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Het verborgen potentieel 
van werkend Nederland

Lessen uit 
de beleving 
van 400.000 
medewerkers





Organisaties die 
goed in contact 
staan met hun 
medewerkers 
presteren beter



Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, heeft mijn 
gewaardeerde vakgenoot Henk Volberda - Hoogleraar aan 
van de Erasmus universiteit - zijn jaarlijkse concurrentie- en 
innovatiemonitor uitgebracht. Een van zijn conclusies is dat 
sociale innovatie (nieuwe manieren van managen, organiseren 
en werken, in zijn woorden) in de topsectoren voor 77% het 
innovatiesucces van organisaties bepaalt. 

Dit is iets waar wij vanuit ons diepste wezen in geloven. 
Effectory is opgericht vanuit de overtuiging dat organisaties die 
goed in contact staan met hun eigen medewerkers en klanten 
beter presteren én leuker zijn om voor te werken. Wij werken 
met meer dan honderd collega’s dag in dag uit met veel plezier 
om organisaties te helpen het contact met hun medewerkers 
en klanten verder te verbeteren. 

Er zijn op het gebied van goed werknemerschap en goed 
werkgeverschap in Nederland veel mooie ontwikkelingen. 
We zien in de praktijk veel dingen die goed gaan én we zien 
ook nog ontzettend veel verborgen potentieel. Nu de crisis 
voortduurt en zo langzamerhand een nieuwe realiteit lijkt 
te worden, is de vraag hoe lang we het ons nog kunnen 
permitteren om dit potentieel, de denk- en innovatiekracht 
van al onze medewerkers, niet volledig aan te wenden. Met 
dit trendrapport hopen we op basis van onze ervaringen 
een aantal richtingen aan te dragen om mogelijk onbenut 
potentieel binnen uw organisatie op te sporen en aan te 
wenden.

Door middel van onze onderzoeken hebben wij het voorrecht 
om jaarlijks bij zo’n 800 organisaties uit alle sectoren van de 
samenleving binnen te mogen kijken. Door hun medewerkers 
te bevragen, achterhalen we hoe zij in hun werk staan. Door 
alle meningen van medewerkers binnen een organisatie te 
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verzamelen, ontstaat een scherp inzicht hoe het met goed werkgeverschap 
en goed werknemerschap binnen deze organisaties gesteld is. Samen maken 
al deze resultaten de grootste benchmark van Nederland op het gebied van 
medewerkersbeleving. Door deze inzichten te combineren met de best practices 
van organisaties die bij de Beste Werkgevers Awards het podium pakken, 
ontstaat een mooi beeld waar de verborgen potentie zich binnen je organisatie 
zou kunnen bevinden. 

Het resultaat staat weergegeven in dit rapport. Met dit trendrapport willen we je 
een aantal inzichten aanreiken op het gebied van goed werkgeverschap en goed 
werknemerschap binnen jullie organisatie.

Graag wil ik mijn grote dank uitspreken aan al onze klanten. In 2013 hebben 
wij dankzij hen ruim 400.000 medewerkers kunnen bevragen. Zij reiken ons de 
inzichten aan en maken dit rapport mogelijk. We hopen je hiermee te inspireren 
om een volgende stap te zetten naar duurzaam organisatiesucces. 

Veel succes en plezier!
Hartelijke groet, 

Guido Heezen
Oprichter Effectory 
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1
In de aankomende hoofstukken staan we stil bij wat ons is opgevallen wanneer 
we naar de cijfers kijken over werkbeleving in Nederland. En welke effecten en 
voorbeelden op het gebied van goed werkgeverschap en goed werknemerschap 
we zien binnen onze dagelijkse praktijk. Elke organisatie en organisatiecontext 
is uniek. De ervaring leert ons dat de meeste winst behaald wordt wanneer 
succesvolle elementen niet één-op-één worden gekopieerd maar juist worden 
meegenomen op zo’n manier dat ze aansluiten bij de huidige unieke staat en 
context van de organisatie. De informatie in dit trendrapport biedt voldoende 
aanwijzingen om je eigen zoektocht te starten. Zie het als een schilder: wanneer 
een schilder vol passie een schilderij maakt, dan zit daar een ziel in, je ziet het 
verhaal, de streken en de afwegingen in de tekening. Het is persoonlijk en echt. 
Wanneer je een letterlijke kopie maakt, dan is dit gevoel meestal weg. Het is dan 
niet meer je eigen verhaal, je drive, waarden en intensiteit. Laat je dus vooral 
inspireren en ga vervolgens op onderzoek uit binnen jouw eigen organisatie. 

Voordat we dieper ingaan op de resultaten en op zoek gaan naar ‘Het verborgen 
potentieel van werkend Nederland’ zullen we kort stilstaan bij de termen goed 
werkgeverschap en goed werknemerschap. Wat is de relatie tussen beiden en 
hoe dragen ze bij aan duurzaam organisatiesucces? 

Organisatiesucces
Elke organisatie wil graag succesvol zijn. Succesvol zijn in het bereiken van 
haar missie en het behalen van resultaat. Medewerkers spelen bij dit succes 
een kritieke rol. Zij zijn de motor achter vernieuwingen, klantcontact en de 
daadwerkelijke ‘productie’. Veel hangt dus af van de vraag welke medewerkers 
je als organisatie in huis hebt, wat hun kwaliteiten zijn en welke inzet zij tonen. 
Tegelijkertijd is het belangrijk dat je als organisatie het juiste klimaat schept voor 
medewerkers om te groeien en te presteren. 

De relatie tussen werkgever- 
schap, werknemerschap en 
organisatiesucces
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Het is de verantwoordelijkheid van een organisatie om een goede werkgever te 
zijn door goed werkgeverschap te laten zien: medewerkers in staat stellen om 
optimaal te presteren. Succes is dus (naast externe factoren) afhankelijk van de 
inzet van de medewerkers én de organisatie.  
 

Wat is goed werkgeverschap?
Werkgeverschap is een verzamelnaam voor de inzet van de organisatie. 
Organisaties die bewust bezig zijn met werkgeverschap bieden de juiste kaders 
voor medewerkers om goed werknemerschap te tonen. Heel kort gezegd, ze 
stellen medewerkers in staat om de juiste inzet en het juiste gedrag te laten zien. 
Denk dan aan basiszekerheden voor medewerkers zoals arbeidsvoorwaarden, 
waardering en beloning, de verdeling van het werk, de werkomgeving en 
veiligheid. 

Medewerkers hebben bepaalde verwachtingen over het werk en de organisatie. 
Of je als organisatie aan deze verwachtingen voldoet, wordt in kaart gebracht 
door het thema tevredenheid. Tevredenheid over het werk, tevredenheid 
over de werkdruk, tevredenheid over ontwikkelingsmogelijkheden enzovoort. 

Als je goed werknemerschap ziet als 
medewerkers die op een fiets vooruit 
proberen te komen dan kun je goed 
werkgeverschap zien als de wind. 
Er is sprake van wind mee als het 
werkgeverschap van een organisatie 
is afgestemd op de medewerkers. De 
medewerkers moeten echter nog wel zelf 
trappen om hard vooruit te komen. Er is sprake van wind tegen 
wanneer het werkgeverschap van een organisatie niet goed is 
afgestemd op medewerkers. Door heel hard te trappen kunnen 
medewerkers natuurlijk nog steeds vooruit komen maar het werkt 
wel ontmoedigend.
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Tevredenheid is dus een goede graadmeter voor hoe jij het als werkgever doet in 
de ogen van jouw medewerkers. 

Duidelijkheid, in de vorm van richting en rolduidelijkheid, is een belangrijke 
pijler van goed werkgeverschap. Daarmee creëer je een omgeving waarin 
medewerkers weten wat ze moeten doen en waarvoor ze het doen. En het geeft 
ruimte voor eigen initiatieven om mee te werken aan het doel van de organisatie. 
Leiderschap is hierbij cruciaal. Niet in de traditionele zin van het woord, waarbij 
een leidinggevende vertelt wat er moet gebeuren en controleert. Maar het gaat 
juist om het aangaan van de dialoog: weten wat de organisatie nodig heeft en 
wat de medewerkers nodig hebben om daar optimaal aan bij te kunnen dragen.

Werkgeverschap

Verzuimbestendigheid

Tevredenheid
Leiderschap

Richting

Rolduidelijkheid

Effectiviteit & efficiëntie

Cultuur & werksfeer
Verloopbestendigheid
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Werknemerschap

Bevlogenheid
Loyaliteit

Ondernemerschap & initiatief
Veranderingsbereidheid

Klantgerichtheid

Vitaliteit & inzetbaarheid

Motivatie
Productiviteit

Wat is goed werknemerschap?
Net als bij werkgeverschap is werknemerschap de verzamelnaam voor de 
inzet van de medewerker. Zowel organisaties als medewerkers verplichten 
zich tot een bepaalde inzet. Voor medewerkers gaat het daarbij om de inzet 
om het werk op de juiste manier uit te voeren en resultaat te behalen. Om het 
beste met de organisatie voor te hebben, om verantwoordelijkheid te nemen, 
initiatief te tonen en met de organisatie en het organisatiedoel mee te bewegen. 
Bevlogenheid, betrokkenheid en veranderingsbereidheid zijn aspecten van goed 
werknemerschap.

De rol van de werkgever is faciliterend: deze draagt zorg voor het juiste klimaat 
in de vorm van middelen, ondersteuning, omgeving en zorgt voor duidelijkheid. 
Duidelijkheid over waar de organisatie voor staat en waar ze naar toe wil. Wat er 
van de medewerkers verwacht wordt en welke ruimte ze hebben om hun werk 
zo in te richten dat ze maximaal kunnen bijdragen aan het organisatiedoel. 

Betrokkenheid
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2
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de bevlogenheid en betrokkenheid van 
medewerkers in Nederland. Dit zijn twee essentiële elementen voor de inzet van 
medewerkers en belangrijke bepalers voor het succes van organisaties. Hoe is 
het met deze thema’s gesteld in Nederland? Wat zien we als we kijken naar deze 
thema’s in relatie tot organisatiegrootte, leeftijd of bijvoorbeeld de lengte van het 
dienstverband? Welke sectoren scoren het beste? En welke verborgen potentie 
schuilt er achter de cijfers?

Bevlogenheid 
Bevlogen medewerkers hebben hart voor hun 
werk (het ‘I love my job’-effect), krijgen energie 
van het werk dat ze doen en zetten zich in om 
het beste uit zichzelf te halen. 

 

 

Betrokkenheid
Betrokken medewerkers hebben hart voor de 
organisatie (het ‘I love my company’-effect), 
vinden zichzelf bij de organisatie passen en 
staan achter de doelen.

Bevlogenheid en 
betrokkenheid: 
werknemerschap in beeld



14

Beide thema’s hebben een positieve invloed op de persoonlijke prestaties van 
de medewerkers én op het succes van de organisatie. De gouden combinatie 
ontstaat wanneer medewerkers bevlogen én betrokken zijn. Medewerkers 
die hart hebben voor hun werk en organisatie zetten zich in om zichzelf en de 
organisatie vooruit te helpen en te verbeteren. Deze medewerkers zijn bereid 
om een stapje extra te doen. Organisaties met veel bevlogen en betrokken 
medewerkers zijn creatiever, innovatiever en klantgerichter. De positieve 
houding van bevlogen en betrokken medewerkers heeft een positief effect op 
andere medewerkers, op de werksfeer en op bijvoorbeeld klantrelaties. Het zijn 
met recht ambassadeurs van een organisatie.

7,46,6 7,5

Bevlogenheid           Betrokkenheid               Tevredenheid

In perspectief
Als we sec kijken naar de scores op bevlogenheid, betrokkenheid en 
tevredenheid in Nederland, dan valt meteen op dat de score op bevlogenheid 
(6,6) een stuk lager is dan de scores op betrokkenheid en tevredenheid. 
Gemiddeld heeft een organisatie in Nederland net iets meer dan 37% bevlogen 
medewerkers in huis. Daarvan is 34% naast bevlogen ook betrokken. En bijna 
43% van de medewerkers is alleen betrokken. Concreet houdt dat in dat ruim 
één derde van de medewerkers in Nederland hart heeft voor het werk (37%) en 
twee derde van de medewerkers (77%) hart heeft voor de organisatie. 

De scores op bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid in Nederland
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 Nederland

 Top 3 Beste Werkgevers

55,2

34,4

4,7

19,8

42,5
39,9

3,2
0,2

  Bevlogen &             Alleen bevlogen         Alleen betrokken        Niet bevlogen &  

   betrokken                 betrokken

Hoe doen de Beste Werkgevers het?
Bij de top 3 Beste Werkgevers in Nederland 
is 55% van de mede werkers bevlogen & 
betrokken en maar liefst 95% is betrokken.

Bevlogenheid en betrokkenheid in Nederland en onder de Top 3 Beste Werkgevers
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Bevlogenheid groeit sinds 2006
Vanaf 2006 zien we een gestaag stijgende lijn in de bevlogenheid van 
medewerkers. Alleen in 2010 zien we een hele lichte daling van de gemiddelde 
score. 

Betrokkenheid en tevredenheid
Bij deze thema’s zien we in 2008, bij de start van de economische crisis, een 
directe daling. De tevredenheid over de organisatie als werkgever en de 
betrokkenheid bij de organisatie werd op dat moment slechter beoordeeld. 
Vanaf 2009 zien we, na een snelle stijging, verder een gestage stijging 
ontwikkelen in dezelfde lijn als bevlogenheid. Het ontbreken van de dip bij 
bevlogenheid (2008) kan verklaard worden doordat de start van de crisis geen 
effect had op het werk dat medewerkers uitvoeren. Dat effect is wel zichtbaar bij 
betrokkenheid en tevredenheid omdat de crisis onzekerheid met zich meebracht 
over wat dit voor de organisatie en medewerker inhield (en niet zozeer voor het 
werk).

  2006      2007         2008         2009 2010        2011     2012          2013    

8

7

6

Tevredenheid

Betrokkenheid

Bevlogenheid

Verschil tussen bevlogen-
heid, betrokkenheid en 
tevredenheid

3

Bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid door de jaren heen
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Waar is de bevlogenheid en betrokkenheid het grootst?
Tot nu toe hebben we gekeken naar de gemiddelde scores en percentages 
van bevlogenheid en betrokkenheid. Maar er is zoveel meer te zien! Is er 
bijvoorbeeld een verschil tussen de bevlogenheid van mannen en vrouwen? 
Wat is het effect van de grootte van de organisatie of het aantal dienstjaren op 
de bevlogenheid? En zijn er sectoren waarbinnen medewerkers opvallend meer 
bevlogen zijn ten opzichte van andere sectoren?

 Bevlogen & betrokken

 Alleen bevlogen

 Alleen betrokken

 Niet bevlogen & betrokken

35,7%Man

Vrouw

3,2% 42,1% 19,0%

32,5% 3,6% 43,6% 20,3%

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn miniem. Over het algemeen 
zijn mannen net iets meer bevlogen en betrokken en zijn er meer vrouwen die 
alleen bevlogen of alleen betrokken zijn. Opvallend is wel dat mannen, ondanks 
een iets hogere bevlogen- en betrokkenheid, sneller de neiging hebben om een 
organisatie te verlaten (10,5% versus 8,3%).

6,6 6,5

Bevlogenheid
Man                    Vrouw

7,4 7,3

Betrokkenheid
Man                    Vrouw

Het verschil tussen mannen en vrouwen in percentages

Scores op bevlogenheid en betrokkenheid naar geslacht
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Doorwerkende 65+ er meest bevlogen en betrokken 

 Bevlogen & betrokken

 Alleen bevlogen

 Alleen betrokken

 Niet bevlogen & betrokken

14,7%41,9%40,5% 2,9%
24 of jonger

21,1%43,3%31,5% 4,0%
25 - 34 jaar

20,3%43,3%32,9% 3,5%
35 - 44 jaar

19,6%42,3%34,5% 3,6%
45 - 54 jaar

22,2%42,6%31,8% 3,4%
55 - 64 jaar

9,9%29,8%55,9% 4,3%
65 en ouder

55,9% van de werk-
nemers van 65 jaar 
en ouder zijn zowel 
bevlogen als betrokken

Bevlogenheid en betrokkenheid in percentages naar leeftijd 
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      <25              25 - 34            35 - 44            45-54              55-64           >65 jaar

8

7

6

Betrokkenheid

Bevlogenheid

De medewerkers die 1 tot 2 jaar in dienst zijn, laten de grootste bevlogenheid 
en betrokkenheid zien. Na deze periode komt een breekpunt waarbij de 
bevlogenheid en betrokkenheid een duik maakt. De verwachtingen van de 
medewerkers komen dan niet meer overeen met het werk dat ze uitvoeren 
of de organisatie waar ze werken. Waar de betrokkenheid bij de organisatie 
weer toeneemt vanaf 6 tot 10 dienstjaren, blijft de bevlogenheid op een vlakke 
lijn hangen. Het werk dat medewerkers doen, sluit dus minder aan bij de 

Het hoge percentage bevlogenheid onder 65+ springt in het figuur op de 
vorige pagina meteen in het oog. Maar is dit wel zo opvallend? De huidige 65+ 
medewerkers kiezen er in de meeste gevallen bewust voor om langer door te 
gaan met werken. In dat opzicht is het niet opvallend dat de bevlogenheid bij hen 
aanzienlijk groter is. Het is juist deze bevlogenheid, de intrinsieke motivatie voor 
het werk, die er naar alle waarschijnlijkheid voor zorgt dat ze blijven werken. Dat 
het aantal niet bevlogen en niet betrokken medewerkers in percentages zoveel 
kleiner wordt, is simpelweg te verklaren omdat vanuit deze groep medewerkers, 
de meeste medewerkers afzwaaien. Wél opvallend is dat van de bevlogen 65+ 
medewerkers er toch nog 5,6% om zich heen kijkt naar ander werk. Aan ambitie 
bij deze leeftijdsgroep dus geen gebrek.

Bevlogenheid en betrokkenheid in cijfers naar leeftijd
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 Alleen bevlogen

 Alleen betrokken

 Bevlogen & betrokken

eigen wensen of de verwachtingen. In deze cijfers huist een enorm potentieel 
voor organisaties. Wanneer je inzichtelijk hebt hoe dit patroon er bij de eigen 
organisatie uitziet, kun je het beleid hier op aanpassen. Je bent dan in staat 
om specifiek beleid te maken voor bepaalde groepen medewerkers. Als de 
bevlogenheid binnen jouw organisatie bijvoorbeeld na het tweede of derde jaar 
sterk daalt, loont het om hier specifieke interventies voor in te zetten. Met als 
doel om medewerkers hun bevlogenheid te laten hervinden en, wanneer dit niet 
slaagt, ze te stimuleren om de organisatie te verlaten.

Bevlogenheid en betrokkenheid in percentages naar dienstjaren

3,7 4,3 3,6 3,3 2,2 2,4

39,3

42,5

37,2

33,4
35,2

33,4

39,5 39,8 41,0

44,8 46,1
48,6

    <1 jaar 1 - 2           3 - 5      6 - 10              11 - 20       >20 jaar       
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Bevlogenheid en betrokkenheid versus 
de lengte van het dienstverband

     <1 jaar 1 - 2           3 - 5    6 - 10            11 - 20    >20 jaar       

8

7

6

Betrokkenheid

Bevlogenheid

Kans
Kijk naar de ontwikkeling van bevlogenheid 
versus de lengte van het dienstverband 
binnen de organisatie. Ga in gesprek met 
medewerkers uit de categorieën die een daling 
laten zien. Zo achterhaal je wat bevlogenheid 
en betrokkenheid belemmert en kun je hier als 
organisatie maatregelen tegen nemen.

Organisatiegrootte versus betrokkenheid en bevlogenheid 
Over het algemeen laten de cijfers de volgende trend zien: hoe groter de 
organisatie, hoe lager de bevlogenheid, de betrokkenheid en de tevredenheid. 
Hoe groter de organisatie, hoe meer er aan werkgeverskant dus ook gedaan 
moet worden om dezelfde mate van binding te verkrijgen. Het is dan extra 
belangrijk om duidelijke doelen te hebben en richting te geven zodat mensen 

Bevlogenheid en betrokkenheid in cijfers naar dienstverband
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weten waar ze het voor doen. Uit de onderliggende cijfers wordt duidelijk dat 
juist bij grote organisaties medewerkers vaak niet de ruimte ervaren om hun 
werk op hun eigen manier te doen en hun capaciteiten ten volle te benutten. Dat 
drukt de bevlogenheid. 

Vaak zien we binnen grotere organisaties verschillen in de bevlogenheid, 
betrokkenheid en tevredenheid per organisatieonderdeel. Een analyse van de 
scores per organisatieonderdeel kan interessant zijn om te achterhalen welke 
onderdelen binnen de organisatie het beste scoren. Vervolgens kijk je wat het 
is dat hen zo succesvol maakt en hoe je dit succes binnen de organisatie kunt 
verspreiden.

100-1990-99 200-499 500-999 1.000- 
1.999

2.000- 
4.999

5.000- 
9.999

10.000>

 Alleen bevlogen

 Alleen betrokken

 Bevlogen & betrokken

Aantal medewerkers

Bevlogenheid en betrokkenheid in cijfers naar organisatiegrootte
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Bevlogenheid en betrokkenheid per sector
Ook in de sectoren zijn verschillen zichtbaar in bevlogenheid en betrokkenheid. 
De sector Productie heeft de beste cijfers als het aankomt op bevlogenheid en 
betrokkenheid. De minste bevlogenheid vinden we bij de sector Overheid (32,1%). 
In de sector Bouw lopen de meeste medewerkers rond die alleen betrokken zijn. 
En het Onderwijs heeft het hoogste percentage medewerkers dat bevlogen is in 
het werk maar niet betrokken is bij de organisatie (5,2% waar het gemiddelde 
in Nederland 3,2% is). De sector Zorg, waar je ook een hoog percentage alleen 
bevlogen zou verwachten vanwege het zinvolle karakter van het werk, zit daarbij 
net boven het gemiddelde (3,5%). Als we dieper kijken naar de resultaten in de 
Zorg sector dan zie je dat de bevlogenheid in het werk afgeremd wordt door 
factoren als waardering voor het werk, onnodige regels (bureaucratie) en de 
ruimte krijgen om het werk op de eigen manier te doen (autonomie).

32,5%

43,3%

20,6%
32,8%

38,0%

24,0%
28,9%

45,3%

22,6%
34,1%

41,1%

22,6%

40,5%

43,0%

14,9%

32,6%

47,5%

17,3%

35,6%

44,9%

17,2%

37,0%

44,6%

16,1%

3,5% 5,2%
3,2%

2,5%

1,6%

2,7%
2,3% 2,2%

Zorg Onderwijs Overheid Retail

Productie Bouw Zakelijke 

dienstverlening

Dienstverlening 

overige

 Bevlogen & betrokken

 Alleen bevlogen

 Alleen betrokken

 Niet bevlogen & betrokken

Bevlogenheid en betrokkenheid in percentages naar sector
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Beïnvloeders
De bevlogenheid en de betrokkenheid van medewerkers zijn door een 
organisatie te beïnvloeden. Over het algemeen liggen de belangrijkste 
beïnvloeders van bevlogenheid in de sfeer van werkplezier en uitdagingen. 
Dit zijn aspecten die voor een organisatie goed in kaart te brengen zijn. Denk 
aan het bieden van ruimte voor nieuwe vaardigheden, het verbreden van 
functieprofielen om de uitdaging in het werk te vergroten en het bespreken 
van het hogere doel van de werkzaamheden. Voor betrokkenheid liggen de 
beïnvloeders in de sfeer van trots op de organisatie, waardering door de 
organisatie en de leiding van de organisatie.

TOP 5 beïnvloeders van bevlogenheid

1. Ik voer mijn werk met passie uit                                                                                                                                              
                           
2. Ik haal voldoening uit mijn werk                                                                                                                                             
                            
3. Ik vind mijn werk uitdagend                                                                                                                                        
                                      
4. Ik heb voldoende afwisseling in mijn werk                                                                                                                                             
                   
5. Mijn organisatie biedt mij een uitdagende werkomgeving                                                                                                                                     
 
       

TOP 5 beïnvloeders van betrokkenheid

1. Mijn organisatie is een leuke organisatie                                                                                                                                      
                               
2. Ik ben trots op mijn organisatie                                                                                                                                      
                                        
3. Ik heb het gevoel dat het werk dat ik doe gewaardeerd 
       wordt door mijn organisatie                                                                                                                                      
        
4. De bedrijfscultuur van mijn organisatie spreekt mij aan                                                                                                                                              
         
5. Ik heb vertrouwen in de directie van mijn organisatie                                                                                                                                      
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Het gaat bij werkgeverschap om de inzet van de organisatie: het 
medewerkers mogelijk maken om optimaal te presteren. In dit hoofdstuk 
tonen we wat werkgevers doen op dit gebied en welk effect dit heeft op 
het werknemerschap en uiteindelijk de prestaties van een organisatie. 
Om deze data in het perspectief van succes te plaatsen, relateren we de 
opvallende resultaten aan de zeven geheimen van goed werkgeverschap. 
Effectory heeft afgelopen jaar in samenwerking met Intermediair voor de 
12e keer de Beste Werkgevers Awards – dé prijs voor goed werkgeverschap 
in Nederland - uitgereikt. We hebben onderzocht wat organisaties die Beste 
Werkgevers zijn anders doen dan organisaties die de lijst niet halen. Hieruit 
zijn zeven kenmerken gedestilleerd, die deze succesvolle organisaties 
onderscheiden van andere organisaties. In dit hoofdstuk beschrijven we 
deze zeven geheimen en opvallende resultaten die hier aan gerelateerd zijn. 

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. Waarderen van specialisten
6. Het toepassen van sociale innovatie 
7. Het delen van informatie 

4De invloed van werkgever-
schap op organisatiesucces
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1. Een aansprekende richting van de organisatie
Het eerste geheim om tot meer bevlogenheid te komen, heeft te maken met 
de richting van de organisatie. Het is belangrijk dat de richting de medewerkers 
werkelijk aanspreekt. Bewust hebben we het hier over richting en niet over 
doelen. Doelen zijn een soort gefixeerde punten op de horizon, terwijl richting 
meer aangeeft welke kant een organisatie op wil. Een concrete en heldere 
richting geeft de organisatie en medewerkers houvast om te presteren. Het 
maakt duidelijk wat het gezamenlijke doel is, wat de verwachtingen zijn van 
teams en van individuele medewerkers én daarmee wat ieders bijdrage is. In 
dat kader is het belangrijk dat medewerkers de doelstelling van de organisatie 
kennen en hier ook achter staan. 

Wanneer we kijken naar de resultaten van onze onderzoeken, zien we dat 64,7% 
van de medewerkers op de hoogte is van de doelstellingen van de organisatie. 
75,1% van de medewerkers zegt dat zij achter deze doelstellingen staat. Hier is 
dus nog een wereld te winnen. Als 35% meer medewerkers de doelstellingen 
zou kennen en 25% meer erachter zou staan, zou de organisatie een stuk 
effectiever draaien. Wanneer we kijken naar de winnaars van Beste Werkgevers 
Awards van de afgelopen jaren dan zien we dat het hebben van een richting die 
medewerkers aanspreekt een positieve invloed heeft op de bevlogenheid van 
medewerkers. 

 

35,3% van de medewerkers 
in Nederland heeft geen 
idee wat de doelen van de 
organisatie zijn
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2. Een inspirerende directie 
Het tweede geheim heeft te maken met het topmanagement van de organisatie. 
Het is van groot belang dat een organisatie een inspirerende directie heeft 
die - waar ze ook rondloopt - uitdraagt en uitstraalt waar de organisatie voor 
staat, voorbeeldgedrag toont, toegankelijk is, oprechte interesse toont in 
medewerkers “in het veld” en zich ook écht 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.

De reden waarom het inspireren nog niet overal goed gaat, komt doordat 
topmanagers zich vaak laten leiden door de meer vanzelfsprekende CEO 
taken en te maken hebben met uiteenlopende stakeholders (grote klanten, 
leveranciers, financiers, toezichthouders, de media etc.). De aandacht moet 
daardoor verdeeld worden met als resultaat dat medewerkers soms wat 
minder aandacht krijgen. Ook omdat de aandacht voor de medewerker voor 
hun gevoel goed is weggemanaged. Toch heeft de directie grote invloed op de 
beleving van medewerkers. Wat komen we hierover tegen in de resultaten? 
Wat gebeurt er met de scores met de andere thema’s op het gebied van goed 
werkgeverschap als directie gerelateerde vragen hoger of lager scoren in de 
ogen van medewerkers?  

37,9% van de medewerkers 
in Nederland heeft 
onvoldoende vertrouwen 
in de directie
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Vertrouwen in de directie 

Het hebben van vertrouwen in de directie is belangrijk voor medewerkers en hun 
oordeel over de organisatie. Als we kijken naar verbanden tussen dit vertrouwen 
en andere thema’s, dan zien we dat er een hoge correlatie is (met andere 
woorden, een sterk verband) tussen vertrouwen in de directie en tevredenheid 
over het werken bij de organisatie (0,531). Er is ook een verband tussen dit 
vertrouwen en de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie (0,415). 
Medewerkers die zowel bevlogen als betrokken zijn beoordelen het vertrouwen 
in de directie gemiddeld 3,1 punt hoger dan medewerkers die niet bevlogen en 
betrokken zijn (7,9 versus 4,8). De manier waarop de directie sturing geeft aan de 
organisatie laat ook een verband zien met de tevredenheid over de organisatie 
(0,500) en in iets mindere mate met betrokkenheid (0.363). Medewerkers die 
zowel bevlogen als betrokken zijn, zijn veel tevredener over de sturing dan 
medewerkers die niet bevlogen en betrokken zijn (7,9 versus 4,2). 

De directie weet wat er 
speelt op de werkvloer 
Een directie die goed in contact staat met haar 
medewerkers heeft een positieve invloed op de 
mate van bevlogenheid en betrokkenheid van 
de medewerkers. Wanneer een directie oog 
heeft voor haar medewerkers en daadwerkelijk 
luistert naar wat zij zeggen, dan zullen 
medewerkers ook eerder geneigd zijn om zelf 
goed met de organisatie om te gaan, en zich 
volledig in te zetten voor de organisatie.
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Directie weet wat er leeft op de werkvloer
Binnen veel organisaties wordt gesproken over een mogelijke kloof tussen de 
directie en de werkvloer. Vaak ontstaan hierbij vragen bij als: Hoe belangrijk 
is het nu echt dat de directie weet wat er speelt op de werkvloer? En welke 
andere verschijnselen zien jullie bij organisaties waar de medewerkers het 
gevoel hebben dat de directie niet of minder goed weet wat er speelt op de 
werkvloer? Als we naar de resultaten kijken, zien we een aantal interessante 
scores. Medewerkers die negatief tot neutraal antwoorden op de vraag: “De 
directie weet wat er speelt op de werkvloer” scoren gemiddeld een 6,7 op het 
thema betrokkenheid bij de organisatie. Medewerkers die positief antwoorden 
scoren gemiddeld een 8,4 op het thema betrokkenheid bij de organisatie. Een 
zelfde verschijnsel zien we optreden bij thema’s als bevlogenheid (6,1 versus 7,3), 
tevredenheid (6,9 versus 8,2) en organisatie (6,3 versus 7,8). 

 Bevlogenheid

 Betrokkenheid

 Tevredenheid

 Werkzaamheden

7,0

8,0

6,9

8,2

6,7

8,4

6,1

7,3

Negatief en neutraal Positief

Een positief of negatief oordeel over “de directie weet wat er speelt op de werkvloer” 
laat eenzelfde oordeel zien op andere thema’s 
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Je kunt dus stellen dat in organisaties waar veel medewerkers een negatief of 
neutraal antwoord op deze vraag geven ook de resultaten op andere belangrijke 
thema’s fors lager scoren. Bij de organisaties die zich de afgelopen jaren in 
de top van de Beste Werkgevers hebben begeven, zien we in de praktijk hoe 
waardevol een inspirerende directie is. Binnen veel organisaties (en directies) 
worden de kansen die dit biedt onderschat. 

Een voorbeeld bij één 
van onze klanten
Een CEO bij één van onze klanten loopt elke 
maand een ochtend mee op een afdeling, 
lokatie of bedrijfsonderdeel. Op die manier 
houdt hij de vinger aan de pols bij wat er 
binnen de organisatie speelt én heeft hij elke 
maand een kans om medewerkers direct te 
informeren (en daarmee te inspireren) over 
de koers van het bedrijf. Op intranet plaatst 
hij altijd een kort bericht met zijn ervaringen. 
In eerste instantie had hij de angst dat dit 
ontzettend veel beslag zou leggen op zijn tijd. 
En dat was de eerste paar keer ook zo. Maar 
het is de tijdsinvestering meer dan waard: hij 
krijgt de kans om de richting en de waarden 
van de organisatie concreet te bespreken 
met medewerkers. Tegelijk ontvangt hij heel 
gerichte feedback van de werkvloer. 
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3. Minder regels/ bureaucratie 
Het derde geheim gaat over het afbreken van onzinnige controlemechanismen 
en bureau cratie. Over het verlagen van muurtjes tussen afdelingen en met 
name: over het uitbannen van onnodige regeltjes. Het demotiveert medewerkers 
en blokkeert ze om zelf hun gezonde verstand te gebruiken. Belangrijkste 
oorzaak van deze toename aan regels is dat organisa ties te maken hebben 
met compliance, met toenemende wet- en regelgeving. Verder zien we dat 
organisaties steeds vaker - bijvoorbeeld via social media - aan de schandpaal 
worden genageld als er iets misgaat. Het is als organisatie daarom absoluut 
belangrijk om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden, terwijl medewerkers 
een steeds grotere afkeer krijgen tegen betutteling. Het is echt een kunstvorm 
om medewerkers binnen kaders zo veel mogelijk ruimte te geven, om diezelfde 
kaders goed te bewaken, uit te leggen wat de risico’s zijn van te nonchalant 
gedrag en verder durven los te laten. Vrijheid in gebondenheid dus. 

Als medewerkers geen enkele 
ruimte ervaren om hun werk zelf 
in te delen, of om zelf inspraak te 
hebben in welke diensten ze wel 
en niet kunnen draaien, dan zal de 
energie in het werk afnemen.

Onnodige regels en bureaucratie hebben invloed op werkdruk en efficiëntie 
van organisaties. Denk aan situaties waarbij medewerkers gehinderd worden 
door onnodige regels en proce dures in hun werk. Teams hebben vaak een ‘fiat’ 
nodig om onnodige regels uit te bannen. Geef ze die indien mogelijk. Je geeft 
de medewerkers direct het vertrouwen dat jij op hun ervaring en inschatting 
vertrouwt. 



34

Het gemis van autonomie is ook vaak een beïnvloeder van de 
werkdrukperceptie. Als voor medewerkers is uitgestippeld hoe hun dag en hun 
werk eruit ziet, als er vooraf geroosterd wordt en medewerkers geen enkele 
inspraak kunnen uitoefenen op dit rooster, dan wordt de werkdruk doorgaans 
als hoger ervaren. Medewerkers met een te hoge werkdruk vinden veel vaker 
dat ze geen invloed kunnen uitoefenen op hun tijd tijdens een werkdag dan 
medewerkers met een normale werkdruk (5,1 versus 7,0). Hetzelfde geldt voor 
de tevredenheid over de werktijden (6,0 versus 7,8).

Een voorbeeld bij één 
van onze klanten
“Binnen ons team werken we met een klantenbalie 
die van 8:00 tot 18.00 bezet moet zijn. Hier was veel 
onvrede over, daarom zijn hierover we met elkaar een 
gesprek aangegaan. We zijn gestart met het accepteren 
van het feit dat dit een gegeven is. Binnen dit kader zijn 
we zelf gaan kijken waar we wat flexibiliteit in kunnen 
bouwen. We hebben nu één ploegje die vroeg start 
en één ploegje die wat later blijft.”

Een voorbeeld bij één 
van onze klanten
Een grote zorginstelling had te kampen met een 
afname in werkplezier. Uit de resultaten bleek dat een 
overvloed aan regels en procedures medewerkers 
hindert in het uitvoeren van hun werk. Ze hebben 
daarom op de interne site een meldknop ingevoerd 
waarmee medewerkers melding kunnen maken van 
inefficiëntie, bijvoorbeeld een onnodige regel die het 
werk belemmert. De directie toont hiermee vertrouwen 
in de ervaring van de medewerkers wat snel effect 
oplevert. Tot nu toe heeft deze maatregel geleid tot 
15% minder regels en merkbaar meer werkplezier.  
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Werkdruk & efficiëntie

De mate van werkdruk die medewerkers ervaren, is enorm van invloed op 
hun inzet. Er is een duidelijke parabool zichtbaar als je kijkt naar de mate van 
werkdruk. Ervaart een medewerker de werkdruk als hoog? Dan is er een groter 
risico op verzuim en een lage vitaliteit. Ook de bevlogenheid en betrokkenheid 
van medewerkers met een hoge werkdruk is lager.

De werkdruk die medewerkers ervaren, is dus van vitaal belang voor een 
organisatie. Als het met de ervaren werkdruk niet goed zit, dan zie je vaak ook 
lagere resultaten op thema’s als de bevlogenheid, de vitaliteit en de tevredenheid 
van medewerkers. Wat een hoge werkdruk is, is een subjectief gegeven. Wat de 
één als druk ervaart, kan voor de ander een prima werkniveau zijn. Als werkgever 
is het dan ook belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Aan een te hoge 
werkdruk is namelijk goed iets te doen. Voornamelijk door het team zelf waar dit 
zo wordt ervaren.

veel te laag         te laag          goed              te hoog           veel te hoog
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7

5

 Tevredenheid

 Effectiviteit

 Efficientie

 Verzuimbestendigheid

 Vitaliteit

 Betrokkenheid

 Bevlogenheid

Het effect van de beoordeling van werkdruk op andere thema’s
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4. Minder management
Het vierde geheim van Beste Werkgevers is het hebben van minder 
management. Medewerkers beschikken over steeds meer informatie om hun 
werk goed te kunnen uitvoeren. Goede managers zien we steeds minder leunen 
op hun positiemacht, maar coachend leiding geven. En succesvolle organisaties 
zien we juist steeds meer sturen op vertrouwen in plaats van controle. Het wordt 
daarmee ook minder nodig om veel managementlagen te hebben. 

De rol van de leidinggevende

De leidinggevende is een belangrijke bepaler van de beleving van het 
werkgeverschap van de organisatie door medewerkers. De gevleugelde 
uitspraak: “people don’t quit companies, they quit bosses” onderstreept die 
gedachte. Wat is de invloed van de leidinggevende op andere thema’s? Waar 
liggen kansen om hier verandering in aan te brengen?

Ik heb vertrouwen in mijn leidinggevende

6,3
6,16,0

5,6

7,67,77,7

6,8

Negatief en neutraal Positief

 Bevlogen

 Betrokken

 Tevredenheid

 Werkzaamheden

Een positief of negatief oordeel over “ik heb vertrouwen in mijn 
leidinggevende” laat eenzelfde oordeel zien op andere thema’s 
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Invloed van leidinggevende op bevlogen- en betrokkenheid

Medewerkers die bevlogen en betrokken zijn, antwoorden veel positiever 
op vragen over hun leidinggevende dan medewerkers die niet bevlogen of 
betrokken zijn. De grootste afwijking zien we op de vraag: “Mijn leidinggevende 
motiveert mij in mijn werk”. Bevlogen en betrokken medewerkers beoordelen 
deze vraag gemiddeld 2,2 punt hoger (7,7 versus 5,5). In onderstaande figuur 
staan de 10 vragen waarin de gemiddelde antwoorden van de twee groepen 
medewerkers het grootste verschil laten zien.

Vertrouwen in de leidinggevende
Medewerkers die negatief of neutraal antwoorden 
op de vraag: “Ik heb vertrouwen in mijn leiding-
gevende” scoren gemiddeld een 6,0 op het thema 
betrokkenheid. Medewerkers die positief antwoorden 
scoren gemiddeld een 7,7 op hetzelfde thema.

Medewerkers die negatief of neutraal antwoorden op de vraag: “Ik heb 
vertrouwen in mijn leidinggevende” scoren gemiddeld een 6,0 op het thema 
betrokkenheid. Medewerkers die positief antwoorden scoren gemiddeld een 
7,7 op hetzelfde thema. Eenzelfde verschijnsel zien we optreden bij thema’s als 
bevlogenheid (5,6 versus 6,8), tevredenheid (6,1 versus 7,7) en organisatie (5,7 
versus 7,1). Er zijn binnen het overgrote deel van de organisaties altijd teams 
waarbij het minder is gesteld met het vertrouwen in de leidinggevende. Door te 
achterhalen waar dit binnen jullie organisatie speelt, kun je actie ondernemen 
om te ondersteunen bij het herstellen van dit vertrouwen of andere maatregelen 
nemen. Grote kans dat dit de inzet en dus ook de prestatie van de betreffende 
medewerkers positief beïnvloedt. 
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58,8% van de medewerkers 
wordt in hun werk gemotiveerd 
door de leidinggevende

We zien nog te veel organisaties waar de invloed van de leidinggevende op de 
beleving en prestaties van medewerkers wordt onderschat, waar deze informatie 
niet zichtbaar is of waar te laat actie wordt ondernomen als de chemie tussen 
leidinggevende en team niet meer werkt. De rol die de leidinggevende aanneemt, 
is een belangrijke factor in het goed werkgeverschap van een organisatie. Wat 
tevens opvalt, is dat bevlogen en betrokken medewerkers vooral veel hogere 
scores geven op vragen die te maken hebben met vertrouwen, motiveren, 
stimuleren, toegang tot informatie en positieve feedback. 

Mijn leidinggevende motiveert me in mijn 
werk

Ik krijg voldoende begeleiding van mijn 
leidinggevende

Ik heb vertrouwen in mijn leidinggevende

Mijn leidinggevende geeft complimenten bij 
goed werk

Mijn leidinggevende heeft belangstelling 
voor mij als persoon

Als ik het goed doe, dan hoor ik dat van mijn 
leidinggevende

Mijn leidinggevende stimuleert 
samenwerken

Mijn leidinggevende stimuleert mij in mijn 
ontwikkeling

Ik krijg van mijn leidinggevende alle informatie die 
ik nodig heb om mijn werk goed te kunnen doen

Ik ben tevreden over mijn leidinggevende
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5. Waarderen van vakmanschap
Het vijfde geheim van Beste Werkgevers is het waarderen van specialisten. 
Beste Werkgevers dragen sowieso ál hun medewerkers op handen. Ze zijn 
zich er alleen meer dan andere organisaties van bewust welke medewerkers 
daadwerkelijk het verschil maken. Welke medewerkers doen het werk waar de 
organisatie haar bestaansrecht aan ontleent?

Deze organisaties stellen alles in het werk om hun medewerkers in de frontlinie 
optimaal te laten functioneren. De specialisten worden continu getriggerd 
om steeds beter te worden in hun eigen vak. Het groeipad van specialist naar 
superspecialist wordt minstens zo aantrekkelijk gemaakt als het pad richting 
een managementpositie. Bij veel Beste Werkgevers zien we ook dat de beste 
specialist meer kan verdienen dan zijn of haar eigen manager.

Waardering is in ieder geval een element dat elke medewerker nodig heeft. 
In materiële zin in de vorm van salaris en in immateriële zin in de vorm van 
feedback. Een terugkerend item voor medewerkers is de immateriële waardering 
die ze voor hun werk ontvangen. In Nederland scoort waardering voor werk 
gemiddeld een 6,4. Een kleine voldoende dus. Terwijl het gaat om de dagelijkse 
inzet die medewerkers tonen voor de organisatie. Het is niet zo dat medewerkers 
op zoek zijn naar een dagelijkse schouderklop, maar wel naar erkenning voor 
hun werk. Waardeer daarom het vakmanschap van je medewerkers. Zeker 
daar waar medewerkers bewust kiezen voor hun vak in plaats van voor een 
functie waar meer materiële waardering te krijgen is. Doe je dat niet, dan haken 
medewerkers snel af om op zoek te gaan naar een organisatie waar hun werk 
wél op waarde wordt geschat.

Waardering
Het krijgen van waardering voor het werk dat je 
doet, beoordelen medewerkers gemiddeld met 
een 6,4.
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6. Sociale innovatie 
Het zesde geheim van Beste Werkgevers is het toepassen van sociale innovatie. 
Hiermee bedoelen we: het van binnenuit innoveren. Concreet betekent dit aan 
de eigen medewerkers vragen wat er slimmer, sneller, beter, goedkoper en 
klantgerichter kan. De oplossingen voor de uitdagingen waar een organisatie 
voor staat, zijn vaak al binnen de organisatie aanwezig. Het zijn de medewerkers 
die dagelijks tegen de beperkingen van de organisatie aanlopen en ook 
de kansen zien in de operatie en bij klanten, patiënten, burgers of andere 
stakeholders. Dit is één van de grootste kansen voor organisaties. 
 
Organisaties die actief sociale innovatie inzetten ervaren veel voordelen. Ze 
innoveren sneller, zijn efficiënter en ze zijn beter in staat om in te spelen op 
veranderingen. Daarnaast zijn ze beter in staat om mogelijke obstakels om 
bevlogen te zijn op te lossen. Medewerkers worden aangesproken als specialist 
en voelen zich echt serieus genomen. Dit komt de betrokkenheid ten goede.

Het mes van sociale innovatie snijdt aan twee kanten. Naast de voordelen 
voor het organisatieresultaat is het inzetten van sociale innovatie een ideaal 
instrument om samen met medewerkers obstakels voor optimaal presteren op 
te ruimen.

Vijf eenvoudige tips voor een sociale 
innovatie sessie met een team
Om sociale innovatie te laten slagen, is het belangrijk om:
• Een vraagstuk behapbaar en niet té groot te maken.
• Duidelijke randvoorwaarden te scheppen waar een  
 oplossing aan moet voldoen.
• Medewerkers uit te nodigen om vrijwillig deel te   
 nemen aan de ‘denktank’.
• Een sfeer te creëren waarbij medewerkers open en  
 eerlijk kunnen zijn.
• Zo min mogelijk hiërarchie in de meeting te stoppen.
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7. Delen van informatie
Het zevende geheim van Beste werkgevers is het delen van veel meer informatie 
binnen de organisatie. Het werkt heel erg stimulerend wanneer medewerkers 
zien welke invloed ze zelf hebben op de prestaties van de organisatie, zoals de 
klanttevredenheid, het verkoopresultaat, de omzet en de kosten. Daarbij is het 
nodig dat medewerkers, via het intranet of periodieke gegevensoverzichten, 
inzicht krijgen in de voor hen meest essentiële cijfers, zodat ze weten of ze goed 
bezig zijn of niet. Het delen van informatie is een vlak waar nog veel potentie ligt 
voor Nederlandse werkgevers, namelijk het vergroten van het draagvlak voor 
doelen en voor veranderingen. De doelen die een organisatie zich gesteld heeft, 
zijn niet bij iedereen bekend: 35,5% van de medewerkers zegt niet op de hoogte 
te zijn van de doelen van de organisatie. Maar liefst 46,8% van de medewerkers 
geeft aan niet door de organisatie op de hoogte te worden gehouden van 
ontwikkelingen en veranderingen die de organisatie raken. En 37,9% van de 
ondervraagden geeft aan dat de leidinggevende belangrijke zaken die spelen 
niet met hen deelt. Op het vlak van transparantie is er dus nog veel winst te 
behalen voor organisaties. Je ziet bij organisaties waar dit wél gedeeld wordt dat 
de bevlogenheid en de betrokkenheid van medewerkers ook bovengemiddeld 
goed scoren.
 

Communicatie
46,8% van de medewerkers geeft aan niet door 
de organisatie op de hoogte te worden gehouden 
van ontwikkelingen en veranderingen die de 
organisatie raken.
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In het voorwoord van dit trendrapport spraken we over het belang van sociale 
innovatie voor organisatiesucces en de concurrentiepositie van ons land. We 
vroegen - ondanks de goede voorbeelden die we zien - ons af hoe lang we het 
ons nog kunnen permitteren om het potentieel, de denk- en innovatiekracht van 
onze medewerkers, niet volledig aan te wenden. Dit lijkt misschien een negatieve 
benadering maar er zit een zeer mooie kant aan deze vraag. 
 
Veel organisaties opereren in moeilijke en steeds sneller veranderende 
omstandigheden. Dit vraagt veel van organisaties en medewerkers. Het vraagt, 
zoals Jaap Peters tijdens de uitreiking van de Beste Werkgevers 2013 sprak, om 
een breuk met de management principes van Taylor. Veel organisaties staan 
voor deze transitie van ‘systems first’ naar ‘people first’. Een open dialoog tussen 
medewerkers is essentieel om al deze veranderingen de baas te kunnen zijn. 
 
Als we kijken naar resultaten uit onze onderzoeken dan zien we genoeg positief 
nieuws. Neem het voorbeeld dat de winnaars van Beste Werkgevers ons 
stellen als we kijken naar het percentage bevlogen- en betrokken medewerkers 
binnen hun organisaties. Zij laten zien wat op dit gebied mogelijk is en geven 
daarmee ook de groeimogelijkheid - de potentie - voor andere organisaties 
weer. Natuurlijk is het zo dat de omgeving invloed uitoefent over wat er binnen 
organisaties gebeurt. In dit trendrapport hebben we echter proberen te laten 
zien dat er in de relatie tussen medewerkers en organisaties veel mogelijkheden 
voor verbetering zijn. De gemiddelde bevlogenheid en betrokkenheid van 
medewerkers daalt als medewerkers langer dan twee jaar in dienst zijn. Bedenk 
wat de invloed op jullie organisatie is wanneer je samen met deze groep 
medewerkers tot oplossingen komt om dit om te buigen. Of wat er met de 
werkbeleving en dus inzet van medewerkers gebeurt als zij het gevoel krijgen dat 
de directie beter weet wat er op de werkvloer speelt.
 
We hopen dat dit rapport als inspiratie dient om het succes van jullie organisatie 
te vergroten door het nog beter afstemmen van goed werkgeverschap en goed 
werknemerschap. Om te spreken in de metafoor van de fietser in het eerste 
hoofdstuk: Wij wensen je veel rugwind toe! 

Tot slot
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Organisaties die goed in contact staan met hun medewerkers en klanten 
presteren het beste. En zijn bovendien leuker om voor te werken.
De eigen medewerkers en klanten zien namelijk haarscherp waar de organisatie 
verder kan verbeteren, waar de organisatie aan effectiviteit kan winnen en waar 
besparingsmogelijkheden liggen. Als je ze maar op de juiste manier om feedback 
en naar hun ideeën vraagt.

Feedback levert pas écht voordeel op, wanneer er ook iets mee gedaan wordt. 
Wanneer het daadwerkelijk leidt tot impact. Hier ligt dan ook de focus van 
Effectory. Het is belangrijk dat iedereen binnen de organisatie beschikt over de 
juiste handvatten om concreet aan de slag te gaan met gerichte feedback.

Uiteindelijk leidt dit tot beter presterende organisaties, een aantrekkelijker 
leef- en werkklimaat, producten en diensten die sneller innoveren en een 
samenleving waarbij meer rekening wordt gehouden met elkaar en met de 
omgeving. Dát is de missie van Effectory!
Dit realiseren we met verschillende feedbackinstrumenten rondom 
medewerkers en (interne) klanten. In Europa is Effectory marktleider op 
het gebied van medewerkersonderzoek, dat inmiddels veel verder gaat 
dan traditioneel tevredenheidsonderzoek. Juist zaken als bevlogenheid, 
betrokkenheid, leiderschap, efficiëntie en klantgerichtheid worden naar boven 
gehaald.

Bij Effectory werken ruim 130 professionals dagelijks met veel plezier en passie 
aan bovengenoemde thema's. Hiermee helpen we klanten met het inzichtelijk en 
meetbaar maken van succes, zodat zij dit succes verder kunnen uitbreiden.

Over Effectory
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Over het onderzoek

Jaarlijks mag Effectory bij zo’n 800 organisaties in Nederland binnen kijken 
om hen van feedback te voorzien van medewerkers en van klanten. Een 
deel  van de uitkomsten van deze onderzoeken vind je in dit rapport. Het 
werkbelevingsrapport is gebaseerd op de medewerkersonderzoeken die 
Effectory in 2013 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 werkgeverschap en goed werknemerschap. 
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 70,6%. De uitspraken geven daarmee een 
betrouwbaar beeld van de gemiddelde werkbeleving in Nederland anno 2013.
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