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De afgelopen jaren heeft de financiële 

dienstverlening volop in de belangstelling 

gestaan. En niet zonder reden, want er is 

sprake (geweest) van een zeer veel dyna-

miek in deze sector, als gevolg van veel  

opeenvolgende veranderingen en crises.  

Interessant is daarbij hoe het middenkader, 

de verbindende schakel tussen de strategi-

sche top en de werkvloer (en van daar direct 

naar de klanten), in deze nieuwe context 

handelt. 

Dit onderzoek gaat over wat middenmana-

gers (kunnen) doen om van toegevoegde 

waarde te zijn voor de interactie tussen klan-

ten en medewerkers. Die interactie wordt 

hier opgevat als de essentie van dienstverle-

ning en is daarmee het primaire aandachts-

gebied voor de middenmanager. Het is een 

aandachtsgebied dat onderhevig is aan (con-

tinue) verandering door wisselende klant-

wensen, drijfveren van medewerkers en door 

triggers uit de omgeving van de organisatie.

In de periode 2013-2016 is een multi-casestudie 

uitgevoerd. Een groep (van in totaal veertien) 

middenmanagers is gedurende deze periode 

geobserveerd en geïnterviewd. Het heeft ge-

resulteerd in een (nieuwe) beschrijving van het 

handelingsrepertoire van de middenmanager. 

Dat handelingsrepertoire bestaat uit vier meta- 

odes en dertig hoofdcodes. Het biedt een 

classificatie van het handelen van de midden-

manager, een taxonomie voor wat de midden-

manager doet. Tevens is in dit onderzoek de 

motivatie van de middenmanagers beschreven. 

De uitkomsten van het onderzoek leveren een 

bijdrage aan het inzichtelijk maken van wat mid-

denmanagement is, met name door het betrek-

ken van klanten en medewerkers en door toe-

voeging van het handelen als perspectief. Het 

beschrijft wat een middenmanager doet en hoe 

klanten, medewerkers en de middenmanagers 

zelf daar betekenis aan geven. Dit onderzoek 

vormt daarmee een aanvulling op de beschik-

bare onderzoeken die gericht zijn op de com-

petenties en de leiderschapsstijlen van midden-

managers. 
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