
WEDERREACTIE VAN DE SP
Op de reactie van directie IW4 op 'de grote IW4-enquête'

Op 29 september ontving de SP de reactie van de directie van IW4 op 'de Grote IW4-enquête', 
geschreven door dhr. Van Holsteijn, algemeen directeur. In deze reactie ging dhr. Van Holsteijn in 
op de bevindingen, maar vooral op de representativiteit van de enquête.
Voorafgaand aan deze reactie is een mondeling gesprek geweest, op basis waarvan de 
eindrapportage op een aantal punten is aangepast. In dit gesprek heeft dhr. Van Holsteijn getracht 
om publicatie van het rapport te voorkomen; de SP heeft echter besloten om toch naar buiten te 
treden met deze resultaten. De SP is van mening dat het signaal dat uitgaat van deze enquête te 
sterk is om te negeren.
We danken dhr. Van Holsteijn voor zijn reactie op ons rapport, en zullen op deze reactie kort 
ingaan.

Algemeen beeld
Uiteraard begrijpen wij dat de directie van IW4 het beeld dat in deze rapportage naar voren komt 
niet herkend. Ook voor de SP kwam het beeld uit de rapportage niet overeen met het beeld dat wij 
van IW4 hadden. En nog steeds zijn wij van mening dat IW4 een prachtbedrijf is. Tegelijkertijd zien 
we een deel van de werknemers grote ontevredenheid uiten. Wanneer dit het geval is, mag dat 
signaal niet genegeerd worden. In dat opzicht betreuren wij dat de directie van IW4 feitelijk in haar 
reactie stelt dat 'de kous af is' met het niet-herkennen van deze uitkomsten.
Wat betreft de vergelijking met ons onderzoek in 2009, in het gesprek met dhr. Van Holsteijn gaf 
deze zelf een belangrijk verschil aan. Deze enquête is destijds onder begeleiding van 
leidinggevenden afgenomen. En in het geval van de eigen MTO's van IW4 hebben we van 
werknemers begrepen dat door middel van de eerste vragen direct duidelijk is wie welke 
vragenlijst invult. Hiermee willen wij deze onderzoeken niet diskwalificeren, maar het is mogelijk 
dat door het ervaren gebrek aan anonimiteit ontevreden werknemers zich niet uitspreken.

Representativiteit e.d.
In haar reactie stelt de directie van IW4 dat e.e.a. schort aan de representativiteit van ons 
onderzoek. Wanneer wij de claim zouden doen dat de resultaten generaliseerbaar zijn voor het 
geheel van IW4, zou deze kritiek toepasbaar zijn. Echter, die claim doen wij niet: wij stellen enkel 
dat een groep medewerkers een signaal afgeeft. En in die context is deze groep juist verbazend 
groot.
In de rapportage zijn we ingegaan op de wijze van controle op bijvoorbeeld 'dubbelingen'. Ook 
geven we aan hoe we dat in toekomstige onderzoeken nog beter hopen te doen.
We betreuren het, dat de directie van IW4 in haar reactie op basis van persoonlijke feiten de 
integriteit van enkele van onze respondenten in twijfel trekt.
Wat betreft de herleidbaarheid van uitspraken naar personen; dit is voor ons een moeilijke 
afweging geweest. Echter, willen wij een goed beeld neerzetten van wat er met ons gedeeld wordt, 
dan ontkomen wij er niet aan om e.e.a. op te nemen in het rapport. Daarbij is het voor ons, als 
buitenstaander, niet altijd even makkelijk om in te schatten welke uitspraken herleidbaar zijn. Dat 
de directie van IW4 dit wel zegt te kunnen, lijkt overigens in strijd met hun claim dat zij de 
uitkomsten van het rapport niet herkennen.



Rapport prof. dr. J.G. Bethlehem
Ter beoordeling van de methodische opzet, geeft dhr. Van Holsteijn aan advies te hebben gezocht 
bij prof. dr. J.G. Bethlehem, die n.a.v. ons onderzoek een onafhankelijk oordeel heeft opgesteld. 
Hierbij geeft dhr. Van Holsteijn aan dat het volledige rapport van prof. dr. Bethlehem via hem 
verkrijgbaar is. Wij ontvangen graag het rapport van prof. dr. Bethlehem, om de kwaliteit van onze 
onderzoeken blijvend te verbeteren.
Dhr. Van Holsteijn citeert in zijn reactie enkel uit de conclusie. Deze luidt dat de 
onderzoeksresultaten niet generaliseerbaar zijn voor de gehele werknemerspopulatie van IW4. 
Echter, de SP claimt ook niet dat deze resultaten generaliseerbaar zijn voor het geheel van IW4 en 
benadrukt dit ook ten zeerste in het rapport van 'de Grote IW4-enquête'. Derhalve doet de kritiek 
van prof. dr. Bethlehem niets af aan onze rapportage, waarin wij niets meer, maar ook niets 
minder, stellen dan dat een groep werknemers een signaal afgeeft.

Beeldvorming en effecten
Onder het kopje beeldvorming en effecten geeft dhr. Van Holsteijn eens te meer aan dat de 
directie van IW4 publicatie van het rapport onwenselijk vindt. Hij gebruikt hierbij de termen 
'ondeugdelijk onderzoek' en 'niet-representatieve cijfers'. Deze termen leggen wij naast ons neer. 
Het is waar dat wij niet het bereik hebben gehad waarop wij gehoopt hadden, maar er komt wel 
een duidelijk signaal naar voren. De directie van IW4 mag erop vertrouwen dat wij in onze 
communicatie blijvend zullen benadrukken dat onze cijfers niet generaliseerbaar zijn. Van een 
partij die voor de belangen van de medewerkers opkomt, kan men niet anders verwachten dan dit 
signaal – gegeven door TEN MINSTE 40 IW4-werknemers – serieus te nemen.
Juist omdat wij ons bewust zijn van de manco's in ons onderzoek, pleiten we voor een 
vervolgonderzoek. Gezien het belang dat de directie van IW4 zegt te hechten aan 
werknemerstevredenheid, had het haar gesierd dit pleidooi te onderschrijven.

Tot slot nog een opmerking. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat ons rapport 
becomplimenteerd zou worden om haar bijzonder hoge kwaliteit, wanneer de uitkomsten ervan 
gunstig zouden zijn voor (de directie van) IW4. We herkennen in de reactie van Dhr. Van Holsteijn 
veel emotie, die uiteraard begrijpelijk is. Toch zou het van professionaliteit getuigd hebben om, 
alvorens af te geven op ons onderzoek, zich te hebben afgevraagd of hij bij andere resultaten 
dezelfde kritiek zou hebben.
Ook betreuren wij dat de directie van IW4 de pers heeft benaderd met haar reactie, zonder de 
officiële publicatiedatum van ons rapport (d.d. 1 oktober) af te wachten. 

De SP neemt aan dat zij het zelfde belang heeft als de directie van IW4; namelijk werknemers die 
het naar hun zin hebben en zich veilig en gerespecteerd voelen. Zonder een uitspraak te doen over 
het bedrijf als geheel, zien we een groep werknemers (van tenminste 40 personen) voor wie dat 
niet geldt. Dat heeft onze zorgen.
Wij hopen dat u deze zorgen deelt.

Met vriendelijke groet,
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