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Voorwoord 
Voor u ligt mijn scriptie ter afronding master Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam 

School of Management. Hier ben ik twee jaar geleden mee begonnen en in die periode ben ik op 

verschillende vlakken gegroeid. Inhoudelijk heb ik veel wetenschappelijke kennis opgedaan en heb 

geleerd hier kritisch naar te kijken en deze toe te passen. Deze periode blijft mij bij als een van 

drukste periodes die ik tot nu toe heb meegemaakt. Ik ben vader geworden van een prachtige 

dochter en over een paar maanden krijgen we er een tweede meid bij. De coronaperikelen hebben 

voor extreme drukte op het werk gezorgd. Het was uitdaging om de studie, mijn drukke baan bij de 

Rabobank en het gezinsleven met elkaar te combineren. Het was een achtbaan en ik ben blij dat ik 

erin ben gegaan. Wat heb ik het naar mijn zin gehad. 

Het onderwerp van het onderzoek gaat over het effect van de motivatie van werknemers op de 

geschiktheid van ideeën bij crowdsourcing uitdagingen. Ik ben op dit onderwerp gekomen door mijn 

interesse in bedrijven die blijven vernieuwen om haar bestaansrecht te behouden. De Rabobank is 

een van die bedrijven. Het is een van de grootste banken met duizenden werknemers en moet 

voldoen aan veel wet- en regelgeving waardoor het een uitdaging kan zijn om snel te reageren op 

veranderingen. Binnen de Rabobank is er een aantal initiatieven met het doel de bank verder te laten 

groeien. Hierbij wordt aan zowel de buitenwereld als van haar medewerkers gevraagd om 

oplossingen voor problemen te bedenken. Ik vind het interessant om inzicht te krijgen op de impact 

van motivatie op de geschiktheid van de ideeën. Deze interesse komt voor uit mijn deeltijdstudie 

Commerciële Economie waar ik me ervan bewust werd dat bedrijven niet alleen maar hetzelfde 

moeten blijven doen, maar regelmatig op zoek moeten gaan naar vernieuwing. Voor de Rabobank is 

het interessant om hier inzicht in te krijgen, zodat haar middelen effectiever ingezet kunnen worden 

om meer geschikte ideeën van haar medewerkers te krijgen.  

De data is middels een kwantitatieve methode verkregen. Dit is iets waar ik erg weinig ervaring mee 

had en voor mij was het een uitdaging om aan de slag te gaan met de statistische benadering en 

analyse van de verkregen data. Uiteindelijk is het gelukt en kijk ik met trots terug naar de afgelopen 

twee jaar. 

Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om mijn vriendin, Vera, te bedanken. In tijden dat ik het 

erg druk had, en dat geldt voor bijna de gehele studieperiode, heeft zij mij op alle denkbare 

manieren ondersteund en gemotiveerd zodat ik me op de studie kon richten. Tijdens de 

studieperiode hebben mijn (schoon)familie, vrienden en collega’s regelmatig hun respect 

uitgesproken en ik ben hen allen erg dankbaar. Ook wil ik mijn begeleiders, Koen Dittrich en Joris 

Meijaard, bedanken. Door hun waardevolle input kon ik het einddoel in zicht houden. Wie ook 

genoemd mogen worden, zijn de Rabobank, haar medewerkers, de Erasmus Universiteit en mijn 

medestudenten. De bank heeft haar vertrouwen in mij uitgesproken door het mogelijk te maken dat 

ik met de studie kon beginnen. Er zijn honderden medewerkers van de Rabobank geweest die de 

moeite en tijd hebben genomen om deel te nemen aan het onderzoek. De Erasmus Universiteit heeft 

mij de afgelopen twee jaar een erg interessante studie aangeboden met als kers op de taart, de 

studiereis naar Shanghai. De medestudenten komen allen uit een divers werkveld en hebben hun 

eigen achtergrond. Ik heb veel geleerd van hun visie en manier van het benaderen van opdrachten.  

Paul Brandts quote “The sky’s the limit” vond ik altijd een motiverende motto. Nu kijk ik verder en 

haal ik ook motivatie uit Marilyn Monroes quote “The sky is not the limit. Your mind is”.  

Rijswijk, augustus 2020 

David Ghoerahoe  
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Management samenvatting 
De wereld en mensen blijven veranderen waardoor bedrijven zich moeten blijven innoveren om 

relevant te blijven. Ruim 70% van de bedrijven is niet tevreden met hun eigen innovatieperformance 

(De Groot & Rosman, 2019). Een manier om deze te verhogen is crowdsourcing, een middel waarbij 

aan het publiek wordt gevraagd om input te leveren die hieraan kan bijdragen. De input wordt gezien 

als een oplossing voor een probleem die geschikt is als de oplossing voldoet aan vooraf vastgestelde 

criteria. Het is belangrijk inzicht te verkrijgen in de motiverende redenen van werknemers om de 

meest geschikte oplossingen te bedenken. Dit inzicht kan bedrijven helpen bij het streven naar 

optimale innovatie en daardoor meer tevredenheid over hun eigen innovatieperformance. 

Middels dit onderzoek wordt getracht inzicht te verkrijgen in het effect van diverse typen motivaties 

van medewerkers op de geschiktheid van de bedachte oplossingen bij crowdsourcing uitdagingen. 

Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “ Wat is het effect van motivatie van 

werknemers op de geschiktheid van oplossingen bij crowdsourcing uitdagingen?”  

Om hier antwoord op te geven is er een kwantitatief onderzoek gedaan waarbij aan ruim 800 

medewerkers van de lokale Rabobank kantoren in en rondom Den Haag en Leiden is gevraagd een 

enquête in te vullen. Er zijn geen medewerkers uitgesloten en zijn ruim 300 respondenten. Het 

onderzoek betreft een cross-sectioneel onderzoek wat inhoudt dat het verkrijgen van de data in 

dezelfde periode gebeurt en dat er niet meerdere meetmomenten zijn 

Centraal in het onderzoek staan de relaties tussen de typen motivaties en de geschiktheid van een 

bedachte oplossing bij een crowdsourcing challenge. De typen motivaties bestaan uit: 

1. Intrinsieke motivatie (positieve gevoelens bij het aangaan van het oplossen van problemen 

op een creatieve wijze; 

2. Extrinsieke motivatie (het verlangen om te winnen of het verkrijgen van erkenning en betere 

carrière perspectieven); 

3. Geïnternaliseerde motivatie: leermotivatie (de wens om nieuwe kennis op te doen en 

vaardigheden te verkrijgen); prosociale motivatie (de wens om een positieve impact te 

hebben en bij te dragen aan iets dat ertoe doet); sociale motivatie (het verlangen om 

onderdeel te worden van een sociale eenheid). 

De mate waarin de geschiktheid van een oplossing wordt bepaald, gaat samen met de mate waarin 

de oplossing voldoet aan alle vereisten van de crowdsourcing challenge. Gebleken is dat eerdere 

ervaring met crowdsourcing en diverse typen motivaties effect hebben op de geschiktheid van de 

oplossing. 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de volgende hypotheses opgesteld: 

1. Intrinsieke motivatie is positief gerelateerd aan de geschiktheid van oplossingen bij 

crowdsourcing uitdagingen. 

2. Extrinsieke motivatie is positief gerelateerd aan de geschiktheid van oplossingen bij 

crowdsourcing uitdagingen. 

3. Leermotivatie is negatief gerelateerd aan de geschiktheid van oplossingen bij crowdsourcing 

uitdagingen. 

4. Prosociale motivatie is positief gerelateerd aan de geschiktheid van oplossingen bij 

crowdsourcing uitdagingen. 

5. Sociale motivatie is positief gerelateerd aan de geschiktheid van oplossingen bij 

crowdsourcing uitdagingen. 

6. Eerdere kennis en ervaring is positief gerelateerd aan intrinsieke motivatie. 
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Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat alle typen motivaties bovengemiddeld aanwezig zijn bij 

het toewerken naar de meest geschikte oplossing en dat 79% van de respondenten aangeeft toe te 

werken naar de meest geschikte oplossing wanneer men vrijwillig meedoet aan de crowdsourcing 

challenge. Hiermee worden alle hypotheses ondersteund. 

87% van de respondenten heeft geen ervaring heeft met crowdsourcing. Dit wekt de suggestie dat 

het geen zekerheid is dat het bedrijf bij een nieuw crowdsourcing initiatief meer aandacht hoeft te 

besteden aan het sorteren en evalueren van ideeën wat impact heeft op het verbruik van middelen 

van het bedrijf. 51% van de respondenten is bekend met het fenomeen crowdsourcing. Dit sluit aan 

bij de 52% van de respondenten die bekend zijn met de crowdsourcing initiatieven binnen het eigen 

bedrijf. Respondenten met de leeftijd t/m 34 jaar scoren significant hoger dan het gemiddelde voor 

extrinsieke motivatie. Het is mogelijk dat zij in deze fase van hun leven hier meer waarde aan 

hechten wat aansluit op de daling van extrinsieke motivatie naarmate mensen ouder worden. 

Respondenten van 55 jaar of ouder hebben de hoogste leermotivatie. Dit sluit aan bij het gegeven 

dat men steeds langer moet doorwerken en er van hen wordt verwacht minimaal een gelijkwaardig 

niveau van kennis en vaardigheden te hebben als die van de overige medewerkers. Bij het verkrijgen 

van de data is ook aan de directie verzocht deel te nemen aan het onderzoek. Opvallend is dat deze 

groep op alle vragen afwijkend scoort ten opzichte van de overige groepen. De directie is het minst 

extrinsiek gedreven en bij de overige vier typen motivaties is de directie t.o.v. de overige groepen het 

meest gedreven.  

Gezien het dienstverband van de respondenten is de verkregen data wellicht niet representatief voor 

andere bedrijven, de gehele financiële branche of segmenten.  

De vragen gaan minder over de mate van geschiktheid van de bedachte oplossingen en de nadruk ligt 

op welke mate van de typen motivaties invloed hebben op het toewerken naar de meest geschikte 

oplossing en niet op het niveau van de meest geschikte oplossing. Reden hiervoor is dat de crowd 

waarschijnlijk veel aandacht zal besteden aan de vereisten van de oplossing (Acar & Van den Ende, 

2016). Op basis hiervan is bij dit onderzoek de aanname gedaan dat iedere medewerker bij deelname 

automatisch probeert de meest geschikte oplossing te bedenken. 

Het is belangrijk dat bedrijven manieren bedenken om de geschiktheid van de oplossingen te 

herkennen wanneer deze worden ingediend (Schemmann et al, 2016). Dat komt in dit onderzoek niet 

aan bod omdat de vragen zijn gericht aan de medewerkers van de lokale kantoren van het bedrijf en 

niet het aan het hoofdkantoor dat de initiator is van crowdsourcing challenges. Hierdoor kan er een 

eenzijdig beeld ontstaan omdat de resultaten enkel vanuit de medewerkers van de lokale kantoren 

afkomstig zijn. De resultaten van dit onderzoek kunnen wel gebruikt worden om juist meer of minder 

aan te sturen op bepaalde typen motivaties wanneer er een crowdsourcing challenge wordt 

geïnitieerd.  

Het fenomeen crowdsourcing is niet bij alle werknemers bekend. Om effectiever gebruik te maken 

van crowdsourcing, is het aan raden dat er vanuit het hoofdkantoor meer aandacht wordt besteed 

aan de zichtbaarheid hiervan. 

Het is raadzaam de enquête landelijk uit rollen waardoor getoetst kan worden of het ontstane beeld 

uit dit onderzoek aansluit op het landelijk beeld. Dit kan worden gedaan door wellicht de vragen bij 

periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te breiden met vragen omtrent crowdsourcing 

en hun motivatie. Dit kan dan ook kort uitgebreid worden met theorie en vragen over de mate 

geschiktheid van oplossingen om te voorkomen dat de werknemers wellicht minder sociaal 

wenselijke antwoorden zullen geven wanneer het gaat om het toewerken naar de meest geschikte 

oplossing.  
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1. Aanleiding 

1.1 Introductie 
“The Wisdom of crowds” is de titel van een de boeken van James Surowiecki, een Amerikaanse 

journalist. Hij is van mening dat een grote groep leken in bepaalde omstandigheden meer kennis 

heeft dan enkele deskundigen en in staat is betere beslissingen te nemen. Hierbij wordt de crowd als 

het ware als source gebruikt. Voorheen besteedden bedrijven opdrachten uit aan aangewezen 

personen of bedrijven en middels crowdsourcing worden deze juist uitbesteed aan een 

ongedefinieerde groep in de vorm van een open podium (Wagenaar, 2020).  

Middels crowdsourcing kan de waarde van een nieuw of bestaand product of dienst worden 

verhoogd en is de crowd de bron. Dit hoeven niet alleen klanten te zijn, maar het kunnen zeker ook 

de werknemers van organisaties zijn. De input die de mensen uit de eigen organisatie leveren, 

kunnen van grote waarde zijn bij het oplossen van complexe innovatieve ideeën en kunnen leiden tot 

de ontwikkeling van producten en diensten die beter presteren dan die van de ontwikkelaars van het 

bedrijf (Acar & Van den Ende, 2016; Jeppesen & Lakhani, 2010; Lakhani, et al., 2013). Organisaties 

kunnen hiermee gebruik maken van de kennis die al aan boord is, namelijk de denkkracht uit een 

kennispool van hun eigen werknemers. 

Door de ideeën te verzamelen, verder te ontwikkelen en uit te rollen kan de betrokkenheid van 

medewerkers vergroot worden en kunnen organisaties succesvolle resultaten behalen die ze wellicht 

anders zouden mislopen.  

Voor bedrijven in branches die normaliter vanzelfsprekend bestaansrecht hadden en nu worden 

ingehaald door nieuwe en wellicht kleinere toetreders, kan gesteld worden dat crowdsourcing hen 

kan helpen hun positie te verstevigen. De bankensector is hier een voorbeeld van. Banken krijgen 

steeds meer concurrente van niet-banken. Ze worden ingehaald door fintechs zoals Adyen en grote 

technologiebedrijven zoals Apple, Google en Garmin die diverse betaaldiensten lanceren (McKinsey, 

2019). De banken besteden 35% van het IT-budget aan innovatie terwijl dit bij de fintechs 70% is 

(McKinsey, 2019). 

Zelf ben ik werkzaam bij een van die banken, namelijk de Rabobank, een van de drie grootste banken 

in Nederland. Een coöperatie met plusminus honderd lokale kantoren in Nederland die centraal 

worden aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Utrecht. Het onderscheidend kenmerk van de 

Rabobank t.o.v. de andere Nederlandse grootbanken zoals ING en de ABN AMRO is haar focus op de 

lokale omgeving. Wereldwijd heeft de Rabobank plusminus 40.000 werknemers waarvan er meer 

dan 20.000 in Nederland werkzaam zijn.  

De Rabobank heeft een aantal initiatieven waarmee haar werknemers worden uitgedaagd om ideeën 

te bedenken om de bank opnieuw uit te vinden. Deze vormen een afspiegeling van wat de 

medewerkers vinden dat de business van de Rabobank moet zijn. Met de initiatieven probeert de 

Rabobank tot nieuwe ideeën en verdienmodellen te komen, die zorgen voor een nog klantgerichtere 

bank. Met het generen en toepassen van de ideeën van de werknemers, ziet de Rabobank de 

initiatieven hiervoor ook als een cultuurprogramma. Hiermee hoopt de Rabobank haar werknemers 

meer te betrekken bij innovatie. Een van die initiatieven is de Rabobank Moonshot-campagne, een 

jaarlijks intern versnellingsprogramma dat toegankelijk is voor alle medewerkers van de Rabobank 

met het doel om ideeën te genereren. Het bijzondere van dit programma is dat de medewerkers die 

hieraan meedoen en winnen, worden vrijgespeeld om hun idee te realiseren. Zij worden gesteund 

met een vrijgemaakt budget en een team van specialisten die bekend zijn met de verschillende fases 

om uiteindelijk het product uit te kunnen rollen. Een van de meest bekende voorbeelden hiervan is 
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Tellow, het boekhoudpakket voor zelfstandigen waarmee de ondernemers direct hun financiële 

administratie kunnen doen. Een ander voor beeld is Innovaid, een uitgebreid trainingsprogramma 

dat ontwikkeld is voor medewerkers van de Rabobank. Het programma bestaat uit trainingtools en 

coaching zodat deelnemers vertrouwd raken met het op een nieuwe manier van benaderen van 

innovatie. Hierbij leert men hoe ideeën kunnen worden omgezet in daadkracht en hoe een 

experiment snel en efficiënt uitgevoerd kan worden. In 2018 heeft Innovaid 19 werknemers uit 

verschillende afdelingen van de Rabobank geïnterviewd om erachter te komen wat de vereisten 

waren om met veel goede ideeën te komen. Hieruit kwam naar voren dat medewerkers van mening 

waren dat het management het grootste obstakel voor innovatie is. Reden hiervoor is dat het 

middenmanagement niet de urgentie voelt om innovatie binnen de bank te implementeren.  

Crowdsourcing is niet onbekend voor de Rabobank. De bank is actief met customer loyalty 

programma’s middels dialogen en cocreatie met klanten (Insided, 2015). Voor de Rabobank is een 

crowdsourcing initiatief geslaagd als men de toepasbaarheid van het idee optimaal is. Hierbij is het 

van belang dat deze oplossing voldoet aan de beperkingen van de uitdaging.  

Innovatie wordt voor banken steeds belangrijker. De verandering in het gedrag van klanten, wet- en 

regelgeving, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaars steeds sneller op en 

verplicht banken zich hier snel op aan te passen.  

1.2  Onderzoeksdoelstelling 

1.2.1. Probleemdefinitie 
De wereld en mensen blijven veranderen. Dit vraagt van bedrijven dat zij zich moeten blijven 

innoveren om met hun producten en diensten relevant te blijven voor haar doelgroep. Ruim 70% van 

de bedrijven is niet tevreden met hun eigen innovatieperformance (De Groot & Rosman, 2019). Een 

manier voor bedrijven om hun vermogen tot innoveren te verhogen is crowdsourcing, een middel 

waarbij aan het publiek wordt gevraagd om input te leveren die hieraan kunnen bijdragen. De input 

wordt gezien als een oplossing voor een probleem. De geschiktheid van de oplossing hangt af van de 

mate waarin de oplossing voldoet aan vooraf vastgestelde criteria. Het is raadzaam inzicht te 

verkrijgen in de motiverende redenen van werknemers om de meest geschikte oplossingen te 

bedenken. Dit inzicht kan bedrijven wellicht helpen om gerichter aan te sturen bij het streven naar 

optimale innovatie.  

1.2.2. Onderzoeksvraag 
De relatie tussen de motivatie van werknemers en geschiktheid van oplossingen bij crowdsourcing 

uitdagingen wordt onderzocht. Op basis hiervan is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

“ Wat is het effect van motivatie van werknemers op de geschiktheid van oplossingen bij 

crowdsourcing uitdagingen?”  

Deze onderzoeksvraag wordt ondersteund door een aantal deelvragen:  

- Wat is motivatie? 

- Welke typen motivaties zijn er? 

- Wat is innovatie? 

- Wat is crowdsourcing? 

- Wanneer is een oplossing (het meest) geschikt? 

- Welke type motivatie is bij mensen die ervaring hebben met crowdsourcing sterk aanwezig? 

- Welke typen motivaties zijn geschikt voor toewerken naar de meest geschikte oplossing? 

- Hoe heeft crowdsourcing zich de afgelopen jaren ontwikkeld? 
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1.2.3. Onderzoeksdoel 
Middels dit onderzoek wordt getracht inzicht te verkrijgen in het effect van diverse typen motivaties 

van medewerkers op de geschiktheid van de bedachte oplossingen bij crowdsourcing uitdagingen.  

1.3 Contributie aan de praktijk 
Organisaties kunnen niet stil blijven staan en moeten blijven vernieuwen. Door inzicht te krijgen in 

het effect van de typen motivaties op de geschiktheid van oplossingen, kunnen het onderzochte 

bedrijf en wellicht ook andere bedrijven gerichter sturen op optimale innovatie om crowdsourcing 

succesvoller toe te kunnen passen. Hierdoor kunnen schaarse middelen zoals tijd, geld, en de 

inzetbaarheid van personeel efficiënter benut worden (Acar, 2019). De data t.b.v. dit onderzoek 

wordt verkregen bij werknemers van de Rabobank. De uitkomst van het onderzoek wordt voorgelegd 

aan de directie binnen de Rabobank en die kan op basis van de uitkomst vervolgstappen bepalen.  

1.4 Contributie aan de theorie 
Dit onderzoek is met haar empirisch onderzoek een aanvulling op onderzoek van Acar waarin 

onderzocht is wat de relatie is tussen de motivatie van werknemers en de geschiktheid van 

oplossingen bij crowdsourcing uitdagingen (Acar, 2018). De uitkomsten van dat onderzoek kunnen 

vergeleken worden met de uitkomsten van dit onderzoek waardoor er inzicht is in overeenkomsten 

en verschillen tussen de dataset van beide onderzoeken. 

1.5 Benadering onderzoek 
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, is het van belang dat er 

onderzoeksgegevens verkregen worden. De respondenten zijn werkzaam bij de lokale Rabobank 

kantoren in en rondom Den Haag en Leiden. Dit betreft ruim 800 werknemers die allen ideeën 

kunnen hebben. Hen wordt gevraagd deel te nemen aan een deductieve, kwantitatief onderzoek. 

Aangezien alle medewerkers binnen de Rabobank de mogelijkheid hebben om ideeën aan te dragen, 

is er geen onderscheid gemaakt tussen afdelingen en functies. Iedereen van alle lagen binnen de 

betreffende banken heeft de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan het onderzoek. 

Bij dit onderzoek is een vragenlijst gebruikt in de vorm van een Likertschaal. Er is gebruik gemaakt 

van controlevariabelen zoals leeftijd, afdeling, opleiding en de duur van het dienstverband. De 

afhankelijke variabele is geschiktheid van de oplossing bij crowdsourcing uitdagingen. De 

onafhankelijke variabelen bestaan uit vijf typen motivaties.  

1.6 Leeswijzer 
Dit hoofdstuk laat de beweegredenen van dit onderzoek zien en beschrijft de onderzoeksvraag en 

deelvragen, doelstelling, relevantie en benadering. In hoofdstuk 2 wordt de bestaande literatuur 

m.b.t. de beantwoording van de onderzoeksvraag en deelvragen uiteengezet. Ook worden hier het 

conceptueel model en de hypotheses weergeven. In hoofdstuk 3 worden de methodologie en de 

verdieping van de wijze waarop het onderzoek is gedaan weergeven. In het vierde hoofdstuk worden 

de empirische resultaten geanalyseerd en volgt er in hoofdstuk 5 een discussie en conclusie. Tevens 

wordt ingegaan op suggesties voor verder onderzoek en de beperkingen bij dit onderzoek.  
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2. Literatuurstudie 

2.1 Introductie 
In dit hoofdstuk worden de theoretische deelvragen behandeld waarbij gebruik wordt gemaakt van 

de bestaande relevante literatuur inzake de motivatie van werknemers, crowdsourcing en de 

geschiktheid van oplossingen bij crowdsourcing uitdagingen.  

2.2 Uitdagingen van bedrijven 
Crowdsourcing is een effectief hulpmiddel voor het oplossen van complexe innovatieproblemen 

(Acar & Van den Ende, 2016). Het zorgt ervoor dat verschillende mensen zich concentreren op het 

oplossen van problemen door ideeën in te dienen (Acar & Van den Ende, 2016). De technologie 

maakt het voor bedrijven mogelijk om met crowdsourcing op een makkelijke manier input te krijgen. 

De grote mate van toegankelijkheid kan resulteren in oplossingen die niet geschikt zijn waardoor het 

voor bedrijven een uitdaging is om crowdsourcing efficiënt in te zetten (Acar & Van den Ende, 2016). 

Het is essentieel dat er manieren worden bedacht om de geschiktheid van de ideeën te identificeren. 

Als dit niet gedaan wordt, kan de veelvoud aan ingediende ideeën resulteren in teveel ideeën en kan 

het een probleem zijn om de ideeën eruit te halen die geïmplementeerd kunnen worden 

(Schemmann et al, 2016).  

2.3 Crowdsourcing 
Crowdsourcing kan worden gezien als een vorm van productverbetering waarbij producenten de 

kennis en vaardigheden van hun klanten gebruiken om hun producten en diensten te verbeteren 

(Van Dale, 2020). Het is een term die gebruikt wordt om het proces van het verkrijgen van ideeën van 

een grote groep mensen om de waarde van nieuwe en bestaande producten of diensten te 

verhogen. De groep wordt ook welde crowd genoemd en bestaat veelal uit de klanten van het bedrijf 

(Schemmann et al, 2016). De crowd kan ook bestaan uit werknemers van organisaties. De input die 

ze leveren kunnen van grote waarde zijn bij het oplossen van complexe innovatieve ideeën. 

Crowdsourcing is een krachtig hulpmiddel, omdat het organisaties in staat stelt om de creativiteit en 

middelen van haar crowd te benutten om de organisatie verder te laten groeien (Goodrich, 2019). 

Varianten van crowdsourcing bestaan al eeuwen. Een voorbeeld hiervan is de Longitude Prize in 

1714, een beloning die de Britse regering uitloofde wat heeft geleid tot een idee waardoor er op zee 

minder slachtoffers waren en minder schepen zijn vergaan (Johnson, 1989). Hier was behoefte aan 

omdat er destijds vaak schepen verdwenen en er niet voldoende kennis was over het bepalen van de 

exacte positie ervan. Een recenter voorbeeld is de zoektocht van het kinderfietsenmerk, Loekie, naar 

ideeën voor nieuwe fietsonderdelen die zorgen voor veiligere en gebruiksvriendelijkere kinderfietsen 

en de vergroting van de herkenbaarheid van haar fietsen. Zij verzochten studenten en jonge 

professionals ideeën met hen te delen via een platform (Bedenk een vernieuwend onderdeel voor de 

kinderfietsen van Loekie., 2010). Binnen een aantal weken waren er meer dan 70 ideeën waarvan er 

drie succesvol in de markt zijn geïntroduceerd. Wat hier bijzonder aan was dat er duizenden jongeren 

waren die vooraf aangaven het interessant te vinden om in competitieverband oplossingen voor 

problemen te bedenken.  

Onderzoek heeft zich tot nu toe grotendeels gericht op de volgende gebieden (Acar & Van den Ende, 

2016): 

- De motivatie van persoon met een idee (Frey, Lüthje, & Haag, 2011); 

- Het proces voor het generen van ideeën en de vergelijking van verschillende methoden voor 

ideegeneratie (Schweitzer, Buchinger, Gassmann, & Obrist, 2012); het ontwerp van 

ideeënwedstrijden (Boudreau, Lacetera, & Lakhani, 2011); de effecten van crowding op de 

selectie van ideeën (Piezunka & Dahlander, 2015); 
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- De uitkomst van crowdsourcing zoals het marktpotentieel en het succes van de ideeën 

(Kornish & Ulrich, 2014), de invloed van de expertise van degene met een idee op de 

kwaliteit van het idee (Jeppesen & Lakhani, 2010), de invloed van coöperatieve oriëntatie op 

idee-innovativiteit innovatie wedstrijden (Bullinger, Neyer, Rass, & Moeslein, 2010) en de 

factoren die originaliteit van de ideeën beïnvloeden. 

Concluderend lag de focus op de motivatie van degenen die met een idee kwamen, het 

ideegeneratieproces en de verklaring van de uitkomst (Schemmann, Herrmann, Chappin, & 

Heimeriks, 2016).  

De crowd bestaat niet per se uit deskundigen, maar kan ook afkomstig zijn uit andere domeinen. De 

toegankelijkheid van crowdsourcing kunnen zorgen voor meer kwantiteit en diversiteit in ideeën 

(Acar & Van den Ende, 2016) wat kan leiden tot terughoudendheid van organisaties om het creatieve 

potentieel van de menigte effectief te benutten en zelfs een ontmoediging om er gebruik van te 

maken (Blohm, Leimeister, & Krcmar, 2013). De organisatie heeft geen zekerheid dat de ideeën van 

waarde kunnen zijn en tegelijk kan er een mismatch ontstaan tussen het sorteren en evalueren en 

het verbruik van de organisatorische middelen (Acar & Van den Ende, 2016). Het moeten kijken naar 

minder zinvolle oplossingen betekent dat andere waardevolle ideeën misschien niet de aandacht 

krijgen die ze verdienen. Een ander aandachtspunt is dat organisaties de neiging hebben hun 

aandacht te richten op hetgeen dat vertrouwd is waardoor ze het gebruik van nieuwe kennis mis 

kunnen lopen (Afuah & Tucci, 2012). 

Een manier om om te gaan met bovengenoemde aandachtspunten is een focus op geschikte 

oplossingen (Hennessey & Amabile, 2010). De geschiktheid van een idee moet worden beschouwd 

als een noodzaak. Volgens het onderzoek van Acar is ons begrip welke exacte factoren de crowd 

stimuleren om mee te doen aan crowdsourcing beperkt (Acar & Van den Ende, 2016). Onderzoek laat 

zien dat verschillende motiverende triggers verschillende effecten hebben op innovatiegerelateerde 

resultaten (Amabile, 1996). Om die reden wordt in het onderzoek het verband bestudeerd tussen de 

motivatie en de geschiktheid van een idee. Daarnaast zou de motivatie van de deelnemers beïnvloed 

kunnen worden door de wijze waarop het crowdsourcing initiatief is opgezet. De aanwezigheid van 

bepaalde beloningen trekken deelnemers met bepaalde motieven aan. 

2.4 Geschiktheid oplossingen 
De mate waarin de geschiktheid van een oplossing wordt bepaald, gaat samen met de mate waarin 

de oplossing voldoet aan alle vereisten van de crowdsourcing challenge. Deze vereisten beschrijven 

namelijk de grenzen van een geschikte oplossing. Het is van belang dat de initiatiefnemer van de 

challenge ervoor zorgt dat de vereisten duidelijk zijn, zodat het voor de deelnemers helder is wat er 

gewenst is en kan men toewerken naar de meeste geschikte oplossing. 

2.5 Motivatie 
Motivatie is een psychologisch proces dat actie initieert in een taak en bepaalt daarbij de vorm, duur 

en intensiteit van de betreffende taak (Ambrose & Kulik, 1999). Mensen ondernemen om 

verschillende redenen activiteiten en vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en 

extrinsieke motieven. Intrinsieke motivatie verwijst naar de verkregen bevrediging door deel te 

nemen aan de activiteit zelf en extrinsieke motivatie verwijst naar het doen van een activiteit 

vanwege externe onvoorziene gebeurtenissen zoals beloningen en straffen (Ryan & Connell, 1989). 

Intrinsiek gemotiveerden hebben het gevoel dat hun inspanningen vrijwillig zijn. Over het algemeen 

geldt dat als de beloning groter is, dit ook geldt voor het aantal ideeën van de deelnemers (Archak & 

Sundararajan, 2009). De beloning heeft een grote invloed op de prestaties van de deelnemer (Archak 

& Sundararajan, 2009). Het gebruik van een challenge waarbij ideeën worden gegenereerd, is voor 
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de organisator kostentechnisch efficiënter omdat de deelnemers voor het meedoen niet per se een 

beloning hoeven te krijgen, maar wel actief meedoen (Fullerton, Linster, McKee, & Slate, 2002). Uit 

onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen de geschiktheid van een oplossing, het verlangen om geld 

te verdienen (extrinsieke motivatie) en de intrinsieke motivatie om deel te nemen (Lakhani, 

Jeppesen, Lohse, & Panetta, 2007).  

Bij crowdsourcing wordt een idee als goed beschouwd wanneer de oplossing binnen de beperkingen 

van de uitdaging past. Intrinsieke motivatie wordt vaak gezien als de belangrijkste motivatie voor 

betrokkenheid en prestaties bij creatieve activiteiten (Amabile, 1996).  

De crowd zal waarschijnlijk veel aandacht besteden aan probleembeperkingen zoals vereisten en 

doelstellingen aangezien het probleem de reden is voor het crowdsourcing initiatief. Die beperkingen 

vormen een essentieel onderdeel van het probleem en zijn daarom belangrijk voor intrinsiek 

gemotiveerde mensen. Oplossingen voor crowdsourcing uitdagingen liggen vaak niet voor de hand 

en er een vinden die het probleem kan oplossen is daarom niet eenvoudig (Acar & Van den Ende, 

2016). De crowd met een hogere mate van intrinsieke motivatie zijn bij een tegenslag waarschijnlijk 

meer gedreven om een oplossing te bedenken die voldoet aan de beperkingen van de uitdaging 

(Ryan & Deci, 2000).  

Een beter begrip van de relatie tussen motivatie en de geschiktheid van ideeën kunnen organisaties 

in staat stellen een apparaat binnen de organisatie te hebben die een behapbaar aantal mogelijk zeer 

geschikte ideeën kunnen managen. 

Het onderzoek van Acar richt zich op een aantal hoofdmotieven voor deelnemers om mee te doen 

aan crowdsourcing (Füller, 2010).  

1. Intrinsieke motivatie (positieve gevoelens bij het aangaan van het oplossen van problemen 

op een creatieve wijze; 

2. Extrinsieke motivatie (het verlangen om te winnen of het verkrijgen van erkenning en betere 

carrière perspectieven); 

3. Geïnternaliseerde motivatie: leermotivatie (de wens om nieuwe kennis op te doen en 

vaardigheden te verkrijgen); prosociale motivatie (de wens om een positieve impact te 

hebben en bij te dragen aan iets dat ertoe doet); sociale motivatie (het verlangen om 

onderdeel te worden van een sociale eenheid). 

Gebleken is dat diverse typen motivatie een op een eigen effecten hebben op de geschiktheid van 

het idee. De intrinsieke en extrinsieke motivatie zijn positief gerelateerd aan de effectiviteit van 

ideegeneratie (Acar, 2019). Er is geen significante relatie tussen sociale motivatie en de geschiktheid 

van ideegeneratie (Acar, 2019). 

Eerder opgedane ervaring tijdens een crowdsourcing inititatief heeft invloed op de mate van de 

intrinsieke motivatie bij het bedenken van een oplossing bij de deelname aan een crowdsourcing 

initatief (Acar & Van den Ende, 2016; Acar, 2019). De reeds aanwezige ervaring vraagt minder van 

het cognitief vermogen waardoor het individu meer capaciteit heeft zich te richten op het bedenken 

van geschikte oplossingen (Acar & Van den Ende, 2016; Acar, 2019). 
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2.6 Conceptueel model 
Op basis van de beschreven context en literatuuronderzoek is onderstaand conceptueel model 

uitgewerkt. Het conceptueel model is een analytisch instrument dat gebruikt kan worden voor de 

weergave van de verwachte relatie tussen oorzaak en gevolg. In het model worden verbanden 

duidelijk tussen verschillende variabelen en de relatie die zij met elkaar hebben. Er is sprake van een 

relatie tussen oorzaak en gevolg. Hier zijn er twee type variabelen van toepassing, namelijk de 

onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele. De afhankelijke variabelen worden bepaald 

door de onafhankelijke variabelen. Aangezien er wordt onderzocht wat het effect is van de motivatie 

van werknemers op de geschiktheid van oplossing bij crowdsourcing uitdagingen, is motivatie de 

onafhankelijke variabele en de geschiktheid van de oplossing de afhankelijke variabele. Ervaring met 

crowdsourcing wordt als mediërende variabele opgenomen. 

Figuur 1: Conceptueel model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit model wordt gebruikt om de volgende hypotheses te weerleggen of te ondersteunen. 

Hypothese 1: Intrinsieke motivatie is positief gerelateerd aan de geschiktheid van oplossingen bij 

crowdsourcing uitdagingen. 

Intrinsieke motivatie wordt vaak gezien als de belangrijkste motiverende beweegreden voor 

betrokkenheid en presteren bij creatieve inspanningen (Amabile, 1996). Het is waarschijnlijk dat de 

leden van de crowd veel aandacht besteden aan de beperkingen van het probleem, de vereisten 

waaraan de oplossing moet voldoen. De reden hiervoor is dat dat bij intrinsieke motivatie de 

vereisten een essentieel onderdeel zijn van het probleem en daardoor belangrijk zijn voor mensen 

die intrinsiek gemotiveerd zijn (Amabile, 1996). Leden met een hogere intrinsieke motivatie zijn dan 

meer geneigd om bij tegenslagen te blijven zoeken naar een manier om een oplossing te bedenken 

die het meest voldoet aan alle vereisten van de challenge (Ryan & Deci, 2000) waardoor er meer kans 

is op het bedenken van passende oplossingen.  

Hypothese 2: Extrinsieke motivatie is positief gerelateerd aan de geschiktheid van oplossingen bij 

crowdsourcing uitdagingen. 

Personen die extrinsiek gemotiveerd zijn, doen mee aan activiteiten om een extern doel te behalen 

(Ryan & Deci, 2000). Bij crowdsourcing uitdagingen kan dit bijvoorbeeld gaan om een prijs te winnen, 

reputatieverbetering of carrièreperspectief. Om dit te kunnen bereiken, moet de betreffende 

persoon de meest geschikte oplossing bedenken wat kan leiden tot vele inspanningen om dit te 

realiseren. Extrinsieke motivatie richt de aandacht en inspanningen zoveel mogelijk op het bedenken 

van de beste oplossing voor het betreffende probleem.  

Intrinsieke motivatie 

Prosociale motivatie 
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Hypothese 3: Leermotivatie is negatief gerelateerd aan de geschiktheid van oplossingen bij 

crowdsourcing uitdagingen. 

Personen met een hoge mate van leermotivatie zijn gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis en 

het ontplooien van nieuwe vaardigheden (Barron & Harackiewicz, 2001) (Brett & Vandewalle, 1999). 

Deze hebben de neiging om het probleem van de uitdaging als kans te zien om nieuwe kennis te 

verkrijgen. Dit zal leiden tot het besteden van een aanzienlijke hoeveel aandacht aan het verkrijgen 

van de nieuwe kennis en vaardigheden, omdat actief leren een veeleisend proces is (Bell & 

Kozlowski, 2008) (Simons & De Jong, 1992). Als het een vereiste is om veel van het cognitief 

vermogen te vragen om om te gaan met nieuwe informatie, is het aannemen dat de personen die 

met nieuwe informatie te maken hebben, weinig of geen capaciteit hebben om zich ook te richten op 

het bedenken van geschikte oplossingen (Acar, 2018). Wanneer de persoon echt aan het leren is 

terwijl er een oplossing van een probleem wordt bedacht, kan de geschiktheid van die oplossing in 

gevaar komen (Acar, 2018). 

Hypothese 4: Prosociale motivatie is positief gerelateerd aan oplossingsgeschiktheid bij 

crowdsourcing uitdagingen. 

Als personen prosociaal gemotiveerd zijn, zijn deze gericht op het doen van dingen waarvan zij 

verwachten dat die een positieve impact zullen hebben op anderen, en op het bedenken van ideeën 

die nuttig zijn voor anderen (Grant & Berry, 2011). De problemen bij een crowdsourcing challenge 

ziet men als kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de organisator van de challenge. De 

prosociaal gemotiveerde personen zullen waarschijnlijk de tijd nemen om te proberen begrijpen wat 

de organisatoren echt nodig hebben bij de betreffende challenge. Zij zijn hier uitermate geschikt voor 

omdat prosociale motivatie mensen stimuleert om zich in de ander te verplaatsen bij het bedenken 

van oplossingen (Grant & Berry, 2011).  

Hypothese 5: Sociale motivatie is positief gerelateerd aan oplossingsgeschiktheid bij crowdsourcing 

uitdagingen. 

Sociale motivatie komt voort uit de bereidheid van individuen die willen voldoen aan hun behoefte 

aan verbondenheid en de waarde en betekenis die zij toevoegen aan de betreffende groep (Ashforth 

& Mael, 1989). Een variant van sociale motivatie die sterk verbonden is met crowdsourcing is sociale 

identificatie en deze verwijst naar een gevoel van eenheid van een groep (Boons et al., 2015). Bij 

crowdsourcing uitdagingen betreft het de identicatie met het platform waarop de uitdagingen 

worden geplaats en leden nog meer bereid zijn gewenst gedrag te laten zien als die bijdragen aan de 

doelstellingen van het bedrijf waarin zij zich kunnen vinden (Riketta, 2005).  

Hypothese 6: Eerdere kennis en ervaring is positief gerelateerd aan intrinsieke motivatie. 

Eerder opgedane ervaring tijdens een crowdsourcing inititatief heeft invloed op de mate van de 

intrinsieke motivatie bij het bedenken van een oplossing bij de deelname aan een crowdsourcing 

initatief (Acar, 2019; Acar & Van den Ende, 2016). De reeds aanwezige ervaring vraagt minder van 

het coginitief vermogen waardoor het individu meer capaciteit heeft zich te richten op het bedenken 

van geschikte oplossingen (Acar, 2019; Acar & Van den Ende, 2016). 
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3. Methodologie 

3.1 Introductie 
In dit hoofdstuk worden de methodologische keuzen beschreven die gebruikt zijn om het 

conceptuele model en de hypotheses te testen. Ook wordt de operationalisatie van de gehanteerde 

variabelen gepresenteerd. In onderstaand tabel worden de karakteristieken van het onderzoek 

uiteengezet. 

Tabel 1: Onderzoeksontwerp 

Attribuut Karakteristiek 

Onderzoeksmethode Deductief onderzoek 

Onderzoeksstrategie Enquête 

Tijdshorizon Cross-sectioneel  

Onderzoeksdoel Beschrijvend 

Steekproefmethode Doelgerichte steekproef 

Verzamelingsmethode Gestructureerde vragenlijst 

Data analyse SPSS 

 

3.1.1 Onderzoeksmethode 
Dit betreft een kwantitatief onderzoek welke zich richt op het verzamelen en analyseren van 

cijfermatige data welke wordt verkregen uit een onderzoeksgroep. Er is gekozen voor kwantitatief 

onderzoek omdat er eerder onderzoek is gedaan naar de relatie tussen de verschillende typen 

motivaties en de geschiktheid van de bedachte oplossingen van crowdsourcing challenges. Hiervan 

zijn de resultaten bekend. Een enigszins vergelijkbaar onderzoek is geschikt om te onderzoeken of de 

bekende uitkomsten ook van toepassing is op de populatie waar dit onderzoek zich op richt. De 

nadruk ligt op het verklaren van de verbanden tussen variabelen. Het onderzoek is deductief van 

aard wat inhoudt dat op basis van een bepaalde literatuur verwachtingen worden uitgesproken. Dat 

sluit aan bij dit onderzoek waarvan de bestudeerde literatuur gerelateerd is aan onderwerpen zoals 

motivatie en crowdsourcing. De hypotheses worden opgesteld en vervolgens worden die getest om 

ze te kunnen ontkrachten of ondersteunen (Easterby-Smith, Thorpe, Jackson, & Jaspersen, 2018).  

3.1.2 Onderzoekstrategie 
Er is gekozen om de data te verzamelen middels een enquête. Hiermee is het mogelijk om op een 

economisch gunstige wijze in korte tijd de populatie te benaderen. Hierdoor is het mogelijk geweest 

om in korte tijd 849 werknemers van de Rabobank te bereiken met het verzoek om deel te nemen 

aan het onderzoek. De gegevens zijn gestandaardiseerd zodat ze makkelijker vergeleken kunnen 

worden. 

3.1.3 Tijdshorizon 
Het onderzoek betreft een cross-sectioneel onderzoek. Dit houdt in dat de data in dezelfde periode 

verkregen is en dat er niet wordt gekeken naar meerdere meetmomenten. 

3.1.4 Onderzoeksdoel 
Middels beschrijvend onderzoek wordt in kaart gebracht hoe iets werkt. Dit onderzoek laat zien wat 

het effect is van motivatie op de geschiktheid van het idee bij crowdsourcing. Het richt zich op de 

feitelijke registratie en er wordt niet gezocht naar een verklaring waarom de werkelijk zich als 

zodanig voordoet. 
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3.1.5 Steekproefmethode 
Het kan voorkomen dat de populatie die onderzocht wordt dermate groot is dat het niet haalbaar is 

hen allen deel te laten nemen aan het onderzoek. Een vervolgstap kan dan zijn om met een 

deelverzameling uit de populatie te werken en die dan te gebruiken als basis om een uitspraak te 

doen over de populatie. Er zijn verschillende manieren om de steekproef benadering te bepalen. Bij 

dit onderzoek bestaat de populatie uit alle medewerkers van de Rabobank Kring Leiden Haaglanden. 

Dit zijn 849 werknemers die allen de mogelijkheid hebben gehad deel te nemen aan het onderzoek. 

Aangezien zij allen benaderd zijn, is er sprake van een doelgerichte steekproef. Om zoveel mogelijk 

respondenten te krijgen, zijn er incentives aangeboden welke willekeurig zijn uitgekeerd. 

3.1.6 Dataverzameling 
Om de data van de respondenten te verzamelen is gebruikt gemaakt van een online vragenlijst met 

gesloten vragen. Op 8 juni 2020 is de vragenlijst naar de medewerkers gemaild en op de interne site 

is een oproep geplaats met het verzoek aan de medewerkers om deel te nemen aan een onderzoek 

over de effectiviteit van motivatie op de geschiktheid van oplossingen bij specifieke uitdagingen. In 

de mail en de oproep op de interne site is een link naar de vragenlijst opgenomen. Ook is er duidelijk 

aangegeven hoelang het duurt en dat de medewerkers kans maken op een incentive. Alle 

medewerkers hebben de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan de crowdsourcing initiatieven 

van de Rabobank. Om die reden is er niemand buitengesloten van het onderzoek. Iedereen binnen 

de steekproef heeft dezelfde vragen en mogelijke antwoorden voorgelegd gekregen waardoor de 

resultaten gekwantificeerd kunnen worden. Hier is gebruik gemaakt van bestaande literatuur en is bij 

een groot deel van de vragen gebruik gemaakt van een vijfpunts-Likertschaal van helemaal mee 

oneens tot en met helemaal mee eens. De vragen zijn in lijn zijn met de onderwerpen die gerelateerd 

zijn aan de typen motivaties die centraal staan in het onderzoek van Acar (2018). Na het verkrijgen 

van de gegevens zijn de metingen getest op validiteit en betrouwbaarheid en is het conceptueel 

model getest middels een ANOVA, een variantieanalyse. 

3.1.6.1 Meetschalen 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een conceptueel model gemaakt om de 

oorzaak- en gevolgrelatie aan te kunnen tonen. Om deze reden is deze relatie in een aantal 

variabelen opgedeeld die de oorzaak-gevolgrelatie samenvatten. Hierbij is er sprake van twee 

variabelen, de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele. Daarnaast is gebruikt gemaakt 

van controlevariabelen zoals geslacht, leeftijd, afdeling, opleiding en de duur van het dienstverband. 

De afhankelijke variabele is de geschiktheid van oplossingen bij crowdsourcing uitdagingen. De 

onafhankelijke variabelen bestaan uit de vijf typen motivaties. Ervaring wordt als mediërende 

variabele opgenomen. 

3.1.7 Data analyse 
De verkregen data van de honderden respondenten zijn verwerkt in het programma SPSS. Hierna is 

middels een statistische toets de data geanalyseerd waarna de resultaten zijn gegenereerd.  

3.2 Niveau van analyse 
Voor de analyse is gebruikt gemaakt van ANOVA, een variatieanalyse welke als toets gebruikt kan 

worden of er een verschil is tussen de gemiddelden van drie of meer groepen. Bij dit onderzoek 

bestaat de groep uit de typen motivaties. Er wordt vastgesteld welke daarvan duidelijk belangrijk of 

minder belangrijk zijn en hoe die gemiddelden ten opzichte van elkaar staan. 
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3.3 Betrouwbaarheid 
De vijf typen motivaties zijn opgenomen als onafhankelijke variabelen en zijn gemeten door 

meerdere vragen. Deze vragen zijn opgesteld conform het onderzoek van Acar (2018). Per type 

motivatie zijn tussen de drie en vijf vragen gesteld. Om het onderlinge verband en begripsvaliditeit 

tussen de vragen en de specifieke groep te waarborgen, is de Cronbach’s alpha berekend. Dit is een 

methode om te bepalen wat de mate is van samenhang tussen meerdere enquêtevragen. De 

Cronbach’s alpha stelt vast of de betreffende enquêtevragen gezamenlijk een schaal mogen vormen 

en wordt gebruikt als betrouwbaarheidsanalyse. Het uit zich in een score tussen de 0 en 1 waarbij de 

acceptabele grens ligt op 0,7.  

3.4 Validiteit 
Validiteit betreft de mate waarin wordt gemeten of hetgeen gemeten wordt, daadwerkelijk wordt 

gemeten. Er zijn diverse vormen van validiteit. Bij dit onderzoek is gekozen voor interne en externe 

validiteit en begripsvaliditeit. De interne validiteit betreft de mate waarin het onderzoek vrij is van 

systematische fouten. Dit zijn fouten in het ontwerp van het onderzoek waardoor er consequent 

verkeerd wordt gemeten. Dit wordt ondervangen door met een goed meetinstrument de juiste 

vragen te stellen. De helderheid van de vraagstelling en de uitleg over het onderwerp dragen hieraan 

bij. De externe validiteit betreft mogelijkheid om data te generaliseren over personen, situaties en 

perioden. De vereiste steekproefgrootte, de spreiding in opleiding, leeftijd en afdeling dragen bij aan 

de generalisatie van de resultaten om aan te nemen dat deze voor een grotere groep gelden. 

Begripsvaliditeit betreft de volledigheid van de meting, het op de juiste manier meten en weten of er 

ook andere begrippen worden gemeten. Dat wordt ondervangen doordat de vragenlijst is opgesteld 

op basis van bestaande literatuur en de helderheid van de vragen.  
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4. Empirische resultaten 

4.1 Introductie 
Dit hoofdstuk betreft de uitwerking van de resultaten van het onderzoek en hierin wordt aan de 

hand van de beschrijvende statistieken de karakteristieken van de respondenten gepresenteerd. 

Daarna wordt er aandacht besteed aan de betrouwbaarheid en validiteit en worden de hypotheses 

bevestigd of verworpen. 

4.2 Beschrijvende statistieken 
Bij de onderzoekspopulatie, namelijk de 849 werknemers van Rabobank Kring Leiden Haaglanden, de 

gebruikelijke foutmarge van 5% en een 95%-betrouwbaarheidsinterval bestaat de minimale 

steekproefgrootte uit 265 respondenten (Checkmarket, 2020). Er zijn 308 respondenten waardoor de 

steekproef een goede afspiegeling van de populatie is. Bij meer dan de helft van de 

respondenten(66,2%) is HBO de hoogst genoten opleiding. Meer dan 80% van de respondenten is 

werkzaam in segmenten die opgesteld staan voor de klanten in het zakelijk en particulier segment. 

De overige respondenten zijn werkzaam binnen de directie en ondersteunende afdelingen. Meer dan 

de helft van de respondenten (51%) zijn minder dan 2 jaar werkzaam in hun eigen functie. Plusminus 

de helft (51%) is bekend met het fenomeen crowdsourcing wat aansluit op 51,6% van de 

respondenten die bekend zijn met de crowdsourcing initiatieven binnen het bedrijf. 86,7% van de 

respondenten heeft geen ervaring met crowdsourcing. De respondenten hebben alle vragen 

beantwoord en bij dit onderzoek wordt er geen data uitgesloten.  

Tabel 2: Beschrijvende statistieken 

       
Variabele Waarden Frequentie Percentage Gemiddelde Stand. Dev. N 

1. Leeftijd 1=jonger dan 25 jaar 1=19 6,2%           3,16           1,10  308 
  2=25 t/m 34 jaar 2=74 24,0%       
  3=35 t/m 44 jaar 3=91 29,5%       
  4=45 t/m 54 jaar 4=88 28,6%       
  5=55 jaar of ouder 5=36 11,7%       

2. Opleidingsniveau 1=MBO 1=49 15,9%           2,02           0,58  308 
  2=HBO 2=204 66,2%       
  3=WO 3=55 17,9%       

3. Segment 1=Particulier 1=114 37,0%           2,03           1,18  308 
  2=Bedrijven 2=137 44,5%       
  3=Business Support 3=21 6,8%       
  4=Directie 4=6 1,9%       
  5=Overig 5=30 9,7%       

4. Aantal dienstjaren bedrijf 1=minder dan 2 jaar 1=61 19,8%           3,45           1,51  308 
  2=2 t/m 4 jaar 2=25 8,1%       
  3=5 t/m 9 jaar 3=39 12,7%       
  4=10 t/m 19 jaar 4=80 26,0%       
  5=20 jaar of meer 5=103 33,4%       

5. Aantal dienstjaren in huidige 
functie 1=minder dan 2 jaar 1=157 51,0%           2,04           1,29  308 
  2=2 t/m 4 jaar 2=56 18,2%       
  3=5 t/m 9 jaar 3=38 12,3%       
  4=10 t/m 19 jaar 4=39 12,7%       
  5=20 jaar of meer 5=18 5,8%       
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4.3 Betrouwbaarheid en validiteit 
Alle Cronbach’s alpha hebben een score boven de 0,7 waarmee vastgesteld kan worden dat er sprake 

is van een interne consistentie. Er is sprake van samenhang tussen de meerdere enquêtevragen per 

type motivatie. 

Tabel 3: Cronbach's alpha 

Type motivatie Cronbach's alpha 

Intrinsieke motivatie 0,813 
Leermotivatie 0,839 
Prosociale motivatie 0,843 
Sociale motivatie 0,92 
Extrinsieke motivatie 0,813 

 

Er is gemeten wat gemeten moest worden. De vragen waren duidelijk en helder geformuleerd en zijn 

allen beantwoord. Uit de Cronbach’s alpha blijkt dat er een samenhang is tussen vragen per type 

motivatie.  

Uit de verkregen data blijkt dat er een goede spreiding is in opleiding, leeftijd, afdeling en 

dienstverband. Vanwege de hoge diversiteit binnen de steekproef is het aannemelijk dat de 

verkregen data gegeneraliseerd kunnen worden voor de bancaire sector.  

4.4 Analyse en resultaten 
De vragen en antwoorden uit de vragenlijst zijn het meest geschikt om direct het effect op de 

geschiktheid van de ideeën te meten en niet eerst een algemeen niveau van de verschillende typen 

motivaties. Reden hiervoor is dat de geschiktheid meer is uitgewerkt als een richting van het 

onderzoek en in de vragenlijst de respondenten hebben kunnen kiezen voor een bepaalde mate van 

geschiktheid. De vragen zeggen iets over de mate van de betreffende motivatietype die als stimulans 

kan fungeren om toe te werken naar de meest geschikte oplossing. Uit de eerste analyse van de 

verkregen data blijkt de intrinsieke motivatie, leermotivatie en prosociale motivatie gemiddeld een 

hogere score hebben dan de sociale en extrinsieke motivatie. Dit zou erop kunnen duiden dat de drie 

typen motivaties met een hoger gemiddelde een belangrijke rol hebben in de beweegredenen van 

medewerkers. Ook blijkt dat het gemiddelde van de overige typen motivaties, sociale motivatie en 

extrinsieke motivatie, boven het middelpunt van de vijfpunts-Likertschaal ligt. De gemiddelde scores 

bij de types sociale motivatie en extrinsieke motivatie wijken significant af ten opzichte van de 

intrinsieke motivatie, leermotivatie en prosociale informatie. Dit sluit aan met het onderzoek van 

Acar. Sociale motivatie en extrinsieke motivatie spelen wel een rol in het toewerken naar de meest 

geschikte oplossingen bij crowdsourcing challenges, maar de intrinsieke motivatie, leermotivatie en 

prosociale informatie spelen een grotere rol. 

Tabel 4: Beschrijvende statistieken van de typen motivaties 

          95% betrouwbaarheidsinterval 

Type motivatie Gemiddelde Stand. Dev. Minimum Maximum Minimum Maximum 

Intrinsieke motivatie 4,1648 0,65279 1 5 4,0916 4,238 

Leermotivatie 4,1096 0,67164 1 5 4,0343 4,1849 

Prosociale motivatie 4,1569 0,72511 1 5 4,0756 4,2382 

Sociale motivatie 3,7747 0,82739 1 5 3,6819 3,8674 

Extrinsieke motivatie 3,7312 0,77076 1 5 3,6447 3,8176 
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Plusminus de helft (51%) is bekend met het fenomeen crowdsourcing wat aansluit op 51,6% van de 

respondenten die bekend zijn met de crowdsourcing initiatieven binnen het bedrijf. 86,7% van de 

respondenten heeft geen ervaring met crowdsourcing. 

13,3% van de respondenten heeft ervaring met crowdsourcing en bij hen is er een significante relatie 

gevonden met de intrinsieke motivatie. Bij de andere typen motivatie is geen significante relatie 

gevonden. Bij die groep blijkt de intrinsieke motivatie de belangrijkste motiverende reden te zijn. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat die positief gerelateerd is aan de oplossingsgeschiktheid bij 

crowdsourcing uitdagingen.  

Tabel 5: ANOVA met als afhankelijke variabele ervaring met crowdsourcing 

Type motivatie Mean Square F-Score Significantie 

Intrinsieke motivatie             1,912        4,539  0,034* 

Leermotivatie             0,853        1,897      0,169  

Prosociale motivatie             1,611        3,084      0,080  

Sociale motivatie             0,117        0,170      0,680  

Extrinsieke motivatie             0,250        0,419      0,518  

* p < 0,05    

 

86,7% van de respondenten heeft geen ervaring met crowdsourcing en heeft voor intrinsieke 

motivatie een gemiddelde van 4,1 en scoort hiermee boven het middelpunt van de vijfpunts-

Likertschaal. Deze is echter lager dan het gemiddelde voor intrinsieke motivatie van de respondenten 

die wel ervaring hebben met crowdsourcing. Hieruit blijk dat er een positieve relatie is tussen 

ervaring en intrinsieke motivatie.  

Bij het bepalen welke hypotheses weerlegd of ondersteund kunnen worden, is gekeken naar de 

aanwezigheid van een significante relatie op basis van het gemiddelde en de standaarddeviatie. De 

gemiddelde score is significant hoger op basis van een 95%-betrouwbaarheidsinterval t.o.v. een 

neutraal antwoord bij de vijfpunts-Likertschaal. Op basis hiervan wordt hypothese 3, leermotivatie is 

negatief gerelateerd aan oplossingsgeschiktheid bij crowdsourcing uitdagingen, verworpen. De 

andere hypotheses worden ondersteund.  

Tabel 6: Samenvatting hypothesen 

    
Verworpen / 
Ondersteund 

H1 Intrinsieke motivatie is positief gerelateerd aan de geschiktheid van oplossingen bij crowdsourcing uitdagingen. Ondersteund 
H2 Extrinsieke motivatie is positief gerelateerd aan de geschiktheid van oplossingen bij crowdsourcing uitdagingen. Ondersteund 
H3 Leermotivatie is negatief gerelateerd aan de geschiktheid van oplossingen bij crowdsourcing uitdagingen. Verworpen 

H4 Prosociale motivatie is positief gerelateerd aan de geschiktheid van oplossingen bij crowdsourcing uitdagingen. Ondersteund 
H5 Sociale motivatie is positief gerelateerd aan de geschiktheid van oplossingen bij crowdsourcing uitdagingen. Ondersteund 
H6 Eerdere kennis en ervaring is positief gerelateerd aan intrinsieke motivatie Ondersteund 

 

De hypotheses 1 en 2 hebben betrekking op intrinsieke en extrinsieke motivatie en komen overeen 

met de resultaten uit het onderzoek van Acar (2018). De hypotheses 3, 4 en 5 hebben betrekking op 

leermotivatie, prosociale en sociale motivatie en vinden geen aansluiting op het onderzoek van Acar 

(2018). 
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Dieper ingaand op de analyse van de data blijkt dat de respondenten in de leeftijdsgroepen jonger 

dan 25 jaar en 25-34 jaar significant hoger scoren dan het gemiddelde voor extrinsieke motivatie. De 

groep 45-54 scoort significant lager dan het gemiddelde voor extrinsieke motivatie. De verschillen 

tussen deze groepen kunnen te maken hebben met de afname van extrinsieke motivatie afneemt 

naarmate men ouder wordt.  

Tabel 7: Leeftijdsgroepen extrinsieke motivatie 

           95% betrouwbaarheidsinterval 

Leeftijdsgroepen 
 

N Gemiddelde 
Stand. 
Dev. Minimum Maximum Minimum Maximum 

Jonger dan 25 jaar 19 4,1579 0,54397 1 5 2,8 5 

25 t/m 34 jaar 74 3,8946 0,82244 1 5 1,6 5 

35 t/m 44 jaar 91 3,7758 0,75238 1 5 1 5 

45 t/m 54 jaar 88 3,4614 0,74794 1 5 1,6 5 

55 jaar of ouder 36 3,7167 0,67676 1 5 2,4 5 

Totaal 308 3,7312 0,77076 1 5 1 5 

 

Van alle leeftijdsgroepen heeft de groep van 55 jaar of ouder de hoogste leermotivatie. Dit kan te 

maken hebben met de vergrijzing van de bevolkingsgroep door de verhoging van de 

pensioengerechtigde leeftijd (Wanneer bereikt u de AOW-leeftijd?, 2020). Het is aannemelijk dat er 

van deze werknemers minimaal een gelijkwaardig niveau van kennis en vaardigheden als dat van de 

overige medewerkers wordt verwacht. Naarmate men ouder wordt verandert het patroon van het 

cognitief vermogen en is het realistisch dat de groep van 55 jaar of ouder hier meer een beroep op 

moet doen en een hogere motivatie heeft.  

Tabel 8: Leeftijdsgroepen leermotivatie 

           95% betrouwbaarheidsinterval 

Leeftijdsgroepen 
 

N Gemiddelde 
Stand. 
Dev. Minimum Maximum Minimum Maximum 

Jonger dan 25 jaar 19 4,1579 0,49449 1 5 3,25 5 

25 t/m 34 jaar 74 3,8946 0,67046 1 5 1,25 5 

35 t/m 44 jaar 91 3,7758 0,66643 1 5 1,00 5 

45 t/m 54 jaar 88 3,4614 0,74952 1 5 2,00 5 

55 jaar of ouder 36 3,7167 0,54645 1 5 3,25 5 

Totaal 308 4,1096 0,67164 1 5 1 5 

 

Van alle leeftijdsgroepen heeft de groep van 55 jaar of ouder de hoogste prosociale motivatie. Dat 

kan wellicht verklaard worden doordat deze groep zich in de laatste fase van hun carrière bevindt en 

zich meer wil richten op levensvoldoening (Buchanan & Bardi, 2010).  

Tabel 9: Leeftijdsgroepen prosociale motivatie 

           95% betrouwbaarheidsinterval 

Leeftijdsgroepen 
 

N Gemiddelde 
Stand. 
Dev. Minimum Maximum Minimum Maximum 

Jonger dan 25 jaar 19 4,1228 0,53530 1 5 3 5 

25 t/m 34 jaar 74 4,1216 0,82498 1 5 1 5 

35 t/m 44 jaar 91 4,1502 0,68900 1 5 1 5 

45 t/m 54 jaar 88 4,1061 0,77895 1 5 1,33 5 

55 jaar of ouder 36 4,3889 0,50079 1 5 3,33 5 

Totaal 308 4,1569 0,72511 1 5 1 5 
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Bij het verkrijgen van de data is ook aan de directie verzocht deel te nemen aan het onderzoek. 

Opvallend is dat de directie op alle vragen afwijkend scoort t.o.v. de overige groepen. Van de 308 

respondenten zijn er 6 respondenten die als directie beschouwd kunnen worden. Van alle groepen is 

de directie het minst extrinsiek gedreven en bij de overige 4 typen motivaties is de directie t.o.v. de 

overige groepen het meest gedreven. Het geringe aantal respondenten van de directiegroep ten 

opzichte van het groter aantal respondenten uit de overige groepen kan de reden zijn voor de 

aanzienlijke verschillen.  

Tabel 100: Bedrijfsindelingen typen motivaties 

            

Bedrijfsindelingen 

 
 

N 

Gemiddelde 
intrinsieke 
motivatie 

Gemiddelde 
leermotivatie 

Gemiddelde 
prosociale 
motivatie 

Gemiddelde 
sociale 
motivatie 

Gemiddelde 
extrinsieke 
motivatie 

Bedrijven 137 4,1606 4,0493 4,1533 3,6453 3,7226 

Business Support 21 4,1190 4,2262 4,2222 3,7714 3,7619 

Directie 6 4,5000 4,6250 4,8333 4,0333 3,4000 

Overig 30 4,1417 4,0500 4,1111 3,8400 3,5733 

Particulier 114 4,1667 4,1491 4,1257 3,9000 3,7947 

Totaal 308 4,1648 4,1096 4,1569 3,7747 3,7312 

 

Middels de Cronbach’s alfa is bewezen dat alle elementen m.b.t. de intrinsieke motivatie als een 

geheel mogen worden gezien. Echter is het opvallend dat er niet alle elementen m.b.t. intrinsieke 

motivatie sprake is van een significante relatie. Dit is enkel het geval bij de vragen over creativiteit en 

oplossingsgerichtheid.  

Tabel 11: ANOVA met als onafhankelijke variabele intrinsieke motivatie 

Type motivatie Mean Square F-Score Significantie 

Ik werk toe naar de GESCHIKTSTE oplossing wanneer ik vrijwillig meedoe              1,034  
       
1,179         0,278  

Ik werk toe naar de GESCHIKTSTE oplossing wanneer ik het leuk vind om iets nieuws te 
creëren              2,565  

       
4,087          0,044*  

Ik werk toe naar de GESCHIKTSTE oplossing wanneer ik het leuk vind om ideeën te bedenken 
om problemen op te lossen              3,416  

       
6,287          0,013*  

Ik werk toe naar de GESCHIKTSTE oplossing wanneer ik mijn intellect kan uitdagen              1,134  
       
1,904          0,169  

* p < 0,05       
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5. Discussie en conclusie 

5.1 Introductie 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag beantwoord en worden de belangrijkste bevindingen uit 

het onderzoek toegelicht. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de bijdrage aan theorie en praktijk, 

limitaties en suggesties voor verder onderzoek.  

5.2 Discussie van de resultaten 
Bij dit onderzoek is een eerder onderzoek van Acar (2018) als uitgangspunt aangehouden. Bij de 

vergelijking hiervan blijkt dat de resultaten m.b.t. intrinsieke en extrinsieke motivatie overeenkomen 

wat betekent dat beiden typen motivaties een positieve relatie hebben met de geschiktheid van 

bedachte oplossingen bij crowdsourcing challenges. De resultaten m.b.t. leermotivatie, prosociale 

motivatie en sociale motivatie uit beide onderzoeken komen niet met elkaar overeen. In het 

onderzoek van Acar (2018) is gebleken dat deze typen motivatie geen positieve relatie hebben met 

de geschiktheid van bedachte oplossingen bij crowdsourcing challenges. Hier kunnen diverse 

redenen voor zijn.  

Bij het onderzoek van Acar is gewerkt met een regressieanalyse en bij dit onderzoek is geen toets 

gedaan middels een regressieanalyse. De data van Acar is verkregen via InnoCentive, een van de 

grootste platforms voor innovatieproblemen met wereldwijd meer dan 380.000 leden welke 

uitdagingen op haar platform heeft aangeboden voor bedrijven uit verschillende segmenten. Bij dit 

onderzoek is de data verkregen van 308 respondenten uit gebieden binnen en rondom Den Haag en 

Leiden. Daarnaast zijn deze respondenten werkzaam bij hetzelfde bedrijf en zijn ze actief in de 

financiële sector. De resultaten uit het onderzoek van Acar (2018) zijn niet gericht op een specifiek 

segment en de resultaten van dit onderzoek zijn wellicht representatiever voor de financiële sector in 

Nederland.  

Volgens Acar & Van den Ende (2016) kan de grote mate van toegankelijkheid resulteren in 

oplossingen die niet geschikt zijn waardoor het voor bedrijven een uitdaging is om crowdsourcing 

efficiënt in te zetten. Uit de data blijkt dat 86,7% van de respondenten geen ervaring heeft met 

crowdsourcing. Dit wekt de suggestie dat het geen zekerheid is dat het bedrijf bij een nieuw 

crowdsourcing initiatief meer aandacht hoeft te besteden aan het sorteren en evalueren van ideeën 

wat impact heeft op het verbruik van middelen van het bedrijf. Afhankelijk van de vereisten van de 

challenge kan het zijn dat niet alle werknemers zullen deelnemen en het bedrijf de kans op een 

confrontatie met een grote hoeveelheid aan ideeën beperkt.  

Mensen ondernemen om verschillende redenen activiteiten en vaak wordt er onderscheid gemaakt 

tussen intrinsieke en extrinsieke motieven (Ryan & Connell, 1989). De resultaten uit het onderzoek 

sluiten hierop aan omdat alle typen motivaties bovengemiddeld aanwezig zijn bij de respondenten. 

Intrinsiek gemotiveerden hebben het gevoel dat hun inspanningen vrijwillig zijn (Archak & 

Sundararajan, 2009) wat aansluit bij 79% van de respondenten die aangeeft toe te werken naar de 

meest geschikte oplossing wanneer men vrijwillig meedoet aan de crowdsourcing challenge. Eerder 

opgedane ervaring tijdens een crowdsourcing inititatief heeft invloed op de mate van de intrinsieke 

motivatie bij het bedenken van een oplossing bij de deelname aan een crowdsourcing initatief (Acar, 

2019; Acar & Van den Ende, 2016). De resultaten van dit onderzoek ondersteunen deze theorie. 
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5.3 Bijdrage praktijk en theorie 
Uit dit onderzoekt blijkt dat alle vijf typen motivaties een positieve relatie hebben op de geschiktheid 

van oplossingen bij crowdsourcing uitdagingen. Hierdoor lijkt het voor organisaties niet helder op 

welke typen motivaties zij moeten richten om deze te stimuleren. Echter blijkt uit de data dat de 

helft van de respondenten bekend was met crowdsourcing en dat de helft van de respondenten ook 

bekend was de crowdsourcing initiatieven binnen het bedrijf. Bij een verdieping in de data vanuit de 

groep die bekend is met crowdsourcing blijkt dat de intrinsieke motivatie voor hen de belangrijkste 

stimulans is. Voor bedrijven kan dit erg waardevol zijn omdat uit de verkregen data blijkt dat 13,3% 

van de respondenten ervaring heeft met crowdsourcing. Dit kan bedrijven helpen om bij de 

zoektocht naar vernieuwingen gerichter te sturen op input van medewerkers zodat er geschiktere 

oplossingen bedacht kunnen worden.  

5.4 Conclusie 
70% van de bedrijven niet tevreden is met hun eigen innovatieperformance (De Groot & Rosman, 

2019) en dat crowdsourcing als hulpmiddel ingezet kan worden om de creativiteit van werknemers te 

benutten, om bedrijven te laten groeien (Goodrich, 2019). De verkregen data wekt de suggestie dat 

het fenomeen crowdsourcing wellicht niet voldoende bekend is bij de werknemers. 51% van de 

respondenten is bekend het begrip crowdsourcing en een vrijwel vergelijkbaar percentage is bekend 

met de crowdsourcing initiatieven binnen het onderzocht bedrijf. 86,7% van respondenten heeft hier 

geen ervaring mee. Hierdoor is het mogelijk dat bedrijven bij een crowdsourcing challenge geschikte 

ideeën kunnen mislopen omdat 49% van de werknemers niet bekend is met crowdsourcing. Echter 

biedt de verkregen data inzicht in beide groepen en hieruit blijkt dat beide groepen de vragen 

vergelijkbaar hebben ingevuld. De crowd hoeft niet per se te bestaan uit werknemers binnen hun 

eigen vakgebied. Dit gecombineerd met de toegankelijkheid van crowdsourcing kan resulteren in een 

toename van kwantiteit, maar hoeft niet te betekenen dat dit ten goede komt van een betere 

geschiktheid van ideeën. Daarnaast zorgt een hoge kwantiteit voor minder aandacht voor meer 

geschikte ideeën aangezien er ook naar de minder geschikte ideeën gekeken moet worden.  

Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van het effect van diverse typen motivaties van 

medewerkers op de geschiktheid van de bedachte oplossingen bij crowdsourcing challenges. Uit de 

literatuur is gebleken dat intrinsieke motivatie, extrinsieke prosociale en sociale positief gerelateerd 

is aan de geschiktheid van de bedachte oplossingen en dat er bij de leermotivatie geen positieve 

relatie is. Uit de resultaten van het onderzoek van Acar (2018) blijkt dat intrinsieke en extrinsieke 

motivatie positief gerelateerd is aan de geschiktheid van de bedachte oplossingen. Ook blijkt uit zijn 

onderzoek dat er bij leermotivatie, prosociale motivatie en sociale motivatie geen positieve relatie is 

met de geschiktheid van de bedachte oplossingen. Bij dit onderzoek is gebleken dat bij alle vijf typen 

motivaties een positieve relatie is met de geschiktheid van de bedachte oplossingen. Dit zou de 

suggestie kunnen wekken dat bij dit onderzoek de geschiktheid meer is uitgewerkt als een richting 

van het onderzoek. In de vragenlijst hebben de respondenten niet kunnen kiezen voor een bepaalde 

mate van geschiktheid omdat uit de literatuur blijkt dat de crowd waarschijnlijk veel aandacht zal 

besteden aan probleembeperkingen zoals vereisten en doelstellingen (Acar & Van den Ende, 2016). 

De vragen zeggen iets over de mate van de betreffende motivatietype die als stimulans kan fungeren 

om toe te werken naar de meest geschikte oplossing. De positieve relatie tussen de geschiktheid van 

de bedachte oplossingen en alle vijf typen motivaties kan het voor organisaties lasteriger maken om 

een keuze te maken voor de type motivatie waar men zich op wil richten bij crowdsourcing 

challenges. Echter biedt verdere analyse van de data meer inzicht in hoe deze zich onderling tot 

elkaar verhouden waardoor het mogelijk is dat organisaties gerichter kunnen sturen zodat de 

deelnemers toewerken naar de meest geschikte oplossingen.  
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5.5 Reflectie en learnings 
Uit dit onderzoek is gebleken dat de resultaten van een onderzoek dat gericht is op een breed 

publiek niet per se betekent dat deze volledig representatief kunnen zijn voor een specifiek bedrijf. 

Opvallend is dat uit de verkregen data blijkt dat er een positieve relatie is tussen alle typen 

motivaties en de geschiktheid van de bedachte oplossingen bij crowdsourcing uitdagingen, terwijl dit 

niet overeenkomt met de literatuur. Dit zou de suggestie kunnen wekken dat de medewerkers bij het 

deelnemen van het onderzoek de vragen positiever hebben ingevuld dan dat ze daadwerkelijk 

denken. Een andere reden kan zijn dat de vragen wellicht te positief geformuleerd zijn en dat de 

medewerkers tijden het beantwoorden van de vragen meer neigen naar een positief antwoord op de 

betreffende vraag. Bij dit onderzoek is gebruikt gemaakt van een variantieanalyse. Bij een 

vervolgonderzoek kan wellicht gebruik gemaakt worden van een regressieanalyse waardoor nog 

duidelijker de relatie van motivatie en de geschiktheid van oplossingen onderzocht kan worden. Een 

voorwaarde hiervoor is dat er dan extra data wordt verkregen.  

5.6 Limitaties 
Dit onderzoek kent een aantal beperkingen dat effect kan hebben op de resultaten van dit 

onderzoek.  

De resultaten van dit onderzoek worden in hoofdlijnen vergeleken met het onderzoek van Acar 

(2018) waarbij de data is verkregen via een wereldwijd platform met meer dan 380.000 bedrijven in 

verschillende segmenten. De respondenten uit dit onderzoek zijn namelijk werkzaam bij de lokale 

Rabobank kantoren in en rondom Den Haag en Leiden. De respondenten zijn werkzaam bij hetzelfde 

bedrijf in de financiële sector. Aangezien de onderzoeker werkzaam is als operationele medewerker 

bij een van die kantoren en via de onderzoeker de data is verkregen, bestaat de kans dat een deel 

van de respondenten bekenden zijn van de onderzoeker en zich om die reden bij het deelnemen 

anders kunnen gedragen en daardoor wellicht de vragen anders invullen. Bij de vragen die 

gerelateerd zijn aan de typen motivaties en het toewerken naar de meest geschikte oplossing is het 

mogelijk dat respondenten de vragen sociaal wenselijk hebben beantwoord. Gezien het 

dienstverband van de respondenten is de verkregen data wellicht niet representatief voor andere 

bedrijven, de gehele financiële branche of segmenten. 

De vragen gaan minder over de mate van geschiktheid van de bedachte oplossingen en de nadruk ligt 

op welke mate van de typen motivaties invloed hebben op het toewerken naar de meest geschikte 

oplossing en niet op het niveau van de meest geschikte oplossing. Reden hiervoor is dat de crowd 

waarschijnlijk veel aandacht zal besteden aan probleembeperkingen zoals vereisten en doelstellingen 

(Acar & Van den Ende, 2016). Op basis hiervan is bij dit onderzoek de aanname gedaan dat iedere 

medewerker bij deelname aan een crowdsourcing challenge automatisch probeert de meest 

geschikte oplossing te bedenken. Gezien het tijdsbestek van dit onderzoek is ervoor gekozen een 

verdieping hierop buiten de kaders van het onderzoek te houden.  

Het is essentieel dat er manieren worden bedacht om de geschiktheid van de ideeën te identificeren 

(Schemmann et al, 2016). Dat komt in dit onderzoek niet aan bod omdat de vragen zijn gericht aan 

de medewerkers van de lokale kantoren van het bedrijf en niet aan het hoofdkantoor dat de initiator 

is van crowdsourcing challenges. Hierdoor kan er een eenzijdig beeld ontstaan omdat de resultaten 

enkel vanuit de medewerkers afkomstig zijn. 

De respondenten zijn afkomstig van het zelfde bedrijf in de financiële sector. De verkregen data is 

daardoor wellicht niet representatief voor andere bedrijven of segmenten.  
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5.7 Suggesties voor verder onderzoek 
Voor de Rabobank en andere bedrijven is het belangrijk inzicht te krijgen wat het effect van de 

motivatie van werknemers op de geschiktheid van oplossingen is wanneer men deelneemt aan een 

van haar crowdsourcing uitdagingen. De resultaten uit dit onderzoek kunnen gebruikt worden om te 

beoordelen hoe het nu gaat en om eventueel verder bij te sturen. 

Het fenomeen crowdsourcing is minder bekend bij de werknemers. Om effectiever gebruik te maken 

van het middel, zal het bestaan hiervan meer bekend gemaakt moeten worden onder de 

medewerkers. Dat betekent dat vanuit het hoofdkantoor meer aandacht moet worden besteed aan 

de zichtbaarheid hiervan. Ook is het voor bedrijven bij crowdsourcing opdrachten belangrijk vooraf 

duidelijk aan te geven wat de criteria zijn waaraan een oplossing moet voldoen. Dit is om te 

voorkomen dat er onnodig ideeën worden bedacht die beoordeeld worden en ten koste gaan van de 

middelen van bedrijven.  

Iedere kwartaal doen medewerkers mee aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het advies 

is om deze uit te breiden met vergelijkbare vragen uit dit onderzoek en verdere verdiepende vragen 

omtrent crowdsourcing om een beeld te krijgen van de landelijke attitude van de medewerkers. Dan 

is er op nationaal niveau data aanwezig en kan het bedrijf op basis daarvan bepalen hoe zij haar 

medewerkers wil motiveren om bij crowdsourcing uitdagingen meer geschikte ideeën te bedenken.  

Bij een vergelijkbaar onderzoek in de toekomst is het aan te raden de respondenten goed mee te 

nemen in de theorie omtrent het toewerken naar de meest geschikte oplossing bij een 

crowdsourcing challenge. Het is aannemelijk dat bij het beantwoorden van vragen hierover de 

respondent er automatisch vanuit gaat dat deze bij deelname aan een crowdsourcing initiatief er 

vanzelfsprekend gaat toe werken naar het meest geschikte idee. Een vervolgstap hierop kan zijn dat 

na een succesvolle crowdsourcing challenge en de uitwerking van de betreffende oplossing er wordt 

onderzocht in welke mate de medewerker en de initiator van de crowdsourcing challenge vinden dat 

deze geschiktheid is. Hiermee kan het bedrijf toetsen of hun visie overeenkomt met die van de 

medewerkers. Het is interessant om te onderzoeken of de vragen hierover opgenomen kunnen 

worden in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.  
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