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Opzet toelichting

• Voorbeeld van toepassing Q-methodology

• Eisen voor toepassing

• Welke situaties?

• Alternatieven voor small samples

• Achtergronden methode



Toepassing in regulatieve cyclus

• Onderzoek naar meerwaarde fusie.

• Vraag: passen de twee organisaties bij elkaar?

• Behoefte aan objectivering.



Sorteren stellingen



Analyse een-op-een correlaties

Correlaties Combinatie Trifoiium
wonen-

Centraal

Totaal 50,3 49,9 53,0

RvC bestuurders 65,7 62,0 70,0

MT excl bestuur 48,5 51,5 53,0

MT incl. bestuur 52,9 53,8 55,7

OR 46,8 50,0 58,0



Factoranalyse

• Aantal factoren opgeven: 3

• Als het ware 3 gemiddelde onderscheidende
sorteringen.sorteringen.



Deelnemers ‘laden’ in factoren



Factoren scheiden organisaties



Onderscheidende stellingen

Verschi tussen groepen 1 en 3
-3 helemaal oneens < > helemaal eens +3

Groep 1 Groep 3

39] = "Maatschappelijk ondernemen houdt in

dat je de grenzen van wat mag opzoekt."
-2,06 +0,39

33] = "Goed is goed genoeg."

+0,56 -0,85

26] = "Als voor iets geen regels bestaan dan

mag het."
-1,82 -0,45

43] = "Leren doe je niet door naar cursussen

te gaan."

-1,07 +0,19



Verbindende stellingen

Verbindende stelingen gemeenschappelijk

oneens

Verbindende stellingen gemeenschappelijk

eens

17] = "Als je niet fuseert terwijl de anderen

dat wel doen, dan mis je de aansluiting met

de collegacorporaties."

24] = "Het is fijn om te werken bij een

organisatie waar de bewoners van op aan

kunnen."

5] = "Alleen kleine corporaties gaan er in

efficiëntie op vooruit als ze fuseren."

27] = "Het is fijn om te werken bij een

organisatie waar het er eerlijk aan toeefficiëntie op vooruit als ze fuseren." organisatie waar het er eerlijk aan toe

gaat."

35] = "Mensen kunnen helpen is bijzaak, je

moet gewoon je werk doen."

36] = "Medewerkers zijn professionals die

ruimte moeten krijgen van hun

leidinggevenden."

45] = "Op kosten letten gaat ten koste van

het sociale gezicht van de organisatie."

22] = "Het is fijn om te werken bij een

organisatie die met boeiend werk iedereen

voldoende uitdagingen biedt."



Conclusie

• Organisaties verschillen in toepassing van
regels bij werk

• Organisaties stemmen overeen wat betreft• Organisaties stemmen overeen wat betreft
kernwaarden

• In top grotere consensus dan in rest
organisaties



Eisen toepassing

• Set uitspraken met verwachte spreiding in
bandbreedte tussen oneens en eens

• Toets op balans• Toets op balans

• Minimaal 9 sorteringen, dan twee factoren

• Handmatig sorteren of online



In welke situatie geschikt

• Op zoek naar waarden, opvattingen etc.
Rangorde dwingend, levert meer inzicht op
dan enquête

• Behoefte aan clustering in onderscheidende
groepen (praktijkgericht)

• Verband zoeken tussen stellingen
(theoretisch)



Alternatieven

• fsQCA fuzzy Qualitative Comparitive Analysis

• Vergelijken casestudies (logische
voorwaarden)voorwaarden)



Achtergronden Q-methodology

• Factoranalyse:
– Centroid Factor Analysis
– Principal Components Analysis

• Rotatie:• Rotatie:
– Handmatig
– Varimax

• Significantieniveaus bij onderscheidende en
verbindende stellingen 0,01 en 0,05


