outs’ genoemd worden. Bij breakouts verlaten creatieve professionals - soms 
samen met account professionals - het bedrijf om een eigen bureau te starten. 
Hierbij is het geen uitzondering dat een deel van het klantenpakket meegeno-
men wordt. In deze breakouts is het ‘zelfstandige discours’ te herkennen. 

Aan de hand van de ledenlijsten van brancheorganisaties zoals de VEA (www.
vea.nl) en professionele organisaties zoals de BNO (www.bno.nl) is te zien dat 
de meeste bureaus en eenmanszaken geconcentreerd zijn in de Randstad. 
Florida (2002) en Scott (2000) geven hiervoor als verklaring dat bedrijven zich 
vestigen in gebieden waar creatieve mensen van allerlei pluimage graag wil-
len wonen. Feit is dat de Randstad voor veel creatieven aantrekkelijker is dan 
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de provincie, maar de vraag blijft wat er eerst was: de creatieven of de indus-
trie. In ieder geval is het logisch, gezien hun afhankelijkheid van andere 
bedrijven, dat communicatie-adviesbureaus zich in de buurt van concentra-
ties van hun opdrachtgevers vestigen. 

Een aanvullende verklaring voor de concentratie van communicatie-advies-
bureaus is de regelmatige samenwerking tussen verschillende bureaus en/of 
zelfstandigen. Indien nodig wordt er samengewerkt met andere bureaus of 
freelancers om de klant een zo compleet mogelijk pakket aan te kunnen bie-
den. Zo worden ontwerpbureaus regelmatig ingehuurd door reclamebureaus 
als ze deze specialiteit niet in huis hebben. Uit gesprekken met de directies van 
de twee onderzochte organisaties komt naar voren dat deze samenwerking 
meestal georganiseerd is in vaste samenwerkingsverbanden (Leisink, 2003). 

Deze samenwerkingsverbanden en het ‘zelfstandige discours’ versterken 
elkaar. Wat betreft de creatieve professionals, en dan met name de ontwer-
pers, valt op dat een substantieel aantal van degenen die voor zichzelf zijn 
begonnen vaak hetzelfde werk blijft doen bij hun oude werkgever, maar dan 
op freelance basis:

‘Hij is daar weggegaan, maar die heeft nog heel veel freelance werk 
gedaan voor One of a Kind.’
(creatieve professional 9)

In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de (re)constructie van de 
identiteit van de creatieve professional op organisatieniveau. Getoond zal 
worden dat in managementdiscoursen eigen betekenissen aan de identiteit 
van de creatieve professional gegeven worden. Hierbij zal ook dieper worden 
ingegaan op de (re)constructie van het ‘professional community discours’. 

4.4  De identiteitsconstructie in  
managementdiscoursen

Organisaties worden beschouwd als representanten van de branche. Aan- 
genomen wordt dat iedere organisatie, net als de kunstacademies, een eigen 
versie van de identiteit van de creatieve professionals (re)construeert. De twee 
bij dit onderzoek betrokken organisaties worden dan ook niet als representa-
tief voor alle organisaties in de branche beschouwd. Zo is bijvoorbeeld voor 
beide organisaties de creativiteit van hun product een belangrijke indicator 
voor hun succes. Dit gaat zeker niet op voor alle bureaus in de branche. 

In hoofdstuk 2 werd aangegeven dat het concept organisatie niet zo een-
duidig is als vaak wordt gesuggereerd. Een gevolg van deze constatering is 
dat op organisatieniveau de (re)constructie van de identiteit van de creatieve 
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professional op verschillende niveaus plaatsvindt; de directie, het creatieve 
management en de diverse overige functies construeren allemaal hun eigen 
versie van de identiteit van de creatieve professional. Gekeken wordt naar 
het managementniveau in de twee onderzochte organisaties, vanuit de idee 
dat de directie de formele bevoegdheid heeft om het organisatiebeleid en de 
daarbij passende identiteiten te definiëren.

4.4.1 De identiteit van de creatieve professional 
Hoewel de organisaties in dit onderzoek tot dezelfde branche behoren, blijkt 
uit hun accounts dat ze zichzelf niet als gelijken beschouwen. Voor een deel 
hangt het verschil in betekenissen die worden gegeven aan de identiteit van 
de creatieve professional samen met een verschil in product. Grafisch design 
en reclame zijn een ‘verschillende tak van sport’, zoals een van de managers 
van One of a Kind het uitdrukte. One of a Kind is gespecialiseerd in grafisch 
design, terwijl Effect gespecialiseerd is in thema-reclame. Dit verschil in pro-
duct is niet neutraal. Vanuit het perspectief van de branche staat de reclame 
hoger in aanzien, omdat ontwerpbureaus vaak in opdracht van reclamebu-
reaus werken. Vanuit het perspectief van de kunstacademie zijn ontwerpers 
meer kunstenaar en staan dus hoger in aanzien. Dit verschil komt vooral tot 
uitdrukking in de individuele accounts van de creatieve professionals. Ik zal 
er in hoofdstuk 5 dan ook uitgebreider op terugkomen.

Ondanks dit verschil zijn er in de accounts van de managers in de twee onder-
zochte organisaties overeenkomsten te herkennen in de identiteitsconstruc-
ties van de creatieve professionals. De (re)constructie van de identiteit van de 
creatieve professional in de managementdiscoursen komt voor een groot deel 
overeen met de identiteit zoals die op brancheniveau wordt ge(re)construeerd, 
wat ook is te verwachten aangezien de organisaties representanten zijn van de 
branche. De creatieve professionals zijn de onaangepaste werknemers binnen 
de organisatie, die in hun passie om te streven naar een artistiek hoogwaar-
dig product behoefte hebben aan ‘creatieve vrijheid’ en ontplooiing van hun 
talenten. Daarnaast moeten de creatieve professionals ook commercieel kun-
nen denken, in de zin dat ze kunnen omgaan met de wensen van de klant en 
deadlines in de gaten houden. Een nieuw element in de identiteitsconstructie 
is dat de managers erkennen dat creatieve professionals veel ‘creatieve vrijheid’ 
nodig hebben. Maar volgens de managers is een zelfstandige beroepspraktijk 
geen belangrijke voorwaarde voor een creatieve professional. 

De beide directies geven verschillende definities van wie zij naar buiten toe 
als de creatieve professionals van het bureau definiëren. Bij One of a Kind zijn 
dit de creatieve professionals zoals gedefinieerd in dit onderzoek. Bij Effect 
worden, net als op het niveau van de branche, alle medewerkers die bij het 
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primair proces betrokken zijn als creatieve professional gedefinieerd, zoals in 
het kennismakingsgesprek benadrukt werd:

‘Wij verlangen van al onze medewerkers dat ze creatief zijn’
(directeur Effect)

In de dagelijkse praktijk wordt er zowel bij One of a Kind als bij Effect wel 
degelijk een onderscheid gemaakt tussen de creatieve professionals zoals 
gedefinieerd in dit onderzoek, en de overige medewerkers. 

4.4.2 De (on)aangepaste creatieve professional
Het eerste punt bij de (re)constructie van de identiteit van de creatieve pro-
fessional op organisatieniveau is het oncontroleerbare van creatieve profes-
sionals. Dit sluit aan bij het imago van de creatieve professionals op branche-
niveau: de creatieve professionals zijn de onaangepasten van de organisatie. 
Alles is geoorloofd voor een goed idee, zoals te zien was in het citaat van 
Quote in paragraaf 4.3.1.

Opvallend is dat beide bureaus dit clichébeeld afwijzen, maar tegelijker-
tijd eigenzinnig gedrag van creatieve professionals ook accepteren. Aan de 
ene kant is er de tendens te zien dat creatieve professionals steeds aange-
paster worden, zoals artikelen met veelzeggende titels als ‘Nu nog gewoner’ 
(Uylenbroek, 2002) en ‘Creatief met das’ (Gons, 2004) laten zien. Maar aan de 
andere kant is in beide organisaties de stelling dat creativiteit zich niet laat 
dwingen. Deze dubbele houding komt naar voren in een account van een van 
de directeuren van One of a Kind:

‘Een tijdje geleden vond ik het hier te weinig professioneel. Er was meer 
humor dan het werk dat er tegenover stond verantwoordde. Het is ook 
een moeilijk onderwerp, want als ik het ter sprake breng zegt [de andere 
directeur] dat het erbij hoort . En dat vind ik ook, maar het gaat erom 
waar je de balans vindt.’

One of a Kind accepteert dat er keiharde muziek gedraaid wordt, iemand op 
een skateboard voorbij komt, of eerst uitgebreid ontbijt alvorens aan de slag 
te gaan. Bij Effect wordt een strakker beleid gehanteerd; mensen moeten voor 
een bepaalde tijd binnen zijn, het percentage declareerbare uren is hoog en 
de werkdagen zijn lang. Volgens de directeur geldt dit ook voor de creatie-
ve professionals. In de praktijk blijken de creatieve professionals toch meer 
speelruimte te hebben zoals een opmerking van de HR-manager laat zien. Als 
we langs de afdeling van de creatieve professionals lopen zegt ze:

‘Dit zijn de verwende troetelkindjes van Effect .’
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Wat dit betekent blijkt in de loop van het onderzoek. Van de creatieve pro-
fessionals wordt inderdaad verwacht dat ze hard werken. Maar meer dan de 
andere medewerkers krijgen zij de ruimte zich te ontspannen op het moment 
en de manier dat hen dat goeddunkt. Van hen wordt het getolereerd dat ze er 
excentriek uitzien, later binnenkomen of eerder weggaan, of keiharde muziek 
draaien. In het oude gebouw werd er ook wel gevoetbald in de gang, maar 
dat is in het nieuwe gebouw wegens kwetsbaarheid van de muren verboden. 
Zolang ze maar goede producten afleveren is dit geen enkel probleem.

De dubbele houding van de directie ten opzichte van het eigenzinnige 
gedrag van de creatieve professionals toont het situationele element van iden-
titeitsconstructies. Vanuit een beheersperspectief dienen de creatieve professio-
nals zich aan te passen aan de structuren van de organisatie die zijn opgesteld 
om het primaire proces soepel te laten verlopen. Tegelijkertijd zijn de creatieve 
professionals het belangrijkste kapitaal van de organisatie, waardoor organisa-
ties soms gedwongen worden om rekening te houden met de voorwaarden die 
creatieve professionals stellen om tot een goed resultaat te komen. Vanuit dit 
perspectief kent de directie de identiteit van de creatieve professional toe, zoals 
de creatieve professionals die claimen (Bartel en Dutton, 2001).

Ook kan door de directie vanuit haar eigen identiteitsconstructie worden 
vastgehouden aan het discours dat creativiteit zich niet laat dwingen. De 
twee directeuren van One of a Kind hebben zelf een achtergrond als creatieve 
professional. Bij Effect is de dagelijkse leiding van de creatieve professionals 
in handen van een creatieve directie, die zelf ook werkzaam is als creatieve 
professional. Ook Nixon (2003) trof het hechten aan onaangepast gedrag van 
creatieve professionals aan als voorwaarde om tot een creatief vernieuwend 
product te komen, zowel in accounts van de directie als de creatieve profes-
sionals in de Britse communicatie-adviesbranche. Volgens hem wordt dit 
gedrag gekoesterd in de cultuur van de organisaties.

 
4.4.3 Klantgerichtheid

Wat betreft de commerciële aanvulling op de identiteit weten de (creatieve) 
directies van beide bureaus dat de opleiding op de kunstacademie vooral 
gericht is op het vinden van een eigen identiteit in een artistiek verantwoord 
product. Hoewel er praktijkgerichte opdrachten worden gegeven, komen de 
meeste creatieve professionals in een organisatie voor het eerst in aanraking 
met de wensen en eisen van ‘echte’ klanten. Klanten worden door creatieve 
professionals over het algemeen maar lastig gevonden, doordat ze vaak liever 
kiezen voor een veilig, dan voor artistiek verantwoord product (zie ook hoofd-
stuk 5). In hun beleid proberen de beide bureaus de klantgerichtheid van de 
creatieve professional te ontwikkelen. Zo worden creatieve professionals naar-
mate ze meer ervaren worden steeds meer betrokken bij het klantencontact 
en Effect biedt trainingen aan om presentaties aan de klant te verbeteren:

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent



88  Ruim baan voor creat ief  ta lent ,  hoofdstuk 4

‘Ik heb ook zo’n presentatiecursus gehad. Daar waren ze [de creatieve 
directie] ook eigenlijk al redelijk snel bij. Ja, dat was toen ooit een puntje 
van kritiek in een evaluatie.’
(creatieve professional 12)

Dat de directie er in haar beleid naar streeft om de creatieve professionals 
meer klantbewust te maken, wil niet zeggen dat van hen verwacht wordt 
alles te doen wat de klant zegt. De beide directies laten in hun accounts een 
ambigue houding naar de klant toe zien. De organisaties claimen langdurige 
relaties met de meeste van hun klanten te hebben. In een ideale situatie weet 
het bureau de klant te overtuigen van de juistheid van een creatief concept: 

‘Als je samen met de klant een wandeling gaat maken kom je als het 
goed is samen op hetzelfde punt uit .’
(directeur One of a Kind)

Maar beide bureaus weten ook dat dit niet bij alle klanten lukt. Ook de direc-
ties vinden klanten soms maar dom of lastig, al zullen ze dit nooit hardop 
naar buiten brengen. De beide bureaus streven er naar klanten af te wijzen 
als hun wensen niet overeenkomen met de ideeën van de bureaus, omdat, 
zoals een van de directeuren zegt:

‘Wat je maakt daar krijg je meer van.’
(directeur One of a Kind)

Maar de bureaus geven toe dat dit in de praktijk niet altijd even makkelijk 
is. Beide bureaus hebben voorbeelden van klanten waar het geld vóór de cre-
ativiteit is gegaan; de klant is immers wel degene die ervoor zorgt dat een 
bureau blijft draaien.

Ook hier zien we het situationele karakter van identiteitsconstructies terug; 
als zakelijk directeur staat het financieel belang van de organisatie voorop, 
en is het belangrijk om een goed contact met de klant te hebben. Als creatie-
ve professionals streven ze naar een artistiek verantwoord product, waarbij 
de klant soms in de weg zit. Hoewel de directeur van Effect zelf geen creatieve 
professional is, staat hij wel achter de waarden van de identiteit van de crea-
tieve professional zoals die - net als bij One of a Kind - in de hele organisatie 
terug te vinden zijn. De waarden van de creatieve professionals hebben zich 
via de oprichters niet alleen vastgezet in het beleid, maar ook in het imago 
van de organisaties. Deze gelaagdheid van identiteiten kan soms tot con-
flict leiden. Ook Alvesson (1994) ziet deze redeneerlijn terugkomen. Volgens 
Alvesson helpen de negatieve accounts over de klant de creatieve professio-
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nals en de bureaus om hun bestaansrecht en dus hun identiteit te legitime-
ren (1994, p. 552). Steeds meer grote klanten hebben grote marketingafdelin-
gen, waardoor de toegevoegde waarde van het communicatie-adviesbureau 
aan het vervagen is. Daar komt bij dat professionele softwarepakketten steeds 
gebruikersvriendelijker worden, wat veel klanten ertoe verleidt zelf een adver-
tentie of logo ‘in elkaar te Photoshoppen’.

Naar buiten toe profileren de organisaties zich als een creatieve professional, 
die weet wat goed is voor de klant. In de websites en/of brochures van beide 
organisaties wordt benadrukt dat het de creativiteit van hun producten is die 
de klant verder helpt. Effect heeft als slogan:

‘Enemy of the ordinary.’

In deze slogan is de ‘mythe van de individuele creativiteit’ (Julier, 1997) te her-
kennen, die ook op de kunstacademie wordt gepromoot. 

4.4.4 Passie voor het vak
Voor hun status als creatieve leiders in hun vakgebied zijn de beide bureaus 
afhankelijk van de output van hun creatieve professionals. Om als bureau te 
kunnen voldoen aan de ‘mythe van de individuele creativiteit’ wordt van de 
creatieve professionals passie voor het vak geëist. Dit sluit aan bij de identiteit 
van de creatieve professional, zoals die op de kunstacademie ge(re)construeerd 
wordt. Uit de accounts van de directies en de praktijk in de beide organisaties 
zijn drie betekenissen van passie voor het vak te filteren, te weten: 1) streven 
naar de hoogste kwaliteit, 2) al je tijd en energie geven om zover te komen, en 
3) kunnen werken aan een goed product is belangrijker dan een hoog salaris. 
Ik zal deze drie aspecten toelichten.

Wat betreft het eerste punt wordt bij de werving en selectie vooral gekeken 
naar het portfolio van de creatieve professional. In het portfolio presenteert 
de creatieve professional zijn of haar beste werk. Gelet wordt op originaliteit 
en creatieve kwaliteit van de producten. Wat helpt is als de creatieve profes-
sional al prijzen heeft gewonnen in het vak. Vooral bij Effect is te zien dat 
wordt geprobeerd om winnende teams aan te trekken. Voor One of a Kind is 
het moeilijker om gerenommeerde ontwerpers aan te trekken, omdat veel 
goede ontwerpers een eigen bedrijf starten. Noodgedwongen worden er daar-
om meestal talentvolle startende ontwerpers geselecteerd.

Beide bureaus geven aan ook te letten op de persoonlijkheid van poten-
tiële medewerkers, maar geven toe dat karakter er minder toe doet als de 
kwaliteit van de producten hoog is. Aangenomen wordt dat als het product 
aansluit bij de identiteit van de organisatie ‘de rest ook wel goed zal zitten’. 
In de praktijk blijkt dit niet altijd te kloppen. Op een enkele uitzondering na 
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wordt het contract niet verlengd als creatieve professionals niet in het team 
passen. Ondanks alle ego’s die in de branche werkzaam zijn, is teamwork 
belangrijk in de communicatie-adviesbranche.

Eenmaal werkzaam in de organisatie wordt een zo hoog mogelijke kwali-
teit nagestreefd door het geven van ‘artdirection’. Doel van de artdirection is 
om tot een zo goed mogelijk product te komen, dat aan de klant kan worden 
gepresenteerd. In de artdirection sessies presenteert de creatieve professional 
zijn of haar ideeën aan de creatieve directie. De creatieve directie geeft tips 
voor verbetering, maar kan een idee ook afwijzen. Het is uiteindelijk de crea-
tieve directie die bepaalt welk idee aan de klant gaat worden gepresenteerd.

Wat betreft het tweede punt wordt van de creatieve professional flexibiliteit 
in de werktijden geëist. Flexibiliteit betekent vooral de bereidheid om meer 
uren te draaien als deadlines moeten worden gehaald. Bij Effect betekent dit 
ook dat parttime werken niet bespreekbaar is. Alleen in uitzonderlijke geval-
len (wanneer de creatieve professional voor de organisatie te belangrijk is 
om te laten gaan) wordt het iemand toegestaan om vier dagen in de week te 
werken. Bij One of a Kind is het mogelijk parttime te werken, maar ook hier 
wordt een flexibele inzet gevraagd. Eén van de directeuren vroeg zich hardop 
af of hij toch niet zou moeten eisen dat iedereen fulltime inzetbaar is.

Het derde punt is het salaris. In de communicatie-adviesbranche is er geen 
CAO. Beide bureaus zeggen er grote waarde aan te hechten zelf het inkomens-
beleid te kunnen bepalen (Is hier sprake van de ‘mythe van de individuele 
creativiteit’?). Hoewel het salarisniveau van creatieve professionals geheim is, 
is algemeen bekend dat startende creatieve professionals weinig verdienen. 
Bovendien doen beide organisaties niet aan salarisverhoging op grond van 
anciënniteit. De motivatie hierachter is een kosten/baten som. In startende 
creatieve professionals moet meer tijd en dus geld geïnvesteerd worden dan 
er uit komt. Dit geld moet eerst terugverdiend worden door de meer erva-
ren creatieve professional. Bovendien is de mening dat anciënniteit niets zegt 
over kwaliteit. Als verzachtend argument voor de lage lonen wordt door beide 
bureaus genoemd dat ze prachtige klanten bieden. Geld mag volgens beide 
directies niet de drijfveer zijn om werkzaam te zijn in de organisatie.

De directies van beide organisaties weten dat het laag houden van de salaris-
sen soms betekent dat goede creatieve professionals de organisatie verlaten, 
maar hebben hier vrede mee. De markt dwingt hen om de prijzen laag te hou-
den, en één van de weinige middelen om dat te doen is het laag houden van 
salarissen. In geval van dreigend verlies van zeer waardevolle creatieve profes-
sionals hebben ze altijd nog de mogelijkheid om beduidend meer salaris te 
bieden, al wordt dit in officiële gesprekken niet graag toegegeven. Een tweede 
redeneerlijn is dat, hoewel een stabiele basis in het personeelsbestand belang-
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rijk is, het goed voor de creativiteit van het bedrijf is als er af en toe nieuw 
bloed binnenkomt. Hier is de waarde van blijvende ontplooiing te herkennen.

4.4.5 Het ‘professional community discours’
Het derde punt bij de identiteitsconstructie van de creatieve professional in 
managementdiscoursen is de mogelijkheid van een loopbaan bínnen een 
organisatie. We zagen dat de beide directies wel de kracht onderkennen van 
de ‘mythe van de individuele creativiteit’ van de creatieve professionals, of 
zoals de directeur van Effect zegt: 

‘Creatieven willen nog individueler zijn dan anderen.’

Maar volgens de beide directies is een carrière als zelfstandige hiervoor niet 
de noodzakelijke weg. De directies zijn ervan overtuigd dat creatieve profes-
sionals prima kunnen functioneren binnen een organisatie. 

Toch is in beide organisaties de ervaring dat het moeilijk is om creatieve 
professionals lang aan de organisatie te binden, ondanks dat beide organisa-
ties hoog staan aangeschreven in de branche, waardoor ze een aantrekkelijke 
werkgever zijn. Zowel bij Effect als bij One of a Kind blijven creatieve profes-
sionals gemiddeld twee jaar in dienst. De meeste creatieve professionals bij 
One of a Kind hebben de organisatie verlaten om als zelfstandige aan de slag 
te gaan. Bij Effect is een gevarieerder beeld te zien. Een enkeling is een car-
rière als freelancer gestart of teams zijn een eigen bureau begonnen, maar 
de meeste ex-medewerkers stromen door naar een ander bureau, soms om 
plaats te nemen in de creatieve directie. 

Door middel van hun beleid proberen de beide organisaties de crea-
tieve professionals zo lang mogelijk aan de organisatie te binden. Dit clai-
men ze te bereiken door wat in dit onderzoek het ‘professional communi-
ty discours’ genoemd wordt. Dit discours wordt ook op de kunstacademie 
ge(re)construeerd, maar in managementdiscoursen wordt er een eigen bete-
kenis aan gegeven. In de managementdiscoursen duidt het ‘professional 
community discours’ op een inspirerende werkomgeving die de creatieve 
professional uitnodigt om zijn of haar talenten te ontplooien. Beide organi-
saties creëren hun eigen variant van het ‘professional community discours’, 
maar een aantal thema’s is gemeenschappelijk: 1) de organisatie biedt inte-
ressante klanten en producten, die voldoende ‘creatieve vrijheid’ bieden, 2) 
de organisatie is een goede leeromgeving, en 3) er worden, zij het beperkt, 
carrièremogelijkheden en inkomenszekerheid geboden. Anders dan het tij-
delijke karakter van de gepresenteerde optie van de professional community 
in het discours van kunstacademies, wordt het ‘professional community dis-
cours’ in het managementdiscours gepresenteerd als een langdurige loop-
baanoptie.
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De directies van beide organisaties weten uit (eigen) ervaring dat de creatieve 
professionals vooral geïnteresseerd zijn in de ‘creatieve vrijheid’ en ontwikkel-
mogelijkheden die hen geboden worden via de producten en de artdirection: 

‘Creatieven werken puur voor zichzelf bij Effect , door de goede accounts 
[klanten] is Effect een interessante werkgever.’
(HR-manager Effect)

En:

‘Als je maar één creatieve directeur hebt en er is niet voldoende respect 
voor die man als creatief, van “daar ga ik geen lampen mee winnen”, dan 
heb je kans dat je überhaupt niet bij dat bureau gaat werken.’
(directeur Effect)

De directies proberen de creatieve professionals zolang mogelijk aan de orga-
nisatie te binden, door middel van de creatieve uitdaging in de opdrachten 
en het aanstellen van prijswinnende creatieve directies als leermeesters. 

Verticale doorgroeimogelijkheden zijn beperkt binnen de organisaties. De 
HR-manager en de directeur van Effect benadrukken in hun accounts ‘life-
time employment’ voor de creatieve professionals. Bij Effect kunnen creatieve 
professionals in het management toetreden als creatief directeur, de enige 
positie waar volledige ‘creatieve vrijheid’ binnen een organisatie gevoeld kan 
worden. Door aandelen aan te bieden, wordt geprobeerd om creatieve profes-
sionals langer aan de organisatie te binden. Ten tijde van het onderzoek was 
er geen ruimte voor nog meer creatief directeuren. Bovendien waren volgens 
de directeur de ‘high potentials’ onder de creatieve professionals nog niet 
klaar om die positie te bekleden. 

Bij One of a Kind bestaat het management uit de twee directeuren en een 
zakelijk directeur. Ten tijde van het onderzoek werd de mogelijkheid om cre-
atieve professionals als partner te laten toetreden, maar de uitkomst daarvan 
was nog onduidelijk. 

Ondanks de overtuiging dat hij goede mogelijkheden kan bieden aan crea-
tieve professionals, stelt een directeur van One of a Kind:

‘Voor goede ontwerpers is het waarschijnlijk het beste voor hun  
ontwikkeling om te gaan freelancen.’

Uit deze uitspraak valt op te maken dat het ‘zelfstandige discours’ zoals dit 
op de kunstacademie wordt ge(re)construeerd, een krachtig discours is in de 
identiteitsconstructie door de creatieve professional, of in ieder geval bij de 
ontwerpers. Het discours is zo sterk dat het zelfs door de directie wordt uitge-
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dragen, ondanks dat het niet in haar belang is om goede ontwerpers te laten 
gaan. Het is goed mogelijk dat deze positieve houding van de directie van 
One of a Kind ten opzichte van het ‘zelfstandige discours’ de wens versterkt 
van de bij hem werkende creatieve professionals om te gaan freelancen.

Wat betreft inkomenszekerheid gaat het niet zozeer om de hoogte van het 
salaris. In de redenering van One of a Kind, waar veel creatieve professionals 
de organisatie verlaten om als freelancer te starten, wordt inkomenszeker-
heid vooral gebruikt als tegenwicht tegen het onzekere inkomen dat de 
meeste creatieve professionals te wachten staat bij een carrière als zelfstan-
dige. Daarnaast wordt de gezonde financiële situatie van het bureau als bin-
dingsargument genoemd. In tegenstelling andere bureaus vielen er ten tijde 
van het onderzoek geen gedwongen ontslagen bij One of a Kind. Dit laatste 
argument is ook terug te vinden in de argumenten van de directie van Effect. 
Bij Effect wordt het ‘zelfstandige discours’ niet herkend, wat mogelijk kan 
worden verklaard uit het feit dat de meeste creatieve professionals bij Effect 
doorstromen naar een baan bij een ander bestaand bureau.

Hoewel gestreefd wordt naar een langdurige relatie met de creatieve pro-
fessional kwam in het onderzoek naar voren dat baanzekerheid een relatief 
begrip is. Beide organisaties boden nieuwe creatieve professionals standaard 
tijdelijke contracten. Aan de ene kant werd hiervoor als reden gegeven dat bij 
niet voldoende functioneren het contract zonder financiële nasleep kon wor-
den beëindigd. Aan de andere kant bood dit de mogelijkheid om flexibel te 
kunnen reageren op de vraag van de markt. Dit werd versterkt door de recessie 
die ten tijde van het onderzoek uitbrak in de communicatie-adviesbranche.

4.5  De identiteitsconstructie van de creatieve 
professional op verschillende niveaus

Op het sociale niveau (re)construeren kunstacademies, de branche en organi-
saties de identiteit van de creatieve professional. De accounts laten zien dat 
het bij de identiteitsconstructie van de creatieve professional niet gaat om 
een passief reproduceren van een symbolische identiteit, maar dat zowel de 
kunstacademies, de organisaties en de branche hun eigen invullingen geven 
aan de identiteit van de creatieve professional. 

Dit hoofdstuk laat zien dat de verschillende entiteiten niet losstaan van 
elkaar, maar dat er sprake is van een wisselwerking tussen de identiteitscon-
structies van de verschillende entiteiten, die elkaar versterken dan wel inper-
ken. Het ‘zelfstandige discours’ is een eigenschap van de symbolische identi-
teit van de creatieve professional, maar dit discours creëert in interactie met 
andere professionele en managementdiscoursen meerdere alternatieven. 
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Docenten op de academie dienen als rolmodellen voor de (re)constructie 
van de identiteit van de creatieve professional. Díe docenten, die zelf een 
eigen bedrijf hebben, (re)produceren de sociale structuren van de creatieve 
professionals waarin ‘creatieve vrijheid’ en zelfstandig ondernemerschap 
gekoppeld zijn. 

Dezelfde docenten brengen het ‘professional community discours’ in op 
de kunstacademie. Het ‘professional community discours’ heeft een dub-
bele betekenis, die kan worden verklaard door de dubbele identiteit van de 
docenten, namelijk die van leermeester én bureaudirecteur. De eerste iden-
titeit stimuleert het ‘professional community discours’ als een mogelijkheid 
voor de creatieve professionals om meer capaciteiten te ontwikkelen voor ze 
zich vestigen als zelfstandige. De tweede identiteit gebruikt het discours als 
een middel om creatieve professionals aan de organisatie te binden. Op de 
kunstacademie en in de organisatie zijn de beide betekenissen van het ‘pro-
fessional community discours’ terug te vinden, waarbij de kunstacademie de 
nadruk legt op de eerste betekenis en de organisaties op de tweede. 

De (re)constructie van meerdere identiteiten door de bureaudirecties ver-
klaart waarom ook het ‘zelfstandige discours’ in verschillende gedaanten is 
terug te vinden in de organisatie. Het was het ‘zelfstandige discours’ dat de 
oprichters van de organisatie ertoe dreef om een eigen bedrijf te beginnen. 
Uit (eigen) ervaring weten de organisaties dat creatieve professionals altijd de 
‘mythe van de individuele creativiteit’ blijven najagen. De identificatie met 
zowel de identiteit van de creatieve professionals, als die van bureaudirecteur 
zorgt ervoor dat directies zich zowel kunnen identificeren als dis-identificeren 
met het ‘zelfstandige discours’, afhankelijk van de situatie. In sommige situa-
ties komen beide identiteiten voor en leidt dit tot conflicterende betekenissen.

De branche (re)produceert haar eigen versie van de identiteit van de crea-
tieve professional, waarin management- en professionele discoursen te her-
kennen zijn. Wat opvalt is dat het ‘zelfstandige discours’ en de structuur van 
de branche elkaar versterken: collectieve regelingen ontbreken, er is een groot 
aantal eenmanszaken en het ‘zelfstandige discours’ werkt door naar diverse 
functies in de branche. Tegelijkertijd bestaan er sterke formele en informele 
netwerkrelaties die de stap vereenvoudigen om als zelfstandige aan de slag te 
gaan. Deze structuren dienen als ‘enablers’ voor het ‘zelfstandige discours’. 

Een analyse van de ontwerpcultuur door Julier (2000; zie ook Nixon, 2003) 
helpt om een beter inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de rol van 
kunstacademies en organisaties in de (re)constructie van het ‘zelfstandige 
discours’. Creatieve professionals hebben een constante strijd moeten leve-
ren voor legitimering van hun beroep. Het resultaat van deze strijd is dat 
de creatieve professionals zich hebben ontwikkeld tot, in termen van Glazer 
(in Julier, 2000, p. 35), een ‘minor’ professie. Minor professies zijn vergelijk-
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baar met wat in hoofdstuk 1 de nieuwe professionals genoemd worden. 
Tegelijkertijd behoren de creatieve professionals tot wat Bourdieu (1984, in 
Julier, 2000, p. 35) noemt de ‘nieuwe kleine bourgeoisie’. Een kenmerk van 
bepaalde sectoren in deze klasse, waaronder de creatieve professionals, is dat 
ze fungeren als ‘taste-creators’. In het geval van creatieve professionals heeft 
dit tot gevolg dat ze wars zijn van hiërarchie en procedures die de meer con-
servatieve professies propageren, en meer de nadruk leggen op ‘creatieve’ 
procedures. Deze procedures worden ge(re)produceerd in het onderwijs en 
de structuur van de branche. De (re)productie van de procedures komt in 
kunstacademies tot uiting door de nadruk die er wordt gelegd op het crea-
tief potentieel van aankomende studenten in plaats van op hun curriculum. 
Bovendien is de opleiding ingericht in studio’s in plaats van klaslokalen, 
zodat er alle ruimte is voor individuele creativiteit. Volgens Julier (2000, p. 36) 
is dezelfde ‘mythe van individuele creativiteit’ er de oorzaak van dat creatieve 
professionals zich willen onderscheiden van elkaar. Natuurlijk is dit onder-
scheid ook een middel in de strijd om klanten (Julier, 2000, p. 37). 

In Nederland is het ‘zelfstandige discours’ zelfs dusdanig geïnstitutio-
naliseerd, dat net-afgestudeerden een startstipendium aan kunnen vragen. 
Deze stimuleringssubsidie, die door het Fonds voor Beeldende Kunsten, 
Vormgeving en Bouwkunst wordt toegekend aan veelbelovende onderne-
mingsplannen van beginnende creatieve professionals, is bedoeld om hen 
een jaar lang de financiële speelruimte te geven om hun talenten verder te 
ontwikkelen en een eigen bedrijf te starten. Creatieve professionals kunnen 
een aanvraag indienen voor deze subsidie tot vier jaar na hun afstuderen. Van 
de creatieve professionals in de branche maken vooral ontwerpers gebruik 
van deze subsidie. Tussen 2001 en 2004 dienden 388 ontwerpers een aanvraag 
in, waarvan 140 een subsidie toegekend kregen (www.fondsbkvb.nl).

Op basis van de aangetroffen discoursen in de sociaal/culturele context, kan 
de conclusie worden getrokken dat binding aan een organisatie op het sociale 
niveau een ondergeschikte rol speelt in de identiteitsconstructie van de cre-
atieve professional. In het ‘autonome kunstenaar discours’, het ‘zelfstandige 
discours’ en het ‘professional community discours’ zoals dat op de kunstaca-
demie wordt ge(re)construeerd, komt een voorkeur voor een carrière buiten 
een organisatie tot uitdrukking. Alleen in de tweede betekenis van het ‘pro-
fessional community discours’ zoals dat in organisaties ge(re)construeerd 
wordt, wordt een langdurige binding met de organisatie gepromoot. 

Aangenomen wordt echter dat op het individuele niveau de creatieve pro-
fessionals eigen betekenissen aan deze discoursen geven. Als de aanname 
klopt dat professionals een sterk commitment aan hun professie ervaren, kan 
worden verondersteld dat de wens om als zelfstandig creatief professional 
aan de slag te gaan dominant is bij de creatieve professionals. Tegelijkertijd 
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is het niet uit te sluiten dat creatieve professionals ook, al dan niet tijdelijk, 
binding aan de organisatie ervaren, of de wens hebben hun professie vaarwel 
te zeggen en te kiezen voor een carrière als autonoom kunstenaar. Op basis 
van de accounts van de managers is de verwachting dat ook bij de creatieve 
professionals mogelijk verschillende discoursen een rol spelen in het proces 
van betekenisgeving en dat de betekenissen die aan deze discoursen gegeven 
worden situationeel zijn. 

In de volgende hoofdstukken zal worden gekeken welke betekenissen de 
creatieve professionals geven aan de verschillende discoursen in hun iden-
titeitsconstructie en wat dit betekent voor hun commitments in en aan de 
organisatie. Daarvoor komen als eerste de thema’s aanbod die een rol spelen 
in de loopbaanoverweging van de creatieve professionals.
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5.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de (re)constructie 
van de identiteit van de creatieve professional op het sociale niveau. In zijn 
of haar loopbaan komt de creatieve professional in aanraking met drie 
belangrijke discoursen, te weten het ‘autonome kunstenaar discours’, het 
‘zelfstandige discours’ en het ‘professional community discours’ die in een 
wisselwerking ge(re)construeerd worden door kunstacademies, de branche 
en organisaties. 

Op basis van de aangetroffen discoursen op het sociale niveau werden eer-
ste verwachtingen geformuleerd ten aanzien van de bindingen van creatieve 
professionals. De nadruk in twee van de drie discoursen op een autonome 
loopbaan leidde tot de conclusie dat op het sociale niveau binding aan een 
organisatie een ondergeschikte rol speelt in de identiteitsconstructie van de 
creatieve professional, maar dat binding aan de organisatie of een carrière 
als autonoom kunstenaar niet uit te sluiten zijn. 

Op het individuele niveau geven creatieve professionals eigen betekenissen 
aan deze discoursen in hun identiteitsconstructie, wat mogelijk tot andere 
uitkomsten leidt. Dat niet alle creatieve professionals voor een loopbaan 
als zelfstandige kiezen, blijkt alleen al uit het feit dat de bij dit onderzoek 
betrokken creatieve professionals allen werkzaam zijn (geweest) in een com-
municatie-adviesbureau. 

In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar de identiteitsconstructies en bindin-
gen van de creatieve professionals. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de 
dynamiek in het proces van identiteitsconstructies. Aan de hand van de the-
ma’s in de loopbaanoverwegingen van de creatieve professionals ingegaan 
op de vraag welke betekenissen de creatieve professionals geven aan de drie 
discoursen in hun identiteitsconstructie. In hoofdstuk 1 werd de aanname 
geformuleerd dat identiteitsconstructies dynamisch zijn, waardoor daaruit 
voortkomende commitments mogelijk ook meer dynamisch zijn. In inter-
views is de creatieve professionals gevraagd naar de redenen om te sollici-
teren op de huidige functie, de redenen om nu nog werkzaam te zijn in 
de organisatie en mogelijke redenen voor vertrek. Uit de accounts van de 
creatieve professionals zijn door mij als onderzoeker die thema’s gefilterd 
die voor meerdere creatieve professionals een rol spelen in de loopbaan-
overwegingen (zie paragraaf 3.3.4). In de thema’s komen reflecties of rati-
onalisaties (Giddens, 1984) samen die tot verschillende richtingen kunnen 
leiden. Aan de hand van de reflecties van de creatieve professionals op hun 
loopbaan, zal de dynamiek in de identiteitsconstructies door de creatieve 
professionals worden getoond.
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5.2 Ontwerpers, artdirectors en copywriters
Tot nu toe is er in dit onderzoek bij de creatieve professionals geen onder-
scheid gemaakt tussen de ontwerpers en de artdirectors en copywriters. Uit 
hun accounts blijkt echter dat ze zichzelf niet altijd als gelijken beschouwen. 

De ontwerpers in dit onderzoek identificeren zich met de identiteit van de 
creatieve professional zoals die in de richting grafisch design op de kunstaca-
demie ge(re)construeerd wordt. Ze zien zichzelf als kunstenaar die is gespeci-
aliseerd in toegepaste kunst. 

Alle ontwerpers bij One of a Kind, inclusief de directeuren, zijn van mening 
dat het noodzakelijk is om een opleiding als ontwerper aan de kunstacade-
mie te hebben gevolgd om een goede ontwerper te kunnen zijn, of zoals een 
van de directeuren zei:

‘Op de grafische school kunnen ze je de techniek leren, maar om een 
ontwerper te worden moet je naar de kunstacademie.’

En een ontwerper:

‘Ja, je hebt wat meer creatief draagvlak, je kan wat meer kanten uit . En mis-
schien heb je ook wat, dat je focus wat scherper is, wat je uiteindelijk wil 
of zo. [...] Maar ik ben wel van mening dat je wat breder onderlegd bent, 
wat verschillende kanten op kan gaan. En ik denk dat het ook wel een 
beetje inherent is aan het wereldje zelf hoor. Want veel van mijn vrienden 
die zitten nu op reclamebureaus en dat is toch meer de snelheid zeg maar, 
sneller betekent niet altijd beter. En daar is soms voor een stukje diepgang 
helemaal geen ruimte, of verwacht een klant dat ook helemaal niet .’
(creatieve professional 7)

In de beleving van deze creatieve professional is het niet alleen de kunst-
academie die bijdraagt aan zijn diepgang, maar ook het product. Net als de 
andere ontwerpers in dit onderzoek zou deze ontwerper nooit in een groot 
reclamebureau willen werken, omdat hij de producten te commercieel en te 
weinig doordacht vindt. 

De artdirectors en copywriters in dit onderzoek daarentegen vinden dat het 
product van ontwerpers ontbreekt aan een concept:

‘Hier staat het idee voorop, en daar [een ontwerpbureau] denk ik de uit-
werking. En ik vind het idee toch belangrijker.’
(creatieve professional 13)
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In de ervaring van deze copywriter is het creatieve team van een reclamebu-
reau verantwoordelijk voor het concept, waarna ontwerpers worden inge-
huurd om het concept uit te voeren onder supervisie van het team.

Andere artdirectors geven hun voorkeur in werkstijl als reden voor de ver-
schillen tussen hen en de ontwerpers:

‘Op de kunstacademie moest je ook heel erg verwoorden van waarom je 
iets had gemaakt . Waarom je die lijn zus of zo had gezet en ehm, ja daar 
kun je heel wollig over gaan doen. En sommige mensen kunnen dat, maar 
daar was ik niet zo goed in. Ik ben meer pragmatisch en oplossingsgericht .’
(creatieve professional 15)

En:
 
‘Misschien ben ik een beetje te nuchter om voor een designbureau te 
werken, en wil ik alles beredeneren.’
(creatieve professional 14)

De artdirectors van Effect zetten zich in hun accounts af tegen een opleiding 
aan de kunstacademie. Dit geldt ook voor de artdirectors die wel een oplei-
ding aan de kunstacademie gevolgd hebben:

‘Ik had zoiets van ik moet het papiertje hebben want ik wilde de reclame in.’
(creatieve professional 11)

Hoewel de meeste artdirectors en copywriters bij Effect een specialistische 
opleiding hebben gevolgd, zijn ze er van overtuigd dat reclame een kunst-
vorm is, die niet geleerd kan worden op een opleiding. Een van de creatieve 
directeuren van Effect stelde:

‘Iedereen die mij kan overtuigen van de originaliteit van zijn of haar 
ideeën is welkom’

In de citaten is te zien dat de artdirectors en copywriters zich dis-identifice-
ren met de identiteit van toegepast kunstenaar zoals die ge(re)construceerd 
wordt op de kunstacademie, maar tegelijkertijd ook de identiteit van kunste-
naar claimen. De artistieke diepgang wordt in het concept gezocht in plaats 
van in diepgang in de vormgeving. 

Nixon (2003) vond vergelijkbare accounts over het verschil tussen ontwer-
pers en artdirectors en copywriters in zijn onderzoek in de Britse commu-
nicatie-adviesbranche. Volgens Nixon zijn de accounts van de artdirectors 
en copywriters een reactie op het negatieve imago van hun commerciële 
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product, zoals dat ook op kunstacademies ge(re)construeerd wordt (zie ook 
Yocarini, 1992). In een poging hun status te verhogen identificeren sommige 
artdirectors en copywriters zich met het kunstenaarschap. Anderen identifi-
ceren zichzelf niet langer met de autonome kunstenaar, maar profileren zich 
als een nieuwe beroepsgroep, namelijk: reclamemakers die het conceptuali-
seren tot een kunst hebben verheven, en boven het werk van de ontwerpers 
staan, omdat de ontwerpers alleen uitvoering mogen geven aan die concep-
ten (Nixon, 2003, p. 83-84). In de accounts van de creatieve professionals is 
het mechanisme van self-enhancement te herkennen: lidmaatschap van een 
groep wordt positief geëvalueerd ten opzichte van andere groepen.

Opgemerkt moet worden dat de copywriters geen opleiding hebben 
gevolgd aan de kunstacademie. De meeste van hen hebben niet eens een oplei-
ding tot copywriter gehad. Toch maken zij gebruik van dezelfde accounts 
als de artdirectors. Aangenomen wordt dat de copywriters hun identiteit 
(re)construeren via dezelfde discoursen in de branche en de organisatie als 
de artdirectors. In het citaat van een copywriter is te zien dat hij zich nauw 
verwant voelt met de artdirector in zijn team:

‘Het [de functies] scheelt niet echt veel. Alleen de eindverantwoording. 
Als we een radiocommercial maken gaat alle contact via [de copywriter]. 
En bij een ‘shoot’ via [de artdirector]. Dus dat is eigenlijk het verschil. 
Maar in principe, je bent er allebei, je doet allebei eigenlijk hetzelfde 
werk, alleen is er één verantwoordelijk voor copy en de ander voor art .’
(creatieve professional 13)

Het voorbeeld laat zien dat functies situationeel zijn. Artdirectors en copy-
writers zijn verschillende disciplines, maar er zijn situaties waarin er meer 
overeenkomsten dan verschillen ervaren worden. 

Hetzelfde situationele aspect is te zien in het oordeel over de creatieve 
waarde van elkaars product. Vanuit het perspectief van de kunstacademie 
is de status van de artdirectors en copywriters lager dan die van de ontwer-
pers. Vanuit het perspectief van de reclamebureaus zijn het de ontwerpers 
die hun creatieve identiteit moeten verdedigen. Het situationele aspect van 
betekenisgeving maakt tegelijkertijd dat het verschil in creatieve waarde tus-
sen de ontwerpers en artdirectors en copywriters niet altijd relevant is. Een 
voorbeeld hiervan zijn de creatieve prijzen in de branche. Bij de prijzen zijn 
reclame en design verschillende categorieën, net als print en commercials 
(twee producten van reclamebureaus) dat zijn. In deze categorieën worden 
dezelfde prijzen uitgereikt met dezelfde waarde. De creatieve professionals 
in dit onderzoek erkenden de status van elkaars bureaus als creatief leider in 
hun eigen specialisatie, en wisten precies welke creatieve professionals veel 
‘Lampen’ winnen.
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5.3 Het product en de klant 
De vorige paragraaf laat zien dat het creëren van een artistiek verantwoord 
product een belangrijk kenmerk is in de identiteitsconstructie door zowel 
ontwerpers als artdirectors en copywriters. Door het product kan de creatieve 
professional zich onderscheiden van andere creatieve professionals. Hierin is 
de ‘mythe van de individuele creativiteit’ te herkennen, zoals die op de kunst-
academies en in de organisaties en de branche ge(re)construeerd wordt. 

Het product is nauw verbonden met de klant of, om in reclametermen te 
blijven, het account. Het is de klant die opdracht geeft tot het maken van een 
product. En het is uiteindelijk ook de klant die bepaalt hoeveel ‘creatieve vrij-
heid’ wordt gegeven om te komen tot een artistiek verantwoord product. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat het product en de klant belangrijke cues 
zijn in de loopbaanoverwegingen van de creatieve professionals. 

5.3.1 Het product
Identificatie met het product van de organisatie was voor alle creatieve pro-
fessionals de belangrijkste reden om te solliciteren bij de huidige organisatie. 
De rol van het product is tweeledig. Alle creatieve professionals in dit onder-
zoek zijn werkzaam in een succesvolle organisatie, wat tot uitdrukking komt 
in de prijzen die de organisaties in de loop van de tijd gewonnen hebben. De 
opdrachten van de organisaties bieden de creatieve professionals de moge-
lijkheid om prijswinnende producten te maken. De senior artdirector en 
copywriter zeggen hierover:

R10: ‘En we wilden heel graag naar Effect toe.’
R11: ‘Dat was het Mekka.’
R10: ‘Die wonnen toen echt alles wat er te winnen viel.’
(creatieve professional 10 en 11)

Het winnen van prijzen helpt om een naam als creatief professional te ves-
tigen. Belangrijk hierbij is dat dit niet ten koste mag gaan van de eigen stijl. 
De stijl van de producten moet aansluiten bij de stijl van de creatieve profes-
sional. De creatieve professionals geven als tweede en belangrijkste cue dat de 
producten van de organisatie hen de ruimte bieden om ‘creatieve vrijheid’ te 
ervaren, in de zin van ‘je eigen ding doen’, of zoals één van de creatieve pro-
fessionals die tevens parttime als zelfstandig ontwerper werkt, zegt:

‘En verder waarom ik het hier lang heb uitgehouden is, omdat ik hier 
wel mijn ei kwijt kan in mijn werk. Ja, in sommige opdrachten meer als in 
anderen, maar goed dat is natuurlijk logisch.’
(creatieve professional 4)
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Bij aanvang van hun baan zien alle creatieve professionals vooral de organisa-
tie als ‘enabler’ om ‘creatieve vrijheid’ te ervaren en te werken aan een artis-
tiek verantwoord product. In de loop van de tijd wordt de rol van de organisa-
tie als meer ambigue gezien. 

Een junior artdirector geniet van het werken aan de opdrachten die de orga-
nisatie haar biedt. Ze denkt dat ze eerst naam moet hebben gemaakt voor ze 
zelf mooie klanten aan zich kan binden: 

‘Je moet wel heel erg veel bereikt hebben wil je een eigen bureau op 
gaan richten. Anders krijg je kleine flut klantjes, die je eigenlijk niet leuk 
vindt om op te werken.’
(creatieve professional 14)

‘Flut klantjes’ zijn klanten die om financiële of andere redenen weinig ‘cre-
atieve vrijheid’ bieden. In de beleving van deze artdirector bieden de meeste 
klanten van de organisatie haar de mogelijkheid te werken aan mooie pro-
ducten en ‘creatieve vrijheid’ te ervaren. Daarbij bieden de producten haar de 
mogelijkheid haar naam te vestigen. 

Tegelijkertijd weet ze niet of dat bij Effect gaat lukken. In het ‘professio-
nal community discours’ zoals geuit bij Effect, is een loopbaan binnen de 
organisatie een optie. Toch ervaart de junior artdirector een gebrek aan door-
groeimogelijkheden binnen de organisatie. Ten eerste wordt haar tijdelijke 
contract waarschijnlijk niet verlengd en moeten zij en haar creatieve partner 
plaatsmaken voor een nieuw junior team. Maar zelfs als ze zou mogen blij-
ven zal het volgens haar moeilijk zijn om erkenning als volwaardig creatief 
professional te krijgen:

‘Ik denk als wij, stel als wij nu bij een ander bureau zouden beginnen 
dan zou het in één klap best wel een grote stap zijn, dat je daar wel 
in één keer voor vol wordt aangezien. Terwijl nu, ja je bent als stagiaire 
begonnen dus je blijft toch een beetje stagiaire.’
(creatieve professional 14)
 

Als startende creatieve professional moet ze harder vechten voor de mooie 
opdrachten. De echt mooie opdrachten met veel ‘creatieve vrijheid’ worden 
meestal aan de seniors toegewezen. 

Voor haar is het gebrek aan doorgroeimogelijkheden, en dus de beperkte 
kans om een echt mooi product te maken, een reden om uit te kijken naar 
een baan bij een andere organisatie. Het succesvolle imago van de organi-
satie kan volgens haar een voordeel zijn bij het zoeken naar een andere 
baan:
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‘Het is sowieso makkelijker natuurlijk als je kan zeggen: “We hebben bij Effect 
gezeten”. Dan hebben we een jaar hier gezeten. [...] Ik zeg niet dat dan alle 
deuren open gaan, maar je hebt in ieder geval een goede binnenkomer.’
(creatieve professional 14).

Het is een bekend gegeven in de branche dat creatieve professionals van suc-
cesvolle bureaus geliefd zijn bij andere bureaus, ook al hebben deze zelf nog 
geen prijzen gewonnen. Het succes van de organisatie straalt kennelijk af op 
de individuele creatieve professionals. 

De angst voor het verlies van mooie opdrachten is voor zowel de ontwerpers 
als de artdirectors en copywriters een belangrijke cue in de betekenissen die 
aan toekomstige loopbanen worden gegeven. Toch lijkt deze angst nog zwaar-
der te wegen voor artdirectors en copywriters. Vooral grote klanten geven 
opdracht tot het maken van commercials, iets wat zij het liefste doen, niet 
alleen vanwege de creatieve uitdaging van het product, maar ook vanwege de 
zichtbaarheid en dus de potentie op het vestigen van een naam. De organisa-
tie wordt door hen dan ook als een belangrijke ‘enabler’ gezien om voor deze 
klanten te kunnen werken. Veel artdirectors en copywriters prefereren ook in 
de toekomst een loopbaan binnen een organisatie. Toch is ook het ‘zelfstan-
dige discours’ terug te vinden in het citaat van de junior artdirector, in de 
wens om ooit een eigen bureau te beginnen. 

Een ervaren artdirector heeft ervaring met freelancen:

R: ‘Ik heb zelf acht maanden gefreelancet. [...] Dat is op zich erg fijn, want 
inderdaad je hebt alles in eigen hand, maar ik vind het niet leuk om niks af 
te mogen maken. Ik bedoel, je kan een leuk concept neerleggen, negen van 
de tien keer verzandt het in niks of het wordt door anderen uitgevoerd. En 
daar vind ik niks aan. Dan ga ik liever een eigen bureau opstarten of zo.’
I: ‘Wat is daar dan het voordeel van?’
R: ‘Dat je in ieder geval alles kan maken en doen. Zeg maar, de hele  
schakel kun je afmaken. En, dat lijkt me dan leuker.’
(creatieve professional 15)

In de ervaring van deze artdirector betekent freelancen zowel verlies als winst 
van ‘creatieve vrijheid’. Aan de ene kant is er de vrijheid om alles zelf te bepa-
len. Maar aan de andere kant verliest ze autonomie, omdat ze niet meer ver-
antwoordelijk is voor het eindproduct. Het oprichten van een eigen bureau 
zou nog wel optie zijn, omdat ze dan wel alles in de hand heeft. 

Hoewel ze al relatief lang werkzaam is bij de organisatie en ze de behoefte 
aan meer autonomie onderkent, vindt ze haar huidige baan voorlopig nog 
steeds de beste optie. Ook voor haar zijn de producten doorslaggevend, zoals 
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blijkt uit het antwoord op mijn vraag waarom ze al zo lang werkzaam is bij 
het bureau:

‘Dat ik hier nog zit? Aan het leuke werk. Er zijn ook heel veel klanten hier. 
Heel veel verschillende klanten. [...] Dat ik dit een heel leuk bureau vind. Dat 
heeft te maken met dat ik het a) een leuk bureau vind, en b) het leuke werk.’
(creatieve professional 15) 

Ook deze betekenis sluit aan bij het ‘professional community discours’, zoals 
dat ook door de organisatie wordt uitgedragen. De organisatie biedt een com-
munity, mooie producten, en de ruimte om zich te ontwikkelen als creatief 
professional.

Het senior team ervaart de rol van de organisatie als ambigue. De organisatie 
heeft dan wel mooie opdrachten, maar in hun ervaring blokkeert de crea-
tieve directie soms hun creatieve potentie: 

R10: ‘Ja in ons geval is dat, als we wat kunnen veranderen zal het toch 
bij een ander bureau zijn. Want wat dat betreft zijn de plekken al teveel 
ingevuld. En heb je daar gewoon heel weinig invloed op. Dan kan je wel 
op je kop gaan staan en weet ik veel. Dat lukt toch niet . Dat hebben we 
in het begin gedaan. Toen zaten we zo’n beetje om de drie maanden bij 
[de directie]. Die deed er helemaal niks aan.’
I: ‘Waarom zaten jullie daar dan?’
R11: ‘Nou waar [R10] het al over had. Die krenten in de pap. Dat stoorde 
ons een beetje. En dat er ook echt werk werd tegengehouden. Dat is ook 
een beetje waarom wij niet op [topklant 1] en [topklant 2] werken. Dat 
wordt toch tegengehouden. Dat is gewoon voor ons verspilde energie. 
Daar schieten we helemaal niks mee op. [...] Het is best wel een zwaar 
vak. Het verdient heel goed. Maar je hebt ook met heel veel teleurstellin-
gen te maken. En dat maakt het extra zwaar. Niet alleen intern, maar ook 
de klantenkant .’
(creatieve professional 10 en 11)

Als seniors hebben zij verantwoordelijkheid over een aantal klanten, maar 
deze klanten worden als extra zwaar ervaren, omdat ze weinig ruimte geven 
voor ‘creatieve vrijheid’ in het product (zie ook paragraaf 5.3.2). Zonder die 
lastige klanten is het vak al zwaar genoeg, maar de klanten die meer ‘crea-
tieve vrijheid’ bieden worden volgens hen door de creatieve directie zelf vast-
gehouden. Zij hopen binnenkort plaats te kunnen nemen in een creatieve 
directie om ook te kunnen werken aan de mooiste opdrachten, en volledige 
‘creatieve vrijheid’ te ervaren (zie ook paragraaf 5.5.1). 

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent



107Thema’s in de ident i te i tsconstruct ie op het indiv iduele niveau

Veel ontwerpers bij One of a Kind uiten de wens om als zelfstandige aan de 
slag te gaan als mogelijk vervolg op de huidige baan. In de redeneerlijnen van 
de ontwerpers bij One of a Kind zijn mooie opdrachten ook een cue in hun 
loopbaanoverweging. Maar in tegenstelling tot de artdirectors en copywriters 
is de artistieke waarde van een product in hun perceptie niet direct gelinkt 
de grootte van de klant. Daarnaast is de ervaring van de ontwerpers bij One 
of a Kind dat ze als freelancer een goede kans maken om ingehuurd te wor-
den voor mooie klussen. Een stap naar meer ‘creatieve vrijheid’ lijkt dus niet 
direct gekoppeld aan het verlies van mooie producten. 

Toch is ook bij ontwerpers het product een thema in de overweging of de 
tijd rijp is om die stap te gaan maken. Een ontwerper zegt hierover:

‘Je moet een hele stap terugzetten, denk ik, in het soort opdrachten wat 
je doet en ja, ik denk dat er op dat vlak een hoop uitdaging bij komt.’
(creatieve professional 1)

Hoewel deze creatieve professional uitdagingen ziet in een loopbaan als zelf-
standige, prefereert hij de mooie opdrachten die One of a Kind hem biedt. 
Om toch meer ‘creatieve vrijheid’ te verwerven is ook voor deze ontwerper 
een leidinggevende positie binnen het huidige bureau een loopbaanoptie. 

De vraag is of dit ooit mogelijk zal zijn. Ten tijde van het onderzoek was 
er bij One of a Kind nog geen mogelijkheid om toe te treden als partner, hoe-
wel de optie werd overwogen. Wanneer er in de toekomst geen ruimte zou 
blijken te zijn om partner te worden, ziet deze ontwerper een loopbaan als 
zelfstandige als enig alternatief.

De meeste creatieve professionals in dit onderzoek zoeken naar een (voorlo-
pige) oplossing binnen een organisatie om én creatieve vrijheid te ervaren én 
te kunnen werken aan mooie producten. 

Een ontwerper die net als zelfstandige is gestart, ervoer de beperkingen 
van de organisatie als zó sterk, dat het voor haar de glans van de mooie pro-
ducten wegnam. Zij zegt liever concessies te doen aan het product dan aan 
haar ‘creatieve vrijheid’ en vindt een loopbaan als zelfstandige daarvoor 
beste optie: 

‘Kijk bij One of a Kind waren vaak hele leuke opdrachten. Opdrachten die 
je als beginnend ontwerper nooit zal krijgen. Want One of a Kind heeft al 
een naam gevestigd dus die krijgt hele leuke dingen binnen. Maar voor mij 
was het inderdaad op een gegeven moment belangrijker mijn eigen din-
gen te doen. Die hele leuke opdrachten die zijn op een gegeven moment 
niet zo leuk meer als je het gevoel hebt dat je er niet helemaal meer zelf 
voor gaat . Natuurlijk, als je voor jezelf begint wil je ook de leuke opdrach-

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent



108  Ruim baan voor creat ief  ta lent ,  hoofdstuk 5

ten, maar ook de minder leuke, ja misschien is het heel saai, maar als je 
het helemaal zelf moet ontwikkelen is het erg leuk om te doen.’
(creatieve professional 9)

Voor deze ontwerper is elk product dat je zonder bemoeienis van een ander 
hebt ontwikkeld een mooi product. Tegelijkertijd beseft ze dat de klanten die 
ze zelf binnen weet te halen de kans verminderen om officieel erkend te wor-
den als een autonoom en artistiek verantwoord creatief professional. Ze heeft 
haar ambities bijgesteld:

‘Ik wilde toch altijd heel graag beroemd worden met wat je doet. En op 
de academie heb je nog wel die droom van misschien word ik wel heel 
goed en bekend in Nederland. En nu langzamerhand denk ik van ja, mis-
schien gaat dat niet echt lukken. Misschien lukt het wel, maar het is niet 
meer zo’n ambitie.’
(creatieve professional 9)

Toch blijft ze ook de hoop houden misschien ooit nog een lamp te winnen. 

Een aantal ontwerpers ziet de organisatie niet zozeer als ‘enabler’ of ‘con-
straint’, maar ervaart de toegepaste kunst als te beperkend. De tot nu toe 
besproken creatieve professionals zoeken naar een balans tussen ‘creatieve 
vrijheid’ en het maken van een mooi product binnen de toegepaste kunst. 
Alle creatieve professionals zeggen ooit bewust voor toegepaste kunst te heb-
ben gekozen, omdat het hen moeilijk leek om vanuit zichzelf opdrachten te 
creëren. Een ontwerper zegt hierover: 

‘Ik zou niet een autonome kunstenaar kunnen zijn. Want het lijkt me heel 
erg moeilijk om vanuit jezelf opdrachten, het is natuurlijk niet altijd van 
jezelf. Ja, grafisch is een heel erg toegepaste kunst en dat maakt het voor 
mij heel erg prettig. Omdat je vanuit een opdracht moet werken. Je moet 
communiceren, het is ontzettend leuk als iets gedrukt wordt of verveel-
voudigd, ergens kan hangen of kan liggen. Ik vind het gewoon een heel 
mooi vak.’
(creatieve professional 9)

Voor een deel komt deze keuze ook voort uit de angst voor financiële onzeker-
heid die vaak inherent lijkt aan een loopbaan als autonoom kunstenaar. Op 
dit laatste zal ik in paragraaf 5.6.1 terugkomen. Een aantal ontwerpers geeft 
aan dat ze de ruimte die de toegepaste kunst hen biedt nu toch te beperkt 
vinden. Een junior ontwerper uit de wens om het vak van vormgever part-
time te kunnen combineren met het maken van muziek:
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‘Ik denk dat als ik zo’n project zou doen met zo’n beurs [een startstipendium] 
dan zou ik ook net zo lief bij One of a Kind willen blijven. Want ik vind het 
gewoon belangrijk dat ik dit werk kan afwisselen met iets waar ik ook, waar 
heel erg mijn interesse ook ligt . En dat is muziek en het maken daarvan.’
(creatieve professional 6)

Door deze combinatie kan hij al zijn passies uitleven. Deze optie is alleen 
reëel bij One of a Kind, waar parttimen mogelijk is. Bij Effect betekent het 
volgen van de behoefte om meer autonome producten te creëren een vertrek 
uit de organisatie, zoals blijkt uit het account waarin een artdirector vertelt 
over het vertrek van haar creatieve partner:

‘Ja, zij kreeg een kindje en wilde sowieso wat breder, wilde niet alleen 
maar reclame doen. Zij is zo iemand die goed is in meerdere dingen. Ze 
kan heel goed zingen, ze kan heel goed liedjes schrijven. Zij vindt het met 
name ook leuk om strategisch na te denken, wat, bepaalde strategieën 
na te denken en die te gaan uitwerken. Ze wil voor bladen schrijven en 
gewoon veel breder. Nou die kans die heb je hier niet .’
(creatieve professional 15)

Ook een senior ontwerper laat de optie open om in de toekomst een meer 
autonome richting in te slaan. In haar account is te zien dat ze zich identifi-
ceert met de autonome kunstenaar: 

‘Nee, ik ben niet ontwerper in hart en nieren, dat is niet het belangrijkste in 
mijn leven. Dat is meer gewoon een, nou ik denk wel een ontwerper, maar 
meer een allround idee. Daar hoort voor mij ook muziek bij en ook reizen 
en fotograferen, dus op die manier zie ik het zo. Maar niet specifiek grafisch 
ontwerpen daarin. Het is geloof ik ook hoe je in het leven staat daarin.’
(creatieve professional 5)

Volgens haar steekt een echte creatieve professional al zijn of haar tijd in het 
toegepaste vakgebied (zie ook paragraaf 5.4). In haar account is te zien dat zij 
zich dis-identificeert met de identiteit van de ideale creatieve professionals, 
zoals deze ge(re)construeerd wordt op de grafische richting van de kunstaca-
demie. Door zichzelf met de identiteit van de autonome kunstenaar te identi-
ficeren ontstaat de mogelijkheid om het vak van ontwerper eventueel te com-
bineren met meer autonome kunstuitingen.

5.3.2 De klant
Toegepaste kunst betekent werken in opdracht van de klant. De meeste cre-
atieve professionals krijgen pas na hun afstuderen voor het eerst te maken 
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met de klant. Al geven de creatieve professionals aan graag in opdracht te wil-
len werken, we zagen in het vorige hoofdstuk al dat creatieve professionals 
de klant vaak ook als lastig ervaren. Vooral startende creatieve professionals 
worstelen met de rol van de klant. Het junior team zegt hierover: 

R14: ‘Eerst vond ze het wel leuk. En later was het van:”We vinden het nog 
steeds heel erg leuk, maar het wordt allemaal wel heel erg duur en nou 
laten we maar 1 advertentie er van doen”. Nou ja, dan heb je geen cam-
pagne.’ 
R13: ‘Nee, maar die advertentie is op een gegeven moment nog zo ver-
neukt dat er ook geen idee meer achter zat .’
R14: ‘Die hadden ze zelf gemaakt volgens mij.’
(creatieve professional 13 en 14)

Voor deze jonge creatieve professionals is het vooral de klant die hen in de 
weg staat in het streven naar het winnen van prijzen. 

Hoewel met name de accountmedewerkers het contact met de klant onder-
houden, proberen de organisaties het klantbewustzijn van de creatieve pro-
fessionals te vergroten. Dat de inspanningen van de directies om het klantbe-
wustzijn te vergroten niet zonder resultaat blijven blijkt uit de accounts van 
de creatieve professionals. Een startende ontwerper zegt over het contact met 
de klant:

‘Nou ik zou wat beter mijn eigen werk willen presenteren. Ik ben toch 
iemand die dingen vaak een beetje op zijn gevoel maakt en er is altijd 
wel een reden voor te vinden waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt .’ 
(creatieve professional 6)

Eén van de ontwerpers die tevens parttime als zelfstandige werkt, heeft al 
meer ervaring met klanten. Hij zegt over het contact met de klant:

‘Je werkt toch in opdracht, dus je moet zeker meenemen wat die men-
sen [de klanten] van je willen. Dat is toch heel belangrijk. En daarbinnen 
kan je er van maken wat je wil, als het aan de overeenkomst voldoet 
dan maakt het niet uit . Bij de ene kan je daar verder mee gaan, die staat 
daar opener voor dan de ander. En je hoopt natuurlijk altijd op die ene 
opdrachtgever die er wat verder in gaat .’
(creatieve professional 7)

Voor hem is het de sport om zoveel mogelijk ‘creatieve vrijheid’ binnen de 
opdracht te onderhandelen. Hij ervaart dat hij dat beter kan als zelfstandige, 
dan binnen een organisatie. Doordat daar nog allerlei mensen tussen hem en 
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de klant zitten, ontstaat er meer ‘ruis’, waardoor de kans op een ontevreden 
klant groter is. Wat opvalt is dat niet zozeer het commerciële aspect van de 
klant benadrukt wordt, zoals organisaties doen, maar de ‘creatieve vrijheid’ 
die de klant biedt. Meer ervaring betekent voor deze ontwerper beter kunnen 
onderhandelen over creatieve vrijheid.

Het senior team heeft meer aandacht voor de wensen van de klant. Toch geeft 
één van de teamleden aan het winnen van prijzen nog steeds belangrijk te 
vinden:

‘Als je creatief beter werk maakt heeft het ook vaak meer resultaat . 
Omdat het onderscheidend is, het valt meer op. En daardoor kan je voor 
je klant ook meer resultaatgericht werk maken. Dus het heeft wel met 
elkaar te maken. Het moet niet een doel op zich worden. Ik ga iets maken 
waarmee ik een lamp ga winnen. Maar of het voor de klant handig is?’
 (creatieve professional 10 )

In hun account combineren het senior team de commerciële en creatieve 
betekenis van de klant. Volgens hen is het winnen van prijzen niet alleen een 
persoonlijk doel, maar helpt het ook de klant. Volgens hen moet daarbij wel 
het belang van de klant voorop staan. Hierin is het ‘professional community 
discours’ te herkennen, zoals dat door de organisaties wordt uitgedragen. 
Toch ervaren zij het werken met lastige klanten ook als belemmerend, zoals 
in de vorige paragraaf te was zien. Voor hen is de beperkende rol van de orga-
nisatie in het werken aan mooiere opdrachten, een reden om elders als crea-
tieve directie aan de slag te willen.

5.4 Passie voor het vak
Een ander thema in de accounts over loopbanen is passie voor het vak. Passie 
voor het vak is een andere belangrijke eigenschap in de identiteit van de crea-
tieve professional zoals die wordt ge(re)construeerd op de kunstacademies en 
in de organisaties. In deze paragraaf wordt onderzocht welke betekenissen de 
creatieve professionals aan deze eigenschap geven in hun identiteitsconstruc-
tie en wat voor gevolgen dat heeft voor hun loopbaan.

De meeste creatieve professionals geven aan bevlogen te zijn van hun vak. 
Voor de creatieve professionals komt passie voor het vak tot uiting in het cre-
atieve niveau van de producten. In de perceptie van de meeste creatieve pro-
fessionals delen de organisaties deze passie en scheppen ze de voorwaarden 
om hieraan te voldoen. Eén van de zowel parttime als zelfstandig werkende 
ontwerpers zegt hierover:
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‘Maar over het algemeen of eigenlijk altijd wel, wordt hier wel geprobeerd 
om overal wel iets bijzonders van te maken. En dat probeer ik zelf ook altijd.’
(creatieve professional 4)

Passie voor het vak heeft in de betekenis van de kunstacademies en de twee 
organisaties als consequentie dat een fulltime investering gevraagd wordt 
van de creatieve professional. Ondanks dat de creatieve professional meer 
vrijheid krijgt dan andere medewerkers is de werkdruk in beide organisaties 
over het algemeen hoog. Op organisatieniveau uit het belang van passie voor 
het vak zich in het beleid dat een fulltime inzet van de creatieve professional 
vereist, en indien nodig bereidheid om over te werken. De meeste bureaus, 
waaronder Effect, wijzen parttime werken af, omdat ze van mening zijn 
dat de dynamiek van het beroep met zijn deadlines en veeleisende klanten, 
niet te combineren is met een parttime aanstelling. In uitzonderlijke geval-
len staat Effect parttime werken toe, maar uit gesprekken met medewerkers 
komt naar voren dat de lat dan zo hoog wordt gelegd dat veel mensen ervoor 
kiezen om te vertrekken. Bij One of a Kind is parttime werken toegestaan, 
maar ook hier wordt een flexibele inzet van de uren geëist.

Voor de meeste creatieve professionals is dit geen enkel probleem. De meeste 
creatieve professionals in dit onderzoek zien hun werk niet als baan, maar als 
een manier van leven. Vanuit hun identificatie met de identiteit van de creatie-
ve professional is passie voor het vak een belangrijke waarde, en vinden ze het 
niet meer dan normaal om alles te geven om een goed product neer te zetten.

I: ‘Hoe is de werkdruk hier?’
R: ‘Ja is ook weer afhankelijk van de klussen. Als de klussen in goede ver-
houding zijn, als dingen doorgaan aan de ene kant, of als je leuke filmpjes 
hebt die je gaat presenteren dan trek je het allemaal veel meer. Terwijl als 
je net een paar klussen hebt gehad waar het moeilijker loopt, dan voel je 
wel een druk ja. Maar over het algemeen gaat het wel goed, maar het is wel 
aanpoten. Het is niet heel relaxed achterover. Nee, ik vind het wel goed. Ik 
vind het ook wel lekker om gewoon hard te werken. Er is altijd werk.’
(creatieve professional 12)

Voor deze copywriter is werkdruk pas hinderlijk als een resultaat uitblijft. 
Daarnaast geeft hij aan liever hard te werken, dan een onzekere loopbaan als 
zelfstandige tegemoet gaan:

‘Nee dat [freelancen] lijkt me helemaal niks. Nee, ik vind het toch wel 
belangrijk dat ik een beetje mensen om, dat ik in ieder geval maandags 
weet waar ik aan toe ben. En als ik dan ineens drie weken thuis zou zit-
ten dan. Dat zou voor mij niet zo goed werken. En ik vind het ook wel 
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prettig om de mensen die ik om me heen heb, om te weten wat ik daar 
aan heb. Om dat elke keer weer te moeten gaan ondervinden, nee dat 
lijkt me niks [...] Ik vind het lekker om vanuit een soort basis te werken 
waar ik me goed bij voel. En van daaruit proberen beter te worden, 
betere dingen te maken. En als er dan teveel onzekere factoren, nee.’
(creatieve professional 12)

Volgens de senior copywriter is een hoge werkdruk inherent aan het vak. De 
leidende positie van het bureau helpt volgens hem, de werkdruk binnen de 
perken te houden, door indien nodig deadlines verder op te schuiven:

‘Wat dat betreft is het wel een luxe bureau Effect. Het bureau kan zich ver-
oorloven om tegen een klant te zeggen van we zijn er nog niet uit . We gaan 
een maand later op de buis, of we stellen de presentatie uit . Dat is wel heel 
luxe. En naast dat het heel luxe is, is het ook heel goed. Ook voor de klant. 
Er spreekt ook een zekere professionaliteit uit . En dat zijn vrij weinig bureaus 
in Nederland, die zich dat kunnen veroorloven. En dat is natuurlijk ook een 
reden waarom we hier zitten. Of waarom we hier nog steeds zitten.’
(creatieve professional 10)

Dat hard werken voor veel creatieve professionals zonder druk van buitenaf 
gewoon is, is ook te zien in de accounts van één van de ontwerpers die part-
time in dienst is bij One of a Kind. Hij combineert zijn baan bij One of a Kind 
met een loopbaan als zelfstandige. In de praktijk betekent dit dat hij meer 
dan fulltime aan het werk is:

‘En meestal als ik ‘s avonds thuis kom dan begint mijn eigen werk, zeg maar. 
En dan probeer ik dat zoveel mogelijk te beperken tot kleine dingetjes. 
Meestal werk ik zo’n twee avonden in de week wel door en voor de rest is 
het een beetje mailen, een rekening schrijven of de puntjes op de i zetten.’
(creatieve professional 7)

Ook de ontwerper die volledig als zelfstandige werkt geeft aan dat ze in de 
praktijk meer uren draait dan ze als werknemer deed:

‘Bij One of a Kind werkte ik dus vier dagen en dat vond ik ideaal. En die 
vrije dag ben je ook echt vrij, dan ben je daar weg en daar gaat alles 
wel door. Maar als ik dat nu denk, zoals vorige week nam ik een vrije 
dag, maar dan denk je van:”Nee ik moet toch nog even hier mail checken 
en even bellen”, dus ik ben altijd heel onrustig. Je kan het wel doen maar 
eigenlijk moet je gewoon afspreken dat elke week bijvoorbeeld vrijdag 
je vrije dag is. Maar dat doe ik dan weer niet , want dan kan je tegen 
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mensen zeggen van vrijdag ben ik er nooit . Maar ik vind het wel leuk. En 
het is ook niet dat ik echt 5 dagen van 9 tot 6 hier zit , nee.’
(creatieve professional 9)

De druk om het eigen bedrijf een succes te maken vraagt een forse tijdsin-
vestering. De zelf gekozen extra investering in tijd wordt echter niet als een 
probleem ervaren.

De grens tussen werk en privé is voor veel creatieve professionals niet duide-
lijk te trekken. Een ontwerper zegt hierover:

‘En als de projecten interessant zijn, sowieso ben ik dan altijd bezig. Ik ben 
ook altijd, ik reis heel veel met de trein, ik heb gewoon altijd mijn schets-
boek bij me, en dan ben ik altijd met werk bezig. Dus in die zin ben ik wel 
heel veel bezig met werk. En werk en privé die lopen wel veel door elkaar.’
(creatieve professional 1)

Toch vindt deze ontwerper het soms hinderlijk om zo weinig mogelijkheden 
te hebben om zijn eigen tijd in te delen:

‘Maar uiteindelijk werk je voor een bureau en dat heeft zijn voordelen en 
dus ook wel wat nadelen. In die zin dat je je tijd ook niet helemaal zelf 
kunt indelen. Zoals gisteren, dat ik echt denk van ik kan eigenlijk net zo 
goed naar huis gaan, omdat er niet zo heel veel te doen is. Terwijl je hier 
bent moet je een soort van invulling geven aan de tijd dat je hier zit , ter-
wijl ik eigenlijk denk van ja, kan ik beter in de stad gaan wandelen, daar 
heb ik misschien meer aan op dat moment.’
(creatieve professional 1)

Een junior artdirector ervaart met name de lange werkweken als zwaar: 

I: ‘ En wat is dan het voordeel van freelancen?’
R: ‘Dat je maar twee weken hoeft te werken, en dan twee weken vrij 
hebt. Dat je gewoon meer vrijheid hebt, meer vrije tijd ook. Dat merk ik 
toch wel dat er meer vrije tijd in gaat zitten dan ik had gedacht. Het gaat 
toch, ja we hebben weekenden doorgewerkt . Je hebt geen sores van 
het bureau erom heen. Je moet gewoon een leuk idee neerleggen in drie 
dagen en dan ben je weer weg. Dan hoef je je ook niet druk te maken 
over collega’s die je niet mogen als dat zo zou zijn, of, van alles eigenlijk.’
(creatieve professional 13)

In de perceptie van deze creatieve professionals is een loopbaan als zelfstan-
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dige een mogelijk alternatief om beter de eigen tijd in te kunnen delen. 

Voor één creatieve professional, die zegt last te hebben van de werkdruk, is 
de werkdruk gerelateerd aan de professie en niet afhankelijk van of je in een 
organisatie of als zelfstandige werkt. Om een goede creatieve professional te 
worden moet 200 procent inzet getoond worden:

‘Ik denk dat je er ontzettend veel voor moet opofferen om een topontwer-
per te zijn. Ik merk om me heen dat de mensen die ontzettend gedrild zijn, 
die echt hele goede dingen maken, dat die er ook helemaal voor gaan. Dat 
ook hun privé-leven er onder lijdt. En dan zie je ook de vlekken in de nek 
verschijnen en de ziek-zijn-uren. Ja zo wil ik gewoon niet leven. [...] Ik had het 
net zo leuk gevonden om het conservatorium te doen. Echt waar. Dus eigen-
lijk wil ik dat ook gewoon bijhouden. Ik vind muziek gewoon hartstikke leuk. 
En ik vind het hartstikke jammer dat ik niet meer schilder, en dat doe ik niet 
meer omdat ik er eigenlijk geen tijd meer voor heb. En dat zou ik eigenlijk 
meer willen doen. En daarom wil ik me ook niet helemaal toespitsen op het 
grafisch ontwerpen en vakliteratuur lezen. Dat heb ik gewoon minder.’
(creatieve professional 5)

Voor deze senior ontwerper is een loopbaan als autonoom kunstenaar een 
optie om onder de werkdruk uit te komen die bij de professie van toegepast 
kunstenaar hoort en een betere balans tussen werk en privé te vinden. Dat 
wil niet zeggen dat ze minder tijd in haar kunstenaarschap zou willen ste-
ken, maar doordat ze zich met meerdere interesses bezig kan houden ervaart 
ze minder werkdruk.

Een aparte groep binnen de creatieve professionals die de tijdsdruk voort-
komend uit de passie voor het vak als een probleem ervaren, vormen de 
vrouwen met zorg voor kinderen. In geen van beide organisaties waren vrou-
welijke creatieve professionals met kinderen werkzaam. Voor één van de vrou-
welijke ontwerpers in dit onderzoek was het gebrek aan flexibele werktijden 
de directe aanleiding om te gaan freelancen:

‘Toen zij hier mee [eigen bedrijf beginnen] kwam, toen dacht ik, dan heb 
ik eindelijk niemand meer die op zijn horloge kijkt . Weet je, dan ben ik 
toch eigen baas en dan heb ik op mijn manier meer vrijheid. En ik vind het 
geen enkel probleem om ‘s avonds die computer uit de kast te trekken en 
om dingen te doen als de kleine man slaapt. En ik vind het gewoon wel 
heel erg belangrijk dat ik mijn eigen tijd een beetje kan indelen. En het is 
ongelofelijk lastig hoor, parttime werken, dat is echt heel erg lastig.’
(creatieve professional 16)
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Vanuit haar identiteit als moeder ervaart ze de fulltime inzet die door orga-
nisaties geëist wordt als ouderwets. Tegelijkertijd deelt ze vanuit haar identi-
teit als creatieve professional de mening dat haar functie moeilijk parttime 
te vervullen is. De identificatie met de creatieve professional die fulltime met 
zijn of haar vak bezig is botst met de identificatie met de moeder die geen 
genoegen neemt met de verzorging van het kind in de avonduren en week-
ends. In de laatste identiteit komt een ander discours tot uitdrukking dat 
vooral in Nederland terug te vinden is. Waar het in andere landen normaal 
is om kinderen vijf dagen in de week naar de crèche te brengen, is het in 
Nederland de norm dat met name de moeder zoveel mogelijk zelf voor haar 
kind(eren) zorgt. Een loopbaan als zelfstandige biedt haar de mogelijkheid 
tot een flexibelere indeling van de tijd, maar het gevoel beroepsmatig tekort 
te schieten blijft. Volgens haar is dit ook een van de redenen dat er zo weinig 
vrouwelijke creatieve professionals in de branche te vinden zijn:

‘Maar ja, iedereen loopt op een gegeven moment tegen een soort glazen 
plafond aan inderdaad, waar ze het altijd over hebben. [...] Dus er zijn 
niet veel vrouwen: Irma Boom en Greet en verder weet ik het eigenlijk 
niet . Maar al deze vrouwen, als ze een kind krijgen worden er dus vaak 
concessies gedaan. Mits ze het hoofdinkomen zijn hoor, maar [...] je wordt 
niet voor niets moeder.’
(creatieve professional 16)

Voor de meeste vrouwelijke creatieve professionals in dit onderzoek is de 
keuze tussen werk en kinderen nog ver weg. De vrouwelijke junior artdirec-
tor zegt hierover: 

‘Maar freelancen, als we het hebben over freelancen dan is het echt 
over twintig jaar pas of zo hoor. Het is niet zo dat we volgend jaar gaan 
freelancen. Ja, het is prima om in drie dagen in de week lekker geld te 
verdienen en de rest van de week gewoon, nou een beetje met je kin-
deren.’
(creatieve professional 14)

Hoewel deze artdirector (bewust of onbewust) beseft dat de zorg voor een 
kind en werken binnen een organisatie niet samengaan in de communicatie-
adviesbranche, is het niet iets waar ze zich nu druk om maakt. De relatief 
jonge leeftijd en de steeds latere leeftijd waarop Nederlandse vrouwen hun 
eerste kind krijgen zijn hiervoor als reden aan te wijzen (Beets, Dourleijn, 
Liefbroer en Henkens, 2001). Maar tegelijkertijd drukt het citaat ook de vluch-
tigheid van loopbanen binnen organisaties uit. Het is überhaupt nog maar 
de vraag of ze tegen die tijd nog wel in een organisatie werkzaam is.
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Er is ook een aantal ontwerpers met de ervaring dat de organisatie soms juist 
te weinig ruimte biedt voor hun passie voor het vak. Een senior ontwerper 
vertelt dat hij, ondanks de overeenkomst die hij ziet in zijn professionele 
mentaliteit en die van de directie, twijfels heeft over het niveau van de pro-
ducten die gemaakt worden:

‘Ik heb me een tijdje ook zorgen gemaakt over het niveau wat hier wordt 
geproduceerd [...] Soms proef ik een soort minachting bijna voor vakken-
nis en traditie en dat zijn dingen die ik heel erg zoek.’
(creatieve professional 2)

Het gemis aan vakkennis en traditie, is voor deze ontwerper een belemme-
ring en een mogelijke reden om toch de organisatie te verlaten. 

Een andere ontwerper vindt dat de organisatie te weinig vernieuwend is: 

‘We zijn naar Flash Forward [een conferentie waar in seminars en work-
shops de potentie van Flash, een veelgebruikt webdesign programma, 
getoond wordt] geweest drie dagen. Dat was allemaal hartstikke leuk en 
interessant, maar daarna doen we daar dan niks meer mee. Dus ik heb 
zelf maar twee van die dikke Flash boeken gekocht voor thuis.’
(creatieve professional 3)

Voor haar is dit een reden om de vernieuwing nu maar buiten haar baan te 
zoeken.

5.5 Sparringpartners
In het vorige hoofdstuk zagen we dat sparringpartners worden gezien als een 
belangrijke voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen als creatieve profes-
sional. Op de kunstacademie vervulden de medestudenten en de docenten 
deze rol. In de organisaties vervult de creatieve directie deze rol. Alle creatieve 
professionals in dit onderzoek onderkennen het belang van sparringpart-
ners in hun ontwikkeling als creatief professional. In deze paragraaf wordt 
gekeken welke betekenissen de creatieve professionals geven aan sparring-
partners in hun loopbaan.

5.5.1 Artdirection
In de overweging om te gaan solliciteren bij het huidige bureau noemen veel 
creatieve professionals naast het product, de creatieve directie van de organisa-
tie als reden. In hoofdstuk 4 was te zien dat het een taak van de creatieve directie 
is om artdirection te geven. In artdirection sessies presenteert de creatieve pro-
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fessional zijn of haar ideeën aan de creatieve directie. De creatieve directie geeft 
tips voor verbetering, maar kan een idee ook afwijzen. Het is uiteindelijk de cre-
atieve directie die bepaalt welk idee aan de klant gepresenteerd gaat worden. 

Het product is een uiting van individuele creativiteit en zeer persoonlijk: 
creatieve professionals gebruiken in hun accounts woorden als ‘mijn kindje’ 
en ‘baby’ als synoniem voor hun product. Niet iedereen wordt geacht daar iets 
over te zeggen. Gezien de waarde die aan de authenticiteit van het product 
wordt gegeven, wordt alleen samenwerking gezocht met die creatieve direc-
teuren met wie de creatieve professional zich kan identificeren. De producten 
en naamsbekendheid van de creatieve directie waren de belangrijkste indica-
toren in de overweging om te solliciteren. Een ontwerper zegt hierover:

‘Qua ontwerpen zijn zij voor mij degenen die, ik ben wel door hun werk 
hier naar toe gekomen.’
(creatieve professional 1)

De relatie met de creatieve directie is niet gelijkwaardig. De directie bepaalt 
uiteindelijk of een voorstel gepresenteerd gaat worden aan de klant. Dit kan 
botsen met de behoefte aan ‘creatieve vrijheid’. De creatieve professionals 
geven verschillende betekenissen aan dit spanningsveld. 

De meeste creatieve professionals zien de creatieve directeuren als leer-
meesters, die een bijdrage kunnen leveren aan de eigen ontwikkeling als cre-
atief professional. Een artdirector zegt hierover:

 
‘En [twee creatief directeuren] hebben natuurlijk ook een behoorlijke 
stem in het werk dat je maakt . Je wordt beoordeeld op een manier: het 
moet zo goed mogelijk zijn. En als je dat niet trekt , dan ga je ook weg. Er 
kan natuurlijk een moment komen waarin ik zou kunnen denken van: “Ja 
die mening van jou, daar heb ik even niets meer aan. Ik ga het gewoon 
zelf doen. Ik weet zelf ook hoe het moet.” Dan kan je zoiets hebben van: 
“Wat doe ik hier nog?” Maar dat gevoel heb ik zelf niet . Ik heb zelf heel 
erg nog van: “Wat zij maken dat vind ik zo goed, dat wil ik ook.” Ik heb 
niet het gevoel van wat zij maken dat kan ik ook wel.’
(creatieve professional 15)

Deze artdirector zegt de dominante rol van de creatieve directie te accepteren 
zolang zij er van kan leren. Hoewel deze creatieve professional al relatief lang 
in de organisatie werkzaam is, en voorlopig nog wil blijven, is in dit citaat 
te zien dat ze haar eigen autonomie bewaakt door ook de tijdelijkheid van 
haar binding met de organisatie aan te geven. Ze verwacht de organisatie te 
verlaten als ze niets meer kan leren. Hierin is het ‘professional community 
discours’ zoals dat op de kunstacademies wordt ge(re)construeerd te herken-
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nen. Deze redeneerlijn is terug te vinden bij alle creatieve professionals die 
de creatieve directie als leermeesters zien.

Andere creatieve professionals definiëren de relatie met de creatieve directie 
als meer gelijkwaardig. Eén van de ontwerpers, die ook parttime werkt als 
zelfstandige, zegt hierover:

‘Het is volgens mij zo dat je op je kwaliteiten als vormgever wordt geselec-
teerd als je wordt aangenomen, en ook als je een bepaalde opdracht krijgt . 
Dat dus binnen jouw vocabulaire zeg maar, of jouw stijl of taal of hoe je het 
ook wilt noemen, dat daarbinnen die artdirection ook plaatsvindt.’
(creatieve professional 4)

In de perceptie van deze creatieve professional zijn de creatief directeuren 
de officiële sparringpartners, die helpen om nieuwe invalshoeken te explore-
ren. ‘Creatieve vrijheid’ is gewaarborgd, doordat samen tot bepaalde keuzes 
besloten is. Toch onderkent ook hij de macht van de creatieve directie:

‘[De creatieve directeur] is toch vaak wel de baas qua eindbeslissing over 
hoe iets moet worden uiteindelijk. En niet in de zin van dat hij een heel 
idee bepaalt dat jij moet uitwerken, dat helemaal niet , maar uiteindelijk is 
het meestal wel zo dat hij dan op moeilijke punten een beslissing neemt 
of zo. En goed, dat is bij mijn eigen bedrijf natuurlijk niet . En dat is soms 
ook wel eens lastig. Soms is het ook moeilijk om een keuze te maken. [...] 
Dan is het ook wel eens handig dat je daar een artdirector voor hebt die 
dat doet. En soms zie je ook zelf, ja goed daar is hij natuurlijk artdirector 
voor, soms zie je ook dingen niet en dan ziet hij dat wel en dat komt wel 
de kwaliteit ten goede van het ding.’
(creatieve professional 4)

In zijn eigen bedrijf ervaart hij meer ‘creatieve vrijheid’. Door de creatieve 
directeur op zulke momenten als leermeester te definiëren is dit te accepte-
ren, en ‘is het ook wel eens handig’ als iemand anders een knoop doorhakt.

Het senior team ervaart hun creatieve directie als dominant, terwijl ze 
behoefte hebben aan een meer gelijkwaardige verhouding:

‘Kijk, hier moet je toch een beetje naar de pijpen dansen van de hoge 
heren [...] Er wordt natuurlijk toch heel veel voor je beslist . Vaak heb je 
daar gewoon weinig in te brengen van wat je zelf zou willen, of hoe je 
het zelf zou zien.’
(creatieve professional 10)
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Zij zien binnen de organisatie geen oplossing voor het spanningsveld tussen 
de behoefte aan ‘creatieve vrijheid’ en artdirection. Voor deze creatieve pro-
fessionals is de dominante rol van de creatieve directie een aanleiding om zelf 
een positie als creatieve directie te ambiëren. Doorgroeien, met de daarbij 
behorende verantwoordelijkheden, is binnen het huidige bureau moeilijk, 
hoewel er bij Effect wel beperkte mogelijkheden zijn om tot het management 
toe te treden. Een toekomstige loopbaan als creatieve directie wordt noodge-
dwongen buiten het bureau gezocht. In de perceptie van deze artdirector en 
copywriter biedt een klein bureau met de juiste klanten de mogelijkheid om 
vanuit een eigen visie te groeien tot een prijswinnend bureau: 

‘We zijn vorig jaar gevraagd bij [een ander groot bureau] om daar creatief 
directeur te worden. En tijdens de gesprekken werd gewoon duidelijk, er 
moest zo verschrikkelijk veel gebeuren. Mensen werkten al tien, twintig jaar 
op dezelfde manier. Dan lukt het niet om een goed creatief team binnen te 
halen en je gaat prijzen winnen. Zo werkt het niet . Daar moet gewoon de 
hele organisatie op afgestemd zijn. En klanten die willen. Er is nu vorig jaar, 
iemand anders is op die plaats gekomen. Nou die lukt het ook niet .’
(creatieve professional 10)

Deze loopbaanoptie zou de organisatievariant van het ‘zelfstandige discours’ 
genoemd kunnen worden. De structuur van de organisatie is een voorwaar-
de om aan mooie opdrachten te kunnen werken, maar de organisatie moet 
geheel in dienst van de creatieve professionals staan. Daarnaast speelt ook de 
klant een belangrijke rol. Als de klant niet instemt met de creatieve voorstel-
len is er nog geen ‘creatieve vrijheid’.

Een senior ontwerper spreekt ook de behoefte aan meer autonomie uit. Hij 
heeft gekozen voor een loopbaan binnen de organisatie vanuit de perceptie 
dat het hem ontbreekt aan persoonlijke eigenschappen om als zelfstandige 
aan de slag te gaan:

‘Maar ik had niet die kwaliteiten om voor mezelf te beginnen. Ik kon mezelf 
niet verkopen en ik ben absoluut een hark in organiseren, en allerlei finan-
ciën en zo, dat heeft totaal niet mijn belangstelling, dus ik heb ook gewoon 
uit pragmatiek daarvoor [een loopbaan binnen de organisatie] gekozen.’
(creatieve professional 2)

Nu hij langer in de organisatie werkt heeft hij behoefte aan meer autonomie:

‘Ik wil niet, ik wil zeg maar niets meer boven me. Nee, ik wil alleen maar naast.’
(creatieve professional 2)
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Om toch ‘creatieve vrijheid’ te krijgen en naam te kunnen maken is het vol-
gens deze creatieve professional noodzakelijk hoger in de organisatie te zit-
ten. Ten tijde van het onderzoek werd overwogen om voor hem een plek in 
de creatieve directie te creëren, maar uiteindelijk zag hij hier toch van af:

‘Maar dan ga je de voor- en nadelen heel simpel op een rijtje zetten en 
dan kom je er achter van: “He shit , maar dat betekent dat ik met mensen 
moet onderhandelen over hun salaris, dat ik allerlei mensen moet gaan 
bellen, dat ik vergaderingen heb die vervelend zijn.” Eigenlijk heel veel 
dingen die afleiden. Uiteindelijk als ik bij mezelf te rade ga, wil ik gewoon 
heel graag mooie dingen maken en iets goeds afleveren. [...] ‘Ja ik heb daar 
een tijd lang heel erg mee gezeten van:”Oh shit niemand kent mijn naam”, 
weet je wel, gewoon ego. Een manier om daar van af te komen is op een 
gegeven moment gewoon meer in het front gaan zitten van het bedrijf.’
(creatieve professional 2)
 

In de beleving van deze ontwerper leiden de taken die bij de functie van creatief 
directeur horen af van het creëren van een product. Om deze beperkende taken 
te omzeilen en toch ‘creatieve vrijheid’ te verwerven, ziet deze creatieve profes-
sional zichzelf in de toekomst het liefst als een cel binnen de organisatie:

‘Zoals ik het zelf zie is het wel een beetje een soort shop in shop prin-
cipe, dus ik ga het eigenlijk steeds meer zien dat dit bedrijf, dit bedrijf 
ja dat is een soort facilitair bedrijf bijna. Zo van dat vind ik, dat bindt mij 
hier. Als je het over binding hebt. Er zijn projectleiders, er is een goeie 
ruimte, er is een leuk klantenbestand, er zijn [twee directeuren] met wie 
je op een volwassen manier over je werk kunt praten en dingen kunt aan-
scherpen. Nou wat wil ik nog meer. Dus zo zie ik het voorlopig, zo zie ik 
me hier wel werken: als een soort cel.’
(creatieve professional 2)

Toch houdt hij de optie open dat de kwaliteiten om als zelfstandige aan de 
slag te gaan zich nog ontwikkelen en hij ooit de stap naar een loopbaan als 
zelfstandige zal maken:

‘Ik heb ook heel lang naar buiten gekeken van nou daar bevindt het zich 
allemaal, maar ik kom er steeds meer achter dat ik het misschien wel bij 
mezelf moet zoeken. En dat ik er in die zin misschien naar toe aan het 
groeien ben om straks echt voor mezelf te beginnen, op een, uiteindelijk 
toch op de manier zoals je dat op de Rietveld leert . Gewoon eigenzinnig 
bepaalde dingen doen.’
(creatieve professional 2)
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Ondanks een gepercipieerd gebrek aan kwaliteiten is voor deze creatieve pro-
fessional het ‘zelfstandige discours’ zoals dat op de kunstacademie wordt 
geleerd, een sterke cue in zijn loopbaanoverwegingen.

5.5.2 Collega’s
Naast artdirection kunnen collega’s de rol van aanvullende sparringpartners 
vervullen. De ontwerpers in dit onderzoek werken meestal zelfstandig in een 
project, terwijl de artdirectors en copywriters in vaste teams werken. Het bij-
zondere van een intensieve samenwerking met een andere creatieve profes-
sional komt naar voren in accounts van artdirectors en copywriters die hun 
samenwerking omschrijven als een ‘huwelijk’. 

In de twee organisaties is het sparren met andere collega’s niet offi-
cieel georganiseerd. Waar de inbreng van de creatieve directie in meer of  
mindere mate geaccepteerd wordt, ligt samenwerking met collega’s gevoe-
liger. 

Een copywriter geeft aan dat hij genoeg heeft aan zijn teammaat als sparring-
partner en minder samenwerking met collega’s zoekt:

‘Wij zijn meestal heel gefocust bezig op wat wij moeten doen. En wat de 
rest doet? Ik zit liever dan nog een uur langer over onze eigen klus na te 
denken, dan dat ik bij een ander nog eens een uurtje ga zitten en daar 
ook nog eens mijn mening moet gaan geven.’
(creatieve professional 12)

Een artdirector geeft aan dat ze toch ook waarde hecht aan het oordeel van 
andere creatieve professionals, naast dat van haar teammaatje en de creatieve 
directie:

‘En wat ik heel belangrijk vind en daar ontbrak het in het begin bij Effect 
aan, dat je ook, als je wat maakt, dat je dat aan verschillende mensen 
laat zien. En ook aan hen vraagt: “Goh, wat vind je hier van. Zitten we op 
de goede weg?” Dat je samen het nog scherper kan maken, toetsing aan 
elkaar blijft houden. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Zonder mekaar hele-
maal af te branden, van dat vind ik helemaal niks. Dat je het aan elkaar 
blijft laten zien.’
(creatieve professional 15)

Zoals gezegd werken ontwerpers vaak zelfstandig aan een product. Hoewel ze 
gehecht zijn aan hun ‘creatieve vrijheid’, geven ze aan ook waarde te hechten 
aan collega’s. Een ontwerper zegt hierover:
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I: ‘En als je het over de mensen hebt is het dan vooral de kwaliteit van de 
mensen of hoe je met elkaar omgaat?’
R: ‘Allebei. Ik vind het leuk als ze leuk zijn, maar het bindt me meer als ik 
het ook met ze over ontwerpen kan hebben [...] als je aan het werk bent 
wil je toch wel mensen om je heen hebben waar je tegenop kan kijken of 
waar je goed mee over ontwerpen kan praten.’
(creatieve professional 3)

De citaten laten zien dat de rol van collega’s tweeledig is. Aan de ene kant 
zijn ze belangrijk voor het sociale aspect in de organisatie, maar belangrijker 
nog zijn ze in hun rol van sparringpartner. Het zijn de artdirectors waar deze 
ontwerpster tegen opkijkt. De relatie met collega’s is wat haar betreft meer 
gelijkwaardig en gericht op het uitwisselen van ideeën. 

Een senior ontwerper geeft aan een collega als sparringpartner te missen:

‘Ik zou het ontzettend leuk vinden om gewoon ook hier te blijven en dat 
er hier iemand is met wie ik kan samenwerken, dat je elkaar ook aan-
voelt . Want ik weet ook, er zijn altijd dingen die sneller kunnen of waar-
door je sneller beslissingen neemt. En als ik iemand anders bezig zie, dan 
zie ik ook vaak: zo zou het beter kunnen. Wat dat betreft denk ik wel dat 
ik goed kan samenwerken met iemand die op hetzelfde level zit . En dan 
bedoel ik niet de kwaliteit van werk maar meer de manier van denken.’
(creatieve professional 5)

Hoewel ze de behoefte aan een sparringpartner onderkent, benadrukt ze dat 
het wel iemand moet zijn die op ‘hetzelfde level’ zit, en iets toevoegt aan haar 
werk. Ze werkt liever alleen, dan met iemand waarmee het creatief niet klikt. 
Als samenwerking niets extra’s oplevert is het alleen een beperking van de 
‘creatieve vrijheid’.

Waarschijnlijk omdat artdirectors en copywriters elkaar hebben is de aan-
wezigheid van collega’s als sparringpartner voor de meesten van hen geen 
cue in de accounts over hun loopbanen. Toch kan het voorkomen dat het 
onbedoeld wel een cue wordt. Hoewel de meeste teams vaak lang met elkaar 
samenwerken, is het niet ongebruikelijk dat teams uit elkaar gaan. Omdat het 
team als team is aangenomen betekent dit vaak het einde van het contract bij 
Effect. Alleen als Effect een eventuele achterblijver wil behouden, krijgt deze 
drie maanden de tijd om buiten de organisatie een andere partner te zoeken. 
Een artdirector heeft al twee keer moeten zoeken naar een nieuwe partner:

‘Als er een team uit elkaar gaat dan moet je, in die tijd was dat, binnen 
drie maanden een nieuw maatje hebben anders kon je weg. Dus ik heb 
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toen ook aan [de directeur] gevraagd van:”Wat wil je? Wil je dat ik hier 
wegga, of wil je dat ik een maatje ga zoeken?” Want dat wilde ik wel echt 
weten. Van zie je nog wat in mij of niet , zeker omdat wij toen niet heel 
erg goed uit de verf zijn gekomen. Dus toen zei hij: “Nee, ik wil jou abso-
luut niet kwijt , maar je moet wel binnen drie maanden iemand hebben”.’
(creatieve professional 15)

Dat is geen gemakkelijke opdracht, want zoals we zagen is het niet makkelijk 
is om iemand te vinden waar intensief mee samengewerkt kan worden. Het 
niet kunnen vinden van een nieuwe creatieve partner betekent alsnog het 
einde van het contract bij Effect. De opties die dan nog overblijven zijn een 
loopbaan als zelfstandige of bij een ander bureau solliciteren waar niet in 
vaste teams gewerkt wordt. Maar kennelijk horen ‘worst-case’ scenario’s niet 
thuis in de overwegingen van toekomstige loopbanen, want ook voor boven-
genoemde artdirector is dit geen cue in haar loopbaanoverwegingen.

Het sterkst is de behoefte aan sparringpartners als cue terug te vinden bij 
ontwerpers die een loopbaan als zelfstandige overwegen:

 ‘Ik heb voorlopig niet echt zin om voor mezelf te beginnen. Ik vind het 
wel prettig in een bedrijf. Er zijn verschillende soorten mensen waar je 
mee in contact bent, dat werkt wel erg motiverend. Verschillende soorten 
ontwikkeling, je maakt een heleboel mensen mee die je input geven en jij 
geeft ook wel input, dat er een soort uitwisseling is.’
(creatieve professional 8)

Voor deze ontwerper is de aanwezigheid van sparringpartners een reden om 
werkzaam te blijven in een organisatie. 

Een van de ontwerpers die parttime werkzaam is als zelfstandige, worstelt 
met hetzelfde probleem bij het maken van de keuze of hij nu volledig als zelf-
standige aan het werk zal gaan of voorlopig nog parttime in de organisatie 
blijft werken:

I: ‘Want waar zit je over te twijfelen?’
R: ‘Ehm, waar zit ik over te twijfelen. Nou ja, het is een beetje, je eigen 
bedrijf is meer vrijheid. Dat is eigenlijk het belangrijkste en hier is meer 
zekerheid. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen. Daarnaast is 
het zo, je eigen bedrijf is ook meer alleen. Dat heeft dan als voordeel dat 
je die vrijheid ook hebt, maar als nadeel dat je dus ook helemaal alleen 
zit . En kijk als ik hier zit dan is het heel makkelijk, dan zijn er nog een stuk 
of tien andere ontwerpers de hele dag en die lopen, ja ik loop er even 
naar toe, ze lopen hier heen, je ziet allerlei dingen en allerlei ideeën en 
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allerlei verschillende mensen. En als je de hele dag thuis in je kamertje zit 
dan heb je dat niet [...] Hier is het heel makkelijk.’
(creatieve professional 4)

Hoewel deze ontwerper zekerheid als belangrijkste reden noemt om te blij-
ven, gaat hij ook uitgebreid in op het belang van sparringpartners in zijn 
overweging om nog werkzaam te blijven in de organisatie. Op de behoefte 
aan financiële zekerheid zal ik in paragraaf 5.6.1 terugkomen.

De andere parttime zelfstandige ontwerper vertelde hoe hij in het laatste 
jaar van de opleiding met een aantal vrienden besloot te breken met de onge-
schreven wet dat afgestudeerden van zijn academie aan de slag gaan bij grote 
bureaus, en een eigen bedrijf te beginnen:

‘De academie in Breda is eigenlijk een vrij brave academie, waarbij 
iedereen die daar afstudeert wel aan een baan komt, maar dat is meestal 
keurig bij de grote huisstijlen bureaus [...]En wij hadden zoiets van: “Bij 
andere academies gaan mensen voor zichzelf beginnen en het avontuur 
op zoeken. Waarom gebeurt dat hier niet?” Toen hadden we zoiets van: 
“Waarom zouden we na de academie niet met elkaar iets beginnen?”’
(creatieve professional 7)

De ontwerper vertelde later in het gesprek dat hij zonder zijn partners niet 
snel begonnen was als freelancer:

I: ‘Maar zou je ook helemaal alleen willen werken, of zoek je die samen-
werking ook op?’
R: ‘Nee, ik heb toen dat jaar voor mezelf alleen gewerkt en dat is toch 
niet mijn pakkie-an. Wat het verschil denk ik ook is, is dat ik daar ook 
gewoon helemaal alleen zat . [...] En ik vind het wel heel prettig, dat 
kunnen gewoon hele kleine dingetjes zijn, dat je iets hebt gedaan een 
schetsje gemaakt, dat je tegen iemand kan zeggen van: “Is dit wat?” Of: 
“Wat vind je hiervan?” Dat heb je op een plek waar je met meerdere 
mensen zit wel. Dus als ik echt voor mezelf zou gaan werken, dan zou 
ik denk ik ook wel een soort van studioruimte opzoeken waar gewoon 
meerdere mensen zitten. Dan hoef ik niet per se met ze samen te werken, 
maar dat lijkt me toch wel, dat er wat om je heen gebeurt en dat je een 
soort van reflexie op wat voor gebied dan ook, kan krijgen.’
(creatieve professional 7)

Voor de ontwerper is het hebben van een sparringpartner een belangrijke 
cue. Mocht de samenwerking met zijn vrienden wegvallen, dan zal hij op 
zoek gaan naar andere creatieve professionals om toch feedback te kunnen 
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krijgen op zijn werk. De netwerkstructuur van de branche maakt volgens 
hem dat het niet lastig is om sparringpartners te vinden:

‘Het is zo’n klein wereldje. [...] Ik was laatst bij een fotografe waar we nog 
wel eens mee samenwerken en die deelt zeg maar studioruimte met ver-
schillende mensen, waaronder mijn boekhouder, en verderop zaten er 
twee ontwerpers die ik kende vanuit Breda. [...] Via mensen kom je ook 
weer andere mensen tegen, dat is wel leuk. Het zijn allemaal jonge mensen 
die iets willen doen. Dus die zitten allemaal vol met plannen en idealen en 
dat borrelt , dat stuwt mekaar heel erg op. En dat is wel heel erg prettig.’
(creatieve professional 7)

Niet iedereen ervaart het als makkelijk om een eigen netwerk van sparring-
partners te ontwikkelen. Een ontwerper die inmiddels als zelfstandige aan de 
slag is, erkent het belang van sparringpartners:

‘Maar goed, dan begin je voor jezelf en dan merk je dat het ook wel 
heel erg tegenvalt als je gewoon, ja ik ben gewoon alleen. [...] Je hebt 
gewoon totaal geen feedback. Dus je moet het helemaal alleen doen en 
dat valt best wel tegen. Als ik nu iets heb gemaakt dan denk ik van:” Ja, 
ik heb het zelf gemaakt”, maar je krijgt nooit eens op- of aanmerkingen 
van iemand, dus dat is ook niet altijd even geweldig. Maar ik vind het wel 
beter hoor. Ik mis alleen collega’s heel erg.’
(creatieve professional 9)

Het was de behoefte aan ‘creatieve vrijheid’ die haar de stap tot zelfstandige deed 
maken. Maar eenmaal zelfstandig mist ze de feedback van collega’s. Toch zal ze 
niet snel terugkeren naar een organisatie. De behoefte aan ‘creatieve vrijheid’ is 
het sterkst, maar ondertussen blijft er hoop op samenwerking met andere cre-
atieve professionals in de toekomst, al denkt ze dat het niet makkelijk zal zijn 
om goede sparringpartners te vinden. Een bevestiging van dit dilemma is te vin-
den in de uitkomsten van een enquête onder zelfstandig gevestigde ontwerpers 
in Nederland (Van Puffelen en Schumacher, 1991). Hoewel sommige ontwerpers 
toegeven dat ze baat zouden hebben bij een sparringpartner, weerhoudt het 
gevoel autonomie en ‘creatieve vrijheid’ te verliezen hen ervan.

5.6 Beloning
Een ander thema in de accounts van de creatieve professionals is beloning. 
Beloning heeft twee betekenissen in de accounts: in de eerste betekenis gaat 
het over de behoefte aan financiële zekerheid, in de tweede betekenis over de 
hoogte van de beloning.
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5.6.1 Financiële zekerheid
In paragraaf 5.3 was te zien dat de meeste creatieve professionals bewust voor 
toegepaste kunst hadden gekozen. Naast de ‘creatieve vrijheid’, speelde de 
behoefte aan financiële zekerheid hierbij een rol. Ook in de accounts over 
toekomstige loopbanen zien we bij een aantal creatieve professionals financi-
ele zekerheid als cue terug. 

Een senior ontwerper werkt liever in een vast dienstverband, om zo een 
vast inkomen te hebben: 

‘Ik vind het heel fijn dat er een soort steady basis is zo van er is er één 
die gewoon een vast salaris verdient .’
(creatieve professional 2)

Deze ontwerper associeert een loopbaan als zelfstandige met financiële onze-
kerheid. Door de ervaringen die hij heeft met zijn vriendin - die worstelt met 
het opzetten van een eigen zaak - biedt in zijn ogen een loopbaan binnen de 
organisatie meer financiële zekerheid. 

Een junior ontwerper heeft door de opkomende economische recessie (zie 
paragraaf 3.4.1) het gevoel dat hij voorlopig beter bij One of a Kind kan blij-
ven zitten, ook al wil hij wel verder kijken:

‘Maar ik heb soms wel de nieuwsgierigheid om weer even verder te gaan 
kijken. Maar ik denk dat het nu niet een goed moment is om dat te gaan 
doen. Dat het toch allemaal toch ietsje minder gaat met de economie. 
Maar ik wil nog wel verder gaan kijken.’
(creatieve professional 8)

Dit ‘verder kijken’ is vooral gericht op een loopbaan als zelfstandige. 
Gedwongen door de beperkte periode waarin een startstipendium kan wor-
den aangevraagd, houdt deze ontwerper ondanks de recessie de optie open om 
toch parttime als autonoom kunstenaar aan de slag te gaan. Een startstipen-
dium betekent in ieder geval dat het inkomen een jaar gegarandeerd is. Een 
ontwerper is inmiddels met een startstipendium als zelfstandige aan de slag:

I: ‘Want zou je er nu van kunnen leven, zonder die beurs?’
R: ‘Nee, volgens mij nog niet echt . Nou, ik zou niet doodgaan van de hon-
ger of zo, maar ik zou wel iets meer geld willen verdienen. Maar ik heb nog 
niet zo’n goed overzicht van wat ik nou in een maand verdien. Moet ik toch 
maar eens even achteraan gaan. Ik ben ook niet zo heel erg zakelijk, dus ik 
ben heel benieuwd hoe dat volgend jaar gaat .’ 
(creatieve professional 9)
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Het startstipendium was aanleiding om als zelfstandige aan de slag te gaan. 
Toch is voor deze creatieve professional de onzekere financiële situatie ná de 
beurs geen aanleiding om zich zorgen te maken.

Twee ontwerpers zijn parttime werkzaam bij One of a Kind en parttime werk-
zaam als zelfstandige. De ene ontwerper zegt dit voor een belangrijk deel 
te doen om een meer stabiele financiële basis te hebben, zolang zijn eigen 
bedrijf nog niet voldoende binnenbrengt:

‘Je eigen bedrijf is meer vrijheid. Dat is eigenlijk het belangrijkste en hier 
is meer zekerheid.’
(creatieve professional 4)

In de perceptie van de andere parttime werkende ontwerper biedt het basis-
inkomen hem de mogelijkheid selectiever te zijn in de opdrachten die hij als 
zelfstandige aanneemt:

‘Het is meer wanneer ik helemaal voor mezelf ga beginnen. Nou eigenlijk 
meer hoe het loopt. [...] Gewoon af en toe nee kunnen zeggen tegen een 
opdracht, dat geeft een heel groot gevoel van macht. Maar dat heeft er 
natuurlijk ook mee te maken dat je hier een soort van basisinkomen hebt, 
waarvan je rond kan komen of je eerste beslommeringen kan betalen.’
(creatieve professional 7)

Als hij het alleen voor het geld zou doen, zou hij in zijn beleving beter full-
time kunnen gaan freelancen:

‘Als je het puur commercieel beschouwt ben ik een dief van mijn eigen 
portemonnee, dat sowieso.’
(creatieve professional 7)

5.6.2 Salaris
Niet alleen de zekerheid die een salaris kan bieden is een cue in de overweging 
van toekomstige loopbanen. Ook de hoogte van het salaris wordt genoemd. 
Niet iedereen is tevreden met het geboden salaris. In hoofdstuk 4 werd al 
genoemd dat de aanvangssalarissen in de branche laag liggen. Jaarlijkse toe-
kenning van een periodiek of inflatiecorrectie is ook niet gangbaar in de 
branche. In de twee onderzochte organisaties vindt loonsverhoging plaats 
naar inzicht van het management. 

Uit eerder onderzoek (Van Wijk, 2000) blijkt dat de meeste creatieve profes-
sionals toch geen behoefte aan een CAO hebben, omdat ze verwachten in de 
toekomst veel meer te gaan verdienen. Het is een publiek geheim dat creatieve 
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professionals die veel prijzen winnen gigantische salarissen verdienen, hetzij 
als zelfstandige hetzij als werknemer. Alle professionals hebben de hoop het 
ooit te maken in het vak, zodat ze hun graantje mee kunnen pikken, of zoals 
een junior artdirector in dit onderzoek zei:

‘Eerst is het belangrijk dat je een goede CV hebt neergezet en leuke din-
gen hebt gemaakt . Dan kun je je daarna druk gaan maken over hoeveel je 
wilt verdienen.’
(creatieve professional 14)

Niet iedereen kan echter prijzen winnen. En het winnen van prijzen garan-
deert niet dat het loon direct omhoog gaat. Volgens een senior ontwerper, 
die al eens in de prijzen is gevallen, is de verhoging vaak marginaal, met als 
argument de mooie producten die geboden worden:

‘Maar wat de truc is, [...] ja waar je toch een beetje de boot mee in gaat 
is dan vaak dat mensen zeggen van: “Je hebt toch hartstikke leuk werk? 
Je werkt toch bij One of a Kind?” En dan denk ik: “One of a Kind heeft 
ook profijt van het feit dat ik dingen op een bepaalde manier doe en 
met een bepaalde toewijding en ik ben Malle Eppie niet!” Snap je? “Ja, 
want je krijgt hartstikke leuke opdrachten.” Ja, ík maak ze ook leuk af en 
toe. Ze zíjn misschien helemaal niet zo leuk.’
(creatieve professional 2)

De ontwerper ziet het lage salaris mede als een reden om een loopbaan als 
freelancer te overwegen, ondanks dat zijn voorkeur uitgaat naar een baan 
binnen de huidige organisatie. 

Een artdirector heeft ook de ervaring dat het moeilijk is om een loonsverho-
ging te krijgen:

‘Salaris is altijd een moeilijk punt . Want dan is het altijd van: “Dan ga je 
maar bij een ander bureau werken als je geld erbij wilt .” En zeker nu is 
het heel moeilijk, nu het economisch slecht gaat, om te bepalen of je wel 
of geen salarisverhoging wil. Dat kan ik wel willen, maar je hebt ook nog 
met het economisch klimaat te maken. Dus ik ben niet helemaal tevreden 
over mijn salaris nee.’
(creatieve professional 15)

Voor haar is de economische recessie een reden om zich hier voorlopig bij 
neer te leggen. Ze verwacht dat in betere tijden en met een (nog) beter CV het 
salaris ook wel zal stijgen.
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De meeste creatieve professionals leggen zich neer bij het salarisbeleid. 
In hun accounts zien we een discours vergelijkbaar met het management-
discours over beloning. Het product is belangrijker dan het geld, maar tege-
lijkertijd is te zien dat beloning ook gezien wordt als een middel voor het 
management om waardering voor het geleverde werk te uiten:

I: ‘Zou salaris een middel zijn om je langer te kunnen houden?’
R: ‘Ik vind het wel een soort van beloning. Het is wel een manier om te 
laten zien dat alles wat je doet en ook je inzet dat het gewaardeerd 
wordt. Dat vind ik wel. Het moet in de juiste verhouding zijn, tussen wat 
je doet. Maar alleen maar heel vervelende opdrachten en heel veel geld 
nee. Maar salaris moet wel redelijk zijn.’
(creatieve professional 8)

En:

‘Ik vind het belangrijk dat salaris, dat het een beetje in verhouding staat 
met het werk dat ik lever. En dat ik niet hoor dat mensen bij een ander 
bureau het dubbele verdienen voor minder werk. Maar ik heb het gevoel 
dat het goed is. En salaris zal nooit een reden zijn voor mij om weg te 
gaan. Tenzij ik het gevoel heb van ik word nu gewoon heel erg uitgekne-
pen. Maar niet , zolang ik zelf het gevoel heb van het staat in verhouding, 
zal ik niet ergens anders waar ik het dubbele kan verdienen of zo. En dan 
met het risico van minder werk maken, nee.’
(creatieve professional 12)

In de meeste accounts wordt het salarisniveau niet als doorslaggevende cue 
benoemd. Maar in de wandelgangen werd meerdere malen verteld over cre-
atieve professionals die naar een andere organisatie zijn vertrokken omdat 
ze daar het dubbele of meer konden verdienen. Er lijkt een addertje onder 
het gras te zitten in het woord ‘redelijk’. De praktijk leert dat het lastig is om 
binnen dezelfde organisatie grote stappen in het salaris te maken, terwijl de 
overstap naar een ander bureau of een loopbaan als zelfstandige meestal een 
flinke salarisverhoging betekent. 

Uit de accounts komt naar voren dat het salaris nooit de enige reden is 
om een loopbaanstap te overwegen, maar hoewel salaris misschien niet een 
‘satisfier’ is kan het voor een aantal creatieve professionals wel als ‘dissatis-
fier’ werken (vergelijk Herzberg, Mausner en Synderman, 1959). Voor één cre-
atieve professional in dit onderzoek was de beperkte salarisgroei een reden 
om de organisatie te verlaten:

‘En ik zag op een gegeven moment ook de salarisstrook van iedereen 
voorbijkomen [...] En ik had zoiets van dit slaat helemaal nergens meer op, 
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ik bedoel ik wilde ook gewoon meer geld, dat speelde ook mee. Ik denk, 
ik heb me hier de pokkepleuris gewerkt. Er is altijd gezegd van zodra wij 
omhoog gaan, ga jij ook omhoog. Ja en op een gegeven moment houdt het 
op natuurlijk. Op een gegeven moment wordt het geprofessionaliseerd en 
dan zit je wel als oude garde, ben je met een laag inkomen, dat is bij elk 
bedrijf zo [...] en uiteindelijk heb ik gezegd: “Weet je wat jongens, ik ga weg”.’ 
(creatieve professional 16)

De perceptie dat freelancen meer geld oplevert dan binnen een organisatie 
werkzaam zijn is ook bij andere creatieve professionals aanwezig (zie ook 
paragraaf 5.6.1). Voor een deel wordt dit idee gevoed door een beeld uit de 
tijd van economische groei. Omdat er toen een enorme krapte op de arbeids-
markt was, hebben veel creatieve professionals in de branche toen het dienst-
verband met de organisatie opgezegd, om als freelancer terug te keren om 
hetzelfde werk in ruil voor meer loon.

5.7 De jonge haantjes 
In hoofdstuk 4 zagen we dat de cultuur van de organisaties is te omschrijven als 
masculien en vernieuwend, en het best lijkt aan te sluiten bij jonge, mannelijke 
creatieve professionals. Ook in de twee onderzochte organisaties zijn de jonge, 
mannelijke creatieve professionals in de meerderheid. In deze paragraaf wordt 
gekeken welke betekenissen de creatieve professionals aan het jonge en mascu-
liene karakter van de creatieve professional geven in hun loopbaanwensen.

Een vrouwelijke ontwerper vertelt over een sollicitatiegesprek dat ze had bij 
een toonaangevend bureau:

‘Nou kijk je komt dus op dat gesprek, in dat gebouw dat is helemaal 
geweldig. Er staat een echt pak van Darth Vader in de hal en een Formule 
1-wagen, en alle meubels zijn helemaal design en de lampen, en het 
gebouw is helemaal geweldig. Er zit een enorme tuin achter met een 
mooi antiek tuinhuisje, een droomplek. Het lijkt helemaal hip. Leuk zeg 
maar. De plek dus gewoon, dat intimideert heel erg.’
(creatieve professional 3)

In termen van Nixon (2003) zouden de raceauto’s en sciencefictionfiguren 
gedefinieerd kunnen worden als uitingen van de jonge-hondencultuur. Deze 
uitingen blijken vrouwen niet af te hoeven schrikken. Sterker nog: voor deze 
vrouwelijke ontwerper is de cultuur zo aantrekkelijk dat ze hem als intimide-
rend ervaart, in die zin dat het níet aanvaarden van de baan een onmogelijke 
optie werd. 
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Een andere vrouwelijke ontwerper ervaart binnen de cultuur van One of a 
Kind een sterk competitie-element tussen de verschillende bureaus:

‘Nou aan de ene kant is het me meegevallen, want ik voel me wel heel 
erg relaxed en op mijn plaats. Maar ik heb wel zoiets, soms denk ik van ik 
zou me wel minder bezig willen houden met wat anderen van ons werk 
vinden. Ik vind het altijd jammer als je je altijd zo heel erg moet meten 
met andere ontwerpers. Maar ik denk dat het heel erg het circuit is zeg 
maar, een soort scene waar One of a Kind onder valt . Het zou gewoon 
leuk zijn als we allemaal individuen zouden zijn. Als we minder bezig 
zouden zijn wat zij daar nou van zouden vinden. Snap je? Dat je zo con-
tinu aan het meten bent met anderen.’
(creatieve professional 5)

Hoewel aan de ene kant het competitie-element van haar niet hoeft, ziet ze 
tegelijkertijd ook voordelen aan deze cultuur: 

‘Maar dat is ook gewoon, One of a Kind is ook gewoon een ander niveau 
dan mijn voorgaande werkgever. Want eigenlijk keek ik daar toen niet op 
neer, maar ik had niet zoiets van ik kan van die mensen echt iets leren. En 
ik heb nu, ik vind het nu wel interessant waar bijvoorbeeld [de directie] 
over denken. Ik vind het interessant om met hen overleg te hebben over 
de dingen die gemaakt worden.’
(creatieve professional 5)

Het competitie-element houdt haar ook scherp. De citaten laten zien dat het 
masculiene aspect van de organisatie en de branchecultuur een situationeel 
en gelaagd construct is, waarmee ze zich soms identificeert en soms dis-iden-
tificeert. Het competitie-element heeft voor haar als vrouw binnen de organi-
satie geen uitsluitende werking. 

In het contact met de klant, merkt ze dat het als vrouw soms wel lastig is 
om erkend te worden als creatief professional:

‘Ik ben nu met [naam organisatie] bezig, van dat toerisme en dat zijn dan 
van die mannetjes die echt voor [de mannelijke directie] komen. Dus ik 
merkte al bij het eerste gesprek dat ik met hen had, toen zaten [de direc-
tie] en ik en [een mannelijke accountmanager] geloof ik, en toen keken ze 
mij ook nauwelijks aan, echt zo van: “Ik verwacht wel dat jullie beste ont-
werper hier aan gaat werken.” En ik had echt zoiets van: “Ik zit hier.” Dus 
ik had er eigenlijk direct iets van moeten zeggen. Want zij hadden echt 
het idee dat [de directie] dit zouden gaan maken.’
(creatieve professional 5)
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In de accounts van mannelijke creatieve professionals was deze erkenning 
door de klant als creatief professional geen issue. 

Een andere vrouwelijke ontwerper, die nu als zelfstandige aan de slag is, 
ervoer een competitie-element binnen de organisatie:

R: ‘Kijk als je vijf dagen per week buffelt en rücksichtslos carrière gaat 
maken, dan zal er echt wel veel meer mogelijk zijn. Maar dan nog. 
Vrouwen profileren zich minder agressief binnen een organisatie. [...] Nou 
ik denk wel dat het te maken heeft met dat mannen dingen, dat mannen 
blijkbaar, het is heel typerend hoor wat ik je vertelde over de hoeveel-
heid mensen die dan verdwenen zijn op de kunstacademie. Ik denk dat 
mannen zich dus echt op alle fronten beter kunnen profileren als vrou-
wen, of dat daar serieuzer naar geluisterd wordt. Terwijl die net zo vaak 
lucht verkopen, als dat wij verkopen met zijn allen.’ 
I: ‘Kunnen ze zich beter profileren, of mogen ze zich beter profileren?’
R: ‘Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat ze het ook belangrijker vin-
den om zich te profileren. Mannen vinden status aanzienlijk belangrijk als 
vrouwen.’
(creatieve professional 16)

Voor haar was dit echter nooit een issue, maar ze ziet het feit dat er maar 
zo weinig vrouwelijke creatieve professionals in de branche werken als een 
gevolg van deze cultuur. Volgens haar worden vrouwen niet serieus genomen, 
maar is er ook een verschil in karakter tussen mannen en vrouwen waardoor 
er zo weinig vrouwen in de branche werken. Bovendien kunnen vrouwen met 
kinderen volgens haar niet meedoen, omdat de meeste ervoor kiezen om de 
zorg te combineren met een parttime baan. Voor haar was vooral dat laatste 
een reden om als zelfstandige aan de slag te gaan (zie ook paragraaf 5.4). 

Het account van een mannelijk senior team laat zien dat ook mannen de 
competitie binnen de organisatie als hinderlijk kunnen ervaren:

R10: ‘Als je heel lang meedraait in het reclamevak, merk je toch dat het 
een heel ziek vak is. Met heel veel haantjes. Er lopen heel veel nare men-
sen tussen. Die heb je hier ook. Bij een nieuw bureau zou dat toch wel 
een belangrijk criterium zijn.’ 
I: ‘Geen haantjes meer, bestaat dat?’
R11: ‘Nou er zullen misschien 1 of 2 haantjes zitten.’
R10: ‘Nou, ik denk dat het wel bestaat dat je mensen treft die een beetje 
op dezelfde golflengte zitten. En die een beetje voorbij gaan aan de 
gekte van de ADCN en alle prijzenfestivals en dat soort dingen. Een hele 
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hoop mensen die in de reclame zitten gaan toch voor het eigen succes 
en gaan een beetje voorbij aan het succes voor de klant .’
(creatieve professional 10 en 11)

Voor deze creatieve professionals is dit een reden om in een toekomstig 
bureau als leidinggevenden alleen samenwerking te zoeken met die mensen 
die ook de klant voorop zetten (zie ook paragraaf 5.3.2). 

Hoewel de jonge gemiddelde leeftijd in de bureaus opvallend is, is de rol van 
leeftijd in de overwegingen over toekomstige loopbaanwensen maar in één 
account terug te vinden. Een ontwerper zegt hierover:

‘Ik kan mezelf eigenlijk niet voorstellen dat als ik grijs ben, dat ik dan nog 
steeds op een studio werk. Of misschien als ik 50 ben, dat ik dan nog 
een baas boven me heb. Dat lijkt me wel, dat zie ik niet voor me nee.’
(creatieve professional 5) 

Wat ze tegen die tijd wel doet weet ze niet, al neigt ze het meest naar een 
loopbaan als autonoom kunstenaar: 

 
‘Dat [de toekomst] staat voor mij nog echt helemaal open. Ik weet ook 
niet of ik mijn hele leven ontwerper zal blijven. Dat staat voor mij ook 
nog open. [...] Fotografie vind ik heel erg leuk. Het liefst zou ik doen wat 
Andre Thijssen doet, die fotograaf die de hele wereld rondreist en overal 
foto’s neemt. Die heeft hier een gigantisch atelier waar hij al die foto’s 
sorteert onder een thema.’ 
(creatieve professional 5)

5.8 Conclusie
In dit hoofdstuk is gekeken naar thema’s in de loopbaanoverwegingen van 
creatieve professionals. In hoofdstuk 3 werd gesteld dat de betekenissen die 
in accounts gegeven worden aan cues hun basis hebben in ge(re)construeerde 
identiteiten. Op basis van de betekenissen die de creatieve professionals aan 
deze thema’s geven wordt inzicht verkregen in 1) de (re)constructies van de 
professionele identiteit door creatieve professionals, 2) de betekenissen die zij 
geven aan professionele- en managementdiscoursen in deze (re)constructies, 
en 3) de bindingen van creatieve professionals. In deze conclusie zal ik op de 
eerste twee punten dieper ingaan, waarbij de nadruk ligt op de dynamiek en 
gelaagdheid in het proces van betekenisgeving. In hoofdstuk 6 wordt vervol-
gens ingegaan op de identiteiten en de bindingen van creatieve professionals 
die worden ge(re)construeerd in dit proces.
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In de thema’s zijn eigenschappen van de symbolische identiteit van de cre-
atieve professional te herkennen, zoals die op de kunstacademie wordt 
ge(re)construeerd. De ‘mythe van de individuele creativiteit’ blijkt een belang-
rijke leidraad in de identiteitsconstructie door de creatieve professionals. 
‘Creatieve vrijheid’ en werken aan een artistiek verantwoord product zijn 
belangrijke waarden voor zowel de ontwerpers als de artdirectors en copywri-
ters. Deze waarden komen terug in het belang dat aan het niveau van de pro-
ducten wordt gehecht, de ‘creatieve vrijheid’ die door klanten wordt geboden 
en de behoefte aan ruimte voor ontwikkeling tot een zelfstandig werkende 
creatieve professional, al dan niet binnen een organisatie. Daarnaast blijkt 
passie voor het vak een belangrijke waarde in de (re)constructie van de identi-
teit van de creatieve professional op het individuele niveau. 

De analyse laat zien dat hoewel de creatieve professionals vergelijkbare 
thema’s hanteren, ze persoonlijke betekenissen aan deze thema’s geven in 
hun identiteitsconstructies. Deze betekenissen zijn bovendien situationeel 
van aard. Zo zagen we bijvoorbeeld dat het belang van een mooie opdracht 
vooral lijkt te tellen in een organisatiecontext. En tegelijkertijd dat opdrach-
ten mooier worden als het eigen klanten zijn en volledige ‘creatieve vrijheid’ 
wordt ervaren.

De thema’s zoals die zijn gefilterd uit de accounts van de creatieve professionals 
sluiten aan bij het ‘zelfstandige discours’, zoals dat ge(re)construeerd wordt op 
de kunstacademies. Nadere analyse laat zien dat in het proces van betekenis-
geving ook gebruik wordt gemaakt van het ‘autonome kunstenaar discours’, 
en het ‘professional community discours’, zoals deze op de kunstacademies, 
in de branche, en in de organisaties ge(re)construeerd worden. Creatieve pro-
fessionals kunnen zich zowel identificeren, als dis-identificeren (Elsbach, 1999) 
met de verschillende betekenissen die aan de identiteit van de creatieve profes-
sionals worden gegeven op de andere niveaus. Soms conflicteren gehanteerde 
discoursen met elkaar of met de praktijk. Om hiermee om te gaan worden ook 
eigen varianten van bestaande discoursen ge(re)construeerd. 

Een voorbeeld zagen we in de (re)constructie van het ‘zelfstandige dis-
cours’, zoals dat is terug te vinden in de accounts van de artdirectors en 
copywriters. De complexiteit van het productieproces van een tv-commercial 
maakt dat in de perceptie van de artdirectors en copywriters een loopbaan 
binnen de organisatie als best passend ervaren wordt. Om toch te kunnen 
voldoen aan de behoefte aan autonomie, (re)construeren enkele artdirectors 
en copywriters een organisatievariant van het ‘zelfstandige discours’. 

Een ander voorbeeld van het (re)construeren van nieuwe discoursen is 
terug te vinden in accounts over de klant. Veel creatieve professionals zien de 
opdracht van de klant als voorwaarde voor hun ‘creatieve vrijheid’, maar tege-
lijkertijd kan de klant de ‘creatieve vrijheid’ in de weg zitten. Onder invloed 
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van organisatiediscoursen wordt een discours ge(re)construeerd waarin een 
artistiek verantwoord product ook het beste is voor de klant. 

De betekenissen die de creatieve professionals geven aan verschillende professi-
onele- en managementdiscoursen dienen als cue in de betekenissen die creatie-
ve professionals aan de organisatie geven als ‘enabler’ dan wel als ‘constraint’. 
En tegelijkertijd is de perceptie van de organisatie als ‘enabler’ of ‘constraint’ 
een cue in de betekenissen die aan de discoursen worden gegeven.

Een voorbeeld hiervan is de betekenis die aan beloning gegeven wordt. 
Ondanks het ‘professional community discours’ dat de organisaties uitdra-
gen, is te zien dat bij sommige creatieve professionals het inkomensbeleid 
van de organisaties onbedoeld het ‘zelfstandige discours’ versterkt of leidt 
tot het vertrek naar een andere organisatie. Nixon (2003) vond vergelijkbare 
accounts in de Engelse communicatie-adviesbranche. Volgens hem versterkt 
het inkomensbeleid van communicatie-adviesbureaus de hoge mobiliteit 
in de branche. Om jezelf goed op de markt te plaatsen is het winnen van 
prijzen een belangrijk kapitaal. Dit versterkt het competitieve element en de 
‘mythe van de individuele creativiteit’ (Julier, 2000). En dus de eigenschap van 
creatieve professionals om - in plaats van loyaal te zijn aan de organisatie 
- georiënteerd te zijn op hun loopbaan en ondernemerschap en een individu-
ele manier van werken (Nixon, 2003, p. 72). In aanvulling op het onderzoek 
van Nixon laat dit onderzoek zien dat de behoefte aan financiële zekerheid 
tegelijkertijd kan leiden tot een identificatie met het ‘professional commu-
nity discours’ zoals dat wordt uitgedragen door het management, wat tot uit-
drukking komt in de voorkeur voor een loopbaan binnen een organisatie.

Een ander thema dat Nixon (2003) ook in zijn onderzoek aantrof is de 
behoefte aan constante ontwikkeling. Volgens hem is het de grootste angst 
van een creatieve professional om in herhaling te vallen. Nixon signaleert een 
generatiekloof in de Britse communicatie-adviesbranche: de jongere creatieve 
professionals omarmen nieuwe communicatievormen als internet en games, 
terwijl de oudere creatieve professionals vasthouden aan traditionele com-
municatie-uitingen als commercials. Volgens hem maakt de behoefte aan een 
constante ontwikkeling dat creatieve professionals meer loopbaangeoriën-
teerd zijn, dan dat ze zich binden aan een organisatie. Deze redeneerlijn werd 
ook aangetroffen in de accounts van de creatieve professionals in dit onder-
zoek. De accounts in dit onderzoek vullen daarbij aan, dat juist de organisatie 
door sommige creatieve professionals als ‘enabler’ voor deze behoefte ervaren 
wordt, doordat de organisatie de producten biedt die de creatieve professional 
als voorwaarde voor zijn ontwikkeling denkt nodig te hebben.

De reflecties tonen de dynamiek in de identiteitsconstructie door de crea-
tieve professionals. Afhankelijk van de situatie geven creatieve professionals 
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eigen betekenissen aan thema’s en disoursen. Dit bevestigt de observatie van 
Weick dat betekenisgeving een individueel proces is ‘in the sense that struc-
tures contained within individual minds are imposed on streams of indivi-
dual elapsed experience that are capable of an infinite number of individual 
reconstructions’ (2001, p. 202). 

De vraag die nog niet is beantwoord is: welke invloed heeft deze dynamiek 
in de identiteitsconstructies door de creatieve professionals op de commit-
ments van creatieve professionals in en aan organisaties? In overeenstem-
ming met de conclusies in hoofdstuk 4 was te zien dat het ‘zelfstandige 
discours’ een dominant discours is in de loopbaanoverwegingen van de crea-
tieve professionals, maar dat ook het ‘autonome kunstenaar discours’ en het 
‘professional community discours’ gehanteerd worden. We zagen dat de bete-
kenissen die aan de discoursen gegeven worden situationeel en gelaagd zijn, 
en kunnen leiden tot ambiguïteit in de loopbaanwensen. 

Door de thematische behandeling van de accounts kan de suggestie wor-
den gewekt dat alle thema’s en discoursen voor alle creatieve professionals 
eenzelfde rol spelen in identiteitsconstructies door creatieve professionals. 
Dit blijkt niet het geval te zijn. Uit de betekenissen die aan de thema’s en 
discoursen in de identiteitsconstructies door de creatieve professionals wor-
den gegeven, kan een drietal varianten op de identiteit van de creatieve pro-
fessional worden ge(re)construeerd. In het volgende hoofdstuk zullen deze 
(re)constructies besproken worden en zal gekeken worden naar de bindingen 
die aansluiten bij deze (re)constructies. Vervolgens wordt onderzocht of de 
identiteitsconstructies en bindingen van de creatieve professionals afwijken 
van overige categorieën. 
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6.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is gekeken naar de betekenissen die creatieve professio-
nals in hun identiteitsconstructie geven aan de diversiteit aan thema’s en dis-
coursen. Te zien was dat verschillende thema’s een rol spelen in deze identiteits-
constructie. De nadruk lag daarbij op de dynamiek en gelaagdheid van het proces 
van betekenisgeving. Hoewel er sprake is van een overlap in thema’s, zagen we 
dat de creatieve professionals eigen betekenissen geven aan deze thema’s, waar-
bij gebruik wordt gemaakt van professionele- en managementdiscoursen. 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de identiteiten die op basis van de 
accounts van de creatieve professionals ge(re)construeerd kunnen worden. 
Analyse van de interviews laat zien dat de besproken thema’s en discoursen 
niet voor alle creatieve professionals dezelfde rol spelen in hun identiteits-
constructies. Aan de hand van de thema’s van de creatieve professionals in 
hun loopbaanoverwegingen heb ik, door middel van ‘narrative structuring’ 
(zie paragraaf 3.3.4), een drietal varianten van de identiteit van de creatie-
ve professional ge(re)construeerd, te weten: 1) het Creatieve Genie, 2) de Vrij 
Gevestigde, en 3) de Organisatie Man (vrij naar Whyte, 1956). 

Als eerste zal een beschrijving worden gegeven van de drie varianten van de 
identiteit van de creatieve professional. Vervolgens wordt op basis van deze vari-
anten een uitspraak gedaan over de bindingen in en aan de organisatie van de 
creatieve professionals. Met opzet wordt hier gesproken over bindingen. In hoofd-
stuk 2 werd gesteld dat binding zowel refereert aan het identificatieproces als 
aan commitments die een mogelijke uitkomst van dit proces zijn. Aangenomen 
wordt dat niet alle identificaties tot commitment leiden. In hoofdstuk 7 zal aan 
de hand van een survey worden gekeken welke van de identiteitsconstructies wel 
tot commitments leiden. Tot die tijd wordt gesproken over bindingen.

Tot slot wordt onderbouwd dat de creatieve professionals een andere binding 
met de organisatie ervaren dan andere professionals en niet-professionals in de 
branche. Aan de hand van de redenen om te solliciteren op de huidige functie, 
de redenen om nu nog werkzaam te zijn in de organisatie en mogelijke redenen 
voor vertrek, wordt gekeken naar de identiteitsconstructies door account profes-
sionals, creatief ondersteunende functies en overig ondersteunende functies.

6.2  Drie varianten in de identiteitsconstructies 
door creatieve professionals

In hoofdstuk 4 werd beroep gedefinieerd als ‘een geïnstitutionaliseerd en 
gelegitimeerd kader rond een bepaald deel van de arbeidsverdeling’ (Mok, 
1973, p. 104). Dit kader biedt aan de individuele beroepsbeoefenaar de moge-
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lijkheid zich als zodanig aan de omgeving te presenteren en geloofwaardig-
heid te verschaffen. Dit onderzoek laat zien dat de creatieve professionals, 
afhankelijk van gepercipieerde mogelijkheden en beperkingen in de per-
soonlijke sfeer en in de organisatie- en branchecontext, drie varianten van de 
identiteit van de creatieve professional (re)construeren, door eigen betekenis-
sen te geven aan professionele- en managementdiscoursen. Deze identiteits-
constructies gaan elk gepaard met een eigen loopbaanperspectief. 

6.2.1 Het Creatieve Genie
Het Creatieve Genie heeft de passie, het talent en de inspiratie om zelfstandig 
artistiek verantwoorde producten te creëren. Daarbij wil hij of zij ongestoord 
kunnen werken, en geen beperkingen opgelegd krijgen door een specialisa-
tie, een artdirector of een klant. (Financiële) zekerheden zijn hieraan onder-
geschikt; liever honger lijden en alle tijd kunnen wijden aan een autonoom 
product, dan baden in het geld ten koste van de ‘creatieve vrijheid’. Eventueel 
is sparren met andere autonome kunstenaars een optie, mits dit de ‘creatie-
ve vrijheid’ niet in de weg zit. Erkenning van de creativiteit door anderen is 
leuk, maar geen doel.

Het Creatieve Genie identificeert zich met het ‘autonome kunstenaar discours’, 
zoals dat op de kunstacademies wordt ge(re)construeerd. Een loopbaan als zelf-
standig creatief professional die werkt aan toegepaste kunst is niet voldoende. 
De specialisatie en de klant zouden nog teveel beperkingen opleggen. 

Voor het Creatieve Genie is de organisatie een ‘enabler’ om zich verder te ont-
wikkelen binnen het vakgebied waarvoor hij of zij is opgeleid, door de mooie 
producten en de geboden begeleiding. 

De binding met de organisatie is van tijdelijke aard, omdat de organisatie 
niet die ruimte biedt die het Creatieve Genie zoekt om zich volledig te kun-
nen ontwikkelen. De binding met de organisatie stopt, zodra het Creatieve 
Genie is uitgeleerd. Hierin is het ‘professional community discours’ te her-
kennen, zoals dat op de kunstacademies ge(re)construeerd wordt. Doordat 
geen waarde wordt gehecht aan (financiële) zekerheden en het product niet 
de vrijheid biedt die het Creatieve Genie zoekt heeft het ‘professional com-
munity discours’, zoals dat wordt uitgedragen door de organisaties slechts 
een tijdelijke betekenis voor het Creatieve Genie.

6.2.2 De Vrij Gevestigde
Ook de Vrij Gevestigde heeft de passie, het talent en de inspiratie om zelfstandig 
artistiek verantwoorde producten te creëren. De Vrij Gevestigde voelt zich als 
een vis in het water in zijn vakgebied, maar wil autonomie bij het creëren van 
een toegepast product. Hierbij wil hij of zij geen creatieve beperkingen opgelegd 
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krijgen van een artdirector en zijn of haar eigen tijd kunnen indelen. De Vrij 
Gevestigde ervaart dat hij of zij de zakelijke capaciteiten heeft om zelfstandig 
klanten te acquireren en financieel het hoofd boven water te houden. Sparren 
met andere autonome kunstenaars is waardevol, mits dit de ‘creatieve vrijheid’ 
niet in de weg zit. Erkenning van de creativiteit door anderen kan helpen om 
een naam als zelfstandige te vestigen, maar is niet het belangrijkste doel. 

De Vrij Gevestigde identificeert zich met het ‘zelfstandige discours’, zoals dat 
op de kunstacademies wordt ge(re)construeerd. Een loopbaan als autonoom 
kunstenaar doet een te groot beroep op het zelf richting geven aan creatieve 
inspiratie. De Vrij Gevestigde heeft de klant nodig om richting te geven aan 
zijn of haar inspiratie. Daarnaast is een loopbaan als autonoom kunstenaar 
financieel te onzeker.

Voor de Vrij Gevestigde is de organisatie een ‘enabler’ om zich verder te ont-
wikkelen binnen het vakgebied waarvoor hij of zij is opgeleid. Ook hier zijn 
de mooie producten en de goede begeleiding belangrijke thema’s. Daarnaast 
biedt de organisatie financiële zekerheid. 

De binding met de organisatie is van tijdelijke aard. Zij stopt wanneer de 
Vrij Gevestigde zich in staat acht om voor zichzelf te zorgen, wanneer er te 
weinig ‘creatieve vrijheid’ wordt ervaren, of wanneer hij of zij is uitgeleerd. 
Hierin is het ‘professional community discours’ te herkennen, zoals dat op de 
kunstacademies wordt ge(re)construeerd. De Vrij Gevestigde is niet ongevoe-
lig voor de managementvariant van het ‘professional community discours’. 
Mooie opdrachten, autonomie, een hoog salaris en inspirerende collega’s 
kunnen de drempel verhogen om daadwerkelijk de stap te maken naar een 
loopbaan als zelfstandige. Maar de behoefte aan meer ‘creatieve vrijheid’ zal 
de Vrij Gevestigde uiteindelijk doen besluiten de organisatie te verlaten.

6.2.3 De Organisatie Man
De Organisatie Man heeft ook de passie, het talent en de inspiratie om zelf-
standig artistiek verantwoorde producten te creëren. Net als de Vrij Gevestigde 
voelt de Organisatie Man zich als een vis in het water in zijn vakgebied, en wil 
hij (of zij) autonomie bij het creëren van een toegepast product. Het liefst wil 
hij geen creatieve beperkingen opgelegd krijgen van een artdirector. Sparren 
met andere autonome kunstenaars is waardevol, mits dit de ‘creatieve vrij-
heid’ niet in de weg zit. Om zijn autonomie als kunstenaar bevestigd te zien, 
hecht de Organisatie Man grote waarde aan het winnen van prijzen.

Het ‘zelfstandige discours’ spreekt de Organisatie Man wel aan vanwege de 
autonomie die een loopbaan als zelfstandige biedt. Maar hij (of zij) ervaart 
beperkingen om daadwerkelijk een loopbaan als zelfstandige te beginnen. 
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Deze beperkingen kunnen van persoonlijke of contextuele aard zijn (bijvoor-
beeld het product). 

Een loopbaan als autonoom kunstenaar doet een te groot beroep op het 
zelf richting geven aan creatieve inspiratie. Net als de Vrij Gevestigde heeft de 
Organisatie Man de klant nodig om richting te geven aan zijn inspiratie. En 
voor een Organisatie Man geldt ook dat een loopbaan als autonoom kunste-
naar financieel te onzeker is.

Voor de Organisatie Man is de organisatie een ‘enabler’ om zich te ontwik-
kelen binnen het vakgebied waarvoor hij is opgeleid, door de mooie opdrach-
ten, het salaris en de inspirerende collega’s en leidinggevenden. 

Het is de intentie van de Organisatie Man om de binding met de organisatie 
van langdurige aard te laten zijn, omdat de organisatie een aantal belangrij-
ke voorwaarden schept om te kunnen werken aan een artistiek verantwoord 
product. In mindere mate heeft de organisatie daarbij ook een rol als ‘com-
munity’. De Organisatie Man wil binnen de organisatie doorgroeien naar een 
plaats waar volledige ‘creatieve vrijheid’ kan worden ervaren. Een plaats als 
partner in de creatieve directie heeft daarbij de voorkeur. Deze behoefte sluit 
aan bij het ‘professional community discours’, zoals dat in managementdis-
coursen wordt ge(re)construeerd. 

Het blijkt in de praktijk lastig om binnen dezelfde organisatie door te 
groeien naar de gewenste positie. Binding met de organisatie stopt, wanneer 
de groei naar een meer autonome positie wordt belemmerd. De Organisatie 
Man zal dan op zoek gaan naar een organisatie waar meer ‘creatieve vrijheid’ 
ervaren kan worden. In zijn streven naar autonomie binnen een organisatie 
lijkt hij een organisatievariant van het ‘zelfstandige discours’ te creëren. 

De term Organisatie Man is bewust gekozen. Hoewel ook vrouwelijke creatie-
ve professionals zich identificeren met de identiteit van de Organisatie Man, 
blijkt in de praktijk dat het voor hen moeilijk is om daadwerkelijk een ver-
ticale loopbaan binnen een organisatie te verwezenlijken, zoals in de vorige 
hoofdstukken te zien was. 

6.3 Bindingen van de creatieve professional
In het vorige hoofdstuk was reeds te zien dat in de thema’s die een rol spelen 
in de identiteitsconstructie door de creatieve professional, eigenschappen van 
de symbolische identiteit van de creatieve professional te herkennen zijn, zoals 
die op de kunstacademie ge(re)construeerd wordt. In de drie varianten van de 
identiteit van de creatieve professional zijn kenmerken van de symbolische 
identiteit terug te vinden; alle creatieve professionals beschouwen zichzelf als 
een creatief talent; ‘creatieve vrijheid’ en werken aan een artistiek verantwoord 
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product zijn belangrijke waarden voor zowel de ontwerpers als de artdirectors 
en copywriters; daarnaast is passie voor het vak een belangrijke waarde. 

In het proces van betekenisgeving worden drie varianten van de identiteit 
van de creatieve professional ge(re)construeerd met een bijbehorende ideale 
loopbaan: 1) het Creatieve Genie ambieert een loopbaan als zelfstandig geves-
tigd autonoom kunstenaar, 2) de Vrij Gevestigde een loopbaan als zelfstandig 
gevestigd creatieve professional, en 3) de Organisatie Man een loopbaan als 
creatieve professional binnen een organisatie.

De intensieve onderzoeksmethode van casestudy’s had als nadeel dat alleen 
die organisaties wilden meewerken, waarin binding een thema was voor het 
management. Aangenomen wordt dat managementdiscoursen het proces 
van betekenisgeving beïnvloeden. Bovendien zijn alle creatieve professionals 
in dit onderzoek werkzaam (of werkzaam geweest) in een succesvolle organi-
satie. Het situationele aspect van de identiteitsconstructie maakt dat de drie 
aangetroffen varianten van de identiteit van de creatieve professional niet 
uitsluitend zijn. Mogelijk worden andere (re)constructies aangetroffen in 
minder op succes gerichte organisaties.

De centrale vraag in dit onderzoek is wat de relatie is tussen de betekenissen die 
creatieve professionals aan hun professionele identiteit geven en hun commit-
ments in en aan de organisatie. Zoals gezegd wordt in dit hoofdstuk nog geen 
uitspraak gedaan over de commitments. Op basis van de accounts kan gecon-
cludeerd worden dat de creatieve professionals zich sterk identificeren met 
hun professie en dus een sterke binding met hun professie hebben. Daarnaast 
is binding met de organisatie mogelijk. De bindingen met de organisatie wor-
den door de meeste creatieve professionals als tijdelijk van aard gezien. Hieruit 
wordt afgeleid dat het ‘zelfstandige discours’ een sterk discours is in de iden-
titeitsconstructie door de creatieve professional. Dit wordt ondersteund door 
eerder onderzoek onder reclamebureaus, waarin tweederde van de onderzochte 
creatieve professionals aangaf een carrière als zelfstandige te overwegen (Van 
Wijk, 2000). Identificatie met de symbolische identiteit van de creatieve profes-
sional hoeft niet te leiden tot een loopbaan als zelfstandig creatief professional. 
Dat laten de varianten van de identiteit van de creatieve professional zien.

Naast binding aan de professie en binding aan de organisatie zagen we dat 
de Vrij Gevestigde en de Organisatie Man ook binding met collega’s kunnen 
ervaren. Het gaat hier zowel om calculatieve bindingen, in die zin dat deze 
creatieve professionals behoefte hebben aan een of meerdere sparringpart-
ners, als om affectieve binding in het sociale contact met collega’s. Bij de Vrij 
Gevestigde ligt de nadruk nog sterker op de collega’s als sparringpartner dan 
bij de Organisatie Man. Het sociale contact met collega’s is voor geen van de 
varianten een reden om in de organisatie werkzaam te blijven.
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Hoewel er drie varianten in de identiteitsconstructie door de creatieve profes-
sional ge(re)construeerd kunnen worden, moet aangetekend worden dat het 
hier om ideaaltypen gaat. In hoofdstuk 5 zagen we de dynamiek in de identi-
teitsconstructie. Deze dynamiek heeft tot gevolg dat meerdere varianten van 
de identiteit gehanteerd worden in de interviews. 

Het relationele aspect van de (re)constructie van identiteiten maakt bij-
voorbeeld dat de creatieve professional een identiteit kan claimen, maar dat 
deze claim wel moet worden toegekend door de ander. In het vorige hoofd-
stuk was bijvoorbeeld te zien dat de organisatie niet altijd de ruimte biedt 
die het Creatief Genie claimt. Maister (1993, in Gastelaars, 1997) onderscheidt 
drie categorieën uitvoerenden in de organisatieadvieswereld, die ook bruik-
baar zijn voor de creatieve professionals: 1) de ‘Brains’, 2) de ‘Grey Hairs’, en 3) 
de ‘Procedure’. De Brains worden erkend als ‘innoverende hoogwaardige pro-
fessionals, wier creativiteit een beetje ‘boven de wet’ moet worden geplaatst’ 
(Gastelaars, 1997, p. 85). Zij krijgen de bijzondere projecten toegekend. De Grey 
Hairs worden ingezet op standaardproblemen, waarbij ervaring een vereiste 
is. De Procedure tot slot wordt ingezet op de meer routinematige klussen. Hier 
worden meestal de startende professionals op gezet. De geclaimde creatieve 
genialiteit van de creatieve professional kan botsen met de door de organisa-
tie toegekende rol. Zoals gezegd in hoofdstuk 2 is in de identiteitsconstruc-
tie self-enhancement een belangrijk mechanisme (zie ook Weick, 1995). Door 
verschillende varianten van de identiteit te hanteren in verschillende situa-
ties, wordt voorkomen dat een creatieve professional in verlegenheid wordt 
gebracht. Bijvoorbeeld wanneer hij claimt een Organisatie Man te zijn, maar 
deze geclaimde identiteit niet wordt toegewezen door de organisatie. 

Maar ook als de gepresenteerde identiteit niet ter discussie staat, hanteren 
de creatieve professionals meerdere varianten van de identiteit van de creatieve 
professional in hun accounts. Analyse van de interviews laat zien dat de crea-
tieve professional zichzelf vaak presenteert als een Vrij Gevestigde die het liefst 
alles zelf regelt, om even later moeiteloos over te schakelen naar de Organisatie 
Man, om vervolgens te stellen dat zijn of haar creativiteit het best tot haar 
recht komt als Creatief Genie. Ook in accounts over de relatie met de organi-
satie wordt moeiteloos geschakeld tussen ‘wij de organisatie’ en ‘ik die anders 
ben dan de organisatie’, afhankelijk van de situatie die wordt geschetst. 

Verder zagen we in het vorige hoofdstuk dat in de identiteitsconstructie 
door de creatieve professional ook andere identiteiten een rol spelen, zoals 
bijvoorbeeld de identiteit van moeder. De betekenis die aan de identiteit 
van moeder wordt gegeven, beïnvloedt de betekenis die aan de professionele 
identiteit gegeven wordt. Ook deze betekenissen zijn situationeel. Zo was te 
zien dat de identiteit van moeder kan conflicteren met de identiteit van de 
creatieve professional, als het gaat om de betekenis die de creatieve profes-
sional zelf geeft aan passie voor het vak. Het moederschap vraagt zoveel tijd, 
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dat niet voldoende tijd over blijft om een gepassioneerd creatief professional 
te zijn. Deze betekenis leidt in de meeste gevallen, soms noodgedwongen, tot 
de (re)constructie van de Vrij Gevestigde. We zagen dat wanneer anderen de 
combinatie moeder en creatief professional als onmogelijk bestempelen - bij-
voorbeeld als organisaties weigeren om een parttime contract aan te bieden 
- het in de perceptie van de creatieve professional wel mogelijk is om moeder 
én parttime gepassioneerd creatieve professional te zijn. In deze betekenis 
vindt identificatie met de Organisatie Man plaats.

Ondanks deze dynamiek in betekenisgeving is uit de interviews van de cre-
atieve professionals wel een voorkeur voor een van de drie varianten te filte-
ren. De dynamiek maakt echter dat de (re)constructie van een bepaalde iden-
titeit een intrinsiek instabiele causale relatie (Giddens, 1984, in Coenen, 1987) 
heeft met de toekomstige loopbaan en meerdere loopbaanopties open staan. 

De voorbeelden laten zien dat identiteitsconstructies ‘ongoing’ zijn (Giddens, 
1991). Wat nu als de best passende identiteitsconstructie wordt ervaren, kan 
in een andere context totaal anders zijn. Immers: ‘A successful identity pre-
sentation does not require that today’s action conforms to yesterday’s, but 
demands a convincing explanation’ (Czarniawska, 2000, p. 276). Wat betekent 
dit voor de commitments? 

Leidt de tijdelijkheid van identificaties van het Creatieve Genie en de Vrij 
Gevestigde met de organisatie en collega’s tot tijdelijke commitments? Of zijn 
de identificaties te vluchtig om commitment te kunnen ervaren? Onderzoek 
laat zien dat commitment positief correleert met de duur van de aanstelling 
(Meyer en Allen, 1997, p. 43-44). Baruch (1998) vult hierbij aan dat de basis van 
organisatie commitment gelegd wordt in het commitment van de organisa-
tie aan de werknemer. Maakt in het geval van de creatieve professionals de 
tijdelijkheid van de geboden loopbaan door de organisatie, commitment aan 
de organisatie onmogelijk? 

Voordat in het volgende hoofdstuk de commitments van creatieve profes-
sionals onderzocht worden, zal eerst ingegaan worden op de vraag of crea-
tieve professionals in hun bindingen aan de organisatie afwijken van andere 
categorieën medewerkers in de onderzochte organisaties.

6.4  Thema’s in de identiteitsconstructies door 
overige medewerkers in de communicatie-
adviesbranche

Dit onderzoek geeft specifiek aandacht aan de binding van creatieve profes-
sionals in de communicatie-adviesbranche, omdat zij in de literatuur gezien 
worden als prototype van de geïndividualiseerde en ‘self-managed’ medewer-
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ker van de toekomst (Hall, 1996; Lash en Urry, 1994; Scase en Davis, 2000). 
Onderzoek laat zien dat de creatieve professionals in deze branche kenmer-
ken van moderne professionals hebben (Leisink, 1995; Van Wijk, 2000). In de 
inleiding werd aan de hand van diverse onderzoeken geconstateerd dat pro-
fessionals organisatie commitment kunnen ervaren, maar dat dit mogelijk 
niet leidt tot de intentie om te blijven. In veel van deze studies wordt aange-
nomen dat professionals hierin afwijken van andere functiecategorieën. 

Creatieve professionals zijn niet de enige professionals in de communica-
tie-adviesbranche die een invloedrijke rol spelen in het primaire proces. Veel 
senior account medewerkers vertonen ook kenmerken van de moderne pro-
fessional, volgens de definitie zoals gegeven in de inleiding. Net als creatieve 
professionals hebben zij hoogwaardige taken, zijn ze niet programmeerbaar 
en worden de opdrachten in samenspraak met de opdrachtgever vastgesteld. 
Geldt voor hen niet dezelfde uitzondering als het gaat om de effecten van 
organisatie commitment? Vergelijking van beide categorieën medewerkers 
kan antwoord geven op deze vraag en informatie over de (mogelijk) bijzon-
dere situatie van creatieve professionals.

In deze paragraaf wordt onderzocht of de creatieve professionals in hun bin-
dingen met de organisatie afwijken van andere beroepsgroepen in de twee 
organisaties. Aan de hand van de accounts over loopbanen van de overige 
medewerkers in de onderzochte organisaties, worden de identiteitsconstruc-
ties door de overige functies beschreven. Om recht te doen aan het relationele 
aspect van de identiteitsconstructies door de overige medewerkers, zou een 
uitgebreide analyse van professionele- en managementdiscoursen ten aan-
zien van de overige functies gerechtvaardigd zijn. Aangezien de focus van dit 
onderzoek ligt op de creatieve professionals, is ervoor gekozen hier slechts 
kort aandacht aan te besteden tijdens het bespreken van de accounts.

6.4.1 Verklaring van de indeling in categorieën
Bij de beschrijving van de analyse is een indeling in functiecategorieën gemaakt. 
In eerdere onderzoeken in de branche (Leisink en Spaninks, 1993; Van Wijk, 2000) 
is aan de hand van Mok (1994) een onderscheid gemaakt tussen professionals en 
ondersteunende functies op basis van de mate van professionele autonomie in de 
functie. Mok onderscheidt in de regels omtrent de inhoud van het werk profes-
sionele- en taakautonomie. Professionele autonomie is ‘de vrijheid om arbeidsta-
ken zelf te bepalen en de methode te kiezen waarlangs deze uitgevoerd worden’ 
(Mok, 1994, in Leisink, 1995, p. 64). Taakautonomie is de ‘vrijheid om voorgeschre-
ven arbeidsactiviteiten op eigen manier uit te voeren’ (Mok, 1994, in Leisink, 1995, 
p. 64). In dit onderzoek is op basis van de functie-inhoud een verder onderscheid 
gemaakt naar creatieve professionals en account professionals. Verder blijkt uit 
de interviews dat er verschillen worden aangetroffen tussen de ondersteunende 
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functies. Dit heeft geleid tot de volgende indeling in categorieën:

Creatieve professionals: ontwerpers, artdirectors en copywriters
Account professionals: projectleiders, account managers, account directors, cli-
ent service directors en strategie.
Creatief ondersteunende functies: dtp, traffic, productie, RTV-medewerkers, web-
masters
Overig ondersteunende functies: ICT-medewerkers, boekhouding, officemedewer-
kers, receptie, account assistentes en account executives.

6.4.2 De account professionals 
De account professionals in de twee organisaties zijn verantwoordelijk voor 
het contact met de klant. Het is hun verantwoordelijkheid om de vraag van 
de klant te vertalen in een opdracht naar de creatieve professionals, en om 
samen met de creatieve professionals het product van de creatieve profes-
sionals te verkopen aan de klant. Daarnaast zijn de account professionals 
verantwoordelijk voor het bewaken van de budgetten en de tijdsplanning. 
Relationele- en procesvaardigheden zijn hierbij van groot belang.

De meeste account professionals hebben een brede commerciële oplei-
ding gevolgd, waarmee ze diverse kanten op kunnen. Ze ontwikkelen hun 
identiteit als account professional met name gedurende hun loopbaan bin-
nen organisaties. Een professionele identiteit, zoals creatieve professionals 
die krijgen aangereikt op de kunstacademie ontbreekt in de accounts van de 
account professionals. Een projectmanager zegt hierover:

‘Ik kan me heel goed voorstellen dat het voor jongeren, en zo heb ik dat zelf 
ook ervaren, het best wel moeilijk is te ontdekken wie jezelf bent en waar je 
interesses het meest naar uitgaan. Of waar je in zou willen werken. Ik heb wel 
eens het gevoel dat ontwerpers dat niet helemaal zien. Die zijn natuurlijk altijd 
vrij creatief geweest en zaten op de middelbare school altijd al in schriftjes 
te tekenen. Waren heel veel met dat soort dingen bezig. En dan ga je naar het 
grafisch lyceum of dan ga je meteen naar de kunstacademie. Het is een soort 
recht pad. En je wordt grafisch ontwerper, en je wordt senior ontwerper, en je 
begint misschien een eigen bedrijf, en that’s it . Maar ik heb het gevoel dat ik 
heen en weer ga en die wisselingen die worden steeds smaller.’
(account professional 2)

Zowel de creatieve professionals als de account professionals noemen de 
klanten van de organisatie als reden om te solliciteren op de huidige functie. 
We zagen dat het bij de creatieve professionals voornamelijk gaat om de ‘crea-
tieve vrijheid’ die de opdrachten bieden. De account professionals zijn vooral 
geïnteresseerd in de klant zelf: 
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‘Nou ik kende het bureau maar heel zijdelings. [...] Dus het ging niet zozeer om 
Effect. Smulwereld [fictieve naam, EW] leek me wel grappig om te doen. Want 
ik zag wel, die hadden toen zo’n 40 restaurants of zo toen ik bij Effect begon.’
(account professional 9)

In de professionele identiteit van de account professionals spelen relationele 
vaardigheden een belangrijke rol, zowel in het contact naar de klant als naar 
de creatieve professionals. Het citaat van de account director laat zien dat 
het niveau van de opdrachten bepaalt of de werkzaamheden als interessant 
worden beoordeeld. Grote klanten roepen vaak de hulp in van reclamebu-
reaus voor de ontwikkeling van een totaalconcept voor een product. Dit komt 
de verwachtingen over afwisseling en uitdagendheid van de werkzaamheden 
ten goede. Bij de account professionals geldt dat het niveau van het klanten-
pakket in combinatie met het uiteindelijke product nauw samenhangt met 
het imago van de organisatie: 

‘Maar het was wel een dermate professioneel bureau met zulke leuke 
klanten, daar wil ik wel werken. [...] Ja, Effect sowieso als het Ajax van de 
reclame, daar wilde ik wel werken.’
(account professional 5)

Voor deze account director zijn naast een interessant klantenpakket, de ver-
wachte doorgroeimogelijkheden een belangrijke reden om te solliciteren. 
Het gaat hierbij om groeien in de functie, maar hieraan gekoppeld is de wens 
om door te groeien naar een hogere functie; veel account professionals heb-
ben de hoop ooit een positie in het managementteam te bemachtigen. Een 
client service director vertelt:

‘Er waren ook nog allerlei gesprekken gevoerd met de directie. [...] “Nee, 
je kan niet in de directie, want we zitten hier al met genoeg. En wat er 
op langere termijn gebeurt weet niemand”. Dus er zijn niet op dat front 
toezeggingen gedaan, maar wel van: ”We hebben je graag hier en je kunt 
ook op een andere manier groeien”.’
(account professional 4)

De redenen om werkzaam te blijven in de organisatie zijn divers, zoals het 
citaat van een account director laat zien: 

‘Mensen heel hulpvaardig, open, gewoon voor hetzelfde gaan, hetzelfde 
doel nastreven. Ik bedoel uiteindelijk gaat het allemaal om het ‘pleasen’ 
van de klant . Toegankelijk, sociaal, mensen vangen elkaar op als het moet, 
dat is ook heel belangrijk. [...] Anders had ik er niet zo lang gezeten. Ja, 
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het is wel echt zo. Het is een soort familiegevoel. [...] Ik moet wel mezelf 
kunnen zijn en dat kan ik hier. [...] Het was absoluut wel de bedoeling om 
door te groeien. Was dat niet gebeurd dan, ik bedoel ik heb ook wel 
ambities. Dan kan de sfeer nog zo goed zijn je moet ook wel uitdaging 
blijven houden in je werk. En dat heb ik altijd gehad.’
(account professional 6)

Het uitgesproken enthousiasme van de account director in bovenstaand 
citaat is een uitzondering. Maar het citaat geeft wel goed de verschillende 
aspecten weer waar account professionals het al dan niet werkzaam blijven 
in de organisatie op beoordelen. De belangrijkste reden om te blijven is het 
werken met de verschillende klanten. Om je werk goed te kunnen doen is een 
goede samenwerking binnen het team belangrijk; iedereen moet hetzelfde 
doel en dezelfde ‘professionaliteit’ hebben. Maar net als bij de creatieve pro-
fessionals zijn collega’s ook belangrijk voor de sociale contacten. 

Sterker nog dan bij de creatieve professionals is het werk van account pro-
fessionals gekoppeld aan de doelen van de organisatie. Of zoals een account 
director zei:

R: ‘De binding is met name op het werkniveau. De manier van samenwer-
ken, instrumenten die je daar bij hebt. Die creëren voor een groot deel 
de binding. En ik heb niet het idee dat de binding voornamelijk bij Effect 
is via het werk en niet zozeer via de personen. [...] Met de professionele 
binding zou er ook een binding met het bedrijf moeten zijn. Niet alleen 
met de projecten die je doet bij dat bedrijf.’
I: ‘Je zegt met de professionele binding zou er dus ook een binding met 
het bedrijf moeten zijn, is dat voor jou hetzelfde?’
R: ‘Voor mij wel. Ja!’
(account professional 5)

De citaten laten zien dat voor account professionals - net als voor de creatieve 
professionals - zowel het werk als de organisatie, de leidinggevenden en colle-
ga’s belangrijke redenen zijn om te blijven. Net als bij de creatieve professio-
nals komt de waardering van de andere entiteiten voort uit de betekenissen 
die aan de professionele identiteit worden gegeven. 

Bij de redenen om te solliciteren was al te zien dat de account professio-
nals grote waarde hechten aan doorgroeimogelijkheden. De geboden door-
groeimogelijkheden spelen een belangrijke rol in de loopbaanoverwegin-
gen van de account professionals. Net als de creatieve professionals spreken 
ook de account professionals de ambitie uit om door te groeien naar meer 
autonomie, zowel binnen de functie maar vooral ook naar een hogere func-
tie: 

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent



152  Ruim baan voor creat ief  ta lent ,  hoofdstuk 6

‘Over 3 jaar wil ik graag bij een middelgroot bureau zou ik toch wel deel 
willen uitmaken van het managementteam. Of een andere mogelijkheid 
is dat je op een gegeven moment toch je eigen bureau begint . Dat kan 
altijd gebeuren.’
(account professional 1)

Een hogere functie geeft niet alleen meer autonomie maar ook meer erken-
ning voor de werkzaamheden. Anders dan bij de creatieve professionals kan 
deze autonomie in de beleving van deze account manager alleen binnen een 
organisatie verwezenlijkt worden. Het handelen van de account professionals 
wordt in sterke mate bepaald door de doelen van de organisatie, namelijk 
een creatief product maken voor een tevreden klant. Om dit te bereiken zul-
len ze altijd afhankelijk zijn van creatieve professionals.

Binnen de bureaus moeten de account professionals omgaan met het 
spanningsveld tussen creativiteit en de klant. Dat is wat de baan ook aantrek-
kelijk maakt. Bovendien zorgen de verschillende klanten voor afwisseling in 
het werk. Nadeel is dat hun werk binnen communicatie-adviesbureaus vaak 
ondergeschikt is aan dat van de creatieve professionals. Bij het behalen van 
een succes, zijn het uiteindelijk toch vooral de creatieve professionals die de 
erkenning krijgen. Daar komt bij dat creativiteit een ongrijpbaardere eigen-
schap is. Een account professional wordt geacht een constant hoge kwaliteit 
te handhaven in het contact met de klant. Alleen als hij of zij ergens een 
steekje heeft laten vallen in het contact met de klant blijft dat niet onbespro-
ken.

In beide organisaties hanteert het management ook een ‘professional com-
munity discours’ voor de account professionals. De organisaties profileren 
zich als marktleiders, met een interessant klantenpakket, een collegiale, 
informele werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden. 

Anders dan bij de creatieve professionals wordt in het ‘professional com-
munity discours’ weinig nadruk gelegd op de ontwikkelmogelijkheden. 
Hoewel er bij Effect doorgroeimogelijkheden zijn worden hierover nooit kei-
harde beloften gedaan. Bij One of a Kind is sprake van een platte organisatie 
en is doorgroeien als account professional niet mogelijk. Bij Effect maken de 
verschillende functieniveaus binnen account doorgroeien mogelijk, maar in 
de praktijk blijkt doorstromen naar een hogere functie slechts voor een klei-
ne groep weggelegd. Volgens een van de directeuren vragen de hogere func-
ties bij de account professionals om relationele expertise (Gastelaars, 2006), 
en worden bij de lagere functies alledaagse relationele vaardigheden en met 
name procesvaardigheden gevraagd. Niet iedereen heeft relationele expertise 
in huis. Daarbij is er ook niet genoeg ruimte aan de top om alle account pro-
fessionals mét deze expertise door te laten groeien.
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We zagen dat de account professionals gericht zijn op een carrière binnen de 
organisatie. In de betekenis die zij aan het ‘professional community discours’ 
geven, spelen doorgroeimogelijkheden wel een belangrijke rol. Een gebrek aan 
doorgroeimogelijkheden wordt door alle account professionals als mogelijke 
reden voor vertrek gegeven. Net als bij de creatieve professionals geldt voor de 
account professionals dat doorgroeien makkelijker gaat door te jobhoppen. 
Soms betekent de doorgroei alleen een andere titel en een ander salaris, maar 
worden bij de nieuwe werkgever dezelfde taken gedaan. Bij Effect is het ook 
geen vreemd verschijnsel dat account medewerkers daadwerkelijk doorgroeien 
bij een ander bureau om daarna in een hogere functie terug te keren bij Effect. 

Een andere optie om door te groeien is om de stap naar de klantzijde 
te maken. Hoewel de meeste van hen bewust hebben gekozen om te wer-
ken voor een communicatie-adviesbureau, overweegt met name een aantal 
account professionals bij Effect om ooit de stap naar de klantzijde te maken. 
Een account director zegt hierover:

‘Nou, in ieder geval het marketing gedeelte, dat is heel sterk aan klantzij-
de. [...] En dan word ik klant gewoon, [...], dan word ik klant van Effect . Dat 
is wel weer leuk. [...] Dan zorg ik dat ze helemaal gek worden van me.’
(account professional 6)

Voor de account professionals is een bijkomend voordeel van het werken aan 
de klantzijde, dat ze zich volledig wijden aan hun marketingtaak en daar ook 
de erkenning voor krijgen.

Ook bij de account professionals is te zien dat de organisatie zowel de rol 
van ‘enabler’ als ‘constraint’ heeft. Toch is deze rol anders dan bij de crea-
tieve professionals. In het geval van de account professionals is er geen sprake 
van een conflict tussen de symbolische professionele identiteit zoals die in 
opleidingen wordt aangedragen, en de professionele identiteit, zoals die door 
de organisatie wordt ge(re)construeerd. Sterker nog, de organisatie lijkt een 
meer prominente rol te hebben in de (re)constructie van een symbolische 
identiteit van de account professional. In het individuele proces van bete-
kenisgeving kan de organisatie wel degelijk als ‘constraint’ ervaren worden 
door de account professionals.

6.4.3 Creatief ondersteunende functies
De creatief ondersteunende functies zetten onder leiding van de creatieve 
professionals de ideeën van de creatieve professionals om in een concreet 
product. Hierbij spelen creativiteit, maar vooral relationele en procesvaardig-
heden een belangrijke rol. De creativiteit van deze groep is meer gestandaar-
diseerd, en wordt ingekaderd door de ideeën van de creatieve professionals. 
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De creatief ondersteunende functies hebben door de diversiteit in functies 
een gemêleerde opleidingsachtergrond. De meeste studio-, traffic- en productie-
medewerkers en de webmasters hebben het grafisch lyceum gedaan. Het grafisch 
lyceum leidt op tot ondersteunende functies in de communicatie-adviesbranche, 
waarbij de één zich meer heeft gespecialiseerd in de vormgeving en de ander 
meer in de trajectondersteuning. Bij RTV hebben de meeste medewerkers geen 
specifieke opleiding gevolgd; ze zijn het vak ingerold via totaal andere banen.

Net als bij de creatieve professionals, wordt bij de creatief ondersteunende 
functies de aantrekkelijkheid van de functie in hoge mate bepaald door de 
creatieve kwaliteit van de producten. Een dtp-er zegt hierover:

‘Ik wilde wel dat er kwalitatieve dingen gemaakt werden. En toen kwam 
ik tot de conclusie dat One of a Kind qua werk me heel erg aanspreekt . 
Dus hetgeen wat ze doen, de klanten die ze hebben.’
(creatief ondersteunend 2)

In tegenstelling tot de creatieve professionals gaat het voor de creatief onder-
steunende functies niet zozeer om de ontwikkelmogelijkheden die voorko-
men uit het product, maar is de verwachting dat het interessanter is om een 
mooi idee uit te werken dan een doorsnee idee.

‘Het is een prima bureau, met mooi werk en leuke mensen. Er hangt een 
goede sfeer.’
(creatief ondersteunend 3)

Waar de creatief ondersteunende functies dezelfde redenen aangaven om te 
solliciteren als de creatieve professionals is er een verschil in de redenen om 
te blijven. Voor de creatief ondersteunende functies maakt het totaalpakket 
van uitdagende werkzaamheden, organisatie en collega’s dat ze blijven. Meer 
dan bij de creatieve professionals ligt hierbij de nadruk op het sociale aspect 
van de organisatie. 

Een verklaring hiervoor is te vinden in het verschil in beroep tussen crea-
tieve professionals en de creatief ondersteunende functies. Het is de taak van 
de creatief ondersteunende functies om de ideeën van de creatieve profes-
sionals uit te voeren en/of te vervolmaken. Dat maakt dat ze minder profes-
sionele autonomie hebben dan de creatieve professional. In de betekenis die 
een studio medewerker aan zijn professionele autonomie geeft is de onder-
steunende taak van zijn functie terug te vinden:

R: ‘Sommigen hebben het al helemaal in hun hoofd zitten. Dan ben je 
bijna uitvoerder. Maar ik heb nog wel een paar van die artdirectors die 
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me helemaal de vrije hand geven. Dat is wel lekker.’
I: ‘Want hoe is het dan, als je alleen maar uitvoerder bent?’
R: ‘Nou, dat is gewoon onderdeel van mijn werk. Dat is helemaal geen 
probleem. Kijk, ik maak ook gewoon correcties, het gewone studiowerk 
doe ik natuurlijk ook. Dat is gewoon onderdeel van mijn werk dus dat is 
helemaal geen probleem. Maar je hebt hier wel aardig de vrijheid en dat 
is wél lekker. Dus ik kan hier wel regelmatig mijn ei kwijt . En we hebben 
natuurlijk ook grote klanten. Dus we hebben ook de mógelijkheid om 
leuke dingen te maken.’
(creatief ondersteunend 3)

Het citaat van de studiomedewerker laat tegelijk zien dat de creatief onder-
steunende functies wel autonomie zoeken in hun werk. De meeste zijn tevre-
den met een grote mate van taakautonomie en met een klein stukje profes-
sionele autonomie. 

Toch zoekt een aantal van hen meer professionele autonomie, in de zin 
van ‘creatieve vrijheid’. Voor de meeste zit die autonomie voldoende in de 
huidige functie, maar een sommigen identificeren zich met de identiteit van 
de creatieve professional, en hopen ooit als creatief professional aan de slag 
te kunnen. Ze zijn zich ervan bewust dat de bureaus hoge eisen stellen aan 
creatieve professionals, waardoor doorstroming van de creatief ondersteu-
nende functies naar het niveau van creatieve professional bijna onmogelijk 
is. Het ontbreken van een opleiding tot creatief professional lijkt hierbij een 
uitsluitende factor te zijn. Een webmaster vertelt:

‘Alleen doorstromen naar de huisstijlen en dat soort dingen, dat is lastig, 
omdat ze daar eigenlijk alleen maar kunstacademie op hebben zitten. En 
dat je meer, ja, dat je daar op stuk loopt zeg maar.’
(creatief ondersteunend 1)

Volgens de webmaster is een loopbaan als zelfstandige de meest reële optie 
om toch als creatief professional aan de slag te kunnen. Hierin is identificatie 
met het ‘zelfstandige discours’ van de creatieve professionals te herkennen.

In het ‘professional community discours’, zoals de managers dat 
(re)construeren voor de creatief ondersteunende functies, ligt ook de nadruk 
op de huidige baan die geboden wordt en niet op de ontwikkelmogelijkheden.

Veel medewerkers in creatief ondersteunende functies geven meer calcula-
tieve redenen voor een mogelijk vertrek; er wordt niet erg goed betaald en 
een hoger loon wordt vaak als mogelijke reden voor vertrek genoemd. Vaak 
betekent vertrek doorstromen naar een ander bureau. De behoefte aan een 
hoger loon kan ook leiden tot de wens om als freelancer aan de slag te gaan. 
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Bureaus huren voor ondersteunende creatieve functies regelmatig freelan-
cers in die makkelijk het dubbele kunnen verdienen en dan ook nog meer 
hun eigen tijd kunnen bepalen. Maar hoewel de beloning wel als argument 
wordt aangevoerd hangt een eventueel vertrek uiteindelijk meer af van de 
aantrekkelijkheid van het totaalplaatje van werk, organisatie, leidinggeven-
den en collega’s. 

Bij de (re)constructie van de identiteit van de creatief ondersteunende func-
ties zien we dat er zowel een rol is weggelegd voor de opleidingen als voor de 
organisatie. In de symbolische identiteit, zoals die wordt ge(re)construeerd 
is dienstbaarheid een belangrijk kenmerk. Binnen de organisatie wordt met 
behulp van managementdiscoursen een nadere invulling aan deze identiteit 
gegeven door de creatief ondersteunende functies. De organisatie als ‘com-
munity’ heeft hierbij een belangrijke betekenis. Op individueel niveau kan 
de organisatie tegelijkertijd ook als ‘constraint’ worden ervaren, als het gaat 
om arbeidsvoorwaarden die geboden worden. 

Een aantal creatief ondersteunende medewerkers identificeert zich met de 
identiteit van de creatieve professional en streeft naar meer autonomie bin-
nen het werk. Zij ervaren de organisatie als ‘constraint’, omdat deze de claim 
van de identiteit van de creatieve professional niet toekent aan de ondersteu-
nende functies.

6.4.4 Overig ondersteunende functies 
De overig ondersteunende functies spelen geen rol in het primaire proces 
van de organisatie. Binnen gestandaardiseerde werkprocessen worden van 
hen relationele en procesvaardigheden gevraagd.

De categorie overig ondersteunende functies laat een mogelijk nog diver-
ser beeld zien in de opleidingsachtergrond, dan we bij de andere twee func-
tiecategorieën zagen. Veel medewerkers hebben geen specifieke opleidings-
achtergrond voor de huidige functie en zijn bij toeval in de baan gerold, via 
een tip van kennissen of het uitzendbureau. 

De overig ondersteunende functies noemen afwisselende werkzaamheden en 
het imago van de organisatie belangrijke redenen om te solliciteren op de 
huidige functie. Bij deze groep heeft het imago niet zozeer betrekking op 
hun eigen werkzaamheden, maar op de sfeer en de uitstraling van de bran-
che. De verwachte informele sfeer binnen communicatie-adviesbureaus trok 
veel van deze medewerkers aan.

In deze categorie zijn drie verschillende groepen te onderscheiden in hun 
redenen om te solliciteren. Voor de eerste groep was de keuze voor de hui-
dige functie niet zo bewust. Deze groep gaf aan een carrièreswitch te willen 
maken, maar nog niet goed te weten wat en hoe. Deze medewerkers zochten 
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naar een baan die voldoende afwisseling zou bieden, tot ze besloten hadden 
wat ze nu werkelijk wilden gaan doen. Een office-manager vertelt:

‘Toen heb ik me voorgenomen om een tijdje niet in de hotellerie te gaan 
werken. [...] Weet je ik moet gewoon kijken wat mijn sterke punt is. Mijn 
sterke kanten zijn organiseren, communiceren en gewoon aanpakken. Een 
hoop aanpakken en doen, oplossen waar problemen liggen.’
(overig ondersteunend 1)

Voor deze groep geldt dat ze zich in het gesprek met derden dis-identifi-
ceert met het eigen werk. Identificatie is vooral gericht op het imago en pro-
duct van de organisatie en de collega’s. Deze identificatie wordt als tijdelijk 
benoemd.

De tweede groep heeft wel een opleiding voor de huidige functie gevolgd. 

‘ En ik had zoiets, het lijkt me toch leuk om iets buiten de IT branche, wel 
in een IT functie, maar in een andere branche te werken [...] Je had zeg 
maar toch een bepaald beeld gevormd over de reclamebusiness, snel en 
hip en jong, en ja, in zekere zin werd daar wel aan voldaan. Maar toch 
ook met een stuk professionaliteit erbij.’
(overig ondersteunend 3)

Het citaat van deze ICT-er laat zien dat hij zich identificeert met zijn eigen 
beroep. Maar de creatieve omgeving en de informele werksfeer maken zijn 
baan extra bijzonder. Anderen geven aan de omgeving wel te waarderen, 
maar hun werk net zo goed, of misschien wel beter bij een ander bedrijf te 
kunnen doen. De waardering voor het werk van de ondersteunende functies 
is vaak laag, omdat zij niet bij het primaire proces betrokken zijn.

‘Maar voor mij is het belangrijk dat als ik naar mijn werk ga dat ik niet zoiets 
heb van: “Oh god hoe kom ik vandaag nou weer door?” Dat heb ik dus niet . 
Dan denk ik van, dan zit ik wel op een goede plek. Weet je, en dat ik dan 
goede collega’s heb, dat het een leuke werksfeer is, dat het nog leuk ver-
dient, dat is natuurlijk ook best wel belangrijk. Want alleen maar leuk werk 
en niet verdienen daar wordt de huur ook niet van betaald. Maar het is voor 
mij niet het belangrijkste, goed verdienen. Dat staat op de tweede of derde 
plaats. Ik vind het heel belangrijk dat je plezier hebt in wat je doet.’
(overig ondersteunend 2) 

Het citaat van deze receptioniste dient als voorbeeld voor de derde groep. Deze 
groep is vaak ongeschoold en op zoek naar een leuke baan. Afwisselende werk-

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent



158  Ruim baan voor creat ief  ta lent ,  hoofdstuk 6

zaamheden, een informele sfeer en leuke collega’s waren doorslaggevende 
redenen om te solliciteren. 

De medewerkers in deze groep identificeren zich met hun taken, die sterk 
organisatiegebonden zijn, het creatieve en informele imago van de organisa-
tie en vooral met de collega’s. In tegenstelling tot de eerste groep wordt deze 
identificatie niet als tijdelijk benoemd.

Voor alle overige ondersteunende functies geldt dat het totaalpakket dat de 
organisatie biedt de reden is om werkzaam te blijven in de organisatie. De 
overig ondersteunende functies is de enige categorie die het thema ‘ontwikke-
ling’ als reden om te solliciteren niet naar voren bracht in de interviews. Dit 
lijkt ook logisch gezien de afwezigheid van mogelijkheden om door te groeien 
naar een hogere functie. Maar met name bij de eerste twee groepen in deze 
categorie wordt bij de redenen voor een mogelijk vertrek toch de mogelijkheid 
zich verder te ontwikkelen genoemd. Een account executive zegt hierover: 

‘Kijk bij mij gaat het niet zozeer om het doorgroeien, maar meer om 
het feit dat je bezig bent met dingen die je wakker houden. En dat je 
het gevoel hebt dat je nog op een stijgende lijn bezig bent. Het gaat 
me helemaal niet om een nieuwe titel of nog niet eens, ja nu heb ik een 
eigen huis dus dan begint salaris toch belangrijker te worden, maar dat 
ligt voor mij absoluut niet de nadruk op. En ik vind soms dat het daar wel 
eens teveel aan beladen wordt. Van “iedereen wil altijd maar doorgroei-
en”. Daar gaat het niet om. Het gaat meer om het wakker blijven.’ 
(overig ondersteunend 4)

Het is opvallend dat een aantal medewerkers van de eerste groep van de ove-
rig ondersteunende functies de ambitie uitspreekt om zich verder te ont-
wikkelen binnen de organisatie. Bij de sollicitatie waren zij daar niet op uit. 
Probleem is dat de mogelijkheden daarvoor beperkt zijn; beide organisaties 
zaten helemaal niet te wachten op ondersteunend personeel dat hogerop wil, 
en doorschuiven naar een andere functie blijkt niet mogelijk binnen de twee 
organisaties. Vanuit de organisaties wordt op de behoefte aan ontwikkeling 
naar een andere functie vaak gereageerd met een ‘take it or leave it’. Veel van 
hen verwachten dat het gebrek aan ontwikkelmogelijkheden reden voor een 
eventueel vertrek zal worden, al hopen de meeste van hen dat ze toch binnen 
de organisatie een kans krijgen. 

Voor medewerkers uit de tweede groep geldt dat zij soms het gevoel heb-
ben dat er door de organisatie te weinig wordt geïnvesteerd in nieuwe ont-
wikkelingen op hun vakgebied. Om bij te blijven zal een eventuele overstap 
gemaakt moeten worden naar een organisatie waar hun functie meer in het 
primaire proces zit. 
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De meeste medewerkers vinden dat ze nu nog goed op hun plek zitten. 

Als er al gesproken kan worden over de (re)constructie van een beroepsiden-
titeit bij de overig ondersteunende functies, is deze binnen de organisatie 
sterk gerelateerd aan de functie binnen de huidige organisatie. In de loop-
baanoverwegingen van deze medewerkers ligt de nadruk op de organisatie 
als werkgemeenschap, maar vooral als ‘community’ (Bailey, 1977). Hoewel ze 
zich sterk identificeren met de organisatie, beseffen de overig ondersteunen-
de functies dat ze hun werk in elk type organisatie kunnen doen. 

In de meeste accounts van de overig ondersteunende functies ontbreken 
professionele discoursen, zoals die in opleidingen ge(re)construeerd worden. 
Voor een aantal kan dit worden verklaard, doordat er geen opleiding gevolgd is, 
en ook niet wordt vereist voor de functie. De baan moet leuk zijn, maar sociale 
contacten met collega’s zijn ook belangrijk. Door deze groep wordt de organisa-
tie voornamelijk ervaren als ‘enabler’ in het realiseren van deze wensen. 

Daarnaast valt op dat een groot deel van de overig ondersteunende func-
ties nog of weer zoekende is naar een nieuwe functie of beroep. Voor hen 
is de huidige baan een min of meer toevallige en tijdelijke manier om geld 
te verdienen. Voor nu voldoet de organisatie als werk- en leefgemeenschap, 
maar in de toekomst wordt meer uitdaging gezocht in het werk. Voor deze 
groep is de organisatie een belangrijke ‘constraint’ om dit doel te bereiken, 
aangezien de organisaties geen ruimte bieden voor verdere ontwikkeling.

6.5  Verschillen tussen creatieve professionals 
en de overige medewerkers in de  
communicatie-adviesbranche 

Voor creatieve professionals geldt dat identificatie met de professionele dis-
coursen, zoals deze op de opleiding aangereikt worden, in combinatie met 
managementdiscoursen kan leiden tot een als tijdelijk gedefinieerde band 
met de organisatie. Een kenmerk van de creatieve professionals is dat zij 
eigenaar van hun creativiteit zijn. Zij kunnen onafhankelijk van een orga-
nisatie hun beroep uitoefenen en hun professionele identiteit handhaven. 
Hoewel de creatieve professionals de organisatie ook als ‘enabler’ ervaren in 
de (re)constructie van een professionele identiteit, is de organisatie in poten-
tie een ‘constraint’ in hun streven naar autonomie. 

Dit laatste geldt voor de creatief ondersteunende medewerkers die zich 
meer identificeren met de creatieve professionals, dan met hun eigen beroep. 
Ook in hun loopbaanoverwegingen is het ‘zelfstandige discours’ als domi-
nant discours terug te vinden. Voor het merendeel van de creatief onder-
steunende functies geldt dat zij zich identificeren met het discours zoals dit 
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wordt ge(re)construeerd op de grafische school. In dit discours staat niet de 
‘creatieve vrijheid’, maar ‘creativiteit in dienst van de creatieve professional’ 
centraal. Hoewel ook de creatief ondersteunende functies onafhankelijk van 
de organisatie hun beroepsidentiteit kunnen behouden, zagen we dat anders 
dan bij de creatieve professionals de identiteitsconstructie vooral gekoppeld 
is aan een loopbaan binnen een organisatie. De creatief ondersteunende 
functies ervaren de organisatie als een ‘enabler’ in de (re)constructie van 
een beroepsidentiteit, waarin het meewerken aan een mooi product en de 
‘community’ een belangrijke rol spelen. De organisatie wordt vooral als ‘con-
straint’ ervaren in de geboden secundaire arbeidsvoorwaarden. 

De professionele identiteit van de account professionals wordt vooral binnen 
de organisatie ge(re)construeerd. De account professionals functioneren binnen 
de gestelde richtlijnen van de organisatie in hun contact met de klanten van 
die organisatie. Anders dan bij de creatieve professionals heeft de professionele 
identiteit van de account professional zonder de context van een organisatie 
geen betekenis. Dit verklaart waarom de identiteit van de account professional 
gekoppeld is aan een loopbaan binnen de organisatie. Voor de account pro- 
fessionals is de organisatie een belangrijke ‘enabler’ in de (re)constructie van de 
professionele identiteit, maar worden tegelijkertijd beperkingen ervaren in de 
geboden doorgroeimogelijkheden binnen de functie.

Bij de overig ondersteunende functies ontbreekt in de meeste gevallen een 
beroepsidentiteit. Met uitzondering van een kleine groep is in de (re)constructie 
van de beroepsidentiteit een belangrijke rol weggelegd voor de organisatiecon-
text. De loopbaanwensen zijn dan ook vooral organisatie georiënteerd. Voor 
hen zijn de mogelijkheden die organisaties hen bieden als ‘community’ de 
belangrijkste leidraad in hun loopbaanoverwegingen. In hun behoefte aan 
ontwikkelmogelijkheden wordt de organisatie als ‘constraint’ ervaren.

Het verschil dat wordt aangetroffen tussen creatieve professionals en account 
professionals in hun loopbaanwensen bevestigt eerdere studies die vraag-
tekens plaatsen bij universele aanname over professionals (Aranya e.a., 1981; 
Schomaker, 1999; Thornton, 1970; Wallace, 1995). Eerdere studies (Abbott, 
1988; Aranya en Ferris, 1984) hanteerden de aanname dat alle professionals 
autonomie claimen op basis van hun professionele identiteit, wat leidt tot 
een sterkere binding aan de professie. De accounts in deze studie laten zien 
dat verschillen in de identiteitsconstructies door professionals in wisselwer-
king met professionele- en managementdiscoursen leiden tot een verschil in 
claims van professionele autonomie, met als gevolg een verschil in bindingen 
in en aan de organisatie. 

Deze verschillen kunnen nog beter begrepen worden, wanneer ver-
schillen in de professionele repertoires in de analyse worden betrokken. 
Account professionals hebben relationele expertise als repertoire, maar zon-
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der de klanten van een organisatie heeft deze expertise geen betekenis. De 
(re)constructie van de professionele identiteit van de account professionals 
is daarom afhankelijk van de organisatie. Creatieve professionals hebben cre-
ativiteit als expertise. Deze expertise kan zonder organisatiecontext worden 
toegepast, waardoor zij in de (re)constructie van een professionele identiteit 
minder afhankelijk zijn van de organisatie.

De organisatiecontext heeft een beperkende rol op de claim van autonomie 
in het geval van creatieve professionals. Deze beperkende rol in het proces van 
betekenisgeving wordt verhelderd door auteurs als Mok (1994) en Gastelaars 
(1997). Gastelaars (1997, p. 81) wijst erop dat ‘het eigendom van het repertoire’ 
en de ‘discretionaire ruimte van de uitvoerenden op operationeel niveau’ de 
twee dimensies zijn die de autonomie van de professional bepalen. Doordat 
professionals in moderne organisaties steeds vaker verantwoording af moe-
ten leggen over hun werk met de klant, is in haar meest recente werk een 
aanvullend model ontwikkeld waarin de dimensie ‘verhouding uitvoerenden 
tot de organisatie’ aangevuld is met de dimensie ‘risico van hun werk voor de 
klanten’ (Gastelaars, 2006, p. 130). 

Met behulp van deze dimensies is te zien dat de creatieve professionals 
en de account professionals beide eigenaar zijn van hun professionele reper-
toire. Maar de account professionals hebben in verhouding tot de creatieve 
professionals minder discretionaire ruimte bij het uitvoeren van hun taken. 
Gastelaars spreekt van autonome professionaliteit als de uitvoerenden waar 
het om gaat ‘wél een hoogwaardige inbreng hebben en daarbij bij uitstek 
zelfstandig kunnen werken, maar als er tegelijkertijd vast staat dat ze meestal 
niet hoeven te werken onder grote druk’ (2006, p. 131). Creatieve professio-
nals vallen onder deze groep. Hoewel ook creatieve professionals verantwoor-
ding moeten afleggen over hun creaties aan de creatieve directie, zagen we 
eerder dat creativiteit door de organisaties gezien wordt als een eigenschap 
die lastig te sturen is, waardoor de creatieve professionals een grote mate van 
autonomie krijgen. De enige druk waar creatieve professionals mee te maken 
hebben is het behalen van deadlines, maar in beide organisaties zagen we 
dat deze verschoven kunnen worden als dit het product ten goede komt. De 
account professionals hebben beperktere discretionaire handelingsruimte in 
hun relatiebeheer en moeten vaker verantwoording afleggen aan de organi-
satie. Deze verantwoording is een gevolg van het nauwe contact dat zij onder-
houden met de klant, waarbij zij moeten balanceren tussen het organisatie-
belang en het belang van de klant. 

Aan het begin van deze paragraaf werd de vraag gesteld of creatieve profes-
sionals een andere binding met de organisatie ervaren dan account profes-
sionals en de ondersteunende functies. Deze vraag kan met ja beantwoord 
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worden. Het verschil in de (re)constructie van professionele identiteiten, met 
daaraan gekoppeld het verschil in professionele repertoires, leidt in een wis-
selwerking met de organisatiecontext tot een verschil in bindingen in en aan 
de organisatie. 

Rest tot slot de vraag of de in deze studie aangetroffen bindingen van de 
creatieve professionals leiden tot commitments in en aan de organisatie. In 
het geval van de creatieve professionals lijkt commitment aan de organisa-
tie en collega’s niet uitgesloten. Maar het is de vraag of commitment aan de 
organisatie in het geval van de creatieve professionals ook leidt tot een inten-
tie om te blijven. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op deze 
vragen aan de hand van een survey die gehouden is onder alle medewerkers 
van beide organisaties.
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7.1 Inleiding
In deze studie is binding gedefinieerd als het proces van identiteitsconstruc-
tie, met als mogelijke uitkomst commitment. Tot nu toe is er gekeken naar het 
proces van identiteitsconstructie, waarbij we zagen dat creatieve professionals 
meerdere bindingen in en aan de organisatie ervaren. In dit hoofdstuk wordt 
onderzocht of deze identiteitsconstructies ook leiden tot commitments in en 
aan de organisatie. In veel studies over de binding van medewerkers is de nadruk 
komen te liggen op het commitment van medewerkers aan organisaties, vanwe-
ge de positieve effecten voor de organisaties die aan gecommitteerde medewer-
kers worden toegeschreven. Deze studie beperkt zich tot een onderzoek naar de 
samenhang van aangetroffen commitments met de intentie tot vertrek. 

In het commitment-model (Meyer en Allen, 1997; Meyer en Herscovitch, 2001; 
Meyer e.a., 2002) wordt commitment gedefinieerd als een attitude, waarbij 
aangenomen wordt dat, eenmaal ontwikkeld, deze attitude relatief stabiel is 
(Meyer en Allen, 1997, p. 120; Mowday e.a., 1979, p. 28). Bovendien wordt aan-
genomen dat organisatie commitment leidt tot de intentie om te blijven en 
‘extra-role behavior’ (Meyer e.a., p. 22). Op grond van verschillende studies 
werden in hoofdstuk 1 vraagtekens geplaatst bij de generaliseerbaarheid van 
de aannames die verbonden zijn met het commitment-model. In dit hoofd-
stuk zullen een aantal van deze twijfels worden onderzocht. 

De eerste vraag is of creatieve professionals überhaupt wel commitments 
in en aan de organisatie ervaren. Ontwikkelingen in organisaties en samenle-
ving riepen de vraag op of de nadruk die in HRM-beleid op organisatie com-
mitment wordt gelegd nog wel een bestaansbasis heeft (Baruch, 1998; Meyer 
en Allen, 1997, p. 4-6). Specifiek voor de creatieve professionals in dit onder-
zoek werd in hoofdstuk 6 de vraag geformuleerd of, in het geval van de crea-
tieve professionals, de tijdelijkheid van de identificaties en de door de organi-
satie geboden loopbaan, commitment aan de organisatie onmogelijk maakt. 

Ook werden vraagtekens geplaatst bij de generaliseerbaarheid van de veron-
derstelde positieve effecten van organisatie commitment op de vertrekinten-
tie (Meyer en Allen, 1997; Meyer en Herscovitch, 2001; Meyer e.a., 2002). Eerdere 
studies lieten al zien dat het positieve effect op de intentie om te blijven niet 
lijkt op te gaan voor professionals. Hoewel professionals commitment aan 
de organisatie kunnen ervaren, lijkt dit in het geval van professionals niet 
samen te gaan met een intentie om te blijven (vergelijk Schomaker, 1999). De 
onderhavige studie laat zien dat veel creatieve professionals hun binding met 
de organisatie als tijdelijk definiëren en uiteindelijk een loopbaan als zelf-
standige ambiëren. In aanvulling op eerdere studies werd bovendien gecon-
stateerd dat tussen professionals verschillen kunnen worden aangetroffen in 
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hun loopbaanoverwegingen, op basis van hun professionele identiteit. Dit 
roept de vraag op of het al dan niet professional zijn een afdoende verklaring 
biedt voor in eerdere studies aangetroffen afwijkingen in de samenhang tus-
sen organisatie commitment en intentie tot vertrek.

In dit hoofdstuk zal verder worden ingegaan op de vraag hoe verschillen-
de commitments zich verhouden tot de intentie tot vertrek. Eerdere studies 
toonden aan dat commitments in organisaties gedifferentieerd zijn, maar dat 
onduidelijk is hoe verschillende commitments zich tot elkaar verhouden (ver-
gelijk De Gilder e.a., 1997; Meyer en Herscovitch, 2001; Meyer e.a., 2002; Mueller 
e.a., 1992) en wat de effecten hiervan zijn op de intentie om te blijven.

Omdat surveys een momentopname zijn, kan met behulp van de survey niet 
worden onderzocht of commitments meer dynamisch zijn dan in het commit-
ment-model wordt aangenomen. Hier zal ik in hoofdstuk 8 op terugkomen.

Aan de hand van een survey die is gehouden onder alle medewerkers van 
de twee onderzochte organisaties, wordt nagegaan of creatieve professionals 
commitment met de organisatie, de professie en de collega’s ervaren en zo ja, 
of deze commitments samenhangen met de intentie tot vertrek. De uitkom-
sten van de creatieve professionals worden vergeleken met die van de overige 
categorieën medewerkers, en met de analyses van de accounts. Er zal empi-
risch worden onderbouwd dat genoemde assumpties in het commitment-
model niet generaliseerbaar zijn. 

Om recht te doen aan het commitment-model, zijn de bijbehorende 
onderzoeksmethode en toetsen gehanteerd. Ondanks dat bij de tabellen de 
significantie wordt weergegeven, wordt nogmaals benadrukt dat de survey is 
gehouden onder een relatief klein aantal respondenten, waardoor alleen uit-
spraken over de onderzoekspopulatie worden gedaan.

7.2 De commitments van creatieve professionals
Omdat deze studie zich richt op de identiteitsconstructies en mogelijke com-
mitments van creatieve professionals zullen als eerste de scores van de crea-
tieve professionals op de gemeten commitments worden besproken.

7.2.1 De scores van de creatieve professionals 

Tabel 1 De gemiddelde scores op commitment van alle functiecategorieën 
 creatieve account   creatief overig
 professionals professionals ondersteunend ondersteunend
N = 68 n = 13 n = 19   n = 10  n = 26
AOC 3.99 (0.58) 4.00 (0.66) 3.67 (0.68) 3.34 (0.79) 
COC 3.08 (0.75) 2.64 (0.74) 2.62 (0.75) 2.74 (0.92)

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent



167De commitments van creat ieve profess ionals

AWC 4.45 (0.48) 3.56 (0.86) 3.68 (0.78) 3.20 (0.84)
CWC 3.19 (1.16) 2.26 (0.67) 2.30 (1.11) 2.42 (1.04)
ACC 4.06 (0.66) 4.04 (0.45) 3.78 (0.43) 3.86 (0.60)
CCC 4.46 (0.57) 4.47 (0.58) 4.23 (0.77) 4.13 (0.62)

Op basis van studies over de commitments van professionals is de verwachting 
dat creatieve professionals zich sterker committeren aan hun professie dan aan 
de organisatie. Tabel 1 laat zien dat de gemiddelde score op affectief commit-
ment aan het werk (AWC) met 4.45 (sd = .48) inderdaad hoger is dan de gemid-
delde score op affectief organisatie commitment (AOC) (m = 3.99; sd = .58). 

Hoewel lager dan de score op AWC, is op een schaal van 1 tot 5 (score 3 
is neutraal, zie paragraaf 3.2.5) de score op AOC hoog te noemen. De hoge 
gemiddelde score laat zien dat creatieve professionals ook commitment 
aan de organisatie ervaren. Deze uitkomst komt overeen met de studie van 
Schomaker (1999) onder accountants. 

Naast commitment aan het werk en de organisatie zien we ook hoge sco-
res op affectief commitment aan collega’s (ACC) (m = 4.06; sd = .66) en calcu-
latief commitment aan collega’s (CCC) (m = 4.46; sd = .57). De laatste score is 
opvallend, omdat op calculatief organisatie commitment (COC) (m = 3.08; sd 

= .75) en calculatief commitment aan het werk (CWC) (m = 3.19; sd = 1.16) de 
gemiddelde scores neutraal zijn.

Op basis van de survey kan worden geconcludeerd dat creatieve profes-
sionals meerdere commitments in organisaties ervaren, waarbij het commit-
ment aan de professie het sterkst is. Naast affectief commitment wordt er 
bij commitment aan collega’s ook een sterk calculatief commitment ervaren, 
wat wil zeggen dat de creatieve professionals sterk het gevoel hebben dat ver-
lies van de huidige collega’s (figuurlijk) te hoge kosten met zich meebrengt, of 
dat er een gebrek aan alternatieven voor de huidige collega’s ervaren wordt. 

Tabel 2 De samenhang van commitments 
met de vertrekintentie van creatieve professionals
creatieve professionals AOC COC AWC CWC ACC CCC
r   -.29 -.40 .46 .26 .15 .13
* p < .05; ** p < .01

De vraag is of de gevonden commitments van de creatieve professionals een 
voorspellende waarde hebben voor de intentie om te blijven in de organisa-
tie. Dit is berekend met behulp van de productmoment-correlatie. Tabel 2 
laat zien dat er een grote, positieve correlatie is tussen AWC en de intentie tot 
vertrek (r = .46; p > .05). Dat wil zeggen dat hoe sterker het affectieve commit-
ment aan de professie is, des te groter de intentie tot vertrek is. Conform het 
commitment-model heeft COC een grote, negatieve correlatie met intentie 
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tot vertrek (r = -.40; p > .05). Dat wil zeggen dat hoe sterker het calculatieve 
commitment aan de organisatie, des te lager de intentie tot vertrek. 

In overeenstemming met het commitment-model, hangt het sterke com-
mitment aan de organisatie van creatieve professionals samen met een lagere 
intentie om te vertrekken. Er wordt een gemiddelde, negatieve correlatie aan-
getroffen (r = -.29; p > .05). 

Affectief en calculatief commitment aan collega’s hebben slechts een klei-
ne, maar positieve correlatie met de intentie tot vertrek. Dit zou betekenen 
dat commitment aan collega’s samenhangt met een grotere vertrekintentie. 
Deze uitkomst is niet te verklaren vanuit de theorie of de accounts. Het ver-
moeden bestaat dat het hier een schijncorrelatie betreft.

 
We zagen dat diverse theorieën het Organizational Professional Conflict als 
verklaring voor de vertrekintentie van professionals noemen (Gouldner, 1957; 
Aranya e.a., 1981). Hoewel diverse studies (Cohen en Hudecek, 1993; Wallace, 
1995; Schomaker, 1999) Organizational Professional Conflict als verklaring 
voor de vertrekintentie in twijfel trekken, wordt toch ook onderzocht of de 
creatieve professionals een Organizational Professional Conflict ervaren. Een 
hoge score op OPC betekent dat er geen conflict tussen de professionele doe-
len en de doelen van de organisatie wordt ervaren. Om verwarring te voorko-
men wordt de afkorting OPC gebruikt voor de toets, en wordt gesproken over 
Organizational Professional Conflict bij de verklaring van de uitkomsten.

Op basis van de gemiddelde score op OPC (m = 3.81; sd = .69) kan wor-
den geconcludeerd dat de creatieve professionals in dit onderzoek weinig 
Organizational Professional Conflict ervaren. Tussen OPC en de intentie tot 
vertrek wordt een kleine, positieve correlatie aangetroffen (r = .19; p > .05). 
Dat zou betekenen dat de afwezigheid van een Organizational Professional 
Conflict samenhangt met een hogere intentie tot vertrek. Omdat in de 
accounts geen duidelijk Organizational Professional Conflict naar voren 
kwam is dit verder niet onderzocht.

Tabel 3 De vertrekintentie naar functiecategorie
    creatief  overig
 creatieve  account ondersteu- ondersteu-
 professionals professionals nende functies ende functies totaal
m 2.85 2.63 3.10 3.08 2.91
sd 1.34 1.12 0.99 1.32 1.22

Hoewel affectief commitment van creatieve professionals aan het werk posi-
tief correleert met de intentie tot vertrek, zegt dit niets over de daadwerke-
lijke vertrekintentie van creatieve professionals. De gemiddelde score van cre-
atieve professionals op intentie tot vertrek is 2.85 (sd = 1.35) (zie tabel 3). Dit 
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is een neutrale score, waaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat weinig 
creatieve professionals de intentie hebben om binnen 2 jaar de organisatie te 
verlaten. 

Tabel 4 Opsplitsing naar hoge en lage vertrekintentie 
    creatief  overig
  creatieve  account  ondersteu- ondersteu-
  professionals professionals nende functies nende functies totaal
hoge vertrek intentie
n  3 2 3 8 16
%  23 11 30 31 24
lage vertrek intentie 
n  10 17 7 18 52
%  77 89 70 69 76
totaal 
n  13 19 10 26 68

Gezien de grote spreiding is ook gekeken naar creatieve professionals met 
een hoge intentie tot vertrek (score ≥ 4) en creatieve professionals met een 
lage intentie tot vertrek (score < 4). Volgens deze indeling hebben drie (23%) 
van de dertien creatieve professionals een hoge vertrek intentie, wat wil zeg-
gen dat ze het eens zijn met de stelling dat ze binnen twee jaar verwachten 
van baan te veranderen (zie tabel 4).

Onderzocht is of er andere baangerelateerde factoren zijn aan te wijzen die 
een verklaring bieden voor de intentie tot vertrek. De creatieve professionals 
is gevraagd een waardering van 1 tot 5 te geven aan verschillende baangerela-
teerde factoren. De meeste scores liggen rond de vier, wat wil zeggen dat de cre-
atieve professionals tevreden zijn over de verschillende factoren (zie bijlage V). 
Dit blijkt ook uit de gemiddelde score op de vraag of de creatieve professionals 
over het algemeen tevreden zijn met hun huidige baan (m = 4.31; sd = .48).

De creatieve professionals is gevraagd een top 5 aan te geven van de factoren 
die een rol spelen in een eventuele overweging om de organisatie te verlaten. 
Vier factoren spelen voor meer dan 50 procent van de creatieve professionals 
een belangrijke rol in de afweging om eventueel de organisatie te verlaten, 
te weten: inhoud/uitdagendheid van het werk, ruimte voor het benutten van 
talenten, het salarisniveau en de loopbaanvooruitzichten. Het niveau van het 
salaris en de inhoud/uitdagendheid van het werk zijn de twee belangrijkste 
factoren in de overweging eventueel de organisatie te verlaten. Zoals gezegd 
worden deze factoren over het algemeen hoog gewaardeerd. Alleen het sala-
risniveau scoort neutraal (m = 3.23; sd = 1.24). 
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Tabel 5 De samenhang van baangerelateerde factoren 
met de vertrekintentie bij creatieve professionals
creatieve professionals    r 
inhoud/uitdagendheid van het werk   .38
ruimte voor het benutten talenten   -.18
salarisniveau     -.38
loopbaanvooruitzichten    -.57*
* p < .05

Ook hier is met de productmoment-correlatie per factor berekend of de waar-
deringen van de meest genoemde factoren een voorspellende waarde hebben 
voor de intentie tot vertrek. Tabel 5 laat zien dat bij de creatieve professionals 
de factor loopbaanvooruitzichten de sterkste, negatieve correlatie met inten-
tie tot vertrek heeft. Deze correlatie is groot (r = -.57; p < .05), wat wil zeggen dat 
hoe lager de score op loopbaanvooruitzichten, des te sterker de intentie tot 
vertrek. De positieve correlatie tussen de inhoud/uitdagendheid van het werk 
en de vertrekintentie is opmerkelijk. Dit zou betekenen dat een hoge waarde-
ring van deze factor tot een hogere intentie tot vertrek leidt. Dit is vanuit de 
theorie niet te verklaren. Het kan zijn dat het hier om een schijncorrelatie 
gaat. Een andere verklaring kan zijn dat een hoge waardering voor de uitda-
gendheid van de geboden producten en een hoge vertrekintentie samengaan, 
omdat het creatieve professionals betreft die het Vrij Gevestigde type vertegen-
woordigen. Een aantal accounts lijken dit vermoeden te onderschrijven. 

7.2.2 Reflectie op de commitments van de creatieve professionals
De resultaten van de survey bevestigen de bevindingen uit de accounts dat 
creatieve professionals zich identificeren met de organisatie, de professie 
en collega’s. Bovendien laten ze zien dat deze identificaties tot commitment 
leiden. De creatieve professionals ervaren meerdere affectieve en calculatie-
ve commitments in en aan de organisatie. Behalve bij de collega’s, zijn de 
scores op de calculatieve commitments laag. Conform de verwachtingen 
naar aanleiding van studies naar het commitment van professionals is het 
affectief commitment aan het werk (lees de professie) het sterkst, en wordt 
een positieve correlatie aangetroffen tussen affectief werk commitment en 
intentie tot vertrek. Wat opvalt is dat de creatieve professionals hoger scoren 
op affectief organisatie commitment dan de ondersteunende functies. De uit-
komsten bevestigen de bevindingen uit eerdere studies (Schomaker, 1999) en 
de accounts in dit onderzoek, dat in het geval van de creatieve professionals 
affectief organisatie commitment minder sterk (en tegengesteld) samenhangt 
met de intentie tot vertrek, dan het affectief commitment aan het werk. 

De hoge score op affectief commitment aan de collega’s is opvallend, aan-
gezien dit niet duidelijk uit de accounts naar voren kwam. In de accounts 
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werd vooral het nut van collega’s voor het eigen werk benadrukt. Dit zien 
we terug in de hoge score op CCC. Een verklaring voor het feit dat het affec-
tieve commitment aan collega’s niet genoemd wordt in de accounts, is dat 
collega’s in de loopbaanoverwegingen een ondergeschikte rol spelen. Dit lijkt 
bevestigd te worden door de survey waarin ook geen duidelijke correlatie tus-
sen de beide commitments aan collega’s en de intentie tot vertrek te is zien. 

7.3 De commitments van account professionals
In de vorige paragraaf zagen we dat de scores van creatieve professionals 
op commitment conform de theoretische aannames over de commitments 
van professionals zijn. In hoofdstuk 6 werd een verschil in bindingen aange-
troffen tussen de creatieve professionals en account professionals op basis 
van hun identiteitsconstructies. In deze paragraaf wordt onderzocht of dit 
onderscheid ook is terug te vinden in de commitments van de account pro-
fessionals.

7.3.1 De scores van de account professionals 
Tabel 1 laat zien dat tegen de aannames over professionals in, bij de account 
professionals AWC (m = 3.56; sd = .86) lager is dan AOC (m = 4.00; sd = .66) (t(18) 
= 3.07; p < .01). Account professionals ervaren dus meer commitment aan de 
organisatie dan aan hun werk. Net als bij de creatieve professionals zijn de 
scores op zowel ACC (m = 4.04; sd = .45) en CCC (m = 4.47; sd = .58) hoog. 

Tabel 6 De samenhang van commitments 
met de vertrekintentie van account professionals
account professionals AOC COC AWC CWC ACC CCC
r   -.31 -.41* -.49* -.27 -.11 -.77**
* p < .05; ** p < .01

Bij de creatieve professionals zagen we dat AWC een positieve correlatie heeft 
met de intentie tot vertrek. In tegenstelling tot de creatieve professionals zien 
we bij de account professionals een grote, negatieve correlatie tussen AWC en 
intentie tot vertrek (r = -.49; p < .05) (zie tabel 6). Dat wil zeggen dat affectief 
commitment aan het werk samengaat met een lage intentie tot vertrek. Ook 
CCC (r = -.77; p < .01) en COC (r = -.41; p < .05) tonen een grote, negatieve corre-
latie met intentie tot vertrek. 

Net als bij de creatieve professionals is bij de account professionals de gemid-
delde score op intentie tot vertrek neutraal (zie tabel 3). Twee (11%) van de 
negentien account professionals verwachten binnen twee jaar een andere 
baan buiten de organisatie te hebben (zie tabel 4).
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Ook bij de account professionals kan een Organizational Professional 
Conflict uitgesloten worden. De gemiddelde score van 3.79 (sd = .63) laat zien 
dat de account professionals weinig Organizational Professional Conflict erva-
ren. In tegenstelling tot de creatieve professionals heeft in het geval van de 
account professionals OPC een gemiddelde, negatieve correlatie met intentie 
tot vertrek (r = -. 35; p > .05). Een sterker Organizational Professional Conflict 
betekent dus een sterkere intentie tot vertrek. 

Tabel 7 De samenhang van baangerelateerde factoren 
met de vertrekintentie bij account professionals 
account professionals    r 
inhoud/uitdagendheid van het werk   -.68**
ruimte voor het benutten talenten   -.61**
salarisniveau     -.51*
loopbaanvooruitzichten    -.48*
* p < .05; ** p < .01

Bij de account professionals spelen dezelfde baangerelateerde factoren als 
bij de creatieve professionals een rol in de overweging om de organisatie te 
verlaten. Net als bij de creatieve professionals worden deze factoren positief 
gewaardeerd (zie bijlage V). De account professionals zijn gemiddeld meer 
tevreden over hun salarisniveau dan de creatieve professionals, en iets onte-
vredener over hun loopbaanvooruitzichten. De account professionals waar-
deren hun baan met een score van 3.84 (sd = .96). Hoewel dit een positief oor-
deel is, zijn ze het minst positief van alle categorieën.

Tabel 7 laat zien dat bij de account professionals alle factoren een grote, 
negatieve correlatie met de intentie tot vertrek hebben. Dat wil zeggen dat een 
positieve waardering van de factoren samengaat met de intentie om te blijven. 

7.3.2 Reflectie op de commitments van de account professionals
In het vorige hoofdstuk werd geconcludeerd dat account professionals ken-
merken van professionals vertonen, maar dat dit niet tot dezelfde loopbaan-
wensen als bij creatieve professionals leidt. De resultaten van de survey beves-
tigen deze bevinding. 

Ook account professionals scoren hoog op meerdere affectieve commit-
ments in en aan de organisatie, waarbij de hoge score op affectief organisatie 
commitment opvalt. In tegenstelling tot de creatieve professionals, hebben de 
account professionals een hogere score op affectief organisatie commitment 
dan op affectief werk (lees professional) commitment. Bovendien correleert 
affectief commitment aan het werk in het geval van de account professionals 
negatief met de intentie tot vertrek, wat betekent dat affectief commitment 
aan het werk samenhangt met de intentie om te blijven. 
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Net als bij de creatieve professionals is de hoge score van account professio-
nals op affectief commitment aan de collega’s opvallend, aangezien dit niet 
duidelijk uit de accounts naar voren kwam. In de accounts kwam naar voren 
dat account professionals voor hun werk afhankelijk zijn van hun collega’s. 
Dit komt tot uitdrukking in een grote, negatieve correlatie tussen calculatief 
collega commitment en de intentie tot vertrek.

7.4  De commitments van creatief  
ondersteunende functies

In de vorige paragraaf zagen we dat tussen professionals verschillen aan-
getroffen worden in de correlaties van de gemeten commitments op de 
vertrekintentie. De vraag blijft of er op basis van de commitments van de 
ondersteunende functies een onderscheid tussen professionals en niet-pro-
fessionals kan worden gemaakt. Gezien het aangetroffen verschil tussen ver-
schillende professionals is bij de analyse van de survey-data ook een onder-
scheid tussen de ondersteunende functies gehanteerd. In deze paragraaf 
worden als eerste de resultaten van de creatief ondersteunende functies 
weergegeven. 

7.4.1 De scores van de creatief ondersteunende functies 
Hoewel lager dan de professionals, scoren de creatief ondersteunende func-
ties redelijk hoog op AOC (m = 3.67; sd = .68). Op AWC (m = 3.68; sd = .78) scoren 
de creatief ondersteunende functies aanzienlijk lager dan de creatieve profes-
sionals (m = 4.45; sd = .48), maar iets hoger dan de account professionals. Er 
is geen noemenswaardig verschil tussen AOC en AWC. In tegenstelling tot de 
professionals hebben de creatief ondersteunende functies de hoogste scores 
op ACC (m = 3.78; sd = .43) en CCC (m = 4.23; sd = .77). Deze scores zijn lager dan 
bij de professionals.

Tabel 8 De samenhang van commitments met de 
vertrekintentie van de creatief ondersteunende functies
creatief ondersteunend AOC COC AWC CWC ACC CCC
r   .45 .30 -.43 -.13 -.26 .11
* p < .05; ** p < .01

Uit de grote, negatieve correlatie tussen AWC en de intentie tot vertrek (r = -. 
43; p > .05) kan geconcludeerd worden dat voor de creatief ondersteunende 
functies het werk meer gekoppeld is aan de organisatie dan bij creatieve pro-
fessionals het geval is (zie tabel 8). Opvallend zijn de positieve correlaties tus-
sen AOC (r = .45; p > .05) en COC (r = .30; p > .05) en de intentie tot vertrek. Dit 
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zou betekenen dat creatief ondersteunende functies met een hoog affectief 
of calculatief commitment aan de organisatie eerder geneigd zijn de orga-
nisatie te verlaten. Dit is in strijd met de studies over commitment. Ook hier 
bestaat het vermoeden dat het schijncorrelaties betreft. De redenering dat 
een hoge vertrekintentie samengaat met een sterker affectief of calculatief 
commitment aan de organisatie wordt ook niet door andere studies of de 
accounts in dit onderzoek ondersteund. 

Net als bij de professionals is bij de creatief ondersteunende functies de 
gemiddelde score op intentie tot vertrek neutraal (zie tabel 3). Drie (30%) van 
de tien medewerkers uit de creatief ondersteunende functies verwachten bin-
nen twee jaar een andere baan buiten de organisatie te hebben. Bij de crea-
tief ondersteunende functies ligt de intentie tot vertrek iets hoger dan bij de 
creatieve professionals en aanzienlijk hoger dan bij de account professionals 
(zie tabel 4).

Ook hier is onderzocht of Organizational Professional Conflict een ver-
klaring kan bieden voor de intentie tot vertrek. De creatief ondersteunende 
functies scoren hoog op OPC (m = 3.8; sd = .71), wat betekent dat ze nauwelijks 
een Organizational Professional Conflict ervaren. Er wordt een grote, negatie-
ve correlatie aangetroffen tussen OPC en intentie tot vertrek (r = -.52; p > .05). 
Dat wil zeggen dat de creatief ondersteunende medewerkers die een conflict 
tussen professionele- en organisatiedoelen ervaren, een grotere intentie tot 
vertrek hebben.

Tabel 9 De samenhang van baangerelateerde factoren 
met de vertrekintentie bij de creatief ondersteunende functies
creatief ondersteunend     r  
inhoud/uitdagendheid van het werk    -.01
ruimte voor het benutten talenten    .33
salarisniveau      .25
loopbaanvooruitzichten     -.13
* p < .05; ** p < .01

Net als de creatieve professionals zijn de creatief ondersteunende functies 
over het algemeen tevreden over de verschillende baangerelateerde factoren 
(zie bijlage V). Hoewel positief, waarderen de creatief ondersteunende functies 
de top 4 factoren over het algemeen lager dan de professionals. Een uitzon-
dering hierop is de waardering van de inhoud/uitdagendheid van het werk. 
Met 4.10 (sd = .99) is deze score hoger dan die van de account professionals. 
De creatief ondersteunende functies hebben waarderen hun baan met een 
gemiddelde score van 4.20 (sd = .63), waarmee ze na de creatieve professionals 
de hoogste score hebben.
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Bij de creatief ondersteunende functies is een positieve correlatie te zien 
tussen intentie tot vertrek en ruimte voor het benutten van talenten en het 
salarisniveau (zie tabel 9). Ook hier lijken schijncorrelaties de meest plausi-
bele verklaring te bieden, die niet nader onderzocht is. De andere factoren 
hebben slechts een zwakke negatieve correlatie met intentie tot vertrek.

7.4.2  Reflectie op de commitments van de  
creatieve ondersteunende functies

Ook de creatieve ondersteunende functies ervaren meerdere commitments in 
en aan de organisatie, waarbij het affectieve commitment aan de collega’s het 
hoogst scoort van de drie affectieve commitments die zijn gemeten. De uitkom-
sten bevestigen de thema’s zoals die in het vorige hoofdstuk uit de accounts 
over de loopbaanwensen van de creatief ondersteunende functies naar voren 
kwamen. De creatief ondersteunende functies identificeren zich met de creatie-
ve professional, maar hun loopbaan is meer organisatie-georiënteerd. Hoe ster-
ker het affectief commitment aan het werk, des te lager de intentie tot vertrek.

De gemeten positieve correlatie tussen het commitment aan de organisa-
tie en de intentie tot vertrek is niet te verklaren aan de hand van de accounts. 
Affectief commitment aan collega’s daarentegen lijkt gezien de hoge score een 
belangrijk thema in de loopbaanoverwegingen. Het feit dat affectief collega 
commitment een grotere, negatieve correlatie met intentie tot vertrek heeft 
dan calculatief commitment aan de collega’s, in combinatie met de accounts 
waarin het belang van de organisatie als ‘community’ wordt benadrukt, doet 
vermoeden dat bij de creatieve ondersteunende functies het sociale contact 
met collega’s een belangrijke rol speelt in de loopbaanoverwegingen. 

7.5  De commitments van de overig  
ondersteunende functies

Het vorige hoofdstuk liet zien dat ook in de ondersteunende functies verschillen 
worden aangetroffen in hun identiteitsconstructies. In deze paragraaf worden 
de scores op de commitments van de overig ondersteunende functies vergeleken 
met die van de creatief ondersteunende functies en die van de professionals.

7.5.1 De scores van de overig ondersteunende functies op commitment
De overig ondersteunde functies hebben van alle categorieën de laagste score 
op AOC (m = 3.34; sd = .79) en AWC (m = 3.20; sd = .84). Het commitment aan de 
organisatie en het werk is bijna neutraal. Net als bij de creatief ondersteunen-
de functies is er geen noemenswaardig verschil tussen AOC en AWC en scoren 
bij de overig ondersteunende functies ACC (m = 3.86; sd = .60) en CCC (m = 4.13; 
sd = .62) ook het hoogst.

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent



176  Ruim baan voor creat ief  ta lent ,  hoofdstuk 7

Tabel 10 De samenhang van commitments met  
de vertrekintentie van de overig ondersteunende functies
overig ondersteunend AOC COC AWC CWC ACC CCC
r   -.61** -.44* -.65** -.39* -.36* -.44*
* p < .05; ** p < .01

Bij de overig ondersteunende functies correleren alle commitments negatief 
met intentie tot vertrek (zie tabel 10). Hoewel het commitment aan de col-
lega’s het sterkst is laat dit niet de sterkste correlatie met intentie tot ver-
trek zien. AOC (r = -.61; p < .01) en AWC (r = -.65; p < .01) hebben de sterkste, 
negatieve correlatie met intentie tot vertrek. De grote van deze correlaties is 
interessant. Hoewel de lage gemiddelde scores op AOC en AWC indiceren dat 
commitment aan de organisatie en het werk voor veel overig ondersteunen-
de medewerkers niet de belangrijkste commitments zijn, laten de correlaties 
zien dat voor degenen die wel commitment aan het werk en de organisatie 
ervaren, deze commitments belangrijke redenen zijn om hun loopbaan bij 
de huidige organisatie te continueren.

Ook bij de overig ondersteunende functies is de gemiddelde score op intentie tot 
vertrek neutraal (zie tabel 3). Acht (31%) van de 26 medewerkers van de overig 
ondersteunende functies verwachten binnen twee jaar een andere baan buiten 
de organisatie te hebben. Het percentage medewerkers met een hoge vertrekin-
tentie is vergelijkbaar met de creatief ondersteunende functies en hoger dan bij 
de professionals (zie tabel 4).

Ook hier is onderzocht of een Organizational Professional Conflict een 
verklaring kan bieden voor de intentie tot vertrek. De overig ondersteunende 
functies scoren het laagst op OPC (m = 3.35; sd = .89), wat wil zeggen dat ze 
van alle onderzochte categorieën het sterkste Organizational Professional 
Conflict ervaren. Ondanks het in verhouding tot de andere categorieën, rela-
tief sterke Organizational Professional Conflict, wordt er slechts een zwakke, 
negatieve correlatie tussen OPC en de intentie tot vertrek aangetroffen (r = -
.21; p > .05). Kennelijk spelen andere thema’s een belangrijkere rol in de loop-
baanoverwegingen.

Tabel 11 De samenhang van baangerelateerde factoren 
met de vertrekintentie bij de overig ondersteunende functies
overig ondersteunend     r
inhoud/uitdagendheid van het werk    -.58**
ruimte voor het benutten talenten    -.43*
salarisniveau      -.61**
loopbaanvooruitzichten     -.31
* p < .05; ** p < .01
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Ook de overig ondersteunende functies zijn over het algemeen tevreden over 
de verschillende baangerelateerde factoren (zie bijlage V). Zij waarderen de 
top 4 factoren over het algemeen lager dan de professionals. Met 2.8 (sd = .96) 
scoren de overig ondersteunende functies als enige categorie negatief op de 
loopbaanvooruitzichten. De overig ondersteunende functies scoren gemid-
deld 3.96 (sd = .96) op de waardering van hun functie. Hiermee scoren ze iets 
hoger dan de account professionals.

Bij de overig ondersteunende functies wordt er bij alle factoren een duide-
lijk negatieve correlatie met de intentie tot vertrek aangetroffen. Hoewel zij de 
loopbaanvooruitzichten negatief waarderen, laat deze baangerelateerde factor 
de zwakste negatieve correlatie met de intentie tot vertrek zien (zie tabel 11).

7.5.2 Reflectie op de commitments van de overig ondersteunende functies
Net als de andere categorieën ervaren de overig ondersteunende functies 
meerdere commitments in en aan de organisatie. De scores op de commit-
ments vertonen overeenkomsten met die van de account professionals, waar-
bij het affectieve commitment aan de collega’s het hoogst scoort van de drie 
affectieve commitments die gemeten zijn. Ook deze uitkomsten bevestigen 
de thema’s zoals die in het vorige hoofdstuk uit de accounts over de loop-
baanwensen naar voren kwamen. Bij de overig ondersteunende functies werd 
het ontbreken van een duidelijke beroepsidentiteit gesignaleerd, wat tot uit-
drukking komt in de lage score op het affectieve commitment aan het werk. 

In de correlaties met de intentie tot vertrek vertonen de overig ondersteu-
nende functies ook overeenkomsten met de accountprofessionals. Alle commit-
ments leiden tot een lagere intentie tot vertrek. Net als de creatief ondersteu-
nende functies speelt affectief commitment aan de collega’s een belangrijke 
rol in de overweging al dan niet werkzaam te blijven in de organisatie.

7.6  Verschillen tussen creatieve  
professionals en overige functies 

Een belangrijke assumptie in het commitment-model is de generaliseer- 
baarheid van het model (Meyer en Herscovitch, 2001; Meyer e.a., 2002).  
De interesse van de organisatiewetenschap in met name het organisatie com-
mitment van medewerkers komt voort uit de positieve effecten die organisa-
tie commitment zou hebben op gedrag. Verschillende studie plaatsen echter 
vraagtekens bij de veronderstelde positieve effecten van organisatie commit-
ment op de vertrekintentie in het geval van professionals (Aranya en Ferris, 
1984; Gouldner, 1957; Schomaker, 1999; Slootman, 1991). In deze paragraaf 
wordt de generaliseerbaarheid van de positieve effecten van organisatie com-
mitment op het gedrag, in dit geval de intentie om te blijven, onderzocht.  
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De redenen die in genoemde studies worden aangedragen voor de afwijkende 
effecten in het geval van professionals, dienen hierbij als leidraad.

Aranya en Ferris (1984) veronderstelden dat het verschil in effecten van 
organisatie commitment op de intentie om te blijven in het geval van profes-
sionals kan worden verklaard, doordat professionals een sterker commitment 
aan hun professie ervaren, wat kan leiden tot een Organizational Professional 
Conflict. Dit betekent dat er een mogelijk verschil is in de samenhang tussen 
functiecategorieën en commitments. 

Bovendien vestigde de studie van Aranya en Ferris, maar ook de studies 
van anderen zoals Schomaker (1999) en Slootman (1991), de aandacht op 
de samenhang van meerdere commitments met de intentie om te blijven. 
Meyer e.a. (2002, p. 38) vonden in een meta-analyse van studies naar organi-
satie commitment een hoge positieve correlatie tussen affectief organisatie 
commitment en affectief werk commitment. Op basis hiervan kwamen zij 
tot de conclusie dat conflicten tussen verschillende commitments eerder uit-
zondering dan regel zijn. Hoewel zij hier geen directe uitspraak over doen, 
betekent deze conclusie dat 1) functiecategorieën niet relevant zijn, en 2) het 
meten van organisatie commitment voldoende is om een uitspraak te kun-
nen doen over de intentie om te blijven. 

7.6.1 Verschillen in commitments tussen functiecategorieën
In veel studies over de commitments van professionals wordt verondersteld 
dat professionals een sterker commitment aan de professie ervaren, dan aan 
de organisatie (zie bijvoorbeeld Aranya en Ferris, 1984). In tegenstelling tot 
deze verwachting, scoren de professionals in deze studie hoog op AOC (zie 
tabel 1). Dit bevestigt eerdere onderzoeken dat professionals zowel commit-
ment aan de organisatie als aan de professie kunnen ervaren (Gouldner, 1957; 
Schomaker, 1999; Slootman, 1991).

Maar de account professionals scoren, in tegenstelling tot de creatieve pro-
fessionals, zelfs hoger op AOC dan op AWC. Op basis van de gemiddelde scores 
op commitment die berekend zijn in de vorige paragrafen, lijken de commit-
ments van de creatieve professionals af te wijken van de andere categorieën 
medewerkers, inclusief de account professionals. Daarom wordt onderzocht of 
een verschil in commitments wordt aangetroffen tussen functiecategorieën.

ANOVA-toets
Hoewel niet wordt voldaan aan de eis dat de niet-gekoppelde steekproeven 
elk minimaal 25 respondenten bevatten, is met behulp van de ANOVA geke-
ken of de commitments tussen functiecategorieën significant verschillen. 
Gezien de kleine aantallen in de verschillende categorieën wordt nogmaals 
benadrukt dat een eventueel aangetroffen significantie in verschillen alleen 
voor de onderzochte groep geldt.
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Tabel 12 Verschillen in commitments tussen functiecategorieën
   AOC COC AWC CWC ACC CCC
F   4.18 0.89 7.41 2.68 0.89 1.48
sd   0.01** 0.45 0.00** 0.06 0.45 0.23
** p < .01

Op basis van de ANOVA toets wordt een significant verschil in commit- 
ments tussen de functiecategorieën aangetroffen bij AOC en AWC (zie tabel 
12). 

Onderzocht is of de aangetroffen significante verschillen voor alle cate-
gorieën gelden. Uit de post-hocvergelijking volgens de Bonferroni-toets 
blijkt dat de aangetroffen verschillen bij AOC en AWC niet bij alle paars-
gewijze vergelijkingen significant zijn. Bij AOC is er alleen een significant 
verschil tussen de creatieve professionals (m = 3.99) en de overig ondersteu-
nende functies (m = 3.34). Bij AWC is er een significant verschil tussen de 
creatieve professionals (m = 4.45) en de account professionals (m = 3.56) en 
tussen de creatieve professionals en de overig ondersteunende functies (m 
= 3.20). 

Tabel 13 Verklaarde variantie in scores op commitment door de functiecategorie
   AOC COC AWC CWC ACC CCC  
η2   0.16 0.04 0.25 0.11 0.04 0.06

Om te kijken welk deel van de variantie door de functiecategorie ver-
klaard wordt is ook de gekwadrateerde èta uitgerekend. In tabel 13 is te 
zien welk deel van de variantie wordt verklaard door de functiecategorie.  
Bij AOC wordt 16 procent van het verschil in commitment verklaard door 
de functiecategorie, en bij AWC 25 procent (dit is zeker geen overtuigend  
deel). 

Geconcludeerd kan worden dat er alleen significante verschillen tussen func-
tiecategorieën worden aangetroffen bij AOC en AWC. Hiermee geeft dit onder-
zoek als aanvulling bij het commitment-model dat in het geval van affectief 
organisatie commitment en affectief commitment aan het werk de functie-
categorie een relevante antecedent is. In het model wordt hier immers geen 
uitspraak over gedaan. 

Wat opvalt is het significante verschil tussen creatieve professionals en 
account professionals bij AWC. In het geval van AWC gaat bij een indeling 
in professionals en ondersteunende functies dit verschil verloren. Deze uit-
komst is een aanvulling op de studies naar de commitments van professio-
nals. Bij affectief commitment aan het werk zijn er tussen professionals ook 
significante verschillen.
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7.6.2  Verschillen tussen categorieën in de samenhang  
van commitments met de vertrekintentie 

Zoals gezegd is dit onderzoek met name geïnteresseerd in de generaliseer-
baarheid van de assumptie in het commitment-model omtrent de positieve 
effecten die organisatie commitment zou hebben op de intentie om te blij-
ven. Op basis van eerdere studies naar de commitments van professionals 
wordt aangenomen dat deze aanname niet op gaat voor professionals, en dat 
er ook moet worden gekeken naar de samenhang tussen verschillende com-
mitments en de vertrekintentie, om een uitspraak te kunnen doen over de 
daadwerkelijke vertrekintentie. De uitkomsten van deze studie vullen hierbij 
aan dat er mogelijk ook een verschil in samenhang wordt aangetroffen tus-
sen functiecategorieën.

In deze subparagraaf wordt met behulp van een multipele regressieanaly-
se de samenhang tussen de verschillende commitments en de vertrekintentie 
onderzocht en gekeken of er significante verschillen tussen functiecategorie-
en worden aangetroffen. De verschillende aannames omtrent de generaliseer-
baarheid van de positieve invloed van organisatie commitment op de inten-
tie om te blijven dienen hierbij als leidraad.

Meyer en Allen (1997) veronderstellen dat er een positieve correlatie is tus-
sen organisatie commitment en de intentie om te blijven. Hoewel zij onder-
kennen dat er binnen de organisatie commitments aan meerdere entiteiten 
mogelijk zijn, doen zij geen uitspraak over de samenhang tussen deze com-
mitments en de intentie om te blijven. Wel suggereren zij dat deze commit-
ments een positieve correlatie met organisatie commitment hebben (1997, p. 
21). In een latere studie concluderen Meyer e.a (2002) op basis van een meta-
analyse dat een conflict tussen affectief organisatie commitment en affectief 
werk commitment een uitzondering is en dat alleen het meten van de samen-
hang tussen affectief organisatie commitment en de intentie tot vertrek vol-
doende is om een uitspraak te kunnen doen over de vertrekintentie. 

Om deze aanname van Meyer e.a. (2002) te toetsen is als eerste een mul-
tipele regressieanalyse uitgevoerd voor alle functiecategorieën samen. Geen 
van de ruwe regressiecoëfficiënten van de commitments wijkt significant af 
(zie tabel 2, bijlage V). Dit betekent dat alle commitments een vergelijkbaar 
deel van de intentie tot vertrek voorspellen. 

Omdat AWC (bawc = -0.379) net als AOC (baoc = -0.171) een negatieve relatie 
met de intentie tot vertrek heeft hoeft de aanname dat het meten van orga-
nisatie commitment voldoende is om een uitspraak te kunnen doen over de 
vertrekintentie niet verworpen worden (zie tabel 3, bijlage V).

Studies naar de commitments van professionals veronderstellen dat in het 
geval van professionals het commitment aan de professie leidt tot een hoge-
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re vertrekintentie (Aranya en Ferris, 1984; Schomaker, 1999; Slootman, 1991). 
Daarom is ook een multipele regressieanalyse voor professionals en ondersteu-
nende functies gedaan. Bij deze indeling is de ruwe regressiecoëfficiënt van 
AWC significant groter dan die van de andere commitments (bawc = -0.887; p 
< 0.01) (zie tabel 2, bijlage V). Dit betekent dat affectief werk commitment de 
beste voorspeller voor de intentie tot vertrek is van de twee categorieën samen. 

In het geval van de professionals heeft AWC een positieve relatie met inten-
tie tot vertrek (bawc = 0.117) (zie tabel 3, bijlage V). De absolute waarde van de 
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt van AWC (βIawcD5 = 1.693) is groter dan 
die van AOC (βIaocD5 = -0.131). Voor professionals heeft AWC heeft inderdaad de 
sterkste relatie. In het geval van de professionals is de positieve relatie tussen 
AWC en de intentie tot vertrek dus sterker dan de negatieve relatie tussen AOC 
en de intentie tot vertrek. 

Bij de ondersteunende functies hebben zowel AWC (bawc = -0.887) als AOC 
(baoc = -0.112) een negatieve relatie met de vertrekintentie (zie tabel 3, bijlage 
V). De aanname van Meyer e.a. (2002) dat alleen het meten van organisatie 
commitment voldoende is om een uitspraak te kunnen doen over de intentie 
tot vertrek moet in het geval van de professionals dus verworpen worden.

Op basis van de accounts werd verondersteld dat verschillen in de identiteits-
constructies door creatieve professionals in vergelijking met de overige functie-
categorieën mogelijk leiden tot een verschil in vertrekintentie. Daarom is ook 
een multipele regressieanalyse gemaakt voor alle functiecategorieën apart.

Ook bij deze indeling is de ruwe regressiecoëfficiënt van AWC significant 
groter dan die van de andere commitments (bawc = -0.820; p < 0.01) en dus de 
beste voorspeller voor de intentie tot vertrek van de hele groep (zie tabel 2, 
bijlage V). 

Bij een indeling naar functiecategorie wordt alleen in het geval van de 
creatieve professionals een positieve relatie tussen AWC (bawc = 0.673) en de 
intentie tot vertrek aangetroffen (zie tabel 3, bijlage V). De gestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënt van AWC (βIawcD1 = 2.174) is groter dan die van AOC (βIaocD1 
= -1.886) (zie tabel 2, bijlage V). In het geval van de creatieve professionals is 
de positieve relatie tussen AWC en de intentie tot vertrek dus sterker dan de 
negatieve relatie tussen AOC en de intentie tot vertrek.

Bij de overige categorieën heeft AWC een negatieve relatie met de ver-
trekintentie (zie tabel 3, bijlage V). Bovendien is voor account professionals 
en de creatief ondersteunende functies de gestandaardiseerde regressiecoëf-
ficiënt AOC groter dan AWC (zie tabel 2, bijlage V). Dit wil zeggen dat voor 
deze categorieën affectief organisatie commitment een betere voorspeller is 
voor de intentie voor vertrek dan affectief werk commitment. Er kan dus niet 
worden gesteld dat affectief werk commitment altijd een betere voorspeller is 
dan affectief organisatie commitment.
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Deze uitkomst bevestigt de twijfels die geplaatst werden bij de generaliseerbaar-
heid van de assumpties in het commitment-model over de positieve effecten 
van organisatie commitment op gedrag, in dit geval de intentie om te blijven. 
Hoewel organisatie commitment inderdaad een negatieve relatie heeft met de 
vertrekintentie, laat deze studie zien dat om een uitspraak te kunnen doen 
over de intentie tot vertrek in ieder geval ook moet worden gekeken naar de 
samenhang tussen affectief werk commitment en de intentie tot vertrek. 

Bovendien bevestigt de survey de verwachting die werd geformuleerd op 
basis van de accounts. Tussen functiecategorieën worden significante ver-
schillen in de samenhang tussen de gemeten commitments en de vertrekin-
tentie gevonden. Het professional zijn biedt geen afdoende verklaring; alleen 
in het geval van creatieve professionals worden afwijkende positieve relaties 
tussen affectief werk commitment en de intentie tot vertrek gevonden en is 
affectief werk commitment een betere voorspeller voor de intentie tot ver-
trek dan affectief organisatie commitment.

Op grond van deze uitkomsten wordt geconcludeerd dat de generaliseer-
baarheid van de aanname in het commitment-model over de positieve effec-
ten van organisatie commitment op de intentie om te blijven, verworpen 
moet worden. 

7.7 Conclusie 
Op basis van de theorie werd in deze studie verondersteld dat het proces van 
identiteitsconstructie kan leiden tot meerdere commitments, maar dat dit 
niet het geval hoeft te zijn. Een vraag was of moderne medewerkers zich nog 
wel willen of kunnen committeren aan organisaties.

De uitkomsten uit de survey laten zien dat de identiteitsconstructie inder-
daad kan leiden tot meerdere commitments. Zowel de creatieve professionals 
als de overige categorieën medewerkers ervaren affectief commitment aan de 
organisatie, hun werk en hun collega’s. De scores op calculatief commitment 
zijn laag, het calculatief commitment aan collega’s uitgezonderd, waardoor 
deze in de verdere analyse buiten beschouwing worden gelaten. 

Op basis van de hoge scores op de verschillende affectieve commitments 
kan worden geconcludeerd dat de moderne medewerker zich kan committe-
ren aan de organisatie en aan entiteiten in de organisatie, ondanks dat com-
municatie-adviesbureaus minder grenzen en stabiliteit bieden dan traditio-
nele organisaties. 

Ondanks de beperkte omvang van de gehouden survey heeft dit onderzoek 
een aantal implicaties voor de generaliseerbaarheid van verschillende assump-
ties in het commitment-model. In hoofdstuk 6 werd op basis van gevonden 
verschillen in loopbaanwensen geconstateerd dat de identiteitsconstructie 
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van creatieve professionals afwijkt van andere categorieën medewerkers, 
inclusief de account professionals, wat mogelijk kan leiden tot een verschil 
in commitments. De uitkomst van de survey bevestigt dat tussen functiecate-
gorieën verschillen in de scores op affectief organisatie commitment en affec-
tief werk commitment worden aangetroffen. Bij affectief werk commitment 
biedt het al dan niet professional zijn hiervoor geen verklaring. In aanvulling 
op het commitment-model dat hier geen uitspraak over doet, laat dit onder-
zoek zien dat er geen generaliseerbare uitspraken over de samenhang tussen 
functiecategorieën en affectief werk commitment kunnen worden gedaan. 

Verder werd verondersteld dat de samenhang tussen de aangetroffen com-
mitments en de vertrekintentie mogelijk meer gedifferentieerd is dan in het 
commitment-model wordt aangenomen. In de aanname van Meyer en Allen 
(1997; Meyer en Herscovitch, 2001; Meyer e.a. 2002) zou de hoge score op com-
mitment aan de organisatie positief correleren met de intentie om te blijven. 
Meyer en Allen (1997, p. 21) en Meyer e.a. (2002, p. 38) suggereren bovendien 
dat alleen het meten van organisatie commitment een goede indicator is 
voor de vertrekintentie. 

De uitkomsten van de survey verwerpen deze laatste aanname. De creatieve 
professionals verschillen significant van de overige categorieën. Alleen in het 
geval van de creatieve professionals wordt een positieve relatie tussen affec-
tief werk commitment en de intentie tot vertrek aangetroffen. Bovendien is 
in het geval van de creatieve professionals affectief werk commitment een 
betere voorspeller voor de vertrekintentie dan affectief organisatie commit-
ment, terwijl bij de account professionals affectief organisatie commitment 
een betere voorspelling geeft. Hiermee is deze studie ook een aanvulling op 
eerdere studies naar commitments van professionals. De resultaten tonen 
aan dat per functiecategorie inzicht in de samenhang tussen verschillende 
commitments en de vertrekintentie nodig is om een uitspraak te kunnen 
doen over de vertrekintentie. De generaliseerbaarheid van de aanname in het 
commitment-model over de positieve effecten van organisatie commitment 
op de intentie om te blijven, wordt dan ook verworpen. 

Zoals gezegd hebben eerdere studies al gewezen op een mogelijke afwijking 
in effecten van organisatie commitment op de vertrekintentie in het geval 
van professionals (Aranya e.a., 1981; Schomaker, 1999; Wallace, 1995). Waar 
tot nu toe in studies professionals als één categorie werden onderzocht, ves-
tigt deze studie de aandacht op de verschillen tussen de professionals. 

De genoemde studies naar de commitments van professionals bieden geen 
verklaring voor het aangetroffen verschil in de vertrekintentie tussen crea-
tieve professionals en account professionals. Deze studies zochten een ver-
klaring voor de afwijkende vertrekintentie van professionals in een mogelijk 
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conflict tussen professionele- en organisatiedoelen, maar toonden aan dat in 
zowel professionele als niet-professionele organisaties, een Organizational 
Professional Conflict niet de verklarende factor is voor de hogere vertrekin-
tentie van professionals. Ook deze studie sluit een conflict tussen professio-
nele- en organisatiedoelen uit als verklarende factor. 

Schomaker (1999) bood nog een andere verklaring voor het verschil in 
de vertrekintentie van professionals en niet-professionals. Zij suggereert in 
haar studie dat een latente vertrekintentie een karaktereigenschap is van de 
professionele identiteit, doordat professionals zich willen blijven ontwikke-
len (1999, p. 105). De accounts en de uitkomsten van de survey bevestigen de 
behoefte aan ontwikkeling bij professionals. Aangezien zowel de creatieve 
professionals als de account professionals hoog scoren op deze factor, biedt 
deze factor ook geen verklaring voor het verschil in de correlatie tussen het 
affectief commitment aan de professie en de intentie tot vertrek bij creatieve 
professionals en account professionals. 

Tot slot werden ook in de waardering van verschillende baangerelateerde 
factoren geen significante verschillen aangetroffen tussen de creatieve profes-
sionals en de account professionals, die het verschil in correlatie tussen affec-
tief professional commitment en de vertrekintentie kunnen verklaren. 

De accounts over de identiteitsconstructies van de professionals bieden wel 
een verklaring voor de aangetroffen verschillen tussen creatieve professio-
nals en account professionals. In het vorige hoofdstuk was te zien dat in het 
geval van de creatieve professionals, de symbolische professionele identiteit 
is gekoppeld aan een zo autonoom mogelijke loopbaan, terwijl de identiteit 
van account professionals is gekoppeld aan een loopbaan binnen de organisa-
tie. Niet het al dan niet professional zijn, maar het beroep zoals gedefinieerd 
door Mok (1973), inclusief de professionele repertoires, bood een verklaring 
voor de aangetroffen verschillen. 

Hoewel in de survey een indeling in functiecategorieën de beste verklaring 
lijkt te zijn voor aangetroffen verschillen in de effecten van commitments tus-
sen professionals, is het de vraag of de functiecategorie een bruikbare ‘varia-
bele’ is om in vervolgstudies de effecten van de verschillende commitments op 
de intentie tot vertrek te meten. Ik zal hier in de conclusie op terug komen.

In het concluderende hoofdstuk zullen de uitkomsten van deze studie gecon-
fronteerd worden met de theorie en zal dieper ingegaan worden op de impli-
caties van deze studie voor de bruikbaarheid van het commitment-model in 
moderne organisaties.
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8.1 Inleiding
In dit onderzoek stonden centraal de bindingen in en aan de organisatie van 
creatieve professionals in de communicatie-adviesbranche. Op basis van een 
eerste verkenning werd geconcludeerd dat het behoud van professionals voor 
de organisatie problematisch kan zijn. Vanuit HRM-theorieën wordt organi-
satie commitment aangedragen als een instrument om medewerkers langer 
voor de organisatie te behouden (Guest, 1998, p. 42 in Singh en Vinnicombe, 
2000). Maar te zien was dat juist in het geval van (creatieve) professionals dit 
nog maar de vraag is. Daarnaast werd geconstateerd dat ontwikkelingen op 
het niveau van organisatie en maatschappij mogelijk leiden tot een ambigue 
behoefte aan binding van zowel organisaties als medewerkers. De behoefte aan 
binding van organisaties kan tegenstrijdig zijn aan de behoefte aan binding 
van medewerkers. Bovendien stellen verschillende auteurs dat identiteitscon-
structies en de daaruit voortkomende commitments meer dynamisch zijn dan 
in het commitment-model van Meyer en Allen (1997; Meyer en Herscovitch, 
2001; Meyer e.a., 2002) wordt aangenomen. Op basis van deze verkenning werd 
de vraag gesteld of de assumpties die ten grondslag liggen aan het commit-
ment- model valide zijn voor medewerkers in moderne organisaties. 

Het onderzoek is gehouden onder creatieve professionals in de communi-
catie-adviesbranche, omdat de communicatie-adviesbranche als exemplarisch 
voor moderne organisaties wordt gezien, met de creatieve professionals als 
belangrijkste resource (Lash en Urry, 1994; Scase en Davis, 2000). De centrale 
onderzoeksvraag in deze studie was: 

Wat is de relatie tussen de betekenissen die creatieve professionals aan hun 
professionele identiteit geven en hun commitments in en aan de organisatie?

Geïnspireerd door de suggestie dat ‘afwijkende’ effecten van commitments van 
professionals op de intentie om te blijven, mogelijk een gevolg zijn van de pro-
fessionele identiteit (Aranya en Ferris, 1984; Schomaker, 1999; Slootman, 1991), 
is gekozen voor een beschrijvende studie naar de identiteitsconstructie door 
creatieve professionals. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de 
dynamiek en complexiteit van identiteitsconstructie door creatieve professio-
nals in de communicatie-adviesbranche, om zo een beter inzicht te krijgen in 
de vraag of de assumpties in het commitment-model generaliseerbaar zijn. 

Aan de hand van vijf deelvragen is een antwoord op de onderzoeksvraag 
gezocht. In dit hoofdstuk zullen als eerste de antwoorden op de deelvragen 
worden besproken. Vervolgens zullen deze uitkomsten worden geconfron-
teerd met de theorie en wordt bediscussieerd welke implicaties deze bevin-
dingen hebben voor de assumpties die ten grondslag liggen aan het commit-
ment-model. 
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8.2 Conclusies
Door literatuuronderzoek werd een antwoord gezocht op de eerste deelvraag 
betreffende de verhouding tussen identiteitsconstructies en commitments. In 
deze studie werd binding gedefinieerd als het proces van identiteitsconstructie 
met als mogelijke uitkomst commitment. De (re)constructie van identiteiten is 
opgevat als een relationeel proces, waarbij de actor in wisselwerking met ande-
ren een identiteit (re)construeert. In deze interacties wordt gebruik gemaakt 
van discoursen, waarin maatschappelijke structuren, machtsverhoudingen, 
en categorieën ge(re)construeerd worden. Deze discoursen representeren 
identiteiten. Deze opvatting van identiteit sluit aan bij de definitie van beroep 
die Mok (1973) geeft. In deze definitie wordt een beroep ge(re)construeerd in 
een wisselwerking tussen verschillende actoren en maatschappelijke structu-
ren. Gesteld werd dat het beroep gedefinieerd kan worden als een identiteit. 
Aangenomen werd dat actoren op verschillende niveaus, eigen betekenissen 
aan deze discoursen geven. De verwachting werd geformuleerd dat als gevolg 
van de complexiteit en dynamiek van de (re)constructie van identiteiten, de 
commitments die mogelijk voortkomen uit het identificatieproces en de effec-
ten die aan deze commitments worden toegekend meer complex en dyna-
misch zijn dan wordt aangenomen in het commitment-model.

Vanuit de aanname dat individuele accounts alleen zijn te begrijpen in hun 
sociaal/culturele context (Dachler en Hosking, 1995, p. 5) is voor een antwoord 
op de tweede deelvraag – welke discoursen een rol spelen in de identiteitscon-
structie door creatieve professionals – onderzocht welke discoursen op het 
sociale niveau door (docenten op) kunstacademies, in structuren in de branche 
en door de directies van de twee onderzochte organisaties ge(re)produceerd 
worden. In zijn of haar loopbaan komt de creatieve professional in aanraking 
met drie belangrijke discoursen, waarin varianten van de identiteit van de 
creatieve professional tot uitdrukking komen. Autonomie of ‘creatieve vrij-
heid’ is een belangrijke waarde in de drie varianten van de identiteit van de 
creatieve professional. Julier (2000) noemt dit de ‘mythe van de individuele 
creativiteit’. Het ‘autonome kunstenaar discours’, zoals dit ge(re)construeerd 
wordt in kunstacademies sluit hier het beste bij aan. De meeste ‘creatieve vrij-
heid’ heeft de zelfstandig gevestigde, autonome kunstenaar, omdat hij of zij 
niet wordt gehinderd door beperkende kaders van opdrachtgevers. Het ‘zelf-
standige discours’ komt voort uit het ‘autonome kunstenaar discours’, maar 
is toegespitst op de creatieve professional die zich bezig houdt met toegepas-
te kunst. De beste manier om als toegepast kunstenaar optimale ‘creatieve 
vrijheid’ te behouden binnen de beperkende kaders van de opdrachtgever, is 
door als zelfstandige aan de slag te gaan. Onder invloed van het ‘professional 
community discours’, zoals dat ook aan de kunstacademie wordt gepromoot, 

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent



189Conclus ie en discuss ie

is een tijdelijke identificatie met de organisatie mogelijk. De directies van de 
twee onderzochte organisaties (re)produceren hun eigen versie van het ‘pro-
fessional community discours’, waarin een langdurige binding van de crea-
tieve professional aan de organisatie mogelijk is. In de meeste discoursen ligt 
de nadruk op een autonome loopbaan. 

De derde deelvraag in dit onderzoek was welke betekenissen de creatieve pro-
fessionals in hun identiteitsconstructie geven aan de discoursen zoals die op 
het sociale niveau ge(re)construeerd worden. Hiervoor is gekeken naar the-
ma’s die een rol spelen in het proces van betekenisgeving aan toekomstige 
loopbanen. In de uit de accounts gefilterde thema’s zijn eigenschappen van 
de symbolische identiteit van de creatieve professional te herkennen, zoals 
die op de kunstacademie wordt ge(re)construeerd. ‘Creatieve vrijheid’ en wer-
ken aan een artistiek verantwoord product zijn belangrijke waarden voor de 
creatieve professionals. Deze waarden komen terug in het belang dat wordt 
gehecht aan het niveau van de opdrachten, de ‘creatieve vrijheid’ die door 
de klanten wordt geboden en de behoefte aan ruimte voor ontwikkeling 
tot een zelfstandig werkende creatieve professional, al dan niet binnen een 
organisatie. Daarnaast blijkt passie voor het vak een belangrijke waarde in de 
(re)constructie van de identiteit door de creatieve professional, die doorwerkt 
in de loopbaanoverwegingen. 

In het proces van betekenisgeving aan deze thema’s wordt gebruik 
gemaakt van de discoursen die op de kunstacademies, in de branche en in 
de organisaties ge(re)construeerd worden. De verschillende professionele- en 
managementdiscoursen dienen als cue in de betekenissen die creatieve pro-
fessionals aan de organisatie geven als ‘enabler’ dan wel als ‘constraint’. In 
veel betekenissen die creatieve professionals geven aan het ‘zelfstandige dis-
cours’, is een loopbaan binnen een organisatie in strijd met de ‘mythe van 
de individuele creativiteit’. En tegelijkertijd is de perceptie van de organisatie 
als ‘enabler’ of ‘constraint’ een cue in de betekenissen die aan de discoursen 
worden gegeven. Te zien was dat sommige creatieve professionals de organi-
satie opvatten als een ‘enabler’ om financiële zekerheid te hebben en zich 
identificeren met het ‘professional community discours’. Anderen zien de 
organisatie als een ‘constraint’ om een goed inkomen te genereren, waardoor 
identificatie met het ‘zelfstandige discours’ versterkt wordt. 

Creatieve professionals kunnen zich dus zowel identificeren, als dis-iden-
tificeren (Elsbach, 1999) met de verschillende betekenissen die aan de identi-
teit van de creatieve professional worden gegeven op de andere niveaus. Dit 
is afhankelijk van het thema, de situatie, en de ervaren mogelijkheden en 
beperkingen die de organisatie, de branche en hun persoonlijke kwaliteiten 
hen bieden. De interpretatielijnen die voortkomen uit deze interacterende 
aspecten kunnen conflicteren met bestaande discoursen. Om hiermee om te 
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gaan (re)construeren de creatieve professionals eigen varianten van bestaan-
de discoursen. Een voorbeeld hiervan is de (re)constructie van de organisatie-
variant van het zelfstandige discours, waarin autonomie binnen een organi-
satie mogelijk is.

Op basis van de accounts van de creatieve professionals op het individuele 
niveau is een drietal ideaaltypen van de identiteit van de creatieve professional 
ge(re)construeerd, te weten: 1) het Creatieve Genie, 2) de Vrij Gevestigde, en 3) 
de Organisatie Man (vrij naar Whyte, 1956). In deze varianten zijn de kenmer-
ken terug te vinden van de symbolische identiteit van de creatieve professio-
nal. Per variant wordt echter een ander gewicht aan deze kenmerken gegeven, 
wat leidt tot een drietal ideale loopbanen. Het Creatieve Genie ambieert een 
loopbaan als zelfstandig gevestigd autonoom kunstenaar, de Vrij Gevestigde 
een loopbaan als zelfstandig gevestigd toegepast kunstenaar, en de Organisatie 
Man een loopbaan als toegepast kunstenaar binnen een organisatie. 

Hoewel uit de accounts een duidelijke voorkeur kan worden gefilterd voor 
een bepaald type, kunnen geen generaliseerbare uitspraken gedaan worden 
over daadwerkelijke loopbanen. De creatieve professionals hanteren meer-
dere typen in hun accounts, afhankelijk van de situatie. Deze dynamiek in 
de (re)constructie van identiteiten maakt dat de causale relatie tussen een 
ge(re)construeerde identiteit en de loopbaan intrinsiek instabiel is (Giddens, 
1984, in Coenen, 1987). Dit betekent dat ook wat betreft de loopbanen meer-
dere opties mogelijk zijn. 

Het hoge aantal zelfstandigen in de branche laat echter zien dat de kans 
op een loopbaan als zelfstandige voor de creatieve professionals het grootst 
is. De beperkte mogelijkheden die de organisaties bieden voor een langdurige 
loopbaan binnen een organisatie, zeker in het geval van vrouwelijke creatieve 
professionals, versterken dit effect.

Voor een antwoord op de vierde deelvraag of de bindingen van de creatieve 
professionals afwijken van die van de overige categorieën medewerkers, zijn 
als eerste de identiteitsconstructies door de creatieve professionals vergele-
ken met de identiteitsconstructies door de andere categorieën medewerkers. 
De vergelijking laat zien dat creatieve professionals een andere betekenis aan 
hun bindingen in en aan de organisatie geven dan account professionals en 
de ondersteunende functies. 

Op basis van de accounts werd geconcludeerd dat voor creatieve professio-
nals de identificatie met de professionele discoursen, zoals deze op de oplei-
ding aangereikt worden in combinatie met managementdiscoursen, leidt tot 
binding met de organisatie. Een kenmerk van de creatieve professionals is 
dat zij eigenaar van hun creativiteit zijn en onafhankelijk van een organisa-
tie hun beroep kunnen uitoefenen en hun professionele identiteit handhaven. 
Hoewel de creatieve professionals de organisatie ook als ‘enabler’ ervaren in de 
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(re)constructie van een professionele identiteit, is de organisatie voor veel crea-
tieve professionals in potentie een ‘constraint’ in hun streven naar autonomie. 
Met name de creatieve professionals die de organisatie ervaren als ‘constraint’, 
definiëren hun binding met de organisatie als tijdelijk. Naast binding aan de 
professie en binding aan de organisatie ervaren creatieve professionals ook 
binding met collega’s. Het gaat hier zowel om de behoefte aan het hebben van 
één of meerdere sparringpartners, maar ook om het sociale contact met col-
lega’s. Het sociale contact met collega’s is voor geen van de drie typen creatieve 
professionals een reden om in de organisatie werkzaam te blijven. 

De andere categorieën ervaren ook binding aan de organisatie, het werk en 
de collega’s. Het verschil in de (re)constructie van professionele identiteiten, 
met daaraan gekoppeld het verschil in professionele repertoires, leidt in een 
wisselwerking met de organisatiecontext tot een verschil met creatieve profes-
sionals wat betreft de intentie tot vertrek. Zowel de account professionals als 
de ondersteunende categorieën zijn voor een uitvoering van hun beroep en de 
(re)constructie van hun beroepsidentiteit afhankelijk van de organisatie. Hun 
loopbaanwensen zijn als gevolg hiervan gericht op een loopbaan binnen de 
organisatie. Net als de creatieve professionals, zien veel medewerkers in deze 
categorieën de organisatie ook als een mogelijke ‘constraint’ in hun doorgroei-
mogelijkheden. Het gaat hier echter niet om een behoefte aan autonomie, 
maar vooral om groei naar een hogere functie. Een verschil met de creatieve 
professionals is, dat als geen groei meer kan worden ervaren een overstap naar 
een ander bureau wordt overwogen. Slechts in enkele gevallen – bij een aantal 
ondersteunende creatieven – wordt een loopbaan als zelfstandige overwogen. 

Aangenomen werd dat commitments een mogelijke uitkomst zijn van het 
proces van identiteitsconstructie. Met behulp van een survey is de vijfde deel-
vraag onderzocht: of creatieve professionals commitment aan de organisatie, 
het werk en de collega’s ervaren, en wat de correlatie is van deze commit-
ments met de vertrekintentie. 

De verwachting was dat de identiteitsconstructie door creatieve profes-
sionals kan leiden tot meerdere commitments. De uitkomsten uit de survey 
bevestigen deze verwachting; de creatieve professionals ervaren een sterk 
affectief commitment aan de professie, een sterk affectief commitment aan 
de organisatie en een redelijk sterk affectief commitment aan de collega’s. 

De uitkomsten van de survey verwerpen de aanname van Meyer en Allen 
(1997) en Meyer e.a (2002) dat het meten van organisatie commitment vol-
doende is om de vertrekintentie te voorspellen. De creatieve professionals 
verschillen significant van de overige categorieën. Alleen in het geval van de 
creatieve professionals wordt een positieve relatie tussen affectief werk com-
mitment en de intentie tot vertrek aangetroffen. Bovendien was te zien dat 
in het geval van de creatieve professionals affectief werk commitment een 
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betere voorspeller is voor de vertrekintentie dan affectief organisatie commit-
ment, terwijl bij de account professionals affectief organisatie commitment 
een betere voorspelling geeft. Hiermee is deze studie ook een aanvulling op 
eerdere studies naar commitments van professionals. De resultaten tonen 
aan dat per functiecategorie inzicht in de samenhang tussen verschillende 
commitments en de vertrekintentie nodig is om een uitspraak te kunnen 
doen over de vertrekintentie. De generaliseerbaarheid van de aanname in het 
commitment-model over de positieve effecten van organisatie commitment 
op de intentie om te blijven, werd dan ook verworpen. 

8.3 Discussie
In deze paragraaf zullen de vier punten aan de orde komen, die als vraagte-
kens geplaatst werden bij het commitment-model:

1.  De aanname met betrekking tot de generaliseerbaarheid van de posi-
tieve effecten van organisatie commitment op de intentie om te blijven 
(Meyer en Allen, 1997; Meyer e.a., 2002) gaat niet op voor professionals.

2.  Commitments in organisaties zijn gedifferentieerd en onduidelijk is 
hoe verschillende commitments zich tot elkaar verhouden, en wat de 
effecten van deze commitments op de intentie om te blijven zijn (ver-
gelijk De Gilder e.a., 1997; Meyer en Herscovitch, 2001; Meyer e.a., 2002; 
Mueller e.a., 1992; Peeters en Meijer, 1995; Stinglhamber e.a., 2002; 
Torka, 2003; Zaccaro en Dobbins, 1989).

3.  Commitments zijn meer aan verandering onderhevig zijn dan tot nu toe 
werd aangenomen (Meyer en Allen, 1997; p.120; Mowday e.a., 1979, p. 28). 

4.  Ontwikkelingen in organisaties en samenleving roepen de vraag op of de 
nadruk die in HRM-beleid op organisatie commitment wordt gelegd nog 
wel een bestaansbasis heeft (Meyer en Allen, 1997, p. 4-6; Mowday, 1998).

Aan de hand van deze punten zal worden bediscussieerd, welke implicaties 
de uitkomsten van dit onderzoek hebben voor de generaliseerbaarheid van 
het commitment-model.

Als eerste punt wordt ingegaan op de vraagtekens die werden geplaatst bij de 
aanname in het commitment-model met betrekking tot de generaliseerbaar-
heid van de positieve effecten van organisatie commitment op de intentie 
om te blijven. Op basis van een eerste theoretische verkenning werd veron-
dersteld dat deze positieve effecten niet op gaan voor professionals. 

Deze studie verwerpt de generaliseerbaarheid van de aanname in het com-
mitment-model over de positieve effecten van organisatie commitment op de 
intentie om te blijven. 

De uitkomsten van deze studie bevestigen de aanname van Meyer en Allen 
(1997; ook Meyer e.a., 2002) dat commitment aan de organisatie een positieve 
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correlatie heeft met de intentie om te blijven. Tegelijkertijd laten de uitkom-
sten zien dat alleen op basis van de samenhang van organisatie commitment 
en de vertrekintentie, geen uitspraak kan worden gedaan over de vertrekin-
tentie. Hiervoor moet ook gekeken worden naar de samenhang van andere 
commitments met de vertrekintentie. Reichers (1985) wees al eerder op de 
verschillen in de individuele betekenissen die aan commitments in de orga-
nisatie worden gegeven, waardoor effecten minder eenduidig zijn dan ver-
wacht. Reichers pleitte voor een multipele commitment perspectief. 

Het tweede punt dat naar aanleiding van de eerste theoretische verkenning 
is geformuleerd, hangt samen met het multipele commitment perspec-
tief. Onduidelijk is hoe de verschillende commitments zich verhouden tot 
elkaar en tot de intentie tot vertrek (vergelijk De Gilder e.a., 1997; Meyer en 
Herscovitch, 2001; Meyer e.a., 2002; Mueller e.a., 1992; Peeters en Meijer, 1995; 
Stinglhamber e.a., 2002; Torka, 2003; Zaccaro en Dobbins, 1989) . 

De uitkomsten van de survey verwerpen de aanname van Meyer e.a. (2002, 
p. 38) dat een conflict tussen affectief organisatie commitment en affectief 
commitment aan het werk een uitzondering is, en dus het meten van orga-
nisatie commitment voldoende is om een uitspraak te kunnen doen over de 
vertrekintentie. Hiervoor moet ook gekeken worden naar de relatie tussen 
affectief werk commitment en de vertrekintentie. 

De survey bevestigt tevens het vermoeden dat werd geformuleerd op basis 
van de accounts, dat ook tussen professionals een differentiatie moet worden 
aangebracht als het gaat om de correlaties tussen de commitments en de ver-
trekintentie. De scores van de creatieve professionals wijken significant af van 
de overige categorieën; alleen bij creatieve professionals leidde het commit-
ment aan de professie tot een verhoogde intentie tot vertrek.

De vraag kan worden gesteld of de creatieve professionals een uitzonde-
ring op de regel zijn. Op basis van een vergelijking van de uitkomsten van 
deze studie met de studie van Schomaker (1999) wordt geconcludeerd dat dit 
niet het geval is. De uitkomsten van haar studie onder accountants zijn ver-
gelijkbaar met de uitkomsten voor de creatieve professionals in deze studie. 
Het ontbreken van een eenduidige uitkomst in studies naar het commitment 
van professionals (Aranya e.a., 1981; Aranya en Ferris, 1984; Gouldner, 1957; 
Slootman, 1991; Thornton, 1970; Wallace, 1995) doet vermoeden dat ook de 
account professionals in dit onderzoek geen uitzondering op de regel zijn. 
Vervolgonderzoek onder meerdere beroepsgroepen en grotere populaties zal 
moeten uitwijzen of dit vermoeden juist is. 

De survey is gehouden onder een relatief klein aantal respondenten, waar-
door alleen uitspraken over de onderzoekspopulatie gedaan kunnen worden. 
Feit is dat geen eenduidige samenhang tussen commitments en gedragsin-
tenties is aangetroffen. 
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Op basis van de aangetroffen verschillen tussen creatieve professionals en de 
overige categorieën medewerkers werd in hoofdstuk 7 gesteld dat een diffe-
rentiatie naar functiecategorie een betere verklaring biedt voor de aangetrof-
fen verschillen commitments en in de vertrekintentie, dan het al dan niet 
professional zijn. Toch is het de vraag of functiecategorie een bruikbare ‘vari-
abele’ is om in vervolgstudies de effecten te meten van de verschillende com-
mitments op de intentie tot vertrek. 

Geconcludeerd wordt dat dit niet het geval is. Ten eerste was te zien dat 
bij de scores op commitment de functiecategorie maar een klein deel van de 
variantie verklaart. Nu zal geen enkele variabele de variantie in commitments 
volledig verklaren. Meyer en Herscovitch stellen immers dat ‘any personal or 
situational variable that contributes to the likelihood that an individual will 
(a) become involved […] in a course of action, (b) recognize the value-relevance 
of association with an entity or pursuit of a course of action, and/or (c) derive 
his or her identity from association with an entity, or from working toward 
an objective, will contribute to the development of affective commitment’ 
(2001, p. 316). Naast de functiecategorie spelen dus ook andere factoren een 
rol. Deze studie liet bijvoorbeeld zien dat in het geval van creatieve profes-
sionals gender en leeftijd uitsluitende factoren lijken te zijn in de communi-
catie-adviesbranche. Voor een aantal vrouwen speelde daarbij het krijgen van 
kinderen een cue in de overweging al dan niet in de organisatie werkzaam te 
blijven. Om inzicht te krijgen in de samenhang tussen antecedenten en com-
mitments moet dus een waslijst aan antecedenten worden gemeten. 

Een zwaarder wegend punt is echter de veronderstelde samenhang tussen 
antecedenten en commitments (Meyer en Herscovitch, 2001). De accounts in 
dit onderzoek lieten de intrinsieke instabiliteit zien van causale verbanden 
tussen antecedenten en commitment enerzijds, en tussen commitments en 
gedragingen anderzijds. Dit brengt ons bij het derde punt. De aanname dat 
commitments een mogelijke uitkomst zijn van de identiteitsconstructie, leid-
de in deze studie tot de verwachting dat de commitments en de samenhang 
tussen de commitments en de vertrekintentie mogelijk dynamischer zijn, 
dan tot nu toe werd aangenomen (Mowday e.a., 1979, p. 28; Meyer en Allen, 
1997; p.120). De accounts bevestigen deze verwachting.

Te zien was dat de betekenissen die aan identiteiten worden gegeven situati-
oneel zijn, waardoor geen generaliserende uitspraken over loopbanen kunnen 
worden gedaan. In de identiteitsconstructies door creatieve professionals wer-
den drie varianten van de identiteit van de creatieve professional onderscheiden 
met elk een bijbehorende loopbaan. We zagen dat creatieve professionals meer-
dere varianten hanteren, afhankelijk van de situatie, waardoor geen eenduidige 
uitspraak kan worden gedaan over toekomstige loopbanen. Ook werden indivi-
duele en situationele betekenissen gegeven aan de verschillende thema’s in de 
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loopbaanoverwegingen. Een voorbeeld hiervan is de invloed van recessies op de 
intentie tot vertrek. Onderzoek naar arbeidsmobiliteit met behulp van surveys 
toont een sterke invloed van conjunctuur op die mobiliteit van medewerkers 
(Hartog, Mekkelholt en Van Ophem, 1988). De accounts in deze studie laten zien 
dat de huidige recessie inderdaad een rol speelt in het proces van betekenisge-
ving, maar dat het effect van dit thema op de intentie om te blijven varieert, 
afhankelijk van de gepercipieerde mogelijkheden en beperkingen. 

De gemeten samenhangen in survey’s zijn dus intrinsiek instabiel en slech-
te voorspellers voor de daadwerkelijke vertrekintentie. Op grond van deze 
dynamiek in de identiteitsconstructies kan worden gesteld dat de uitbreiding 
van de vragenlijst met variabelen over de antecedenten van commitment niet 
bijdraagt tot een beter inzicht in het situationele aspect van de samenhang 
van antecedenten met commitment noch tot een beter inzicht in de samen-
hang tussen deze commitments en de intentie tot vertrek. Ook longitudinaal 
survey onderzoek, zoals Meyer e.a (2002, p. 43) dat voorstellen, verschaft geen 
inzicht in deze dynamiek. Deze studie laat zien dat met behulp van inter-
views wel inzicht wordt verkregen in de rationele sturing van het handelen 
door actoren, die maakt dat verbanden intrinsiek instabiel zijn.

Deze studie constateert dat de aanspraak op de generaliseerbaarheid van 
aannames in het commitment-model niet houdbaar lijkt. Toch kan mijns 
inziens het houden van een survey zinvol zijn als aanvulling op interviews, 
om de situatie op een bepaald moment te kunnen vaststellen. Daarom een 
aantal opmerkingen over de bruikbaarheid van de vragenlijst, zoals die door 
Meyer en Allen (1997) is opgesteld. 

We zagen dat de correlatie van andere commitments met de intentie tot ver-
trek, mogelijk conflicteert met de positieve effecten van het commitment aan 
de organisatie. Dit vraagt om een aangepaste standaardvragenlijst waarin naast 
organisatie commitment, andere commitments worden gemeten (Reichers, 
1985). Meyer en Herscovitch (2001) toonden aan dat het commitment-model 
ook bruikbaar is voor het commitment aan andere entiteiten in de organisa-
tie. Om meer inzicht te kunnen krijgen in de samenhang tussen verschillen-
de commitments en de intentie tot vertrek, zal een standaardvragenlijst voor 
al deze commitments moeten worden ontwikkeld. Dit om te voorkomen dat 
onderzoeken onvergelijkbaar zijn, doordat afwijkende items worden gemeten. 
Speciale aandacht is hierbij nodig voor de omzetting van normatief organisatie 
commitment, naar normatief professional commitment en normatief collega 
commitment. Bij deze laatste schalen bleek in deze studie de betrouwbaarheid 
te laag te zijn om er uitspraken over te kunnen doen.

Dit onderzoek bevestigt dat ook bij gebruik van een standaardvragenlijst 
een analyse van de betrouwbaarheid en validiteit achteraf noodzakelijk blijft. 
Bij de schaal voor het meten van normatief organisatie commitment, bleken 
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drie items de betrouwbaarheid negatief te beïnvloeden. Het gaat hierbij om 
de vragen hoe men staat tegenover het vaak wisselen van baan. Uit de reacties 
van de creatieve professionals bleek dat ze deze vragen als volkomen absurd 
ervaren. Het gaat hierbij niet om een normatieve attitude; zoals ook blijkt uit 
de accounts is het regelmatig wisselen van baan bijna een vereiste voor verde-
re ontwikkeling. Het is de vraag of dit alleen in de communicatie-adviesbran-
che zo is, of dat dit een contextgebonden gegeven is. Meer oog voor de organi-
satiecontext is in toekomstig survey-onderzoek naar commitment gewenst. 

Tot slot wordt ingegaan op het vierde punt. Ontwikkelingen in organisaties 
en samenleving riepen de vraag op of de nadruk die in HRM-beleid op orga-
nisatie commitment wordt gelegd, nog wel een bestaansbasis heeft (Meyer en 
Allen, 1997, p. 4-6; Mowday, 1998). 

Op het niveau van de organisatie werd gesteld dat de behoefte aan gecom-
mitteerde medewerkers in post-Fordistische organisaties mogelijk meer ambi-
gue is geworden. De uitkomsten van de studie laten zien dat in het ‘profes-
sional community discours’ het binden van creatieve professionals zeker een 
item is in beide onderzochte organisaties, waardoor commitment nog steeds 
relevant is. Toch wordt ook deels de observatie van Baruch (1998) bevestigd, dat 
organisaties minder commitment aan hun medewerkers vertonen. Hoewel de 
organisatie commitment van haar medewerkers verwacht, lijkt het commit-
ment van de organisatie aan de medewerkers meer gedifferentieerd te zijn; de 
organisaties committeren zich vooral aan de ‘high potentials’. Tegelijkertijd 
was te zien dat ‘lifetime employement’ een relatief begrip is in de organisaties. 
In beide organisaties werden geen oudere creatieve professionals aangetroffen.

Een vraag is of deze ambiguïteit toe te schrijven is aan post-Fordistische 
kenmerken. Voor een deel zijn dergelijke kenmerken in de onderzochte orga-
nisaties terug te vinden, en de aangetroffen kenmerken lijken de ambiguï-
teit in de behoefte aan gecommitteerde medewerkers te versterken. Te zien 
was dat de creatieve professionals, meer dan de andere medewerkers, pro-
fessionele autonomie in hun werk hebben om tegemoet te komen aan hun 
behoefte aan ‘creatieve vrijheid’. De creatieve professionals in beide organisa-
ties zijn echter niet eindverantwoordelijkheid voor hun werk. Zelfsturing is 
dus slechts ten dele van toepassing in de organisaties. 

Employability was in zoverre in beide organisaties aan de orde, dat creatie-
ve professionals voor het grootste deel zelf verantwoordelijk werden gehou-
den voor hun eigen ontwikkeling en het op de hoogte blijven van nieuwe 
ontwikkelingen. Hiervoor werd weinig tijd en geld beschikbaar gesteld. Wel 
werd van de creatieve professionals verwacht dat ze zich bleven ontwikkelen. 
Stilstand betekent ontslag.

Tot slot was te zien dat nieuwkomers in beide organisaties eerst een tij-
delijk contract kregen aangeboden. Het aanbieden van tijdelijke contracten 
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lijkt echter meer voort te komen uit de strenge regels omtrent ontslag die in 
de Nederlandse wetgeving zijn vastgelegd, dan uit een behoefte aan flexibili-
teit; het aanbieden van een tijdelijk contract biedt de organisaties de moge-
lijkheid om alleen de meest talentvolle creatieve professionals te selecteren 
voor een vaste aanstelling. In beide organisaties werden daarnaast freelancers 
ingezet, maar deze inzet was marginaal in verhouding tot het aantal crea-
tieve professionals in vaste dienst. 

Ik meen echter dat de aangetroffen post-Fordistische kenmerken in de onder-
zochte organisaties niet alleen een gevolg zijn van hedendaagse post-Fordistische 
ontwikkelingen. Het onderzoek laat zien dat de ‘mythe van de individuele crea-
tiviteit’ zich heeft gesetteld in structuren van de branche en in organisatiestruc-
turen en managementdiscoursen. Deze structuren vertonen overeenkomsten 
met post-Fordistische organisatiekenmerken, maar komen voort uit gevestigde 
tradities in de branche. Tegelijkertijd is te zien dat organisaties zich niet in 
een vacuüm bevinden en managers wel degelijk worden beïnvloed door post-
Fordistische managementopvattingen op het gebied van arbeidsrelaties.

Op het niveau van het individu werd gesteld dat maatschappelijke ontwik-
kelingen zoals individualisering, globalisering en informatisering leiden tot 
een ambigue behoefte aan binding. Aan de ene kant zou het individu los-
sere banden aangaan met meerdere groepen, wat erop zou kunnen duiden 
dat medewerkers zich niet meer willen committeren aan organisaties. Aan de 
andere kant leiden tendensen als globalisering mogelijk tot een behoefte aan 
een lokale identiteit, waar organisaties een rol in kunnen spelen. 

De uitkomsten van dit onderzoek laten een zelfde ambiguïteit zien in de bin-
dingen van creatieve professionals. Te zien was dat voor sommige creatieve profes-
sionals de geboden arbeidsvoorwaarden een thema waren. Maar in de overweging 
al dan niet werkzaam te blijven bij een organisatie waren voornamelijk de behoef-
te aan persoonlijke ontwikkeling en ‘creatieve vrijheid’ belangrijk. In die zin heb-
ben creatieve professionals veel weg van de ‘protean career’ (Hall, 1996) of de ‘free 
agent’ (Munk, 2000). Maar tegelijkertijd laat deze studie zien dat de creatieve pro-
fessionals meerdere commitments in en aan de organisatie kunnen ervaren. De 
organisatie is zowel een werkorganisatie als een ‘community’ (Bailey, 1977).

Een vraag die hierbij aansloot was of de constructie van een coherent zelf-
beeld nog steeds mogelijk is. De uitkomsten van deze studie laten zien dat iden-
titeitsconstructies ‘ongoing’ zijn en creatieve professionals in hun identiteits-
constructies ‘avoid fixation and keep the options open’ (Bauman, 1996, p. 18). 
Maar de narratives laten zien dat de verschillende opties de constructie van een 
coherent zelfbeeld niet in de weg staan (Czarniawska, 2000; Giddens, 1991).

Ook op het individuele niveau is de vraag of de ambiguïteit in de behoefte aan 
commitment inderdaad toegeschreven kan worden aan ontwikkelingen in de 
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maatschappij en in organisaties. De ambigue behoefte aan binding van de cre-
atieve professionals sluit aan bij de tendens die Duyvendak en Hurenkamp 
(red.) (2004) signaleren. Zij betwijfelen of de toenemende individualisering wel 
zulke sterke gevolgen heeft voor de behoefte aan binding. Aan de hand van 
diverse onderzoeken komen zij tot de conclusie dat de vrijheid van mensen 
om eigen keuzes te maken wel groter is geworden, maar dat mensen daarom 
nog niet andere keuzes maken. De meeste mensen kiezen vrijwillig voor de 
veiligheid van de groep, alleen zijn deze banden veel losser dan voorheen.

Tegelijkertijd is de stelling verdedigbaar dat creatieve professionals ook 
‘voor de kudde’ kiezen in hun streven naar een zo zelfstandig mogelijke carriè-
re. Op basis van de uitkomsten in deze studie kan worden geconcludeerd dat 
deze behoefte aan onafhankelijkheid voortkomt uit lang gevestigde professio-
nele idealen, namelijk de ‘mythe van de individuele creativiteit’ (Julier, 2000, 
p. 35-36). Dat neemt niet weg dat creatieve professionals voorlopers kunnen 
zijn van een nieuw type werknemer. Kunnen zijn in de zin dat ook voor andere 
categorieën werknemers een loopbaan als vrij gevestigde relevanter wordt.

Is de opkomst van de ‘free agent’ en de post-Fordistische organisatie nu een 
mythe? Ja en nee. Ja, omdat dit onderzoek laat zien dat deze typen al beston-
den voor ze gedefinieerd waren. Hoewel de typen toegepast kunnen worden 
op creatieve professionals en communicatie-adviesbureaus, gaat het in dit 
geval vooral om oude wijn in nieuwe zakken.

Nee, omdat in het algemeen processen van individualisering en de opkomst 
van post-Fordistische managementopvattingen niet te ontkennen zijn. Maar 
op grond van de wisselwerking tussen actor en structuur in de (re)constructie 
van identiteiten is de verwachting dat in bestaande sectoren de opkomst van 
de ‘free agent’ en post-Fordistische organisaties minder snel zal gaan dan 
gesteld wordt in de literatuur, als daar geen aanleiding voor is (zie ook Bradley, 
Erickson, Stephenson en Williams, 2000). Een studie van Barley en Kunda (2004) 
laat echter zien dat ook in bestaande sectoren steeds meer mensen op free-
lance basis aan het werk gaan en de ontwikkeling dus wel gaande is. Een snelle 
opkomst van dit type werknemers en organisaties zal naar mijn verwachting 
vooral plaats hebben in nieuwe sectoren - mits het productproces en de markt 
dit toelaten - bijvoorbeeld in de ‘Dotcom’-industrie (zie Veenswijk, 2003). 

Valt de bestaansbasis voor commitment weg met de opkomst van de ‘free 
agent’ en post-Fordistische organisaties? Deze studie laat zien dat commit-
ments, zowel vanuit het perspectief van de organisatie als de creatieve pro-
fessional, een rol blijven spelen. De aandacht voor commitment heeft dus 
nog steeds een bestaansbasis. In het commitment-model zal echter meer aan-
dacht moeten komen voor de diversiteit en dynamiek van de commitments 
die voortkomen uit de interacties tussen organisatie en medewerker.
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Create space for creative talent 
The ties that bind creative professionals in advertising agencies

In this research the ties that bind creative professionals – designers, art direc-
tors and copywriters – in advertising agencies are explored. Authors such as 
Lash and Urry (1994) and Scase and Davis (2000) perceive advertising agencies 
to be an example of post-Fordistic organisations. The special interest in the 
ties that bind creative professionals stems from the fact that, as the creators 
of the creative output, they are valuable resources for the agencies. Since 
their creative talent is personal-bound, the loss of a creative professional 
means a loss of such resources. The problem is that professionals, in gene-
ral, seem difficult for an organisation to retain. Indeed, advertising agencies 
in the Netherlands find that the job-mobility rates for creative professionals 
are high; the average period of employment is only two years. More than 80 
percent of creative professionals have considered new employment, and two-
thirds have considered working as a freelance (Van Wijk, 2000).

HRM theories perceive organisational commitment as a useful instru-
ment for an organisation to retain employees (Guest, 1998, p. 42 in Singh and 
Vinnicombe, 2000). In the three-component model of commitment (Meyer 
and Allen, 1997; Meyer and Herscovitch, 2001; Meyer et al., 2002) it is assumed 
that committed employees have a stronger intention of remaining members 
of the organisation than non-committed employees. 

However, from various perspectives, the usefulness of organisational commit-
ment has been questioned. Several studies show that, in the case of professionals, 
the perceived positive effects of organisational commitment on intention to stay 
may not occur (Abbot, 1988; Aranya and Ferris, 1984; Schomaker, 1999). Other stu-
dies question whether organisational commitment is still relevant at all, given 
developments in organisations and society. The rise of post-Fordist organisati-
ons (Baruch, 1998; Kunda and Van Maanen, 1999; Singh and Vinnicombe, 1996; 
Thijssen, 2001) and developments such as individualisation and globalisation 
(Bauman, 1995; Castells, 1997; Giddens, 1984; Van der Loo and Van Reijen, 1997) 
may lead to an ambiguous ‘need’ for commitment from a managerial perspec-
tive as well as from the perspective of the individual. Furthermore, the ‘need’ of 
managers for committed employees may collide with the ‘need’ of the employ-
ee. Finally, it is assumed that identity construction, and the commitments that 
result from these constructions, are more dynamic than is assumed in the com-
mitment model.  Based on this argument, the question is raised whether the 
assumptions in the commitment model are valid for modern organisations? 

The central question of this research is: What is the relation between the 
meanings that creative professionals attach to their professional identity and 
their commitments in and to the organisation? 
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Five sub-questions have been formulated in order to answer the central ques-
tion. The aim of this research is to gain insights into the dynamics and com-
plexities of identity constructions by creative professionals in advertising 
agencies, and through this to obtain a better insight in the generalisability of 
the assumptions in the commitment model. 

In Chapter 2, a literature study is used to answer the first sub-question con-
cerning the relationship between identity construction and commitment. 
The initial assumptions on identifications in the commitment model (Meyer 
and Allen, 1997; Meyer and Herscovitch, 2001; Meyer et al., 2002) and in 
Social Identity Theory (Ashforth and Meal, 1989; Elsbach, 1999; Tajfel, 1978; 
Whetten and Godfrey, 1998) are explored. Based on the strong points of these 
theories, in this research, identification is defined as the process of identity 
construction, with commitment as a possible outcome. Following authors 
such as Giddens (1991), Gergen (1991, 1999) and Czarniawska (2000), the con-
struction of identities is perceived as a relational process, in which the actor 
(re)constructs an identity through an interrelationship with others. In these 
interactions, discourses are used in which social structures, power relation-
ships and categories are (re)constructed. These discourses represent identi-
ties. This definition of identity coincides with the definition of occupation 
formulated by Mok (1973). In this definition, an occupation is (re)constructed 
in an interrelationship between various actors and social structures. 

It is argued that, as a result of the complexity and dynamics in the con-
struction of identities, the commitments that may come out of this process 
and the effects that are subscribed to these commitments are more complex 
and dynamic than is assumed in the commitment model.

In Chapter 3, the methodological choices are explained, and some background 
information on the advertising industry and the two agencies investigated is 
given. This research adopts an actor-structure perspective. According to Yin, a 
method based on case studies is suitable for studies that want to cover contextu-
al conditions (1994, p. 13). Consequently, case studies were held in a design stu-
dio and in an advertising agency for a period of four months. Several research 
methods were used, such as observations, interviews, surveys and document 
analysis. The focus of the case studies was on narrative interviews held with cre-
ative professionals and other staff members, including account professionals. 
The interviewees were asked to talk about their professional career and the choi-
ces they had made. It is assumed that in these narratives the interviewee makes 
use of accounts (Weick, 1995) which reflect rationalisations (Giddens, 1984) that 
give direction to actions. This process of sensemaking is based in identity con-
struction (Weick, 1995). Additional interviews were held with executives and HR 
managers of both organisations, and the websites of art schools were analysed.
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In the analysis, shared themes plus professional and management discour-
ses were identified and extracted from the interviews and websites. Based on 
these themes and discourses, the discourses were (re)constructed and three 
identity types for the creative professional defined.

The aim of this research is to obtain insights into the relationship between 
identity constructions and commitments. The question was raised whether 
the assumptions in the commitment model are valid for modern organisati-
ons? To investigate this, surveys were held in both organisations based on the 
commitment questionnaire of Meyer and Allen (1997). The construction of 
the questionnaire and the later analyses are explained in this chapter.

Chapter 4 answers the second sub-question: which discourses play a role 
in the identity construction of the creative professional? It is assumed that 
individual accounts can only be understood in their social/cultural context 
(Dachler and Hosking, 1995, p. 5). Therefore, the discourses that are examined 
are those (re)constructed by teachers in art schools and the executives of the 
two agencies. Furthermore, is examined how these discourses are settled in 
structures in the advertizing industry.

In their career, the creative professional engages in three important dis-
courses which express variations in the identity of the creative professional. 
Autonomy or ‘creative freedom’ is seen as an important value in all variati-
ons of the discourses. Julier (2000) calls this the ‘myth of individuated cre-
ativity’. The first discourse that is (re)constructed by teachers in art schools 
is the ‘autonomous artist discourse’. The self-employed, free artists have the 
most ‘creative freedom’, since they are not hindered by restrictions set by 
clients. The second discourse, which is also (re)constructed in art schools, is 
the ‘self-employment discourse’. This discourse is a derivative of the ‘auto-
nomous artist discourse’. The ‘self-employment discourse’ reflects the crea-
tive professional’s involvement in applied arts. As an applied artist, the best 
way to obtain ‘creative freedom’, within the restraints set by the client, is to 
become self-employed. Influenced by the ‘professional community discourse’, 
as promoted in art schools, a temporary identification with an employing 
organisation is possible. The executives of the two agencies in this research 
(re)constructed their own version of the ‘professional community discourse’, 
one in which long-term employment is possible. However, most discourses 
emphasise an autonomous career.

The third sub-question in this research concerns the meaning that creative 
professionals give to the three discourses that are constructed on the social 
level in their identity construction. Chapter 5 explores themes in the process 
of sensemaking of future careers. In the themes identified in the narratives, 
characteristics can be recognised of the symbolic identity of the creative pro-
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fessional, an identity that is (re)constructed at art schools. ‘Creative freedom’ 
and working on an artistically-sound product are seen as important values 
for the creative professional. These values are reflected in the concern for the 
artistic level of an assignment, the ‘creative freedom’ that is given by the cli-
ent, and the perceived possibilities of developing into an autonomous creative 
professional, inside or outside the organisation. Furthermore, passion for the 
profession is seen as an important value in the symbolic identity of the crea-
tive professional, which has an effect on the sensemaking of future careers.

Discourses that are (re)constructed at art schools, in the branch as a 
whole and inside organisations, serve as pointers in the process of sensema-
king. The professional and managerial discourses are cues to the meaning 
that is given to the organisation as an enabler or a constraint. In many of 
the meanings that creative professionals give to the ‘self-employment dis-
course’, a career inside an organisation conflicts with the ‘myth of indivi-
duated creativity’. At the same time, the perception of the organisation as 
either an enabler or a constraint serves as a cue to the meanings that are 
given to these discourses. Some creative professionals perceive the organi-
sation as an enabler to obtaining financial security, and identify themselves 
with the ‘professional community discourse’, as (re)constructed by the orga-
nisation. At the same time, others perceive the organisation as a constraint 
as they strive for a top salary, and this strengthens their identification with 
the ‘self-employment discourse’.

Thus, creative professionals can identify as well as dis-identify (Elsbach, 
1999) with the various meanings that, on the social level, are given to the 
identity of the creative professional; depending on the theme, the situation 
and the perceived possibilities and constraints offered by the organisation, 
the advertising industry and their personal qualities. In the sensemaking 
process, these interacting aspects may conflict with existing discourses. To 
deal with this conflict, creative professionals (re)construct their own versions 
of these discourses. An example of this is the (re)construction of the organisa-
tional variant of the ‘self-employment discourse’ to one in which autonomy 
within an organisation is possible.

In Chapter 6, initially, three idealised types of creative professional identities 
are (re)constructed based on the accounts of the creative professionals: 1) the 
Creative Genius, 2) the Self-employed, and 3) the Organisation Man (free after 
Whyte, 1956). In these typologies, the characteristics of the symbolic identity 
of the creative professional can be recognised. In each type, a different weight 
is given to these characteristics, resulting in three ideal career perspectives. 
The Creative Genius aspires to a career as an independent free artist, the Self-
employed to a career as a self-employed applied artist and the Organisation 
Man to a career as an applied artist inside an organisation.
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From the provided accounts, a preference for a specific type can be 
observed but predictions cannot be made about future careers. This is due to 
the fact that a creative professional will use several types in their accounts, 
depending on the situation they are describing. These dynamics in the con-
struction of identities make causal relationships between a (re)constructed 
identity and a career intrinsically unstable (Giddens, 1984, in Coenen, 1987). 
As a result, career changes are an option. However, the high percentage of 
self-employed creative professionals in the branch shows that self-employ-
ment is the most likely career. The limited possibilities that organisations 
offer for long-term employment, especially for female creative professionals, 
reinforces this effect.

Furthermore, in this chapter, a partial answer is given to the fourth sub-
question: do the identity constructions and commitments of creative profes-
sionals differ from those in other job categories in the agencies? To answer 
this, the identities constructed by the creative professionals are compared to 
those constructed in other job categories. Analysis shows that creative profes-
sionals do indeed identify differently with (entities inside) the organisation, 
than do account professionals and support staff. Although all categories did 
identify themselves with their occupation, the organisation and their col-
leagues, creative professionals give a different meaning to these identifica-
tions in their ideal career, due to differences in the (re)construction of the 
professional or occupational identities. 

Of all the identifications, creative professionals identify themselves most 
closely to their profession. A characteristic of the professional identity of cre-
ative professionals is the ownership of their creativity. This enables them to 
construct a professional identity and enact their profession independently 
of an organisational context. The individual accounts show how the identity 
construction of creative professionals, as (re)constructed at art schools and in 
management discourses, can lead to identification with the organisation. The 
creative professionals perceive the organisation as an enabler in constructing 
their professional identity. However, to many creative professionals, the orga-
nisation is a possible constraint as they strive for autonomy. Notably, those 
creative professionals that perceive the organisation as a constraint define 
their identification with the organisation as temporary. Apart from identifi-
cation with the organisation, creative professionals also identify themselves 
with their colleagues. Colleagues are important as sparring partners, and for 
social contacts. However, none of the three ideal-types see the latter as a rea-
son to continue employment.

The other categories of workers also identify themselves with their occu-
pation, the organisation and their colleagues. Unlike creative professionals, 
account professionals and support staff depend on the organisation in enac-
ting their profession or occupation, and in their (re)construction of a profes-
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sional or occupational identity. Combined with a difference in professional 
repertoires, the created identities of account professionals and support staff 
lead to a difference in their intention to leave. Their ideal careers are bound to 
an organisation. Although, as with creative professionals, many of the employ-
ees in these other categories perceive the organisation as a possible constraint, 
here, this is linked not to autonomy but to promotion prospects. A perceived 
lack of career opportunities may lead to a change of organisation but very few 
of the creative support staff express a desire to become self-employed.

In this study, it has been assumed that the process of identity construction 
may lead to commitment(s). Chapter 7 answers the fifth research question: 
are creative professionals committed to the organisation, their profession 
and their colleagues, and what is the relationship between these commit-
ments and the intention to stay? Further, the outcomes, in terms of the crea-
tive professionals are compared to the other job categories.

It was assumed that the identities constructed by creative professionals 
might lead to several commitments. The results from the survey show that, 
indeed, creative professionals are affectively committed to the organisation, 
their profession and to their colleagues. Analysis showed a significant dif-
ference between job categories in terms of affective organisational commit-
ment and affective work commitment.

Further, the generalisability of the assumption in the commitment model 
that organisational commitment has a positive effect on intention to stay 
was explored. Based on a meta-analysis, Meyer et al. (2002) concluded that 
the measurement of organisational commitment is sufficient to predict the 
intention to leave. The results here do indeed confirm the assumption of 
Meyer and Allen (1997) that affective organisational commitment is negati-
vely correlated to the intention to leave. However, the results show that, in 
the case of the creative professionals, affective work commitment is positive-
ly related to intention to leave, and that this relationship is stronger than the 
negative one between affective organisational commitment and intention 
to leave. This study adds to previous studies on the commitments of profes-
sionals by implicating that differences can also be found among professio-
nals in the relationships between commitments and the intention to leave. 
Therefore, the hypothesis on the generalisability of the assumptions in the 
commitment model, of a positive effect of organisational commitment on 
intention to stay, is rejected. Considering the small size of the survey further 
research with a bigger survey is suggested.

In Chapter 8, the results of this study are discussed in terms of the questions 
that were raised in the introduction. The study rejects the hypotheses con-
cerning the generalisability of the assumptions in the commitment model 
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concerning the positive effects of organisational commitment on intention 
to stay. A multiple commitment perspective and differentiation between job 
categories is suggested. A comparison with other studies shows that creative 
professionals are no exception. 

Although the study shows differences between job categories, the useful-
ness of job category as an antecedent of commitment is questioned. First of all, 
the variance explained by this antecedent is low, and the accounts show that 
other factors should be added to the analysis. More importantly, although the 
survey suggests causal relationships, the accounts show the intrinsic instabi-
lity of these relationships as a result of the dynamics in, and the situational 
aspect of, the construction of identities. As a consequence, the commitments 
of creative professionals and the effects of these on intention to stay are more 
dynamic than surveys suggest. It is therefore proposed that only interviews 
can give more insight into the intrinsic instability of these relationships.

Finally, it is argued that creative professionals and advertising agencies 
indeed represent the modern employee and post-Fordistic organisations, alt-
hough their characteristics might be better explained by long-standing pro-
fessional ideals than by changes in contemporary society. The fact is that the 
rise of the ‘free-agent’ and post-Fordist organisations in other industries can-
not be denied. The conclusion of this study is that commitments are still rele-
vant in post-Fordistic organisations. However, for the commitment model to 
become a useful instrument for Human Resource Management, more atten-
tion needs to be given to the diversity and dynamics of commitments that 
result from the interactions between an organisation and its employee.
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Interviews 
One of a Kind
functie vrouw  man
grafisch\internet ontwerper 3  5
projectmanager\account 1  2
dtp 2  1
ondersteunend 3  3
totaal: 20 9  11

Effect
functie vrouw  man
artdirector/copy 2  4
account 5  1
rtv-producers 2  1
strategie/research 0  3
studio/traffic 0  3
ondersteunend 2  2
totaal: 25 11  14

Survey
functiecategorie One of a Kind Effect
creatieve professional 2  (1 man/1 vrouw) 11 (9 man/2 vrouw)
account professionals  3 (1 man/2 vrouw) 16 (6 man/10 vrouw)
creatief ondersteunende functies 2 (1 man/1vrouw) 8 (2 man/6 vrouw)
overig ondersteunende functies  26 (6 man/20 vrouw)
totaal: 68 7 (3 man/4 vrouw) 61 (23 man/38 vrouw)

Verklaring indeling categorieën:
Bij de analyse van de interviews en de survey is een indeling in functie-
categorieën gemaakt. In eerdere onderzoeken in de branche (Leisink en 
Spaninks, 1993; Van Wijk, 2000) is aan de hand van Mok (1994) een onder-
scheid gemaakt tussen professionals en ondersteunende functies op basis 
van de mate van professionele autonomie in de functie. Mok onderscheidt 
in de regels omtrent de inhoud van het werk professionele en taakautono-
mie. Professionele autonomie is ‘de vrijheid om arbeidstaken zelf te bepa-
len en de methode te kiezen waarlangs deze uitgevoerd worden’ (Mok, 1994, 
in Leisink, 1995, p. 64). Taakautonomie is de ‘vrijheid om voorgeschreven 
arbeidsactiviteiten op eigen manier uit te voeren’ (Mok, 1994, in Leisink, 
1995, p. 64). In dit onderzoek is op basis van de functie-inhoud een verder 
onderscheid gemaakt naar creatieve professionals en account professionals. 
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Verder blijkt uit de interviews dat er verschillen aangetroffen worden tus-
sen de ondersteunende functies. Dit heeft geleid tot de volgende indeling 
in categorieën:

Creatieve professionals: ontwerpers, artdirectors en copywriters
Account professionals: projectleiders, account managers, account directors, cli-
ent service directors en strategie.
Creatief ondersteunende functies: dtp, traffic, productie, RTV-medewerkers, web-
masters
Overig ondersteunende functies: ICT-medewerkers, boekhouding, officemedewer-
kers, receptie, account assistentes en account executives.
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Interviewtopics

B2
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Aan alle respondenten is gevraagd in chronologische volgorde te vertellen 
over hun leer- en werkervaringen sinds de middelbare school. Bij lange loop-
banen is de gevraagd hierbij vooral aandacht te leggen op de opleiding en de 
laatste werkervaringen.

Indien nodig vragen om het gesprek op gang te houden/door te vragen:
- Waarom heb je ergens voor gekozen?
- Zijn deze verwachtingen uitgekomen?
- Wat vind/vond je aantrekkelijk nu/toen je eenmaal bezig bent/was?
- Wat zijn/waren mindere kanten?
- Waarom ben je weggegaan?

Thema’s die in de analyse voor alle vragen gelden als aandachtspunt:
Product/Imago
Functie
Collega’s
Arbeidsvoorwaarden 
Sfeer
Stijl van leidinggeven
Structuur organisatie
Doorgroeimogelijkheden

Niveaus van binding:
Organisatie
Professie
Collega’s

Specifiek voor Effect:
Invloed gebrek aan mogelijkheden te parttimen
Gebrek aan alternatieven
Behoefte om te freelancen
Waar het meest bij betrokken
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Survey commitment 
van medewerkers B3
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Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten 
van binding. Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van het promotieonder-
zoek naar de betekenis die medewerkers én management geven aan binding.
De afgelopen maanden heb ik met meerdere medewerkers interviews gehou-
den over de betekenis die zij aan binding geven. Ik heb ervoor gekozen om 
deze individuele gesprekken aan te vullen met enquête, om zo een breder 
beeld over binding binnen ‘naam organisatie’ te krijgen. De uitkomst van 
deze enquête geeft een beeld van de betekenis die aan binding wordt gegeven 
op organisatieniveau. 

Wil je bij het invullen van de vragenlijst op de volgende zaken letten:
-  Geen vragen overslaan, tenzij je doorverwezen wordt naar een vraag ver-
derop;

-  Eén antwoord per vraag aan te kruizen, tenzij anders wordt vermeld
-  Bij verbetering van een antwoord graag duidelijk aangeven welk ant-
woord juist is.

Persoongegevens
Als eerste vragen we je een aantal persoonsgegevens te geven. Deze gegevens 
zijn noodzakelijk voor statistische verwerking van de vragenlijst en zullen 
uitsluitend voor dit doel gebruikt worden. Uitkomsten van het onderzoek 
worden strikt anoniem verwerkt

1. Wat is je leeftijd?     
…..jaar

2. Wat is je geslacht?     
• vrouw 
• man

3. Ben je getrouwd of heb je een partner waarmee je samenwoont?
• nee (ga verder met vraag 4)
• ja

4. Zo  ja, ben je één- of tweeverdiener?
• éénverdiener
• tweeverdiener

5. Heb je inwonende kinderen?
• nee (ga verder met vraag 5)
• ja, …….. (aantal) inwonende kinderen
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6. Zo ja, heb je de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de zorg van deze kin-
deren?
• ja, (vrijwel) geheel alleen
• ja, maar de taken deel ik gelijkwaardig met mijn echtgeno(o)t(e)/partner
•  nee, want mijn echtgeno(o)t(e)/partner heeft voor het grootste deel deze zorg

7. Hoelang ben je werkzaam bij ‘naam organisatie’?   
……. Jaar

8. Wat is je functie?       
………………………..

9. Hoelang ben je werkzaam in deze functie?   
……. Jaar

10. Bij hoeveel andere werkgevers heb je hiervoor gewerkt?  
……. Werkgevers

11. Hoeveel jaar ben je al betaald werkzaam?    
……. Jaar

 12. Wat is je hoogst genoten opleiding?
• lagere school / basisonderwijs
• LBO, lager beroepsonderwijs
• mulo / ulo / mavo
• havo / vwo / hbs

• MBO: grafisch-technisch/presentatietechnieken
• MBO: grafische lyceum (MM-vormgever)
•  MEAO/middelbaar economisch-administratief onderwijs  

(commercieel/administratief)
• Middelbaar Technisch Onderwijs
• MBO: anders, namelijk: …………

• HBO-kunstacademie: vormgeving/interactive design
• HBO: opleiding uitgeverij/informatiedienstverlening
• HBO: journalistiek
• HEAO-communicatie
• HEAO-andere richtingen (zoals commerciële economie)
• HBO: anders, namelijk: …………

• universiteit: communicatie wetenschappen
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• universiteit: economie
• universiteit: bedrijfs-/bestuurskunde
• universiteit: talen
• universiteit: sociale wetenschappen
• universiteit: informatica (technisch of wiskundig)
• universiteit: anders, namelijk: …………

• Media Academie
• anders, namelijk: …………

13. Hoe waardeer je elk van de volgende aspecten van je baan? 
NB: Omcirkel bij elk van de onderstaande vragen het antwoord van jou keuze
Antwoordmogelijkheden: [1] slecht, [2] onvoldoende, [3] noch onvoldoende, 
noch voldoende, [4] voldoende, [5] goed

Werkdruk      1 – 2 – 3 – 4 – 5
Inhoud / uitdagendheid van het werk   1 – 2 – 3 – 4 – 5
Geboden ruimte voor andersoortige werkzaamheden  1 – 2 – 3 – 4 – 5
Geboden ruimte om je talenten te benutten   1 – 2 – 3 – 4 – 5
Voor- en nabespreking van werkzaamheden   1 – 2 – 3 – 4 – 5
Begeleiding bij het uitvoeren van je werkzaamheden  1 – 2 – 3 – 4 – 5
Mate van autonomie bij de uitvoering van je werkzaamheden 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Sociaal klimaat bij ‘naam organisatie’   1 – 2 – 3 – 4 – 5
Enthousiasmerende en inspirerende 
belangstelling van collega’s    1 – 2 – 3 – 4 – 5
Enthousiasmerende en inspirerende belangstelling 
van de directie      1 – 2 – 3 – 4 – 5
Salarisniveau      1 – 2 – 3 – 4 – 5
Overige arbeidsvoorwaarden    1 – 2 – 3 – 4 – 5
Loopbaanvooruitzichten     1 – 2 – 3 – 4 – 5
Faciliterende rol van organisatie ten aanzien van carrière 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Mogelijkheden om invloed uit te oefenen op bureaubeleid 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Mogelijkheden om parttime te werken   1 – 2 – 3 – 4 – 5
Regelingen met betrekking tot de kinderopvang  1 – 2 – 3 – 4 – 5

NB: Omcirkel bij elk van de onderstaande vragen het antwoord van jou keuze
[1] volstrekt niet eens, [2]grotendeels niet eens, [3] noch oneens, noch eens, [4] 
grotendeels eens, [5] volledig eens

14. Over het algemeen ben ik tevreden met mijn huidige baan. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
15.  Ik verwacht binnen nu en twee jaar binnen ‘naam  

organisatie’ door te groeien naar een andere functie. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
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16.  Ik verwacht binnen nu en twee jaar een andere baan  
buiten ‘naam organisatie’ te hebben.   1 – 2 – 3 – 4 – 5

17.  Het is eenvoudig om een andere baan te vinden die  
me net zo goed zal bevallen als mijn huidige baan. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

18.  Welke van de onderstaande factoren zou een belangrijke rol spelen bij 
een mogelijke planning ‘naam organisatie’ te verlaten? Wil je eerst vijf 
van de onderstaande factoren selecteren en deze factoren vervolgens van 
een rangordecijfer (1 tot 5) voorzien? NB: 1 = de factor die het sterkst zou 
leiden tot vertrekgedachten.

Kruis 5 factoren aan

Rangordecijfer Factoren
[  ] [  ] Werkdruk
[  ] [  ] Inhoud / uitdagendheid van het werk
[  ] [  ]  Geboden ruimte voor andersoortige werk-

zaamheden
[  ] [  ] Geboden ruimte om je talenten te benutten
[  ] [  ] Voor- en nabespreking van werkzaamheden
[  ] [  ]  Begeleiding bij het uitvoeren van je werk-

zaamheden
[  ] [  ]  Mate van autonomie bij de uitvoering van je 

werk-zaamheden
[  ] [  ] Sociaal klimaat bij ‘naam organisatie’ 
[  ] [  ]  Enthousiasmerende en inspirerende belang-

stelling van collega’s
[  ] [  ] Zie volgende pagina voor overige factoren
[  ] [  ]  Enthousiasmerende en inspirerende belang-

stelling van de directie
[  ] [  ] Salarisniveau
[  ] [  ] Overige arbeidsvoorwaarden
[  ] [  ] Loopbaanvooruitzichten
[  ] [  ]  Faciliterende rol van organisatie ten aanzien 

van carrière
[  ] [  ]  Mogelijkheden om invloed uit te oefenen op 

bureaubeleid
[  ] [  ] Mogelijkheden om parttime te werken
[  ] [  ] Regelingen met betrekking tot de kinderopvang
[  ] [  ] Andere factoren, namelijk:
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19.  Welke van de onderstaande factoren zouden een belangrijke rol spelen bij 
je planning het dienstverband bij ‘naam organisatie’ te continueren? Wil 
je eerst vijf van de onderstaande factoren selecteren en deze factoren ver-
volgens van een rangordecijfer (1 tot 5) voorzien? NB: 1 = de factor die het 
sterkst heeft geleid tot gedachten om bij ‘naam organisatie’ te blijven.

Kruis 5 factoren aan

Rangordecijfer Factoren
[  ] [  ]  Werkdruk
[  ] [  ]  Inhoud / uitdagendheid van het werk
[  ] [  ]  Geboden ruimte voor andersoortige werk-

zaamheden
[  ] [  ]  Geboden ruimte om je talenten te benutten
[  ] [  ]  Voor- en nabespreking van werkzaamheden
[  ] [  ]  Begeleiding bij het uitvoeren van je werk-

zaamheden
[  ] [  ]  Mate van autonomie bij de uitvoering van je 

werk-zaamheden
[  ] [  ]  Sociaal klimaat bij ‘naam organisatie’ 
[  ] [  ]  Enthousiasmerende en inspirerende belang-

stelling van collega’s
[  ] [  ]  Enthousiasmerende en inspirerende belang-

stelling van de directie
[  ] [  ]  Salarisniveau
[  ] [  ]  Overige arbeidsvoorwaarden
[  ] [  ]  Loopbaanvooruitzichten
[  ] [  ]  Faciliterende rol van organisatie ten aanzien 

van carrière
[  ] [  ]  Mogelijkheden om invloed uit te oefenen op 

bureaubeleid
[  ] [  ]  Mogelijkheden om parttime te werken
[  ] [  ]  Regelingen met betrekking tot de kinderop-

vang
[  ] [  ]  Andere factoren, namelijk:

NB: Omcirkel bij elk van de onderstaande vragen het antwoord van jou keuze
[1] volstrekt niet eens, [2] grotendeels niet eens, [3] noch oneens, noch eens, 
[4] grotendeels eens, [5] volledig eens 

20.  Ik zou elke functie kunnen accepteren als ik  
maar bij ‘naam organisatie’ kan blijven werken.  1 – 2 – 3 – 4 – 5
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21.  Ik ervaar de problemen van ‘naam organisatie’ alsof  
ze van mijzelf zijn.     1 – 2 – 3 – 4 – 5

22.  Ik heb het idee dat ik deel uitmaak van de  
‘bedrijfsfamilie’ van ‘naam organisatie’.   1 – 2 – 3 – 4 – 5

23.  Ik vind het leuk om met mensen buiten de organisatie 
over ‘naam organisatie’ te praten.   1 – 2 – 3 – 4 – 5

24.  Het wel en wee van ‘naam organisatie’ i 
nteresseert mij weinig.     1 – 2 – 3 – 4 – 5

25.  ‘naam organisatie’ is voor mij van grote  
persoonlijke betekenis.     1 – 2 – 3 – 4 – 5

26.  Ik heb niet het idee dat ik echt bij  
‘naam organisatie’ hoor.    1 – 2 – 3 – 4 – 5

27.  Ik zou heel graag de rest van mijn  
loopbaan in ‘naam organisatie’ doorbrengen.  1 – 2 – 3 – 4 – 5

28.  Als ik aan ‘naam organisatie’ denk, denk ik vooral  
aan mijn eigen afdeling.    1 – 2 – 3 – 4 – 5

29.  Ik voel me meer betrokken bij mijn afdeling  
dan bij ‘naam organisatie’.    1 – 2 – 3 – 4 – 5

30.  ‘naam organisatie’ doet er alles aan om mij  
bij de organisatie te betrekken.    1 – 2 – 3 – 4 – 5

31.  Het zou voor mij juist op dit moment erg moeilijk zijn  
‘naam organisatie’ te verlaten, zelfs al zou ik het willen. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

32.  Er zou veel in mijn leven in de war worden gestuurd als  
ik nu zou besluiten om ‘naam organisatie’ te verlaten. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

33.  Het zou me te veel ‘kosten’ als ik ‘naam organisatie’  
nu zou verlaten.     1 – 2 – 3 – 4 – 5

34.  Op dit moment is voor mij het blijven werken bij ‘naam  
organisatie’ zowel een noodzaak als een wens.  1 – 2 – 3 – 4 – 5

35.  Ik heb het idee dat ik te weinig alternatieven heb om  
serieus te overwegen ‘naam organisatie’ te verlaten. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

36.  Eén van de belangrijkste redenen om voor ‘naam organisatie’ te blijven 
werken is de overweging dat een andere organisatie mogelijk niet tege-
moet kan komen aan het niveau van materiële en immateriële opbrengs-
ten dat ik ‘naam organisatie’ heb.   1 – 2 – 3 – 4 – 5

37.  Ik ben van mening dat werknemers vandaag de dag te  
vaak van organisatie veranderen.   1 – 2 – 3 – 4 – 5

38.  Ik geloof niet dat iemand altijd loyaal moet zijn ten  
opzichte van de organisatie waar hij of zij voor werkt. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

39.  Eén van de belangrijkste redenen dat ik bij ‘naam  
organisatie’ werkzaam blijf, is omdat ik loyaliteit  
belangrijk vind en mij daarom verplicht voel de  
organisatie niet te verlaten.    1 – 2 – 3 – 4 – 5
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40.  Als ik een goede baan aangeboden zou krijgen bij een  
andere organisatie zou ik me bezwaard voelen om  
hier weg te gaan.     1 – 2 – 3 – 4 – 5

41.  Ik ben opgevoed met de waarde loyaal te blijven ten  
opzichte van die ene organisatie waar men werkt.  1 – 2 – 3 – 4 – 5

42.  Ik geloof niet dat het nog verstandig is je loopbaan van  
één enkele organisatie te laten afhangen.   1 – 2 – 3 – 4 – 5

De vragen 43 tot en met 54 gaan over je werk. Met werk wordt bedoeld het 
type werkzaamheden dat je nu verricht inclusief ontwikkelmogelijkheden 
die dat werk je biedt in dezelfde en/of een hogere functie.

43. Ik voel me sterk verbonden met het werk wat ik nu doe. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
44. Ik ben er trots op te kunnen vertellen dat ik dit werk doe. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
45.  Ik ben blij dat ik voor dit werk heb gekozen en niet voor  

een ander beroep.     1 – 2 – 3 – 4 – 5
46. Dit werk daagt mij uit het beste uit mijzelf te halen. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
47.  Ik wil graag met een tevreden gevoel over het werk dat ik  

gepresteerd heb naar huis gaan.    1 – 2 – 3 – 4 – 5
48.  Ik voel geen enkele verplichting om hetzelfde soort  

werk te blijven doen.     1 – 2 – 3 – 4 – 5
49.  De meeste van mijn vaardigheden zijn alleen toepasbaar  

voor het werk wat ik nu doe.    1 – 2 – 3 – 4 – 5
50.  Mijn leven zou te veel ontwrichten als ik nu ander  

werk ga doen.      1 – 2 – 3 – 4 – 5
51.  Als het soort werk hetzelfde is, zou ik net zo goed van  

een andere organisatie deel uit willen maken.  1 – 2 – 3 – 4 – 5
52. In mijn werk streef ik naar perfectie.   1 – 2 – 3 – 4 – 5
53. Mijn werk is mijn leven    1 – 2 – 3 – 4 – 5
54.  Voor mij zijn andere dingen in het leven veel  

belangrijker dan mijn werk.    1 – 2 – 3 – 4 – 5
55.  ‘naam organisatie’ geeft mij alle ruimte om mij  

volledig als een professional te ontplooien.  1 – 2 – 3 – 4 – 5
56.  Het botst tussen de werkstandaarden en werkprocedures  

van ‘naam organisatie’ en mijn eigen bekwaamheid /  
bevoegdheid om te handelen overeenkomstig mijn  
professionele oordeel.     1 – 2 – 3 – 4 – 5

57. Ik voel me thuis tussen mijn collega’s.   1 – 2 – 3 – 4 – 5
58. Mijn collega’s interesseren me niet bijzonder.  1 – 2 – 3 – 4 – 5
59.  De handen uit de mouwen steken voor een collega  

vind ik een goede zaak.     1 – 2 – 3 – 4 – 5
60. Ik leef mee met privé-problemen van collega’s.  1 – 2 – 3 – 4 – 5
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61.  Ik zal eerder een collega van mijn eigen afdeling,  
dan die van een andere afdeling helpen.   1 – 2 – 3 – 4 – 5

62. Goede samenwerking is een teken van collegialiteit 1 – 2 – 3 – 4 – 5
63.  Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en niet  

voor dat van een ander.    1 – 2 – 3 – 4 – 5
64.  Het zal moeilijk zijn zulke leuke collega’s te vinden  

als ik nu heb.      1 – 2 – 3 – 4 – 5
65. Zonder samenwerking kan ik mijn werk niet goed doen. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
66. Ik vind het prettig om in een hecht team samen te werken. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
67.  Als je goed op elkaar bent ingespeeld wil je die  

samenwerking graag behouden.    1 – 2 – 3 – 4 – 5
68.  Alles wat ik zoek in een collega, vind ik bij  

collega’s bij ‘naam organisatie’.    1 – 2 – 3 – 4 – 5
69. Kun je kort aangeven wie je het méést als je collega’s beschouwd (bv. je directe 
collega’s op de werkplek, je collega’s op de afdeling, alle collega’s in een project)

70.  Hoe belangrijk is het voor jou om sociale contacten te hebben in je werk-
omgeving?

• zeer onbelangrijk
• onbelangrijk
• noch onbelangrijk, noch belangrijk
• belangrijk
• zeer belangrijk

71.  Hoe ervaar je de frequentie waarin informele activiteiten in werkverband 
(borrels,feesten,e.d.) worden georganiseerd?

• te weinig
• prima
• te veel

61.  Hoe vaak neem je zelf deel aan informele activiteiten die in werkverband 
worden ondernomen?

• nooit
• zelden
• soms
• vaak
• zeer vaak

Dit is het einde van de vragenlijst. Voor het geven van commentaar of toelich-
ting kun je de onderstaande ruimte gebruiken.

Hartelijk dank voor je medewerking!
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Principale 
Componentenanalyse 
en Cronbach’s Alpha B4
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Tabel 1 Eigenwaarde en Cronbach’s Alpha van de schaal organisatie commitment
affectief commitment continuance commitment normatief commitment
component λ α component λ α component λ α

1 3.45 .85 1 2.92 .78 1 1.96 .73
2 .75  2 .98  2 .64
3 .70  3 .91  3 .40
4 .48  4 .53
5 .33  5 .37
6 .30  6 .30 
N = 68

Tabel 2 Eigenwaarde en Cronbach’s Alpha van de schaal professional commitment
affectief commitment continuance commitment normatief commitment
component λ α component λ α component λ α

1 4.11 .90 1 1.55 .71 1 1.45 .60
2 .67  2 .45  2 .55
3 .50  
4 .33  
5 .24  
6 .16   
N = 68

Tabel 3 Eigenwaarde en Cronbach’s Alpha van de schaal collega commitment
affectief commitment continuance commitment normatief commitment
component λ α component λ α component λ α

1 1.79 .59 1 2.10 .76 1 1.33 .50
2 .85  2 .56  2 .67
3 .73  3 .37
4 .64    
N = 68
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Tabellen hoofdstuk 7

B5
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Tabel 1 Waardering baangerelateerde factoren naar functiecategorie
     creatief  overig 
 creatieve  account  onder-  onder-
 professionals professionals steunend steunend
N = 68 n = 13  n = 19  n = 10   n =  26 
 m sd m sd m sd m sd
waardering werkdruk 3.77 0.93 3.63 1.26 3.70 1.16 3.65 0.80
inhoud/uitdagendheid van 
het werk 4.38 0.77 3.95 0.91 4.10 0.99 3.96 1.15
ruimte voor andersoortige 
werkzaamheden 3.77 0.83 3.58 1.07 3.20 1.23 3.27 1.12
ruimte voor het benutten 
talenten 4.33 0.78 3.95 0.85 3.50 0.85 3.35 1.09
voor- en nabespreking van 
werkzaamheden 3.31 1.03 3.47 0.96 3.40 1.07 2.69 1.01
begeleiding bij uitvoeren van 
werkzaamheden 4.00 0.85 3.74 0.81 3.67 1.32 3.31 0.79
mate van autonomie bij de uitvoering van 
werkzaamheden 3.69 0.75 4.00 0.82 4.10 0.88 4.00 0.63
sociaal klimaat 3.69 1.25 3.89 1.05 4.10 0.57 4.23 0.86
enthousiasmerende en inspirerende belangstelling 
van collega’s 4.31 0.63 3.79 0.85 4.10 0.57 3.84 0.69
enthousiasmerende en inspirerende belangstelling 
van directie 3.69 0.95 3.11 0.99 2.56 1.13 2.92 0.76
salarisniveau 3.23 1.24 3.37 1.12 3.00 1.33 3.12 0.97
overige arbeids-
voorwaarden 3.92 1.04 3.42 1.02 3.60 1.07 3.32 1.22
loopbaanvooruitzichten 3.85 0.90 3.42 0.84 3.30 1.16 2.80 0.96
faciliterende rol van organisatie ten aanzien 
van carrière 3.92 0.95 3.32 0.89 3.00 1.22 3.13 0.95
mogelijkheid om invloed uit te oefenen 
op bureaubeleid 2.92 0.86 2.68 1.16 2.80 0.92 2.43 0.95
mogelijkheid om parttime 
te werken 2.69 1.32 1.79 1.13 2.22 1.09 2.26 1.18
regelingen met betrekking tot de 
kinderopvang 2.11 1.17 1.94 1.06 2.00 0.93 2.32 0.95
over het algemeen ben ik tevreden met 
mijn huidige baan 4.31 0.48 3.84 0.96 4.20 0.63 3.96 0.96
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 Tabel 2 Multipele regressieanalyses commitments en vertrekintentie
 unstandardized coefficients standardized coefficients
 b   std. error  beta t sig
alle functies (N = 68)
(constant) 7.321  1.154   6.341 0.000
aoc -0.171  0.229  -0.105 -0.748 0.457
coc -0.413  0.216  -0.277 -1.915 0.060
awc -0.379  0.191  -0.277 -1.987 0.051
cwc 0.257  0.178  0.216 1.443 0.154
acc -0.157  0.279  -0.071 -0.564 0.575
ccc -0.300  0.269  -0.155 -1.117 0.268
professionals en ondersteunende functies 
(constant)  9.432  1.535   6.146 0.000
aoc -0.112  0.269  -0.069 -0.417 0.679
coc -0.181  0.287  -0.122 -0.632 0.530
awc -0.887  0.244  -0.647 -3.635 0.001
cwc 0.050  0.254  0.042 0.198 0.844
acc -0.948  0.369  -0.430 -2.573 0.013
ccc 0.241  0.337  0.124 0.714 0.479
D5  -3.924  2.359  -1.620 -1.664 0.102
IaocD5 -0.078  0.468  -0.131 -0.167 0.868
IcocD5 -0.447  0.414  -0.554 -1.082 0.284
IawcD5 1.004  0.377  1.693 2.661 0.010
IcwcD5 0.300  0.345  0.368 0.871 0.387
IaccD5 1.390  0.526  2.358 2.641 0.011
IcccD5 -1.008  0.517  -1.885 -1.948 0.057
vier functiecategorieën
(constant)  10.255  1.515   6.770 0.000
aoc -0.461  0.284  -0.284 -1.623 0.113
coc -0.245  0.305  -0.164 -0.802 0.427
awc -0.820  0.269  -0.598 -3.053 0.004
cwc 0.134  0.285  0.112 0.470 0.641
acc -0.592  0.367  -0.268 -1.614 0.114
ccc -0.093  0.367  -0.048 -0.254 0.801
D2  -1.959  3.018  -0.727 -0.649 0.520
D1  -9.426  3.515  -3.065 -2.681 0.011
D3  2.384  7.346  0.698 0.325 0.747
IaocD1 -1.437  0.876  -1.886 -1.639 0.109
IcocD1 -0.162  0.584  -0.167 -0.277 0.783
IawcD1 1.493  0.704  2.174 2.121 0.040
IcwcD1 0.365  0.397  0.407 0.920 0.363
IaccD1 2.325  0.890  3.114 2.613 0.013
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 unstandardized coefficients standardized coefficients
 b   std. error  beta t sig
IcccD1 -0.082  0.742  -0.119 -0.110 0.913
IcccD2 -1.366  0.577  -2.293 -2.369 0.023
IaccD2 0.697  0.637  1.053 1.095 0.280
IcwcD2 0.017  0.495  0.015 0.034 0.973
IawcD2 0.450  0.507  0.617 0.888 0.380
IcocD2 0.086  0.481  0.088 0.178 0.860
IaocD2 0.921  0.555  1.391 1.659 0.105
IaocD3 -0.141  2.126  -0.155 -0.067 0.947
IcocD3 0.654  1.279  0.523 0.512 0.612
IawcD3 0.138  0.894  0.152 0.154 0.878
IcwcD3 -0.119  0.980  -0.089 -0.121 0.904
IaccD3 -2.996  3.182  -3.335 -0.941 0.352
IcccD3 1.895  2.415  2.389 0.784 0.437
Constante = ondersteunende functies (n = 36)
D5 = professionals (n = 32)

Constante = overig ondersteunend (n = 26)
D1 = creatieve professionals (n = 13)
D2 = account professionals (n = 19)
D3 = creatief ondersteunend (n = 10)
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Tabel 3 Regressievergelijkingen commitments en vertrekintentie 
alle functies
N = 68
Y = 7.321  -  0.171 x AOC 

-  0.413 x COC 
-  0.379 x AWC 
+ 0.257 x CWC 
-  0.157 x ACC 
-  0.300 x CCC

professionals   ondersteunende functies 
(n = 32)  (n = 36)
Y = 5.508  -  0.190 x AOC Y = 9.432  -  0.112 x AOC 

-  0.628 x COC  -  0.181 x COC 
+ 0.117 x AWC  -  0.887 x AWC 
+ 0.350 x CWC  + 0.050 x CWC 
+ 0.442 x ACC  -  0.948 x ACC 
-  0.767 x CCC  + 0.241 x CCC

creatieve professionals account professionals 
(n = 13)  (n = 19)
Y = 0.829  -  1.898xAOC Y = 8.296 + 0.460xAOC 

-  0.400xCOC  -  0.159xCOC  
+ 0.673xAWC  -  0.370xAWC  
+ 0.499xCWC  + 0.151xCWC 
+ 1.833xACC  + 0.105xACC 
-  0.175xCCC  -  1.459xCCC

creatief ondersteunende functies overig ondersteunende functies
(n = 10)  (n = 26)
Y = 12.639  -  0.602xAOC Y = 10.255 -  0.461xAOC 

+ 0.409xCOC  -  0.245xCOC 
-  0.682xAWC  -  0.820xAWC 
+ 0.015xCWC  + 0.134xCWC 
-  3.588xACC  -  0.592xACC 
+ 1.802xCCC  -  0.093xCCC

Y = intentie tot vertrek
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Curriculum vitae
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Ellen van Wijk werd op 12 juni 1967 geboren in Ede. Ze behaalde in 1986 haar 
vwo-diploma aan het Johannes Calvijn Lyceum in Kampen. Een onderbreking 
van een jaar volgde, waarin zij als groepsleidster met geestelijk gehandicap-
ten werkte. In 1987 startte zij met de hbo-studie Creatieve Therapie Beeldend 
in Amersfoort. Nadat ze deze studie in 1991 succesvol had afgerond, besloot 
ze niet verder te willen in dit vakgebied. Vervolgens heeft zij diverse banen 
gehad in haar zoektocht naar een nieuwe uitdaging. In 1997 startte zij met 
de studie Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In 
2000 behaalde zij cum laude haar doctoraaldiploma met als specialisatie 
Arbeid, Management en Organisatie. Voor haar doctoraalscriptie deed ze 
een medewerkerstevredenheidsonderzoek in de communicatie-adviesbran-
che. Gegrepen door de wetenschap startte zij in 2001 haar promotieonder-
zoek bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Dit 
proefschrift is het resultaat van dat onderzoek. Daarnaast is zij sinds 2001 
als docent werkzaam in het bachelor- en masteronderwijs van Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap op het gebied van de organisatiewetenschap. 
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Deze sticker is herpositioneerbaar 
aangebracht op de omslag. u kunt 
deze verwijderen en een geheel  
eigen omslag maken. u kunt de sticker 
laten zitten of op een andere plek 
plakken en aanvullen met uw eigen   
uiting. ruim baan voor creatief talent   
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