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400.000 
medewerkers aan 
het woord over hun 
werkbeleving
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Wat maakt een bedrijf duurzaam succesvol? Deze 
fascinerende vraag houdt veel organisaties dagelijks 
bezig. Zit succes in enthousiaste medewerkers, 
een origineel product, goede service of creatieve 
marketing? En als je succesvol bent, hoe houd je dat 
dan op de lange termijn in stand?

Door middel van onze onderzoeken hebben wij het voorrecht om jaarlijks bij 
zo’n 800 organisaties een kijkje in de keuken te nemen en hen te adviseren uit 
naam van hun medewerkers. Dit blijft een bijzondere ervaring, waar wij elke dag 
net zoveel van leren als onze klanten! In 2014 hebben wij in totaal ruim 400.000 
medewerkers gevraagd naar hun werkbeleving. Zij zijn werkzaam in diverse 
sectoren: (zakelijke) dienstverlening, bouw, onderwijs, overheid, productie, retail 
en zorg.

In dit rapport staat weergegeven hoe deze medewerkers hun werk ervaren. Hoe 
bevlogen zijn zij? Welk verbeterpotentieel zien zij voor hun werkgevers? En voor 
zichzelf? Met behulp van hun inzichten geven we vanuit medewerkersperspectief 
antwoord op de vraag: hoe kunnen organisaties duurzaam succesvol zijn?

We hopen je hiermee te inspireren om een volgende stap te zetten naar 
duurzaam organisatiesucces. 

Veel leesplezier!
Hartelijke groet,

Guido Heezen
Oprichter Effectory
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Guido Heezen studeerde Bedrijfskunde aan de 

Nyenrode Business Universiteit. Direct na zijn 

studie startte hij met studievriend Arne Barends zijn 

eigen bedrijf, sinds 1996 bekend onder de naam 

Effectory. Guido en Arne delen de overtuiging dat 

organisaties die goed in contact staan met hun eigen 

medewerkers en klanten beter presteren én leuker 

zijn om voor te werken. 

Effectory is gevestigd in Amsterdam en heeft 

inmiddels ruim 150 medewerkers in dienst. Naast 

medewerkersonderzoek houdt Effectory zich bezig 

met onderzoek naar samenwerking, teamdynamiek 

en interne services. Elk onderzoek heeft als doel 

organisaties, teams en medewerkers te stimuleren om 

zichzelf te verbeteren met behulp van feedback.

Effectory wil organisaties met feedback de juiste 

bagage meegeven op hun reis naar excellent 

werkgeverschap. 
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Op basis van onze onderzoeksgegevens 
en adviesgesprekken met klanten 
kunnen we concluderen dat in 
duurzaam succesvolle organisaties 
een aantal belangen vaak goed 
met elkaar in één lijn liggen. Dit zijn 
het maatschappelijk belang, het 
organisatiebelang en de individuele 
belangen van de medewerkers.

Drie belangen

Elke organisatie dient in de eerste 
plaats een maatschappelijk belang. Dit 
is het antwoord op de vraag: waarom 
bestaan wij, wat voegen we toe aan 
de maatschappij? Dit belang maakt je 

organisatie relevant voor de klanten 
die je bedient. Klanten bedienen is 
natuurlijk alleen mogelijk wanneer 
het organisatiebelang niet uit het 
oog wordt verloren. Kort gezegd: 
wanneer je organisatie financieel 
gezond is. Daarbij is het ook nog eens 
belangrijk de individuele belangen 
van je medewerkers niet uit het oog 
te verliezen. Zij willen lekker aan de 
slag, hun salaris verdienen en zich 
ontwikkelen. 

Duurzaam succesvolle organisaties 
zorgen ervoor dat hun werk in lijn ligt 
met het maatschappelijk belang dat 

ze dienen. Medewerkers dienen dan 
vanzelf het maatschappelijk belang 
wanneer zij aan het werk zijn. Zij letten 
hierbij op een gezonde financiële 
balans (het organisatiebelang) en het 
werkplezier van hun medewerkers (het 
individuele belang). De energie in een 
organisatie gaat stromen wanneer dit 
goed lukt en de drie belangen elkaar 
aanvullen.

Wat momenteel vaak gebeurt, is dat 
er teveel nadruk wordt gelegd op het 
organisatiebelang. Het bedrijfsresultaat 
en snelle winsten gaan boven alles en 
dit zorgt voor korte termijn denken. 
Organisaties ervaren een continue 
druk die ontwikkeling en verandering 
belemmert. De druk om ieder kwartaal 
weer goede cijfers op te leveren. Cijfers 
die - als het even kan - weer beter zijn 
dan de cijfers van het vorige kwartaal. 
Tijd om kritisch te kijken of zaken op de 
lange termijn goed en logisch geregeld 
zijn, is er daardoor niet. Dit stagneert op 
termijn vooruitgang en groei. 

Aanpassingsvermogen

Om duurzaam succesvol te blijven, 
is het ontzettend belangrijk dat je 
als organisatie continu een goede 
aansluiting blijft houden met de 
behoeftes van je klanten. Daarom 
is het verstandig om altijd te blijven 
letten op de veranderende tijdsgeest, 
de acties van concurrenten en de 
ontwikkeling van de techniek. Wanneer 
je als organisatie alleen maar bezig bent 
met de druk om elk kwartaal hard te 
presteren en er hierdoor onvoldoende 
aanpassingsvermogen is, kun je er op 
een bepaald moment achter komen dat 
je iets belangrijks gemist hebt. 

Klassieke voorbeelden hiervan zijn 
Kodak, Free Record Shop, Nokia en OAD. 
Ze hebben het allemaal zwaar gekregen 
omdat ze – gevoed door druk op hun 
organisatie – primair bezig waren met 
het in stand houden van hun bestaande 
businessmodel. Daarbij hebben ze 
onvoldoende aansluiting gehouden met 
hun sterk veranderende omgeving en 
nieuwe klantwensen. 

WAT MAAKT EEN 
ORGANISATIE 
DUURZAAM SUCCESVOL?

Graag starten we dit rapport met een inleiding in duurzaam 

organisatiesucces. Hoe komt succes op de lange termijn 

tot stand? Wat maakt dat organisaties eruit springen en 

bovengemiddeld presteren? 

Duurzaam organisatiesucces
We spreken van duurzaam organisatiesucces wanneer een organisatie langdurig:
• Financieel gezond is; 
• Goed omgaat met haar stakeholders  

(medewerkers, klanten, leveranciers);
• Bewust gebruikt maakt van middelen  

(arbeid en grondstoffen).  

Duurzaam succesvolle organisaties dragen door hun bestaan bij aan een gezond 
maatschappelijk evenwicht.
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IN EEN NOTENDOP

• Duurzaam organisatiesucces 
ontstaat bij een balans in 
het maatschappelijk belang, 
het organisatiebelang en 
individuele belangen van 
medewerkers.

• Hoe kunnen organisaties 
deze balans stimuleren 
met inzichten vanuit 
medewerkersperspectief?

Een tekenend voorbeeld zagen we 
onlangs ook in de telecombranche. Op 
een bepaald moment werd WhatsApp 
gelanceerd. In eerste instantie werd dit 
volledig genegeerd door de gevestigde 
aanbieders. Er werd vanuit gegaan dat 
het een speeltje was, een hype rondom 
een gratis app die wel weer over zou 
waaien. Maar WhatsApp bleek een 
behoorlijk effect te hebben op het (toen 
nog  winstgevende) sms verkeer. En 
uiteindelijk bleek het zelfs een totaal 
nieuwe manier van communiceren te 
zijn en een groot deel van de telefonie 
te vervangen! Om te overleven moest 
het bestaande businessmodel van de 
gevestigde orde razendsnel omgegooid 
worden van belminuten naar mobiel 
internet. Nog net op tijd. 

Bevlogenheid

Teveel druk op het bestaande 
businessmodel en korte termijn winst 
kan er ook voor zorgen dat medewerkers 
het gevoel hebben dat zij er niet echt 
toe doen, maar enkel een middel zijn 
om het bedrijfsresultaat te halen. Ze 
kunnen hierdoor hun vertrouwen en 
enthousiasme kwijtraken en op de 
automatische piloot gaan werken. Zonde, 
want gedreven, bevlogen medewerkers 
leveren juist zo veel toegevoegde 
waarde en positieve energie. En dat is 
bedrijfskundig heel interessant omdat 
bevlogen medewerkers – die misschien 
wel een factor twee productiever 
zijn voor de organisatie – evenveel 
salaris ontvangen als niet bevlogen 
medewerkers.

In balans

Het is daarom van belang om als 
organisatie actief te werken aan 
een gelijkwaardige balans in de drie 
belangen. In de volgende hoofdstukken 
gaan we dieper in op:

• Het individuele belang van 
medewerkers: zijn zij gemotiveerd en 
gelukkig in hun werk?

• Het organisatiebelang: wat kan een 
organisatie doen om op de lange 
termijn scherp en financieel gezond 
te blijven?

• Het maatschappelijk belang: is 
duidelijk wat een organisatie als doel 
heeft en toevoegt aan de omgeving?

Eerst kijken we terug op de 
medewerkerbeleving van het jaar 2014. 
Hoe hebben werkgevers gepresteerd 
vanuit medewerkersperspectief? En hoe 
hebben medewerkers zelf gepresteerd? 
Dit bepaalt de uitgangspositie voor 2015. 
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Voorzichtig herstel

De Nederlandse economie heeft de 
afgelopen vijf jaar drie recessies achter 
de rug. De arbeidsmarkt is hierbij stevig 
geraakt: eind 2014 zijn er een kwart 
miljoen minder banen en tweeëneenhalf 
keer meer werkeloosheidsuitkeringen 
dan in 20081. Harde cijfers, al zijn 
er inmiddels ook positieve signalen 
zichtbaar. In 2014 zien we namelijk 
ook de eerste tekenen van economisch 
herstel. De werkgelegenheidssituatie 
begint zich te stabiliseren en de 
investeringen van Europese organisaties 
trekken weer aan, aldus voormalig 
eurocommissaris Kallas. Ook de 
huizenmarkt krijgt een nieuwe impuls.

Productiviteit en efficiëntie groeien

De economie trekt dus langzaam 
weer wat aan. Maar deze groei is in 
2014 nog niet krachtig genoeg om 
de werkgelegenheid ook echt te 

laten groeien. Ten eerste omdat de 
productiviteit van arbeid groeit: we 
hebben in crisistijd geleerd efficiënter 
te werken, waardoor er met dezelfde 
hoeveelheid arbeid meer wordt 
geproduceerd. Ten tweede kijken 
veel werkgevers bij het voorzichtige 
economische herstel de kat uit de boom: 
is de opwaartse trend blijvend of niet? 
Daardoor proberen ondernemingen een 
toename in de productie te realiseren 
zonder dat er nieuw personeel 
wordt aangenomen. Zij zullen hun 
personeelsbestand pas op de lange 
termijn aanpassen aan de afzetgroei. Al 
met al kunnen we dus concluderen dat 
in 2014 met name de productiviteit en 
efficiëntie van organisaties gegroeid is.

Invloed op medewerkerbeleving

Voor medewerkers betekent dit 
concreet: harder werken met minder 
mensen. Hoe ervaren zij dat? Heeft 

HET JAAR 2014 IN 
VOGELVLUCHT

1Bron: UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015

In dit hoofdstuk staan we stil bij de werkbeleving van 

medewerkers in 2014. We zoomen in op werknemerschap, 

in de vorm van bevlogenheid en betrokkenheid, en op 

werkgeverschap: de inzet van de organisatie. Welke 

economische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden het 

afgelopen jaar? Hoe zijn die van invloed geweest op de 

medewerkerbeleving en wat is de uitgangspositie voor 2015? 
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het invloed op hun bevlogenheid, 
betrokkenheid en tevredenheid? 
Nee, blijkt uit de cijfers. Nederlandse 
medewerkers scoren, uitgedrukt in 
een rapportcijfer, gemiddeld een 7,4 
op bevlogenheid en betrokkenheid. 

Tevredenheid scoort een 7,2. Hoewel de 
werkdruk toeneemt, zijn medewerkers 
vanaf 2011 toch licht positiever over de 
drie thema’s. De beoordeling van het 
werkgeverschap van organisaties blijft 
schommelen rond de 7.

De lichte stijging in bevlogenheid, 
betrokkenheid en tevredenheid wijst 
op meer waardering voor het werk. 
Dit is ook wel begrijpelijk, gezien de 
ontwikkelingen in de afgelopen jaren. 
Werkgevers zijn blij dat zij het hoofd 
boven water hebben gehouden, 
ondanks tegenvallende verkoopcijfers 
of minder vraag naar hun product of 

dienst. Medewerkers hebben zich extra 
ingezet en samen hebben zij de klus 
geklaard. Dit zorgt voor extra binding en 
waardering. Medewerkers zijn boven-
dien blij dat ze überhaupt hun baan 
hebben kunnen behouden. Zij realiseren 
zich dat de zekerheid van een inkomen 
momenteel een kostbaar bezit is. 

Goed werkgeverschap & 
goed werknemerschap
Goed werkgeverschap wil, heel beknopt, zeggen dat een 
werkgever zich inzet om randvoorwaarden te scheppen 
waardoor medewerkers goed kunnen presteren. Denk dan 
aan basiszekerheden zoals arbeidsvoorwaarden en beloning, 
de werkomgeving en veiligheid van medewerkers.

Goed werknemerschap houdt in dat een medewerker positief en energiek 
in de organisatie staat. Denk aan zaken als bevlogenheid, betrokkenheid,  
veranderingsbereidheid, fitheid en productiviteit.

7,29

7,437,44

7,34

7,17

7,25

7,33
7,36

7,09
7,07

7,12
7,15

 2011     2012                 2013               2014    

Tevredenheid

Betrokkenheid

Bevlogenheid

5,82 

6,92

7,08

6,97

Werkgeverschap

BEVLOGEN- & 
BETROKKENHEID

Bevlogen medewerkers hebben hart voor hun werk. Ze 

krijgen energie van hun werkzaamheden en zetten alles 

op alles om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Betrokken medewerkers hebben hart voor hun 

organisatie. Ze voelen zich verbonden met hun 

werkgever en vinden zich bij de organisatie passen. 

Ze staan achter de doelstellingen.

15
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Bevlogenheid en betrokkenheid in percentages naar sector

Bouw

Situatie per sector

Hoe staat het ervoor met de 
bevlogenheid en betrokkenheid in 
verschillende sectoren? Zijn er verschillen 

in medewerkerbeleving tussen 
bijvoorbeeld commerciële bedrijven en 
non-profit organisaties? 

21,8%

2,1%

Overheid

28,9%

47,2%

27,0%

4,8%

28,1%

40,1%

Productie

Dienstverlening 
overig

21,7%

2,3%

31,7%

44,2%

14,4%

0,8%

29,1%

55,8%

Retail

Zakelijke 
dienstverlening

23,5%

2,5%

30,4%

43,5%

25,3%

2,1%

29,7%

43,0%

Zorg

Onderwijs

24,8%

4,8%

30,6%

39,8%

17,5%

4,1%

39,3%

39,2%

 Bevlogen & betrokken

 Alleen bevlogen

 Alleen betrokken

 Niet bevlogen & betrokken

Hoge betrokkenheid in de profit 
sectoren

Ja, er zijn verschillen tussen profit en 
non-profit organisaties. Uit de cijfers 
blijkt dat medewerkers van profit 
organisaties zich over het algemeen 
vooral betrokken voelen bij de 
organisatie waartoe zij behoren. In 
de Productiesector is bijna 85% van 
de medewerkers betrokken, in de 
Bouwsector ruim 76%, in de sector 
Zakelijke Dienstverlening bijna 74% en 

in de Retailsector bijna 73%. De non-
profit sectoren Onderwijs en Overheid 
scoren lager, respectievelijk 70% en 
68%. Uitzondering op de regel is de 
Zorgsector: het percentage betrokken 
medewerkers is hier bijna net zo hoog 
als de profit sectoren, bijna 79%.

In de meeste gevallen ligt het 
percentage betrokken medewerkers in 
commerciële bedrijven hoger. Dat komt 
omdat medewerkers daar vaak relatief 

goede arbeidsvoorwaarden hebben, snel 
kunnen schakelen en (regelmatig) voor 
bekende organisaties met aansprekende 
reputaties werken. De organisatietrots 
is hoog (7,4 versus een 6,7 in de non-

profit sector). De profit sector voelt 
gemiddeld genomen meer binding met 
de werkgever dan met het specifieke 
werk dat zij uitvoeren. 

84,8%
Zorg

Productie

Bouw

Dienstverlening overig

Zakelijke dienstverlening

Onderwijs

Retail

Overheid

84,9%

78,5%

29,9%

43,4%

31,0%

76,1%

75,9%

73,9%

72,2%

32,9%

31,8%

35,4%

32,9%

68,2%

70,4%

34,0%

BEVLOGEN- & BETROKKENHEID 
IN DE SECTOREN

 Betrokken

 Bevlogen

Het percentage betrokken medewerkers is een optelsom van de categorieën ‘bevlogen & betrokken’ 
en ‘betrokken. Het percentage bevlogen medewerkers is een optelsom van de categorieën ‘bevlogen & 
betrokken’ en ‘bevlogen’.
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IN EEN NOTENDOP

• De eerste tekenen van economisch herstel zijn zichtbaar.
• De werkgelegenheid groeit nog niet, productie en 

efficiëntie zijn hoog.
• Bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid zijn licht 

toegenomen.
• Profit sector blinkt over het algemeen uit in 

betrokkenheid bij de organisatie, non-profit sector in 
bevlogenheid in het werk. Zorg scoort op beide gebieden 
hoog.

Veel bevlogen medewerkers in 
publieke sectoren

In de non-profit sector zien we dat het 
percentage bevlogen medewerkers juist 
het hoogste is. In de Zorgsector is ruim 
43% van de medewerkers bevlogen, in 
de sector Onderwijs ruim 35% en bij 
de Overheid 33%. In de commerciële 
sectoren variëren de percentages 
tussen de 30% en 33%. De zingeving 
van het werk wordt in de non-profit 
sector het beste beoordeeld (8,0 versus 
7,6 in de profit sector). Dit komt tot 
uiting in de bevlogenheidspercentages. 
Medewerkers die kiezen voor werk in de 
publieke sector doen hun taken vanuit 
een bepaalde roeping. Ze willen bewust 
iets bijdragen aan de samenleving. Ze 
leiden jongeren op, 
verzorgen zieken 
en zorgen voor 
schone en veilige 
straten. Voor welke 
organisatie zij dit 
werk doen, is hier iets 
minder van belang. 

Tweestrijd in de 
publieke sector

De publieke sector heeft inmiddels 
een aantal jaren achter de rug die bol 
staan van de veranderingen, ingrijpende 

politieke beslissingen en bezuinigingen. 
Dit heeft een tweesplitsing in de 
houding van de medewerkers 
veroorzaakt. Enerzijds laten de hoge 
bevlogenheidspercentages zien dat 
deze onrustige tijd bij de meeste 
medewerkers geen invloed heeft gehad 
op de passie voor hun werk. Dat is mooi 
om te zien.
Anderzijds zien we 
ook (met name bij de 
sectoren Onderwijs 
en Overheid) dat 
het percentage niet 
bevlogen en niet 
betrokken medewerkers erg hoog is, 
respectievelijk 25% en 27%. Dit toont 
aan dat er, naast die grote groep 
gepassioneerde medewerkers, ook een 
groep mensen is die zich niet oprecht 
verbonden voelt met hun organisatie 
en functie. In profit organisaties wordt 
doorgaans eerder afscheid genomen 
van niet bevlogen en niet betrokken 
medewerkers, terwijl deze mensen in 
non-profit organisaties vaak wat langer 
op hun plek blijven zitten. Zeker nu, 
vanwege de moeilijke omstandigheden 
op de arbeidsmarkt. 
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ZLM Verzekeringen won de Beste Werkgevers Award 2014 in de 

categorie ‘minder dan 1000 medewerkers’ en scoorde daarbij 

vooral hoog op het thema ‘betrokkenheid’. Dit komt volgens 

directeur Bram de Jonge vooral omdat ZLM Verzekeringen klein, 

transparant en eenvoudig is. 

“Een werkgever moet zorgen voor de juiste randvoorwaarden”, vertelt De Jonge. “Dat 
betekent dat medewerkers comfortabel en flexibel moeten kunnen werken. Het 
invullen van de sfeer en daarmee de groei van betrokkenheid komt grotendeels op 
de mensen zelf neer. Ga je je hier als werkgever teveel mee bemoeien, dan word je 
als organisatie te kunstmatig.” 

ZLM Verzekeringen biedt bijvoorbeeld een vitaliteitsprogramma aan en geeft 
medewerkers alle vrijheid om hier mede invulling aan te geven. Met als gevolg dat er 
nu, een jaar later,  volop initiatieven zijn ontstaan om dingen te organiseren. Vanuit 
de mensen zelf. “Juist omdat onze medewerkers zelf de inhoud vormgeven, is het 
programma een succes. Het is van iedereen.” 

Hoewel bedrijfsvoering in grote lijnen een planmatig proces is, is het volgens De 
Jonge de kunst om onderlinge contacten en sfeer zo min mogelijk planmatig te 
maken. Daarnaast werkt bij ZLM Verzekeringen het ontbreken van commerciële 
targets erg goed. “Er wordt hier niet gestuurd op omzetgroei, winst of besparing 
van kosten. We gaan hierover in gesprek met onze mensen en laten het daarna 
aan hèn over. Dit levert ontzettend veel input op van henzelf, iedereen voelt zich 
betrokken. Ook het ontbreken van een HR afdeling werkt goed. Het zorgt ervoor 
dat managers niet de veiligheid van HR opzoeken. Ze zijn zo meer betrokken bij hun 
eigen medewerkers.”
e Jonge besluit: “Bij Zl de ruimte om hun eigen dingen in te richten.”

ZLM Verzekeringen 
aan het woord

“Bij ZLM zijn we samen een 
gemeenschap. Ik ben gewoon 

één van de tweehonderd.”

7 geheimen van goed werkgeverschap
1. Een aansprekende richting van de organisatie
2. Een inspirerende directie
3. Weg met onnodige regels en procedures
4. Het terugdringen van onnodig management
5. Het waarderen van specialisten
6. Het toepassen van sociale innovatie
7. Het delen van informatie
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De meerwaarde van bevlogenheid

Dat bevlogenheid belangrijk is voor 
organisaties wordt alom geroepen. 
Waarom is dit zo? Bevlogenheid is een 
term die aangeeft of een medewerker 
hart heeft voor het werk. Op het 
moment dat dat zo is, is er namelijk 
een grote intrinsieke motivatie om te 
presteren. Want als je hart hebt voor 
je werk, wil je het werk graag goed 
doen - dit zorgt voor kwaliteit - en ben 
je continu op zoek naar verbetering – 
dit draagt bij aan zelfontplooiing. En 
niet onbelangrijk: als je hart hebt voor 
je werk, voer je het graag uit en heb je 
volop werkplezier. 

Bevlogen medewerkers hebben 
daardoor minder last van het 

bekende uitstel syndroom (dat veel 
mensen nog van vroeger kennen als 
‘studieontwijkend gedrag’), waarbij werk 
dat men minder graag doet, langer 
blijft liggen. Er is een directe relatie 
tussen bevlogenheid en verhoogde 
productiviteit. Het effect is alleen groter 
dan dit: bevlogen medewerkers staan 
op zo’n positieve manier in hun werk 
dat dit niet alleen energie oplevert voor 
henzelf, maar ook energie uitstraalt naar 
andere medewerkers en naar klanten.

DE INDIVIDUELE 
BELANGEN VAN 
MEDEWERKERS

In dit hoofdstuk kijken we naar het individuele belang van 

medewerkers. Hoe gelukkig en gemotiveerd zijn zij? Het 

belangrijkste aspect in dit kader is bevlogenheid, oftewel de 

mate waarin medewerkers met passie aan het werk zijn en 

zich inzetten en ontwikkelen. Hoe staat het ervoor met de 

bevlogenheid van medewerkers in Nederland? En hoe kunnen 

organisaties bevlogenheid stimuleren?
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Uiteraard hoeven niet alle tien aspecten 
100% van toepassing te zijn op een 
medewerker voordat hij of zij bevlogen 
met het werk bezig is. Wel geldt: hoe 
meer voorwaarden positief zijn, hoe 
hoger de bevlogenheid is en hoe eerder 
die zal stijgen.
 
De inhoud van het werk

Als eerste en belangrijkste punt 
om bevlogenheid te creëren wordt 
tevredenheid over de inhoud van 
het werk genoemd. Waarom is dit zo 
belangrijk? En hoe kan een werkgever 
ervoor zorgen dat medewerkers 

tevreden en blij zijn met hun taken en 
dit ook blijven?

Medewerkers die blij zijn met hun 
werkzaamheden, voeren hun werk met 
plezier uit en krijgen er energie van. 
Naast dat dit natuurlijk heel plezierig 
voor de medewerkers zelf is, heeft 
dit ook allerlei positieve uitwerkingen 
voor de organisatie. Medewerkers die 
plezier in hun werk hebben, zijn over 
het algemeen namelijk productiever, 
werken beter samen en hebben de wil 
om zichzelf te ontwikkelen.

EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK: 

“Ik vraag mijn medewerkers om een week 
lang per dag bij te houden wat ze wel en wat 
ze niet leuk vinden aan hun werkzaamheden. 
Tijdens een functioneringsgesprek bespreken 

we de uitkomst en kijken wat we samen 
kunnen verbeteren, vaak zijn er al veel dingen 

binnen het werk op te lossen en heeft een 
medewerker hier zelf ook meer invloed op dan 

hij of zij van te voren dacht.”

Kort samengevat verbetert 
bevlogenheid:

• De kwaliteit van producten en 
diensten. 

• De mate van innovatie, 
zelfontplooiing en werkplezier. 

• De productiviteit van een 
organisatie. 

• De teamdynamiek en uitstraling 
naar klanten.

Top tien beïnvloeders bevlogenheid

Waardoor wordt bepaald hoe bevlogen 
medewerkers zijn? Uit de onderzoeken 
van Effectory blijkt dat de volgende tien 
aspecten de meeste invloed uitoefenen 
op de bevlogenheid van medewerkers:

De mate waarin je blij bent met 
de inhoud van je werk

De mate waarin je de kans krijgt 
om te doen waar je goed in bent

De mate waarin je je werk 
uitdagend vindt

De mate waarin je trots bent op 
je organisatie

De mate van 
verantwoordelijkheid in je werk

De waardering die je krijgt vanuit 
de organisatie

De ruimte die je krijgt voor eigen 
initiatieven

Je fitheid, dus of je je vitaal en 
gezond voelt

De ruimte die je ervaart om in te 
spelen op klantwensen

De mate waarin je in staat wordt 
gesteld om efficiënt te werken.
 

DE RELATIE MET BETROKKENHEID
Wat is de relatie tussen bevlogenheid en 
betrokkenheid? Bij bevlogenheid gaat het zoals 
uitgelegd in hoofdstuk twee om de inhoud van 
je werk, bij betrokkenheid om de binding met je 
organisatie. 

Hoe bevlogen je bent, wordt ook beïnvloed door de organisatie waarvoor 
je werkzaam bent. Want: als je leuk werk verricht voor een organisatie 
die bij je past en waar je trots op bent, vergroot dit je bevlogenheid. Een 
organisatie met een transparante, aansprekende visie en een goede 
samenwerkingscultuur beïnvloedt hiermee dus meer dan alleen de 
betrokkenheid van de medewerkers. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
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De keerzijde van bevlogenheid: 
werkstress

Sterk bevlogen medewerkers hebben 
wel een grotere kans op werkstress. Zij 
gaan namelijk vaak zo op in hun werk 
dat ‘nee’ zeggen of het herkennen van 
grenzen lastig is: dit is het gevaar van 
bevlogenheid. Het is daarom natuurlijk 
dat bevlogenheid geen continu 
gegeven is, maar fluctueert4. Er zullen 
ook periodes zijn dat een bevlogen 
medewerker zich relatief gezien iets 
minder inzet. En dat is gezond, niemand 
kan 100% van de tijd 100% bevlogen zijn. 
Juist in situaties waarbij medewerkers 
hun werk graag doen en veel werk 
verzetten, is het goed om als organisatie 
extra te letten op de werkdruk. 

Effect te hoge werdruk

Als mensen hun werkdruk stelselmatig 
als te hoog ervaren, beïnvloedt dit 
de bevlogenheid direct. Deze daalt 
en de kans op werkstress neemt toe. 
Medewerkers lopen voor hun gevoel 
steeds achter de feiten aan, hoe hard 

zij ook werken. Hierdoor lopen ze de 
kans om opgebrand te raken. Hun 
emotionele welzijn neemt af en op 
de lange termijn heeft dit vaak ook 
lichamelijke gevolgen, zoals hoofdpijn 
en oververmoeidheid. Werkgevers 
zien langdurig ziekteverzuim hierdoor 
toenemen. Ook de kwaliteit van het 
geleverde werk kan in de verdrukking 
komen. Zo blijkt dat de stelling ‘ik heb 
voldoende tijd om mijn taken goed uit te 
voeren’ momenteel beoordeeld wordt 
met een mager cijfer; een 5,8. Ook de 
stelling ‘deadlines gaan niet ten koste 
van de kwaliteit van het werk’ scoort 
laag, namelijk een 4,9.

Een hoge werkdruk komt ook de 
efficiëntie niet ten goede, zoals blijkt uit 
de rapportcijfers in de onderstaande 
tabel. Bij een veel te hoge werkdruk 
daalt de efficiëntie naar een diepe 
onvoldoende, een 4,7. Bij een goede, 
prettige werkdruk scoort efficiëntie een 
6,8.
 

veel te laag

te laag

goed

te hoog

veel te hoog

5,3

5,7

6,8

5,8

4,7

Werkdruk Efficiëntie

Het effect van de beoordeling van werkdruk op efficiëntie

Hoe kun je werken aan de beleving 
van het werk?  

Een aantal praktische tips: 
• Zorg voor een goede match tussen 

medewerker en werkzaamheden 
en onderneem actie wanneer 
een match minder goed blijkt te 
zijn. In sommige gevallen kan de 
mismatch opgelost worden door 
extra aandacht, begeleiding en/
of training. In sommige gevallen 

zal er gezocht 
moeten worden 
naar ander werk 
(binnen of buiten de 
organisatie). 

• Geef aandacht aan medewerkers 
en zorg ervoor dat zij zichzelf blijven 
ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld 
door meer uitdaging, ontwikkeling 
en verandering van functie of taken 
aan te bieden en een doorgroei pad 
uit te stippelen. 

• Bespreek de grootste frustraties 
die medewerkers tegenkomen 
in het werk en bespreek welke 
oplossingen zij zien. Deze 
frustraties ontnemen vaak het 
plezier in het werk. Wanneer ze 

weggenomen kunnen worden, 
heeft dit direct effect.

• Bespreek de grootste energiegevers 
met je medewerkers. Welke 
werkzaamheden, projecten en 
uitdagingen geven het meeste 
plezier (dit kan per individu 
verschillen)? Wanneer dit bekend is, 
kan hier rekening mee gehouden 
worden bij de werkverdeling. 

• Zorg voor een goede werksfeer; 
maak duidelijke afspraken over 
hoe je met elkaar om wilt gaan en 
investeer in teambuilding (zoals een 
uitje, een gezamenlijke lunch of een 
gezamenlijke training). 

• Bespreek in een team, op een open 
manier, waar iedereen meer en 
minder energie van krijgt. Vaker 
dan gedacht blijkt er iemand in het 
team te zijn die energie krijgt van 
iets dat een ander juist energie 
kost. Kijk of 
er in dat geval 
een andere 
werkverdeling 
mogelijk is. 

4Bron: Werkstress, een meerkoppig monster, W.B. Schaufeli.

Werkdruk neemt toe
De werkdruk in Nederland neemt toe. Uit onze cijfers blijkt dat 
68% van de Nederlandse medewerkers in 2012 haar werkdruk 
als goed beoordeelde. In 2015 is dit afgenomen naar 63% en 
het percentage blijft gestaag dalen. 37% van de medewerkers 
vindt de dagelijkse werkdruk nu te hoog of zelfs veel te hoog. 

WERKDRUK VS.EFFICIËNTIE
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vaak bewust voor kiezen en dit dan 
vol overgave doen. Een deel van de 
beroepsbevolking heeft geen keuze en 
moet nog door hoewel zij daar eigenlijk 
geen energie meer voor hebben. Een 
ander deel van de ouderen kiest er juist 

voor om bezig te blijven en zich nuttig 
te maken. Zij vinden het prettig een 
dagelijkse invulling te hebben en een 
bijdrage aan de maatschappij te leveren. 
Zij hebben volop ervaring en de drive 
om zich in te zetten. 

Scholing voor ouderen waardevol
Onder veel werkgevers heerst het hardnekkige idee dat 
investeren in de scholing van oudere werknemers niet meer 
loont. Oudere werknemers zitten dichter bij hun pensioen en 
dus zal de investering minder opleveren, is de gedachtegang 
van veel werkgevers. Uit recent onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt nu 
het tegendeel. Oudere werknemers zijn veel honkvaster dan jonge werknemers. 
De kans dat jongere werknemers de investering meenemen naar een andere 
organisatie, is groter dan de kans dat oudere werknemers dat doen. Bovendien zijn 
oudere werknemers in wie nog wordt geïnvesteerd extra gemotiveerd.

 Bevlogen & betrokken

 Alleen bevlogen

 Alleen betrokken

 Niet bevlogen & betrokken

42%38%16% 4%

26%45%26% 3%

17%43%37% 3%

35%44%18% 3%

44%34%18% 4%

Veel te hoog

Te hoog

Goed

Te laag

Veel te laag

36% 35,2% 36%
40,1% 40,2%

59%

24 of jonger 25 - 34 jaar 35 - 44 jaar 45 - 54 jaar 55 - 64 jaar 65 en ouder

Bevlogenheid in percentages naar leeftijd

Het effect van de beoordeling van werkdruk op bevlogenheid en betrokkenheid

Effect te lage werkdruk 

Opvallend is dat ook een (veel) te lage 
werkdruk negatieve gevolgen heeft. 
Uit de onderstaande tabel blijkt dat 
het percentage bevlogen en betrokken 
medewerkers het hoogste is bij een 
werkdruk die als ‘goed’ ervaren wordt. 
Bij een hoge of te hoge werkdruk 
nemen bevlogenheid en betrokkenheid 
zienderogen af. Een te lage werkdruk 
heeft echter precies hetzelfde effect, 

bij een veel te lage werkdruk is het 
percentage niet bevlogen en betrokken 
medewerkers zelfs het allerhoogste. 
Weinig productief bezig zijn, heeft 
dus ook een negatief effect op hoe je 
in je werk en in de organisatie staat. 
Een gezonde werkdruk, niet te hoog 
en niet te laag, is daarom essentieel 
voor de mate van bevlogenheid en 
betrokkenheid.

Bevlogenheid per leeftijdsgroep

Zijn er grote verschillen in de 
bevlogenheid per leeftijdsgroep? Ja, 
absoluut. Het gemiddelde percentage 
bevlogen medewerkers is 41%. De 
groep tot 44 jaar zit hier iets onder, 
medewerkers tussen de 45 en 64 jaar 

schommelen rond dit gemiddelde.
Heel opvallend is de groep 65 plussers. 
Hier is een spectaculaire toename in 
bevlogenheid te zien naar 59%. Hoe 
is dit mogelijk? Het ziet ernaar uit dat 
medewerkers die na hun 65e levensjaar 
doorwerken, daar op dit moment 

Als ouderen de ruimte krijgen en 
jonge medewerkers op weg helpen 
in hun carrière, plukken alle partijen 
hier de vruchten van. Het komt de 

bevlogenheid van de totale organisatie 
ten goede. Kruisbestuiving tussen de 
verschillende leeftijdsgroepen kan dus 
heel positief werken.

BEVLOGENHEID PER
LEEFTIJDSGROEP

EFFECT WERKDRUK OP 
BEVLOGEN- & BETROKKENHEID
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IN EEN NOTENDOP:
• Kijken we naar het individuele belang van medewerkers, dan is 

de stimulans van bevlogenheid heel waardevol.
• Bevlogenheid zorgt voor meer kwaliteit, innovatie, productiviteit 

en positieve energie.
• Bevlogenheid wordt beïnvloed door tien aspecten. De 

belangrijkste: tevredenheid over de inhoud van het werk. 
Vinden medewerkers hun taken oprecht leuk? Sluit hun werk 
aan bij hun capaciteiten?

• Bevlogenheid (en betrokkenheid) kunnen gestimuleerd worden 
door te letten op:

Werkdruk: zowel een te hoge als een te lage werkdruk 
veroorzaken een daling in de bevlogenheid en 
betrokkenheid van medewerkers.
Leeftijd: Kruisbestuiving tussen jongeren en ouderen is 
positief voor iedereen. 
Functieniveau: Het hoger management en de 
leidinggevenden zijn bevlogener en betrokkener dan 
medewerkers op de werkvloer. Actieve top-down 
communicatie kan helpen dit te veranderen!

›

›

›

 Bevlogen & betrokken

 Alleen bevlogen

 Alleen betrokken

 Niet bevlogen & betrokken

Medewerkers

21,1%43,3%32,7% 2,9%

12,6%38,5%46,7% 2,2%

10,6%33%53,4% 3%

Leidinggevenden

Management

Bevlogenheid en betrokkenheid in percentages naar type functie

Leidinggevenden versus medewer-
kers

Kijken we naar de bevlogenheid en 
betrokkenheid van medewerkers, 
leidinggevenden en het hoger 
management, dan zien we dat het 
hoger management op alle onderdelen 
het beste scoort. Daarna volgen - 
zoals verwacht - leidinggevenden en 
vervolgens de medewerkers. 
Hoe dichter mensen ‘bij het vuur zitten’, 
hoe bevlogener en betrokkener zij dan 

ook zijn. Of medewerkers op de hoogte 
zijn van organisatiedoelstellingen, 
de achtergrond van beslissingen 
begrijpen, zelf mee kunnen denken en 
verantwoordelijkheid mogen dragen 
heeft grote invloed. Om bevlogenheid 
en betrokkenheid op alle niveaus in 
de organisatie te stimuleren, is een zo 
direct mogelijke communicatie vanuit 
de top dus van groot belang.

LEIDINGGEVENDEN 
VS. MEDEWERKERS
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Vanderlande aan 
het woord
In 2014 is Vanderlande uitgeroepen tot Beste Werkgever in de 

Productie & Industrie. De organisatie scoorde in het bijzonder 

hoog op het thema ‘bevlogenheid’. We zijn in gesprek met Maaike 

Wienbelt, senior recruiter bij Vanderlande, om te vragen wat de 

medewerkers bij Vanderlande nu zo bevlogen maakt. 

“Heel belangrijk is, denk ik, dat wij onze mensen een omvangrijk palet aan 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak”, 
vertelt Wienbelt. “Een voorbeeld hiervan is de Vanderlande Academy. Binnen dit 
ontwikkelingsprogramma op maat kijken we wat een medewerker nodig heeft om zijn 
of haar doelen te bereiken. Hier is ook een talentenprogramma aan gekoppeld. En er 
bestaat een Young Vanderlande programma voor medewerkers tot 30 jaar met als doel 
om kennis en ervaringen te delen en elkaar te leren kennen. Binnen alle programma’s 
spelen ‘learning on the job’ en eigen initiatief van de medewerkers een sleutelrol.” 

Het slagen van een ontwikkelingsprogramma berust op een goede wisselwerking 
tussen Vanderlande en de medewerkers. “De mensen die Vanderlande wil aantrekken, 
hebben vaak een bepaalde carrière voor ogen. We moeten ze voldoende mogelijkheden, 
vrijheid en verantwoordelijkheid durven bieden waarbinnen ze hun loopbaan vorm 
kunnen geven. De ‘safe base’ die we onze medewerkers bieden, plus het ruime aanbod 
opleidings-, trainings- en talentenprogramma’s, zorgt voor bevlogen medewerkers.”   

De bevlogenheid is hoog, maar dat betekent niet dat Vanderlande achterover kan 
leunen. “We staan voortdurend voor nieuwe uitdagingen. Dit heeft voornamelijk te 
maken met de snelle groei en internationalisering van onze organisatie. Er komen 
veel nieuwe medewerkers bij, zowel uit Nederland als het buitenland. Om onze 
kenmerkende cultuur te behouden, moeten we in dit groeiproces kritisch blijven 
kijken of nieuwe medewerkers écht bij onze organisaties passen. Samenwerken met 
verschillende nationaliteiten vergt goede communicatie en het respecteren van elkaars 
verschillen. Vanderlande heeft Brabantse roots, maar we zijn uitgegroeid tot een 
grote internationale speler. Dit betekent dat de Vanderlande community mee moet 
veranderen. Uiteindelijk willen we een hechte groep blijven waarbij ruimte is voor 
variatie en verschillende invalshoeken. Maar boven alles: met passie voor ons werk!” 

“WE STAAN 
VOORTDUREND 
VOOR NIEUWE 
UITDAGINGEN DOOR 
DE SNELLE GROEI EN 
INTERNATIONALISERING 
VAN ONZE ORGANISATIE”
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HET ORGANISATIE-
BELANG

In veel organisaties ligt momenteel de 
meeste nadruk op het behalen van 
korte termijn winsten. Dit is niet zo 
verwonderlijk na de afgelopen jaren 
van economische crisis. Resultaat 
wordt graag verzilverd zodra dit 
mogelijk is. Toch is het onverstandig. 
Want is deze ‘graaicultuur’ niet juist 
een van de veroorzakers van de 
crisis? Door teveel te focussen op de 
korte termijn resultaten raakt het 
individuele belang van medewerkers 
en het maatschappelijk belang 
ondergesneeuwd. Er is dan geen tijd 
voor zelfreflectie, dus om kritisch te 
kijken of zaken op de lange termijn goed 
en logisch geregeld zijn. Dit stagneert 
vooruitgang en dat heeft twee negatieve 
gevolgen:

In de eerste plaats zorgt het 
ontbreken van een lange termijn 
visie uiteindelijk voor een zwakkere 
organisatie. De organisatie is 
namelijk minder scherp, heeft 
geen sterke toekomstvisie en zal 
daardoor na verloop van tijd juist 
minder winstgevend zijn.  
 
Daarnaast kan korte termijn denken 
ervoor zorgen dat medewerkers 
het gevoel hebben dat zij er niet 
echt toe doen, maar slechts een 
radertje in een grote machine zijn. 
Ze kunnen hierdoor hun motivatie 
verliezen. Zonde, want gedreven 
en bevlogen medewerkers leveren 
veel toegevoegde waarde. En 
dit is bedrijfskundig juist heel 
interessant!

1. 

2.

In dit hoofdstuk zoomen we in op het organisatiebelang, ofwel 

de mate waarin organisaties financieel gezond zijn. We gaan in 

dit kader dieper in op sociale innovatie, een interessant middel 

om organisaties op de lange termijn scherp en winstgevend te 

houden.
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In onze onderzoeken vragen we 
medewerkers altijd op welk vlak zij de 
meeste ruimte voor verbetering zien. 

Op organisatieniveau - dus wat een 
werkgever kan verbeteren - worden de 
onderstaande verbeterpunten het meest 
genoemd:
• Transparantie binnen de organisatie: 

Medewerkers willen graag op de 
hoogte gehouden worden van wat er 
speelt.

• Duidelijkheid over de richting 
van de organisatie: Waar wil de 
organisatie naar toe, en wat kunnen 
medewerkers doen om hieraan bij te 
dragen?

• Meedenken én beslissen: 
Medewerkers willen invloed uit 

kunnen oefenen, zij weten immers 
vaak wat het beste werkt op de 
werkvloer.

• Efficiëntie: Zorg als organisatie 
voor de juiste randvoorwaarden. 
Goede middelen, geen onnodige 
regels en procedures en 
verantwoordelijkheden zo laag 
mogelijk in de organisatie.

• Samenwerking en kennisdeling 
tussen teams: Meer eenheid 
en samenwerking binnen de 
organisatie. Samen gaan voor één 
doel. 
 
 
 
 
 

Veel verbeterpotentie

Worden de mogelijkheden van sociale 
innovatie op dit moment goed benut in 
Nederland? Nee, er is nog volop ruimte 
voor verbetering. Uit onze onderzoeken 
blijkt dat ideeën van medewerkers nog 
steeds nauwelijks gebruikt worden bij 
belangrijke beslissingen in organisaties. 
De stelling ‘ik word betrokken bij 
belangrijke beslissingen binnen mijn 
organisatie’ is in 2014 gemiddeld met 
een 5,3 beoordeeld. Een onvoldoende. 
Het cijfer blijft elk jaar onder de maat. 
Wel is een duidelijke piek zichtbaar bij 
management functies. 
De stelling scoort bij deze groep 

gemiddeld een 7,3, twee punten 
hoger dan het gemiddelde.
Begrijpelijk, aangezien managers 
zelf vaak direct betrokken zijn bij 
organisatiebeslissingen. Vaak realiseert 
het management zich echter niet 
dat het betrekken van medewerkers 
bij organisatiesbeslissingen ook 
meerwaarde op kan leveren. 
Praktische zaken als de invulling 
van een werkproces, de inrichting 
van werkplekken of ideeën om 
klantgerichter te werken kunnen 
uitstekend besproken worden met 
medewerkers.

 

Het geheim van succesvolle organi-
saties

Wat te doen? Bij Effectory zien we 
dat onze meest succesvolle klanten 
een gedegen plan hebben om hun 
marktaandeel op de lange termijn 
zeker te stellen. Zij durven kritisch 
naar hun organisatie te blijven kijken 
en zetten continu in op verbetering, 
ook als dit op korte termijn niet het 
meest winstgevende is. Hierdoor zijn 
zij op de lange termijn weerbaarder en 
komen zij uiteindelijk als winnaar uit 
de bus. Hoe zij hun organisatie steeds 
kunnen verbeteren, bedenken zij samen 
met hun medewerkers, want dit zijn 
immers de mensen die het werk elke 
dag uitvoeren. En wie weten er nu beter 
hoe er handiger, slimmer en efficiënter 
gewerkt kan worden dan zij? Zij maken 
hiervoor actief gebruik van sociale 
innovatie. Met als resultaat een scherpe, 
toekomstbestendige organisatie met 
bevlogen medewerkers.

Wat is sociale innovatie precies?

De term sociale innovatie is 
geïntroduceerd om het onderscheid 
aan te geven ten opzichte van het 
traditionele begrip innovatie, waarmee 
meestal technologische vooruitgang 
wordt bedoeld. Eenvoudig gezegd komt 
sociale innovatie neer op omgekeerd 
managen. Ideeën over de toekomst van 
een organisatie komen van oorsprong 
uit de bestuurskamer en worden 
doorvertaald naar de werkvloer, 
waar men er uiteindelijk mee aan de 
slag gaat. Dit werkt maar kan ervoor 
zorgen dat medewerkers zich niet altijd 
herkennen in de werkwijze van hun 
werkgever. Ze krijgen die opgelegd en 
draaien erin mee, maar voelen zich 
geen wezenlijk onderdeel en geen 
co-creator van die werkwijze. Sociale 
innovatie werkt precies andersom. 
Ideeën om slimmer en beter te werken 
worden bedacht op de werkvloer. Die 
ideeën worden besproken met het 
management en uiteindelijk met de 
directie. 

Sociale innovatie, waarom nu? 
Door de toenemende digitalisering als vervanging van arbeid wordt 
een groeiende vraag naar hoog opgeleide medewerkers met actuele 
digitale kennis verwacht. Dit type medewerker wordt schaars en 
kostbaar. Tegelijkertijd wordt een overschot verwacht van lager 
opgeleid en ouder personeel, waarbij het vaak aan actuele digitale 
kennis ontbreekt. De kunst is om deze grote groep medewerkers 
te stimuleren om zelf verbeterpotentie te signaleren en ook 
verbeteringen van onderaf door te voeren. De druk op de schaarse groep 
wordt zo verminderd, de bevlogenheid van de medewerkers groeit en de 
organisatie wordt een leukere en innovatievere organisatie. 

WAAR ZIEN MEDEWERKERS 
DE MEESTE RUIMTE VOOR VERBETERING?
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Op teamniveau - dus wat medewerkers 
vinden dat zij zelf binnen hun team 
kunnen verbeteren - worden deze 
verbeterpunten het meest genoemd:
• Efficiëntie: Hoe kunnen we het werk 

slimmer organiseren met elkaar?
• Aandacht voor werkdruk: Is er een 

goede werkverdeling binnen het 
team? Wat zorgt voor een hoge 
werkdruk en wat is daar aan te 
doen?

• Feedback geven aan elkaar: Is er 
voldoende veiligheid binnen het 
team om elkaar van feedback te 
voorzien?

• Samenwerking en kennisdeling 
binnen het team: Helpen we elkaar 
voldoende, behalen we samen het 
beste resultaat?

• Goed leiderschap in het 
team: Wat vinden we 
belangrijk in een leider?

De resultaten van sociale innovatie

Welke meerwaarde heeft sociale 
innovatie? De resultaten op een rij:

Financieel resultaat
Sociale innovatie uit zich rechtstreeks 
in de productiviteit en financiële cijfers 
van organisaties. Uit onderzoek van 
de Erasmus Universiteit  blijkt dat 
zowel de innovativiteit (+37%) als de 

productiviteit van sociaal-innovatieve 
organisaties (+22%) beduidend hoger 
liggen dan bij traditionele top-down 
organisaties. Daarnaast blijkt de 
omzetgroei (+15%) en winstgroei  
(+14%) van sociaal-innovatieve 
organisaties hoger te zijn. 

Meer bevlogenheid
Een sociaal innovatietraject 
levert daarnaast meer energie en 
bevlogenheid op in een organisatie. 
Samen nadenken over de toekomst 
van de organisatie, de kaders van de 
eigen functie overschrijdend, zorgt 
voor uitdaging en meer werkplezier. 
Er worden bruggen geslagen tussen 
afdelingen en er ontstaat meer begrip 
voor de beslissingen van de directie 
en het management. Een hogere 
bevlogenheid resulteert in meer inzet 
en kwaliteit van medewerkers. Een 
bevlogen medewerker kost hetzelfde als 
een niet bevlogen medewerker, maar 
levert veel meer op! 

Kijken we naar de cijfers rondom 
sociale innovatie en bevlogenheid, 
dan zien we een duidelijke connectie. 
In dit kader is de stelling ‘ik vind dat 
er voldoende mogelijkheden zijn om 
mee te praten over organisatiebrede 
onderwerpen’ gekoppeld aan de 
mate van bevlogenheid. Wordt een 
organisatie door medewerkers positief 
beoordeeld op het gebied van sociale 
innovatie (hoger dan een 7,5) dan 
scoort bevlogenheid hoog: een 7,9. 

Wordt het benutten van het innovatief 
vermogen van de organisatie neutraal 
tot negatief beoordeeld dan daalt de 
bevlogenheid naar een 6,9. Investeren 
in bottom-up communicatie en sociale 
innovatie, levert een organisatie dus 
meer op dan alleen verbeterpunten 
voor de organisatie zelf. Het zorgt 
ook voor meer bevlogenheid bij de 
medewerkers.
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DE RELATIE TUSSEN 
SOCIALE INNOVATIE 
EN BEVLOGENHEID 
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IN EEN NOTENDOP:
• Succesvolle organisaties waken voor korte termijn denken. Zij 

maken ruimte voor zelfreflectie en sociale innovatie. Op de 
lange termijn betaalt dit zich altijd uit.

• Sociale innovatie wordt nog te weinig ingezet in Nederland. Er 
is volop verbeterpotentie op dit gebied. 

• Het actief benutten van sociale innovatie heeft veel 
bedrijfskundige voordelen die het organisatiebelang dienen:

Innovatie en productiviteit stijgen, wat leidt tot omzetgroei 
en winstgroei. 
De bevlogenheid neem toe. Een bevlogen medewerker kost 
hetzelfde als een niet bevlogen medewerker, maar levert 
veel meer kwaliteit en productie. 
Het kritisch vermogen van de organisatie groeit. Dit houdt 
medewerkers scherp en efficiënt.  
Talent blijft langer geboeid en betrokken. Dit is beter voor 
het behoud van kennis in de organisatie en goedkoper dan 
het werven en inwerken van nieuwe medewerkers. 

Groei van het kritisch vermogen
Tenslotte groeit door sociale innovatie 
de vaardigheid van medewerkers om 
kritisch naar hun werkgever te kijken. 
Zo kunnen zij écht toegevoegde waarde 
leveren en de organisatie vooruit 
helpen. Werknemers worden steeds 
sterker gestuurd door zingeving en 
willen niet meer domweg hun uren 
draaien, maar echt een bijdrage leveren 
aan het grotere geheel. Dit helpt de 
organisatie om scherp en efficiënt te 
blijven functioneren.

Het behoud van talent
In de toekomst zal sneller frustratie 
ontstaan wanneer medewerkers zien 
dat iets niet lekker loopt, dat iets 
handiger en slimmer kan, maar zij 
zelf geen mogelijkheid hebben om 

de situatie te veranderen. Dit werkt 
vroegtijdig vertrek bij de organisatie 
in de hand. Is er wel ruimte om 
mee te denken, dan zullen bevlogen 
medewerkers minder snel opgeven en 
vertrekken, hun betrokkenheid groeit. 
Dit houdt de aanwezige vakkennis en 
expertise in de organisatie op peil. 
Financieel gezien levert het behoud 
van talentvolle medewerkers een 
aanzienlijke kostenbesparing op 
in vergelijking met het werven en 
inwerken van nieuwe medewerkers. 
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Het klinkt vanzelfsprekend dat een organisatie met het dynamische 

internet als expertise hoog scoort op ‘sociale innovatie’. En dat is 

dan ook zo. “De uitdaging zit vooral in het continu op peil houden 

van ons innovatief vermogen”, vertelt Henk Steenman, Chief 

Technical Officer bij AMS-IX. 

AMS-IX is sinds 1997 gespecialiseerd in het aanbieden van infrastructuur voor de directe 
uitwisseling van internetverkeer tussen haar honderden klanten. Voor AMS-IX is het 
noodzakelijk om te innoveren. Elke dag groeit het internet razendsnel. In de organisatie 
zijn voortdurend vernieuwingen nodig om deze ontwikkeling bij te kunnen houden.

“Het op gang houden van informatiestromen én iedereen betrokken houden, zijn 
twee uitdagingen waar je als snel groeiende organisatie mee te maken krijgt”, vertelt 
Steenman. “Na het onderzoek van Effectory is de top-down communicatie en de 
informatie-uitwisseling tussen technische en niet-technische medewerkers sterk 
verbeterd. Heel belangrijk voor de betrokkenheid in onze organisatie.” 

De medewerkers dragen zelf continu bij aan de vernieuwing van de organisatie door 
actief mee te denken. “Er zijn veel gezamenlijke contactmomenten waarop wordt 
gekeken naar komende ontwikkelingen. We bespreken rechtstreeks met elkaar hoe 
daarop het beste ingespeeld kan worden. Onze medewerkers hebben hierover goede 
ideeën.” AMS-IX spreekt ook regelmatig met collega’s en leveranciers uit de industrie. 
“Dit interactieve proces, onderling en met externe partijen, zorgt ervoor dat onze 
organisatie blijft innoveren.“

Steenman geeft aan dat het belangrijk is om je nooit zomaar neer te leggen bij een 
probleem. “Er zijn altijd oplossingen. En die zijn te bereiken door samen te werken. 
Innovatie valt of staat met de juiste mensen.”

AMS-IX aan 
het woord

“Er zijn altijd oplossingen. 
En die zijn te bereiken door 

samen te werken.”

Tips om sociale innovatie toe te passen in de praktijk
• Laat medewerkers (op vrijwillige basis) brainstormen over een 

organisatiebreed vraagstuk. Zorg er wel voor dat het een goed 
afgebakend vraagstuk is en dat de sessie begeleid wordt door 
iemand die hier en daar wat hulp kan bieden.

• Organiseer als directie maandelijks een moment (lunch of koffie) 
om met medewerkers over organisatiebrede onderwerpen van 
gedachten te wisselen.

• Vraag alleen input aan medewerkers als je ook echt van plan bent 
om hier iets mee te doen. Zorg altijd voor een goede opvolging 
en koppel terug aan medewerkers wat er met ideëen gebeurt (of 
waarom er niks mee gebeurd is).

• Gebruik de nieuwe mogelijkheden van sociaal intranet (bijvoorbeeld 
Yammer) om medewerkers continu te laten meedenken en praten.
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Duidelijke stip op de horizon

Welk effect heeft een duidelijke visie op 
medewerkers en de maatschappij? Deze 
vraag staat in dit deel van dit rapport 
centraal.

In onze onderzoeken zien wij keer op 
keer dat succesvolle organisaties in 
staat zijn om een glashelder antwoord 
te formuleren op vragen als: ‘Wat is 
onze doelstelling? Wat dragen wij bij 
aan het grotere geheel?’ en ‘Wat is onze 
toegevoegde waarde in de maatschappij?’ 
Ze bezitten social value en zijn in staat 
om dit aan te tonen. Wanneer een 
organisatie écht iets toevoegt en wanneer 
medewerkers hier achter staan, heeft dat 
een sterk positief effect op het succes van 
een organisatie. 

Dit werkt feitelijk als een inktvlek: 
medewerkers zijn trots en zetten 
zich graag extra in. Zij verspreiden 

hun mening, bijvoorbeeld via social 
media of in privé-situaties, en zijn 
daarmee waardevolle ambassadeurs.  
Een organisatie krijgt zo weer een 
grote aantrekkingskracht op nieuwe 
medewerkers en klanten. 

Beste Werkgevers versus andere 
organisaties

Om de meerwaarde van een heldere, 
maatschappelijke visie cijfermatig 
inzichtelijk te maken, is het interessant 
om de honderd Beste Werkgevers van 
Nederland te vergelijken met andere 
organisaties. 

HET MAATSCHAPPE-
LIJK BELANG VAN 
ORGANISATIES
In dit hoofdstuk staan we tenslotte stil bij het maatschappelijk 

belang. Een belangrijk aspect hierbij is de mate waarin de 

medewerkers het doel en de toegevoegde waarde van de 

organisatie kennen. Weten zij waarom de organisatie bestaat en 

wat zij elke dag betekenen voor de maatschappij? Voelen zij zich 

hier onderdeel van en zijn ze trots op hun werkgever? 
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7,4 7,0

Verschillen in scores per type functie

Grote versus kleinere organisaties

Kijken we in het Beste 
Werkgeversonderzoek 
naar doelstellingen versus 
organisatiegrootte, dan zien we 
opvallend genoeg dat grote organisaties 
(meer dan 1.000 medewerkers) 
beter in staat zijn om doelen over te 
brengen en te communiceren dan 
kleinere organisaties (minder dan 1.000 
medewerkers). Zij scoren op dit gebied 
een 7,6, waar kleinere organisaties 
een 7,2 scoren. De kwaliteit van de 
top-down communicatie heeft dus 
niets te maken met de grootte van 
de organisatie. Kleinere organisaties 
blijken wel beter in staat zijn om doelen 
te formuleren waar medewerkers 
achter staan (7,6 ten opzichte van een 
7,4 bij grotere organisaties). 
 

Leidinggevenden versus 
medewerkers

Kijken we naar functieniveaus, dan 
zien we dat het hoger management 
beter op de hoogte is van de visie van 
de organisatie dan leidinggevenden 
en medewerkers. Zij kennen de 
doelstellingen en hebben zelf het 
gevoel top-down te communiceren, op 
een open en transparante wijze. Uit de 
lagere cijfers van de leidinggevenden 
en de medewerkers kunnen we echter 
opmaken dat zij dit niet hetzelfde 
ervaren. Hoe belangrijk is dat? Heel 
belangrijk, blijkt uit de cijfers uit het 
onderzoek. Er bestaat namelijk een 
directe link tussen de bevlogenheid 
en betrokkenheid van medewerkers 
en de communicatie vanuit de top. 
Als er vanuit de top naar gestreefd 
wordt om overal - in elke laag - op 

een open en transparante 
manier te communiceren over 
de organisatievisie en wat er 
speelt, groeit de bevlogenheid en 
betrokkenheid.

 Management

 Leidinggevenden

 Medewerkers

7,2
8,0

8,5
Op de hoogte

5,4
5,8

6,2
Top-down communicatie

5,4
6,1

6,6
Open communicatie

4,8
4,9

6,4
Directie weet wat er leeft

5,3
5,7

6,0
Duidelijke visie

Verschillen in scores tussen Beste Werkgevers en andere organisaties

In het Beste Werkgeversonderzoek 
van Effectory worden jaarlijks ruim 300 
organisaties met elkaar vergeleken.
Hun medewerkers zijn ondervraagd 
over hun werk en de werkomgeving, 
hun ontwikkeling en inzet, hun team en 
het leiderschap en de organisatie als 
werkgever. De positie die organisaties 
op de ranglijst krijgen, is gebaseerd 
op het oordeel van de medewerkers 
over het goed werkgeverschap van de 
organisatie: de Beste Werkgevers Score. 
Het gaat er dus om of een organisatie 
de randvoorwaarden schept voor 
medewerkers om samen te kunnen en 
willen bijdragen en verbeteren. Het gaat 
bij deze score over: de tevredenheid 
over de organisatie, de inhoud van het 
werk, trots op de organisatie en achter 
de doelen staan, het bieden van ruimte 
en kansen om medewerkers optimaal 
te laten presteren en het tonen van 
waardering aan medewerkers voor hun 
prestaties. De uiteindelijke berekening 
van de Beste Werkgevers Score is een 
ongewogen gemiddelde op deze zes 
vragen over goed werkgeverschap.
 

Duidelijke doelstellingen zorgen voor 
vertrouwen 

Het is voor medewerkers die bij de 
honderd best scorende organisaties van 
Nederland werken heel duidelijk welke 
doelen hun werkgever wil bereiken. 
Beste Werkgevers scoren op deze 
stelling gemiddeld een 7,6. Dit is 1,2 
punt hoger dan andere organisaties, 
die gemiddeld een 6,4 scoren. Ook 
staan medewerkers bij de honderd 
Beste Werkgevers vaker achter deze 
doelstellingen van de organisatie (7,4 
versus een 6,9 elders).

Helderheid over de te varen koers 
verhoogt het vertrouwen in de 
organisatie. We zien dat terug 
in de cijfers: het vertrouwen van 
medewerkers uit de beste scorende 
organisaties in de leiding van hun 
organisatie wordt beoordeeld met een 
7,0. Ook dit is ruim een punt hoger 
dan bij andere organisaties, waar een 
krappe voldoende wordt gescoord (een 
5,8). 

 Beste Werkgevers

 Andere organisaties

Het is mij duidelijk welke 
doelen we als organisatie 
samen willen bereiken

Ik sta achter de doelstel-
lingen van de organisatie

Ik heb vertrouwen in de 
leiding van de organisatie

6,4 6,9 5,87,6
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Bijdrage aan maatschappelijke 
aspecten

Het is in deze tijd van transparantie door 
internet en social media zichtbaarder 
dan ooit wanneer een organisatie zich 
verrijkt ten koste van haar omgeving. 
Door het toenemende belang dat 
gehecht wordt aan duurzaamheid roept 

dit steeds meer weerstand op. Het is 
simpelweg onacceptabel geworden met 
het oog op de toekomst. Medewerkers 
mijden een dergelijke werkgever dan 
ook en klanten doen liever ergens 
anders zaken. Het leveren van een 
maatschappelijke bijdrage is daarmee 
ontzettend belangrijk geworden.

Invloed op bevlogenheid en 
betrokkenheid

Medewerkers die de stelling ‘de directie 
weet wat er speelt op de werkvloer’ 
negatief tot neutraal beoordelen, scoren 
gemiddeld een 6,7 op betrokkenheid 
bij hun organisatie. Medewerkers die 
de stelling positief beoordelen scoren 

gemiddeld een 8,4. Eenzelfde link is 
zichtbaar bij bevlogenheid (6,1 versus 
7,3), tevredenheid (6,9 versus 8,2) en 
beoordeling van de organisatie als 
geheel (6,3 versus 7,8). In organisaties 
waar de directie positief beoordeeld 
wordt, scoren de medewerkers op alle 
gebieden hoger.

Voorbeeldfunctie directie

Het is dus van groot belang dat een 
organisatie een inspirerende directie 
heeft die - waar ze ook rondloopt 
- uitdraagt en uitstraalt waar de 
organisatie voor staat. Dat betekent 
dat voorbeeldgedrag wordt getoond, 
de directie toegankelijk is, oprechte 
interesse heeft en zich ook echt onder 
de mensen begeeft. Sommige leiders 

zien we af en toe zelfs meedraaien in 
de organisatie. Deze leiders maken 
zich onsterfelijk, ook omdat dit snel 
rondzingt binnen de organisatie. 
Het geeft medewerkers binnen de 
organisatie een enorme rugwind. 
Binnen veel organisaties (en directies) 
worden de kansen die dit biedt nog 
onderschat. 

Het effect van een betrokken directie op bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers

7,3

6,1

8,4

6,7

8,2

6,9

           Bevlogenheid     Betrokkenheid              Tevredenheid

 Neutraal tot negatief over 

betrokkenheid directie

 Positief over betrokkenheid directie

EFFECT VAN EEN
BETROKKEN DIRECTIE

Duurzaamheid
Duurzaamheid is meer dan zuinig zijn op energie en 
milieu. Kort gezegd is dit het verstandig omgaan met 
mensen, middelen en tijd. Veel organisaties willen aan 
de slag met duurzaamheid. Het blijkt echter moeilijk te 
zijn niet alleen te focussen op korte termijn opbrengsten. 
Deze wegen vaak zwaarder dan investeringen in 
duurzame producten, terwijl het marktaandeel hiermee 
juist op langere termijn kan worden vergroot.

Medewerkers van de honderd Beste 
Werkgevers van Nederland zijn – ten 
opzichte van andere organisaties – 
ook positief over de mate waarin 
hun organisatie bijdraagt aan 
maatschappelijke aspecten zoals het 
milieu, goede doelen of het welzijn 
van de lokale omgeving. Zij geven hun 
werkgever hiervoor het rapportcijfer 7,3. 
Medewerkers van andere organisaties 
geven hun organisatie hiervoor 
gemiddeld een 6,8, een half punt 
lager. De mate waarin een organisatie 
bijdraagt aan de maatschappij, 
blijkt heel belangrijk te zijn voor de 
populariteit als werkgever.

Maatschappelijk betrokken organisaties 
scoren over de gehele linie namelijk 
beter dan andere organisaties. Hun 
medewerkers vinden hen als organisatie 
veel leuker dan gemiddeld (score 7,7 
ten opzichte van een 6,9 bij andere 
organisaties). Ook hebben zij het gevoel 
echt bij hun organisatie te passen 
(score 7,6 tegenover een 7,1 bij andere 
organisaties). Zij hebben het gevoel dat 
de organisatie als geheel succesvoller 
is (score 7,3 ten opzichte van een 6,3 
elders).
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IN EEN NOTENDOP:
• Succesvolle organisaties kunnen hun doelstellingen en toegevoegde waarde 

moeiteloos verwoorden. Dit zorgt voor vertrouwen, bevlogenheid en 
betrokkenheid. Het trekt ook nieuwe medewerkers en klanten aan.

• Ook duurzaamheid wordt steeds belangrijker gevonden. Maatschappelijk 
bewuste organisaties zijn populairder en hebben trotse medewerkers.

• Het is belangrijk om je visie als organisatie helder te hebben en uit te dragen 
naar alle lagen van de organisatie. De directie heeft hierin een voorbeeldfunctie!

• Ga je aan de slag met duurzaamheid? Focus je dan op de lange termijn 
oplossingen.

Waarom is organisatietrots zo waardevol?
Trotse medewerkers vinden hun organisatie oprecht leuk en 
maken veel reclame voor hun werkgever. Ze zijn bereid om 
zich extra in te zetten om bij te dragen aan het succes van 
de organisatie. Een trotse medewerker kost een organisatie 
niks extra’s, maar levert wel heel veel positiviteit op - op de 
werkvloer en daarbuiten. Trotse medewerkers zijn daarom 
goud waard!

Organisatietrots

Lopen organisaties voorop op 
het gebied van duurzaamheid en 
maatschappelijke betrokkenheid én 
dragen ze dit uit in een duidelijke 
richting en een gezamenlijk doel, 
dan zien we dit vaak terug in de 
organisatietrots van de medewerkers. 
De honderd Beste Werkgevers van 

Nederland scoren op het onderwerp 
organisatietrots een 7,3. Dit is 0,8 
punt hoger dan de 6,5 die andere 
organisaties scoren. En op trotse 
medewerkers mag een werkgever 
oprecht heel trots zijn. Want als 
medewerkers niet alleen tevreden, 
maar ook trots zijn, is dat op basis van 
langdurig goed werkgeverschap. 

Het effect van heldere doelstellingen op organisatietrots

7,2 5,7
EFFECT VAN HELDERE 
DOELSTELLINGEN

De invloed van heldere doelstellingen 
op de mate van organisatietrots 
is weergegeven in onderstaande 
grafiek. Medewerkers hebben hun 
mening gegeven over de vraag ‘de 
doelstellingen van de organisatie zijn 
me duidelijk’. Daar waar medewerkers 

een duidelijk beeld hebben van de 
organisatiedoelen (positief antwoord), 
scoort de organisatietrots gemiddeld 
een 7,2. Als medewerkers een minder 
goed beeld hebben (neutraal tot 
negatief) dan scoort organisatietrots 
een magere voldoende, een 5,7.
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Rijk Zwaan - gespecialiseerd in het veredelen, produceren 

en verkopen van groentezaden voor de professionele teelt 

wereldwijd - staat aan het begin van de groenteketen. Innovatie 

en duurzaamheid zijn kernwoorden voor Rijk Zwaan. En in de 

bedrijfsvoering staat de medewerker centraal. Dat is voor iedereen 

duidelijk, al sinds dit uitgangspunt ruim 25 jaar geleden officieel 

werd vastgelegd. Een 8,7 op ‘duidelijke richting’ is dan ook geen 

verrassing, wel een mooie bevestiging. Aan het woord is Elsa van 

der Meer, HR advisor bij Rijk Zwaan.

 “Onze visie en bedrijfscultuur zijn, al meer dan 25 jaar, onlosmakelijk met elkaar 
verbonden”, vertelt van der Meer. “Rijk Zwaan heeft een heel eigen bedrijfscultuur, 
gericht op betrokkenheid, teamwork en respect, met ruimte voor een gezonde 
persoonlijke groei en ontwikkeling. We maken heel duidelijk dat we voor de lange 
termijn gaan en niet voor korte termijn winst. Ook de directie doet dat. Ondanks snelle 
groei zetten we de mensen echt centraal. Onze visie wordt in een persoonlijk gesprek 
gedeeld met alle nieuwe medewerkers en we willen ook weten of zij het er mee eens 
zijn. Dat zorgt ervoor dat we samen achter de doelstellingen staan en dat we elkaar 
aan kunnen spreken op hoe we met elkaar omgaan. Als ik mensen spreek die bij 
ons in dienst komen na een stage, geven ze altijd aan dat de bedrijfscultuur ook echt 
geleefd wordt. Onze visie en cultuur is nooit verrassing, ze hebben het al gevoeld.”

“Het is voor iedereen helder dat we mensen lang in dienst willen houden, 
en hun expertise willen laten groeien. Dat zorgt voor stabiliteit en een grote 
betrokkenheid. En dat zorgt er ook voor dat we onze ambities waar kunnen 
maken. Onze maatschappelijke ambities zijn glashelder: samen bijdragen aan de 
wereldvoedselvoorziening en ontwikkeling van gezonde groenten. Op de lange termijn 
is dat een hele motiverende boodschap.”

Rijk Zwaan aan 
het woord

“Onze maatschappelijke 
ambities zijn glashelder.”

Tips voor andere organisaties? 
“Het is heel waardevol om een lange termijn strategie 
te communiceren. Het is essentieel dat de directie er 
achter staat en dat iedereen het naleeft. Dan wordt de 
visie echt geleefd en zie je dat terug op alle niveaus. In de 
manier waarop medewerkers met elkaar omgaan, hoe ze 
werken, de resultaten én het aannamebeleid waarmee 
je de cultuur nog meer versterkt. Die investering van 
goede communicatie en ‘practice what you preach’ betaalt 
zich terug in alles: de bevlogenheid en betrokkenheid 
van mensen, onze producten én onze maatschappelijke 
bijdrage.”



5554

DUURZAAM 
ORGANISATIESUCCES: 
DE BALANS

In de afgelopen drie hoofdstukken 
hebben we gekeken naar het 
individuele belang van medewerkers, 
het organisatiebelang en het 
maatschappelijk belang. Wat is de 
conclusie die we kunnen trekken uit de 
besproken onderzoeksresultaten?

Bevlogenheid

Het stimuleren van de bevlogenheid 
heeft de meest positieve invloed 
op duurzaam organisatiesucces en 
op het individuele welbevinden van 
medewerkers. Bevlogen medewerkers 
zijn het gelukkigst in hun werk en 
ontwikkelen zich optimaal. Nederlandse 
organisaties zijn op het gebied van 
bevlogenheid zeker op de goede weg! 
Er is de afgelopen jaren een licht 
stijgende lijn zichtbaar in bevlogenheid, 
betrokkenheid en tevredenheid van 
medewerkers. In economisch onrustige 
tijden een prestatie om trots op te zijn.

Verbeterpotentie schuilt met 
name in het creëren van de juiste 
randvoorwaarden. Organisaties kunnen 
het beste letten op de werkdruk, die 
de laatste jaren is toegenomen omdat 
er meer werk met minder mensen 
verzet moet worden. Daarnaast is het 
slim om een leeftijdsbewust beleid te 
voeren, waarbij de meest bevlogen 
groepen medewerkers (jongeren en 
65 plussers die ervoor kiezen aan het 
werk te blijven) in aanraking komen 
met de minst bevlogen groepen (mid- 
career medewerkers). Zo kunnen zij 
elkaar op weg helpen. Tenslotte is 
er in veel organisaties nog terrein te 
winnen in de communicatie tussen 
verschillende organisatieniveaus. Het 
hoger management heeft het gevoel de 
organisatievisie goed uit te dragen naar 
de medewerkers, maar op de werkvloer 
denkt men daar heel anders over. Hier 
liggen kansen! 

Tijd om de balans op te maken! Wat gaat goed en waar is 
nog verbeterpotentie bij de verschillende belangen? En 
in hoeverre zijn Nederlandse organisaties nu duurzaam 
succesvol, bekeken vanuit medewerkersperspectief? 
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Met de individuele belangen van 

medewerkers gaat het goed. 

Om dit zo te houden en nog 

verder te verbeteren, is het 

goed wanneer organisaties in 

hun beleid rekening houden 

met werkdruk, leeftijd en communicatie 

tussen verschillende organisatieniveaus. 

Sociale innovatie

Wat is de status quo ten aanzien 
van het organisatiebelang? Is er in 
Nederland ruimte voor zelfreflectie, 
een kritische blik op de gang van zaken 
in de organisatie, sociale innovatie? 
Organisaties die hier geen ruimte voor 
maken en zich enkel focussen op de 
kwartaalwinst, komen op de lange 
termijn vaak in de problemen. 

Zoals in de inleiding van dit rapport 
aangegeven is, zien wij deze korte 
termijn focus helaas nog vaak in de 
markt. Dit blijkt ook uit onze cijfers 
waarin sociale innovatie (de mate 
waarin de ideëen van medewerkers 
benut worden) nog een onvoldoende 
scoort, een 5,3. Zonde! Het vergt lef 
om soms een stapje terug te doen 
en te investeren in lange termijn 
verbeteringen. Het hoger management 
moet zich hier alleen wel bewust van 
worden. Dat is nu 
nog niet altijd het 
geval, zij hebben 
het gevoel dat ze 
al veel gebruik 
maken van 
de ideëen van 
medewerkers.

Het organisatiebelang wordt nog niet 

optimaal gediend. Hier is absoluut nog 

verbetering mogelijk. Veel organisaties 

zijn op korte termijn financieel gezond, 

maar zijn niet actief bezig met het 

stimuleren van bevlogenheid 

door sociale innovatie om op 

de lange termijn scherp en 

onderscheidend te blijven.

Toegevoegde waarde

En tenslotte is het 
maatschappelijk belang besproken. 
Kennen medewerkers in Nederland 
het doel en de toegevoegde waarde 
van hun werkgever? Ja, blijkt uit de 
voldoendes die gescoord worden in 
ons onderzoek. Maar een kanttekening 
hierbij: dit zijn krappe voldoendes, 
variërend tussen de 5,8 en 6,5. De 
honderd Beste Werkgevers van 
Nederland scoren minimaal een 7 voor 
stellingen over richting en toegevoegde 
waarde. 

Succesvolle organisaties kunnen hun 
doelstellingen en toegevoegde waarde 
moeiteloos verwoorden. Dit zorgt voor 
meer vertrouwen, bevlogenheid en 
betrokkenheid. Het trekt ook nieuwe 
medewerkers en klanten aan. Het is 
belangrijk om je visie als organisatie 
helder te hebben en uit te dragen naar 
alle lagen van de organisatie. 

Het maatschappelijk belang 

van organisaties is nog niet 

altijd duidelijk. Idealiter 

zouden er over vijf jaar geen 

organisaties meer moeten bestaan waar 

medewerkers niet op de hoogte zijn van 

de toegevoegde waarde van hun werk. 

Zij zijn hier immers dagelijks mee bezig! 

Heldere visie 

Als rode draad door dit 
onderzoeksrapport loopt één begrip: 
visie. Organisaties kunnen hun 
medewerkers bevlogener maken 
door naar ze te luisteren, ze meer 
richting te geven en te investeren in 
inspirerende communicatie. Zo wordt 
hun maatschappelijke meerwaarde 
duidelijker en is het makkelijker om de 
juiste financiële keuzes te maken voor 
de lange termijn. 

Een heldere visie helpt om de drie 

besproken belangen op de juiste manier 

met elkaar te verbinden. Dus neem eens 

de tijd om je te focussen op vragen 

als deze: Waar willen we naartoe als 

organisatie? Waarom zouden we ons 

oprichten als we niet al zouden 

bestaan? Wie zijn we, waar staan 

we voor? Hoe willen we dit 

bereiken en welke middelen zijn 

daar op de lange termijn voor 

nodig? 

Medewerkers in hun kracht 

Met een gezamenlijk lange termijn 
doel is het ook eenvoudiger om 
medewerkers los te laten en hen de 
ruimte geven om hun eigen kracht te 
vinden. Dat dit uitstekend werkt, zien 
we opnieuw bij de de Beste Werkgevers 

van Nederland. Hier vertellen directie 
en leidinggevenden een helder, 
concreet verhaal. Verder hebben zij 
een faciliterende rol. Ze staan midden 
tussen de medewerkers en sturen 
hun organisatie aan op basis van 
vertrouwen in plaats van op controle. Ze 
gaan er vanuit dat hun mensen zelf heel 
goed weten wat het beste is om te doen 
en beperken controles daarom tot een 
absoluut minimum. Alles is er op gericht 
om medewerkers in staat te stellen om 
hun vak goed uit te laten oefenen en 
zo ongeveer al het andere is daaraan 
ondergeschikt. 

Dit doen ze bijvoorbeeld door 
het in bescherming nemen van 
hun mensen tegen onnodige of 
onlogische regelgeving of protocollen. 
Vakmanschap wordt gewaardeerd en 
beloond. Voor medewerkers is het 
leuk om zo te werken. Zij kunnen echt 
hun ambacht uitoefenen! Managers 
en leidinggevenden kunnen zich 
focussen op het stimuleren en coachen 
van medewerkers in plaats van het 
controleren van werk. Dit komt het 
bedrijfsresultaat en de sfeer zeer ten 
goede. 

Een heldere visie en vrijheid in 

het werk maakt het makkelijker 

om de drie belangen met 

elkaar in balans te houden. 

En dan volgt de winst vanzelf. 

Duurzaam organisatiesucces ligt 

zo op een gezonde, prettige manier in 

het bereik van elke organisatie.

KANS

KANS

KANS

KANS

KANS
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De NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en 

Slechthorende Kind) is een kennisorganisatie die zorg verleent aan 

kinderen en volwassenen met gehoor-, spraak-, of taalproblemen. 

De organisatie eindigde in 2013 als derde in de lijst van 

Nederlands beste werkgevers in de zorg. Ook scoorde zij hoog 

op het thema ‘Innovatie’. Waardoor komt dat? Het woord is aan 

Ernest Müter, bestuurder van de stichting. 

“Het zit diepgeworteld in ons karakter om bezig te zijn met pionierswerk. De NSDSK 
kent een lange traditie van innovatie en ontwikkeling op gebied van gehoor- en 
taalproblemen. Zo stonden we aan de wieg van de gehoorscreening bij pasgeborenen. 
We werken continu aan verbetering van onze methodieken .” 

De nauwe combinatie van praktijkzorg en wetenschappelijk onderzoek is belangrijk 
voor het succes van onze stichting. “Er zijn korte lijntjes tussen de medewerkers die 
behandelen en de medewerkers die onderzoek doen. Zo is er altijd een kritische blik 
op onze bestaande behandelmethodes. En de vragen uit de praktijk leiden tot nieuwe 
onderzoeksprojecten” 

De NSDSK besteedt ook veel aandacht aan het onderling contact. “Wij hebben  
moderne opvattingen over thuiswerken. Maar persoonlijk contact met elkaar blijft ook 
ontzettend belangrijk. Want persoonlijk contact en het ontstaan van nieuwe ideeën 
gaan hand in hand. We organiseren een paar keer per jaar personeelsbijeenkomsten, 
meestal over vakinhoudelijke onderwerpen. Ook zijn er vorig jaar masterclasses in 
het leven geroepen. Dit zijn gezamenlijke scholingsprogramma’s waarin verschillende 
externe experts inzoomen op thema’s waar medewerkers meer van willen weten. 
Deze dagen  zijn inmiddels écht een startpunt voor nieuwe ideeën.” 

Dat ideeën vaak echt worden toegepast in de praktijk is heel stimulerend voor de 
medewerkers. Ideeën worden kritisch gefilterd, maar er blijft niets in de lucht hangen. 
De dingen waarvoor we uiteindelijk willen gaan, worden écht grondig onderzocht, 
geïmplementeerd en gecontroleerd. Een voorbeeld is onze behandelmethodiek voor 
kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), deze is vanuit de medewerkers 
ontstaan en ontwikkeld, is in gebruik genomen en wordt door interne audits 
geoptimaliseerd. Als kroon op het werk is deze methodiek, als eerste in de branche, 
opgenomen in de databank effectieve interventies van het Nederlands Jeugdinstituut. 
Tastbare resultaten werken heel motiverend.”

NSDSK aan het woord“IDEEËN WORDEN 
KRITISCH 
GEFILTERD, MAAR ER 
BLIJFT NIETS IN DE 
LUCHT HANGEN”
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Jaarlijks komt Effectory bij zo’n 800 organisaties over de vloer om hen van feedback te 
voorzien van hun medewerkers. Een deel van de uitkomsten van deze onderzoeken 
staan in dit rapport. De inzichten zijn gebaseerd op de medewerkersonderzoeken die 
Effectory in 2014 uitgevoerd heeft onder ruim 400.000 medewerkers. 

De aan medewerkers gestelde vragen zijn allen gevalideerd en gebaseerd op onze 
jarenlange praktijkervaring in combinatie met wetenschappelijke bevindingen op het 
gebied van goed werknemerschap en goed werkgeverschap. De samenstelling van 
de populatie is representatief voor de arbeidspopulatie in Nederland op het gebied 
van kenmerken zoals geslacht, leeftijd, grootte van de organisatie, sector, lengte 
dienstverband en opleidingsniveau. De gemiddelde respons binnen organisaties is 
68,4%. De uitspraken geven daarmee een betrouwbaar beeld van de gemiddelde 
werkbeleving in Nederland.

OVER HET ONDERZOEK

 61,4% Zorg      71,9% Zakelijke dienstverlening

  73,1% Onderw
ijs

     73,5%
 O

verheid

DE VERSCHILLEN 
IN RESPONS 
PER BRANCHE

 72,4% Dienstverlening overig

 50,1% Retail 73,7% Productie

 70,8%
 Bouw
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Effectory is opgericht vanuit de overtuiging dat organisaties 
die goed in contact staan met hun eigen medewerkers beter 
presteren en leuker zijn om voor te werken.  Wij werken 
met ruim 150 collega’s dag in dag uit met veel plezier aan 
het verbeteren van het contact tussen medewerkers en de 
organisatie waar zij voor werken.

Dit doen wij door feedback van medewerkers op een leuke 
en duidelijke manier inzichtelijk te maken. Door de kracht van 
feedback te gebruiken stimuleren we organisaties, teams en 
individuen om zichzelf continu te verbeteren. Deze verbetering 
is zowel gericht op het verbeteren van het werkklimaat als het 
verbeteren van de prestaties van de organisatie, het team of 
van de individuele medewerker.

Effectory biedt een scala aan mogelijkheden om feedback van 
medewerkers te verzamelen en te gebruiken, samen bekijken 
we welke vorm voor een organisatie het meest geschikt is.

OVER EFFECTORY Effectory  

Singel 126-130  

1015 AE Amsterdam  

Postbus 20620  

1001 NP Amsterdam

t +31 20 30 50 100   

w www.effectory.nl  

 e info@effectory.nl   

 @Effectory  

  linkedin.com/

company/effectory     



“EEN HELDERE VISIE EN 
VRIJHEID IN HET WERK MAAKT 
HET MAKKELIJKER OM HET 
INDIVIDUELE BELANG, HET 
ORGANISATIEBELANG EN HET 
MAATSCHAPPELIJKE BELANG 
MET ELKAAR IN BALANS TE 
HOUDEN. DAN VOLGT DE 
WINST VANZELF. DUURZAAM 
ORGANISATIESUCCES LIGT ZO 
OP EEN GEZONDE, PRETTIGE 
MANIER IN HET BEREIK VAN ELKE 
ORGANISATIE.”



Wat maakt een organisatie duurzaam succesvol? 
Deze fascinerende vraag houdt veel organisaties 

dagelijks bezig. Zit succes in enthousiaste 
medewerkers, een origineel product, goede service 

of creatieve marketing? En als je succesvol bent, hoe 
houd je dat dan op de lange termijn in stand? 

Effectory heeft het voorrecht om jaarlijks bij zo’n 800 
organisaties binnen te kijken en hen te adviseren uit 
naam van hun medewerkers. In 2014 heeft Effectory 

in totaal ruim 400.000 medewerkers gevraagd 
naar hun werkgever en hun werkbeleving. Hoe 

bevlogen zijn zij? Welk verbeterpotentieel zien zij 
voor hun werkgevers? En voor zichzelf? Dat levert 

een schat aan informatie en kansen voor verbetering. 
Met behulp van deze inzichten geven we vanuit 

medewerkersperspectief antwoord op de vraag: hoe 
kunnen organisaties duurzaam succesvol zijn?


