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Open organisatiecultuur gaat
hand in hand met een hoge eNPS
en sterke employee experience
Ieder jaar brengen we een benchmarkrapport medewerkerbeleving uit en ieder jaar voegen we op
basis van actuele ontwikkelingen een extra thema toe. Dat is dit jaar de organisatiecultuur. We hebben
dit toegevoegd vanwege de maatschappelijke onrust rondom meerdere gevallen van ongewenst en
ongepast gedrag. Over het algemeen heerst er binnen Nederland een open en goede organisatie
cultuur. Deze lijkt hand in hand te gaan met de hoge eNPS en sterke employee experience.

In de jaren voor COVID-19 spraken we over de ‘war for

een hoog niveau. Binden en boeien van het huidige personeels-

talent’. De arbeidsmarktkrapte nam verder toe, waardoor

bestand staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Dit zien

de positie van HR steeds prominenter werd. Thema’s als

we terug in de uitkomsten. Ook de werkdruk is afgenomen; het

employee experience, branding, medewerkermissie en

thuiswerken lijkt hierop zijn effect te hebben.

employee journey haalden toen dit rapport. Nog steeds is
de krapte op de arbeidsmarkt erg actueel.

Grote verschillen op branche- en generatieniveau
Niet alles is overal hetzelfde. We zien verschillen op branche-
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Effecten COVID-19 op medewerkerbeleving

en generatieniveau. De spreiding tussen resultaten is groter

Vorig jaar stond volledig in het teken van de effecten en

dan ooit kijkende naar het verschil in eNPS tussen de over-

gevolgen van de COVID-19-maatregelen. Toen concludeerden

heid (+26) en facilitaire dienstverlening (-9). We kunnen

we dat de pandemie een positieve impact heeft gehad op

stellen dat de employee experience hier echt anders is.

de werkbeleving van werkend Nederland door toenemende

In dit jaarlijkse rapport brengen we de belangrijkste KPI’s

aandacht voor het individu en het welzijn van de medewerkers.

in beeld hoe de employee experience zich in Nederland

Weet werkend Nederland dit vast te houden? Concluderend

ontwikkelt en maken we ook weer een uitstapje naar

kunnen we zeggen van wel. De resultaten zijn nog steeds van

de verschillende branches.
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Belangrijkste KPI’s
medewerkerbeleving
Gemiddeld waardeert werkend Nederland zijn/haar werk met een
7,4. In 2022 zien we een eNPS van +12. Binnen werkend Nederland
zijn er meer medewerkers die in sterke mate trots en betrokken zijn
dan medewerkers die dit niet zijn.
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Employee Net
Promoter Score

Wat is de eNPS?
Met de eNPS krijg je inzicht in het enthousiasme op basis van
één vraag; in hoeverre beveelt een medewerker de werkgever
aan bij vrienden/relaties? De achterliggende gedachte hierbij

Dé KPI om het enthousiasme van medewerkers te meten is de employee Net Promoter Score
(eNPS®). In de regel geldt: hoe meer tevreden de medewerkers zijn over zaken die zij belangrijk
vinden, des te enthousiaster ze zijn over het werken bij de organisatie. Enthousiaste medewerkers
zijn de ambassadeurs van de organisatie. Zij hebben een positieve impact op onder andere de
sfeer en op het team. Vaak zijn dit de medewerkers die een hoge mate van bevlogenheid laten
zien en daarmee emotioneel betrokken zijn bij het werk en de organisatie. Voor organisaties is
het dus belangrijk om het enthousiasme onder de medewerkers te vergroten.

is dat wanneer iemand enthousiast is over de werkgever, deze
ook wordt aanbevolen bij vrienden/relaties.
De eNPS® wordt gemeten op een 11-puntsschaal, waarbij
gevraagd wordt hoe waarschijnlijk het is dat je de organisatie
(werkgever) aanbeveelt bij anderen. De schaal loopt daarbij
van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk). Op
basis van de score worden de medewerkers ingedeeld naar
één van de groepen:

Inzicht in het sentiment van de medewerkers

Promoters zijn over het algemeen meer tevreden over de

Met de ‘doorvraag’ op de eNPS wordt meer inzicht ver

zaken die zij belangrijk vinden. Het kan betekenen dat een

kregen in de beweegredenen van medewerkers. Wat maakt

medewerker tevreden is over bepaalde aspecten, maar als

een promoter een promoter? Medewerkers benoemen in

dit relatief minder belangrijk wordt ervaren is de impact ook

hun open antwoorden elementen die ervoor zorgen dat zij

kleiner. Pas wanneer verwachtingen (in positieve zin) worden

enthousiast zijn of juist die zaken die zij nodig hebben om

overtroffen slaat deze tevredenheid om in enthousiasme. Dit

nog enthousiaster te worden. Als organisatie kun je ver

is bij een promoter veel meer het geval dan bij een passive.

beteringen realiseren door de ervaringen en verwachtingen

Een detractor daarentegen is een stuk minder enthousiast en

Deze drie groepen verschillen van elkaar in de mate waarin

van medewerkers in kaart te brengen. Daarmee krijg je meer

uit zich vaak ook negatiever. Dit heeft vaak een nadelig effect

zij jouw organisatie zouden aanbevelen en daarmee het

grip op de eNPS . Het enthousiasme blijft een persoonlijke

op het team en de organisatie.

enthousiasme wat zij uitstralen. Om inzicht te krijgen in

®

ervaring en heeft daarmee een persoonlijke verwachting
vanuit de medewerker. Voor de ene medewerker voldoet
een bepaald onderwerp aan de verwachting en kenmerkt
zich daarmee als promoter, terwijl een andere medewerker
een hogere verwachting heeft van hetzelfde onderwerp en
zich daarmee als passive kenmerkt.

Promoters

50%
Passives

19%
Detractors

Promoters: medewerkers die een 9 of 10
hebben geantwoord op de eNPS®-vraag.

•

Passives: medewerkers die een 7 of 8 hebben
geantwoord op de eNPS®-vraag.

•

Detractors: medewerkers die een 6 of lager
hebben geantwoord op de eNPS®-vraag.

de motieven van het aanbevelingsgedrag wordt er door

"Ik zou mijn organisatie als werkgever
aanbevelen"
31%

•

gevraagd op basis van het antwoord. Bijvoorbeeld de vraag
aan iemand die een 10 geeft: “Wat is de belangrijkste reden

+12

om jouw werkgever aan te bevelen?”
Op de volgende pagina worden de persona’s beschreven
op basis van de eNPS.
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31%

50%

van werkend Nederland
is promoter
Gemiddelde tevredenheid

van werkend Nederland
is passive
Gemiddelde tevredenheid

8,5

19%

van werkend Nederland
is detractor
Gemiddelde tevredenheid
5,8

7,3

10%

25%

geeft aan het komende
jaar te gaan solliciteren.

geeft aan het komende
jaar te gaan solliciteren.

50%
geeft aan het komende
jaar te gaan solliciteren.

Zij staan voorop bij vernieuwingen

De passive is gemiddeld betrokken bij

Detractors zijn minder ‘veranderbereid’

en zijn vaak ook de kartrekkers.

de organisatie. Bij deze groep is ook het

en zien eerder de onmogelijkheden

meest te winnen, omdat zij relatief te-

en zaken die mis kunnen gaan, dan de

Promoters zoeken sociale binding

vreden zijn, maar er ontbreekt net iets in

kansen die sommige ontwikkelingen

en zijn trots op wat ze doen.

het werk om echt het verschil te maken.

kunnen bieden.

De sfeer binnen de organisatie

Zij zijn vaak te herkennen aan het ge-

Detractors voelen zich minder betrokken

bruik van versterkende woorden, zoals

bij de organisatie en zijn het meest

dat het ‘beter’, ‘meer’ of juist ‘minder’

waarschijnlijk om de organisatie te

kan. Er is een bepaalde basis aanwezig

verlaten. De vraag is vervolgens wat

waar verder op gebouwd kan worden.

schadelijker is; een detractor die blijft

en de samenwerking zijn het
meest belangrijk in het werk en de
promoter is daar bovengemiddeld
tevreden over.

Waardering door aandacht vanuit de
leidinggevende en in de vorm van
salaris zijn bovengemiddeld belangrijk

en een negatieve impact op het team/
cultuur blijft houden of een mede
werker die de organisatie verlaat?

en belemmeren de passives om echt
enthousiast te zijn.”

Promoters

Passives

Detractors

Zijn de ambassadeurs van de organisatie en
hebben veelal een positieve impact op de cultuur.

Vormen vaak de middenmoot. Er gaan veel dingen goed, er
kunnen zaken beter, maar het kan ook zeker een stuk slechter.

Bevelen de organisatie niet aan en hebben
vaak een negatieve invloed op de cultuur.
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Gemiddelde
tevredenheid
Hoe tevreden is werkend Nederland over
zijn/haar werk? Dit hebben we onderzocht
door medewerkers verschillende werk
gerelateerde aspecten voor te leggen die
samen de hele medewerkerbeleving bepalen.
Vervolgens hebben medewerkers deze
aspecten beoordeeld op een zespuntsschaal
van ‘zeer goed’ tot en met ‘zeer slecht’. Er
was geen optie ‘neutraal’, waardoor de
medewerker ‘gedwongen’ werd een keuze te
maken tussen een (redelijk) goede of (rede
lijk) slechte ervaring. Deze ervaringen hebben
we vervolgens vertaald naar een rapportcijfer
(zeer goed = 10 tot en met zeer slecht = 1).

De gemiddelde tevredenheid van werkend Nederland is dit
jaar een 7,4. De vragenlijst is opgebouwd uit verschillende
onderwerpen die we hebben opgedeeld in drie categorieën:
Onderwerpen die het dichtst bij de medewerker

Top 3 hoogst scorend
Fysieke veiligheid
8,0
Het werk

staan: het werk, arbeidsomstandigheden en
emotionele en fysieke veiligheid.

7,7
De samenwerking
7,7

Onderwerpen rondom de mensen met wie de
medewerker (direct) samenwerkt: de direct
leidinggevende, samenwerking en communicatie.

Top 3 laagst scorend
Onderwerpen vanuit de organisatie: de visie en
strategie, managementteam, OR perspectief en

De communicatie
7,1

ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en regelingen.
Over het algemeen waardeert werkend Nederland de

Het management team (MT)
7,0

onderwerpen die het meest dichtbij de medewerker staan
het beste. Daarentegen zijn medewerkers het minst tevreden over onderwerpen die wat verder weg staan; onder

De OR
6,8

werpen vanuit de organisatie. Denk hierbij aan de OR en
het managementteam.
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Trots en betrokkenheid

Werkdruk

Trots en betrokkenheid zijn belangrijke voorspellers van de medewerkerbeleving.
Ze kennen een grote samenhang met het enthousiasme van de medewerkers.
Binnen werkend Nederland zijn er meer medewerkers die in sterke mate trots en
betrokken zijn dan medewerkers die dit niet zijn. Respectievelijk is 29% en 28%
van de medewerkers in sterke mate trots en betrokken. 

Wanneer een medewerker niet kan voldoen
aan de eisen die het werk aan hem/haar stelt
ontstaat er werkdruk. Mogelijke veroorzakers
zijn opgelegde druk vanuit de organisatie om
te presteren of de intrinsieke motivatie van
de medewerker zelf.

Mijn werkdruk is doorgaans...
4% 1% 4%
20%
Veel te hoog
Te hoog
Goed

Waar tevredenheid wordt gezien als positieve ervaring
van de medewerker met betrekking tot werkgerelateerde

"Ik ben trots om voor de organisatie
te werken"

onderwerpen, belichten trots en betrokkenheid meer de
emotionele en het gedragscomponent van de medewerker

medewerkers bij de organisatie toe. Betrokkenheid zien
wij dan ook als de mate waarin medewerkers zich inzetten
voor de organisatie en ‘hart hebben voor de zaak’. Ze willen

Te laag

uit het ‘Job Demands-Resources’- model. Dit model ver

Veel te laag

onderstelt dat hoge werkeisen (job demands) leiden tot

28%

49%

23%

beleving. Als de tevredenheid over werkgerelateerde
onderwerpen goed is, dan neemt de betrokkenheid van

Het thema werkdruk kent zijn theoretische onderbouwing

stressacties en ongezondheid, terwijl het beschikken

"Ik voel me betrokken bij mijn organisatie"
29%

50%

21%

motivatie, bevlogenheid en productiviteit. Gemiddeld
ervaart 20% van werkend Nederland een te hoge werkdruk. Van deze groep heeft 20% zich weleens ziekgemeld
vanwege de hoeveelheid werkdruk.

zich graag extra inspannen, zijn meer verbonden met de
organisatie en ze zijn dus ook loyaler.
Trots uit zich minder in het gedrag, maar meer in de gemoeds-

In sterke mate (keuze 9-10)

Het grootste risico voor uitval (bijvoorbeeld een burn-

Gemiddeld (keuze 7-8)

out) ligt in het percentage medewerkers dat een veel te

In zwakke mate / niet (keuze 0-6)

hoge werkdruk ervaart. Voor 4% van de medewerkers is

toestand van medewerkers. Een hoge mate van trots leidt

dit risico aanwezig. Over het algemeen ervaart 72% juist

tot meer motivatie van de medewerkers. Het stimuleert op

een goede werkdruk.

een positieve manier. Een belangrijk gegeven voor trots is de
mate waarin de doelen van de medewerkers overeenkomen

72%

over veel energiebronnen (job resources) leidt tot hogere

20%

heeft zich in de
afgelopen 12 maanden ziek gemeld
als gevolg van een te hoge werkdruk

4%

van de medewerkers loopt
het grootste risico op een burnout
(veel te hoge werkdruk)

met de doelen van de organisatie.
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2

Ontwikkelingen
in de tijd

In het tweede jaar van de COVID-19-pandemie kijken we opnieuw
naar de effecten op de werkbeleving. Waar we vorig jaar een stijging
op het enthousiasme, binding en tevredenheid zagen, is het voor
2022 de vraag of we dit hebben weten vast te houden.
De uitkomsten laten zien dat het de meeste organisaties gelukt is om de positieve
effecten van de coronasituatie te behouden. Zo zien we vergelijkbare scores op de
gevraagde onderdelen als in 2021. Een stabiele werkbeleving in tijden van COVID-19
is derhalve een prettig beeld .
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eNPS in de tijd
In 2021 zagen we de positieve impact die corona had op het enthousiasme van de medewerkers.
Voor het eerst was er een positieve balans zichtbaar en waren er meer promoters dan detractors
werkzaam in Nederland. Een van de elementen die hieraan bijdroeg was de aandacht vanuit de
organisatie/leidinggevende voor het individu. Maar ook de communicatie is bij veel organisaties
verbeterd, waardoor medewerkers beter op de hoogte zijn wat er speelt.
Voor 2022 was het de vraag of deze trend zou worden door-

voelbaar is, is het des te belangrijker dat medewerkers

gezet of dat organisaties weer terugvallen in ‘oude patronen’.

enthousiast zijn en blijven over de huidige werkgever.

Dat laatste blijkt niet het geval te zijn; sterker nog, de eNPS

Net als voorgaande jaren speelt ook de sfeer tussen

blijft op hetzelfde niveau als 2021; +12. Dat betekent dat

collega’s en binnen de organisatie een grote rol. Dit bleek

organisaties de positieve effecten van corona goed weten

bij organisaties waar mensen veelal thuis hebben gewerkt

vast te houden. Bijna 1 op de 3 medewerkers kenmerkt zich

soms nog wel een uitdaging. Maar ook hier zien we creatieve

als promoter en spreekt zich enthousiast uit over de werk-

oplossingen om ervoor te zorgen dat de binding onderling

gever. Zeker in sectoren waar de arbeidsmarktkrapte sterk

en met de organisatie sterk blijft.

eNPS in de tijd
eNPS

2022
31%

50%

19%

+12

19%

+12

2021
30%

51%

2020
26%

46%

29%

-3

2018
25%

46%

29%

-4

2017
19%
Promoters

49%
Passives

33%

-14

Detractors
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Tevredenheid
in de tijd
Net als bij de eNPS blijft de gemiddelde tevredenheid gelijk aan de score van 2021. Medewerkers
zijn zodoende nog steeds erg tevreden over de zaken in en rondom het werk.
Ten opzichte van de vragenlijst die in 2021 op een aantal

verder toe. Dit onderwerp is dit jaar onder een vergrootglas

punten is gewijzigd, wordt eenzelfde tevredenheidscore

gekomen vanwege gebeurtenissen in het nieuws. In hoofdstuk

gegeven van 7,4. Er zijn wel verschillen zichtbaar op de

4 gaan we hier nog verder op in.

thema’s, maar die zijn minimaal.
De balans tussen het werk en de privésituatie is, net als in
Medewerkers zijn nog altijd bovengemiddeld tevreden over de

2021, het meest belangrijk in het werk. Met het thuiswerken en

fysieke veiligheid, de samenwerking en het werk. De tevreden-

de flexibiliteit die in veel organisaties vaker geboden wordt, is

heid over de emotionele veiligheid neemt ook in 2022 weer

het bewaken van deze grenzen ook belangrijker geworden.

Deze aspecten zijn
blijven in 2022 het
belangrijkst

Gemiddelde tevredenheid in de tijd

7,4
7,0

7,4

7,1

6,7

1

De balans in de
werk- en privésituatie

2

De collegiale sfeer

3

De samenwerking

binnen de organisatie

met collega’s binnen
de afdeling

2017

2018

2020
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Deze aspecten zijn
in 2022 belangrijker
geworden
1

De hulp van mijn
collega’s wanneer dit
nodig is

2

Het vertrouwen in mijn
direct leidinggevende

3

Het gevoel van emotio
nele veiligheid binnen
mijn organisatie

2022
21

Trots en betrokkenheid
in de tijd

Werkdruk in
de tijd

Net als de eNPS en de tevredenheid blijft de
mate van trots en betrokkenheid in 2022 vrijwel
gelijk aan 2021. Ook hier zien we de positieve
effecten van COVID-19 in 2022 nog steeds
doorwerken. De binding met de organisatie blijft
sterk en ‘we’ zijn trots op wat we in de afgelopen
jaren met elkaar hebben weten te bereiken.

De werkdruk neemt in 2022 nog verder af. Anders
dan de eNPS en de tevredenheid blijft de werk
druk verder dalen. Dit is een positieve ont
wikkeling die hopelijk de komende jaren blijft
doorzetten. Een deel relateert de werkdruk nog
aan de coronapandemie, maar voor de meesten
staat deze inmiddels daar weer los van.

Werkdruk in de tijd
6%

6%

4%
3%

veroorzaker is voor een afnemende betrokkenheid. In de
jaren voor COVID-19 was dit een vaak gehoord argument om
deze ‘thuiswerkbeweging‘ juist niet in te zetten. Organisaties
weten daarmee steeds beter in te spelen op de behoeften
van de medewerkers en dit loont.
Wel zijn er verschillen zichtbaar tussen branches. De binding

Dat de ervaring op de binding met de organisatie een stabiel

af. Zo zijn er minder medewerkers die zich in sterke mate

Toch wordt er niet in elke branche een lagere werkdruk

beeld laat zijn, is een goed teken. We houden vast aan de

trots en betrokken voelen en zijn er juist meer medewerkers

ervaren. Voor de medewerkers binnen de sector installatie,

route die is ingezet en lijken niet ‘terug te vallen’ in oude

die deze binding niet of minder ervaren. Binnen ICT is dit

facilitaire- en financiële dienstverlening is de werkdruk juist

patronen die voor COVID-19 voor een verminderde binding

beeld precies omgedraaid. Daar lijkt de binding alleen maar

weer toegenomen. Medewerkers binnen het onderwijs en in

zorgden. Ook laat dit zien dat thuiswerken niet direct een

sterker te zijn geworden in 2022.

de zorg ervaren nog altijd de hoogste werkdruk.
De balans tussen werk en privé was in de afgelopen jaren
al een belangrijk thema voor medewerkers. De werkdruk is
daar sterk aan gelinkt. Het is dan ook goed om te constateren

2022
2021

Betrokkenheid
28%
29%

49%
48%

23%
23%

2022
2021

29%
28%

dat deze balans iets beter wordt gewaardeerd vergeleken

50%
51%

26%

46%

28%

2020

26%

50%

25%

Gemiddeld

In zwakke mate / niet

2 2 | INT EG RO N EM PLOYE E E XP E R IE N C E IN N E DE R L A ND 2 0 2 2

2018

2020
Te hoog

juist is toegenomen (28% heeft deze ervaring). Het is dus
ceptie en de ontwikkeling van werkdruk in de tijd.

2021

2022
Veel te hoog

28% ervaart dat de werkdruk
het afgelopen jaar is toegenomen,
dit komt volgens hen voornamelijk
door corona, personeelstekorten
en het uitvallen van collega's

64% ervaart dat de werkdruk het afgelopen
8% ervaart dat de werkdruk

zien. De feitelijke werkdruk ervaring neemt af, echter heeft

23%
20%

Dat werkdruk een perceptie is laten de resultaten ook duidelijk

belangrijk om rekening te houden met het verschil in perIn sterke mate

27%

jaar onveranderd is gebleven

men het gevoel dat het in vergelijking met een jaar geleden

2020

26%

met 2021.

21%
21%

28%

2017

in de professionele dienstverlening neemt bijvoorbeeld iets

Trots

4%

het afgelopen jaar is afgenomen,
dit heeft vooral te maken het af
nemen van het werkaanbod door
de coronamaatregelen, thuis
werken, of verandering van baan
23

Sollicitatiegedrag
In veel sectoren is er sprake van arbeidsmarkt
krapte. Het is moeilijk om goed personeel te
vinden en net zo moeilijk om goed personeel
te behouden. Juist daarom is het belangrijk
aandacht te blijven schenken aan de bestaan
de medewerkers en ervoor te zorgen dat zij
zich gehoord voelen.

"Ik heb het afgelopen jaar gesolliciteerd bij
een andere organisatie"

Een op de vier medewerkers geeft aan in het afgelopen jaar

"Ik ben het komende jaar van plan om te
solliciteren bij een andere organisatie"

te hebben gesolliciteerd bij een andere organisatie. Dit is

2022

26%

2021

27%

vergelijkbaar met 2021. Zo’n een op de vijf medewerkers is
het komende jaar van plan om te gaan solliciteren. Er is dus
een hoop beweging op de arbeidsmarkt.

2022
2021

18%
20%

Naast de medewerkers die al actief aan het kijken zijn,

Duidelijke relatie tussen
promoters en sollicitatiegedrag

is ook de vraag gesteld of medewerkers bij een vergelijkbaar baanaanbod (passieve manier van solliciteren) open
staan voor een nieuwe uitdaging. Een op de drie mede
werkers geeft aan bij een vergelijkbaar aanbod toch bij de
huidige organisatie te blijven. Maar een op de vier geeft
aan dat zij zelfs bij een vergelijkbaar aanbod (zelfde voorwaarden) in overweging willen nemen om over te stappen.
Meer salaris, betere arbeidsvoorwaarden of kortere reistijd
zijn vaak gehoorde redenen om een switch te maken naar
een andere organisatie. Maar wanneer dit niet wordt aan
geboden en medewerkers toch een overweging maken zegt
dit duidelijk iets over de loyaliteit aan de werkgever.
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Als een andere organisatie mij een baan
aanbiedt met dezelfde arbeidsvoorwaarden,
dan kies ik toch voor mijn organisatie

Er is een duidelijke relatie tussen promoters (medewerkers

Promoter

Detractor

die enthousiast zijn over de werkgever) en het sollicitatie

10%

33%

gedrag. Binnen deze groep heeft 10% het afgelopen jaar
gesolliciteerd of is dit van plan. Dit staat in scherp contrast
tegenover de detractors, waarbij 33% vorig jaar al heeft ge-

2022

33%

41%

27%

solliciteerd en zelfs 50% dit het komende jaar van plan is.

2021

33%

42%

25%

Dat de loyaliteit van de promoters sterker is, is ook duidelijk
te zien; 77% van de detractors staat open voor een ver

In sterke mate

Gemiddeld

In zwakke mate / niet

"Ik heb het afgelopen jaar gesolliciteerd
bij een andere organisatie"

gelijkbaar baanaanbod tegenover 7% van de promoters.

"Ik sta open voor aan vergelijkbaar
baanaanbod bij een andere organisatie"
Promoter

Detractor

7%

77%
25

3

eNPS per branche
Waar de resultaten voor geheel Nederland een stabiel beeld laten
zien ten opzichte van 2021, zijn er per branche grote verschillen aan
het ontstaan.
Het verschil tussen de hoogst scorende (overheid +26) en de laagst scorende branche
(facilitaire dienstverlening -10) is niet eerder zo groot geweest. We kunnen hier dus
echt spreken van een andere employee experience.
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eNPS per
branche
Iedere branche kent zijn eigen resultaat en
unieke uitkomsten.
Kijkend naar de stijgers en de dalers dan zitten de ICT,

Overheid

+26

2021

+19

industrie, onderwijs, overheid, transport en zorg en welzijn
in de lift. Voor het onderwijs en de zorg en welzijn is dit
opvallend; ondanks de hoge werkdruk lijken medewerkers
nog steeds enthousiast te zijn over hun werkgever.
De bouw en de financiële dienstverlening laten een
stabiele score zien in vergelijking met 2021. Zeker binnen

Zorg en welzijn

+23

2021

+15
ICT

de bouw lijkt er een sterke focus op employee experience

+16

te zijn onstaan. Dit is een goed teken als je dit bijvoorbeeld vergelijkt met de installatie en groothandel.
De branches die een lagere eNPS scoren dan in 2021
zijn de facilitaire dienstverlening, groothandel, installatie,
kennisintensieve dienstverlening en retail. Zeker de daling

Bouw

+18

+9

Transport en
logistiek

+10

+5

Retail

+5 +15

2021

+16

Industrie

+14

binnen de facilitaire dienstverlening is opvallend. In 2021

+9

Installatie

Groothandel

Kennisintensieve
dienstverlening

Facilitaire
dienstverlening

+9 +16

+2 +6

was de eNPS van +4 nog onder gemiddeld, in 2022 daalt
de eNPS verder naar -9! We kunnen concluderen dat er
binnen deze branche een hoop werk aan de winkel is.
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Onderwijs

+17

2021

+12

Financiële
dienstverlening

+12

+13

+5 +17

-9

+4
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Bouw: Aandacht
voor perspectief en
communicatie
In vorige benchmarkrapporten werd de branche
bouw en installatie als één beschouwd. Dit jaar
is dit losgekoppeld. Het enthousiasme en de
loyaliteit van de medewerkers scoorde in 2021
nog een eNPS van +16 en is dit jaar voor de
bouw gestegen naar een eNPS van +18.
Het werk in de bouw wordt als zeer plezierig ervaren.
Dit komt vooral door de duidelijkheid die geschept wordt
door de werkgever. Medewerkers weten wat van hen

Facilitaire dienstverlening:
Dalende werkbeleving en kritisch
op arbeidsvoorwaarden
eNPS in de bouw
eNPS

2022

33%

52%

15% +18

2021

32%

eNPS

52%

16% +16

2020

29%

39%

32%

De algehele werkbelevingstrend is negatief
binnen de facilitaire dienstverlening. Waar
vorig jaar het resultaat op het enthousiasme
(eNPS) nog positief was (+4), is deze nu
negatief: -9.
Opvallend hierbij is dat de branche twee dominante

eNPS

prioriteiten kent. Zowel de primaire als de secundaire

-3

arbeidsvoorwaarden worden als bovengemiddeld belangrijk gezien en scoren lager dan gemiddeld.

eNPS in de facilitaire dienstverlening
2022

18%

eNPS

54%

28%

2021

eNPS

45%

30%

25%

2020

28%

-9

+4
eNPS

41%

31%

-3

wordt verwacht en weten waar de informatie beschikbaar
is om het werk uit te voeren. Dit straalt zich ook uit naar
de communicatie tussen en binnen de afdelingen.

Promoter (33%):

Naast dat medewerkers minder enthousiast zijn, is de

Promoter (18%):

"Goede werkgever die balans geeft

tevredenheid over het werk en de werkgever afgenomen.

tussen werk en privé." 

Zo dalen de resultaten met betrekking tot de doorgroei-

"Prettige werksfeer en fijne contacten" 

Aandachtspunten voor de bouw richten zich op het

mogelijkheden en het managementteam.

perspectief voor en de ontwikkeling van de medewerkers.

Passive (52%):

Hier wordt dit jaar minder op gescoord. Belangrijk is om

"Arbeidsvoorwaarden inrichten op

hier wel de focus op te houden om medewerkers te
behouden. De arbeidsvoorwaarden en regelingen zijn

behoud van medewerkers"

gelijk gebleven. Blijf ervoor zorgen dat dit zo blijft of

Passive (54%):

Wel zijn medewerkers bovengemiddeld tevreden over de

"Meer duidelijkheid geven, minder ruis

beschikbare middelen om het werk te doen, de collegiale

op de lijn"

sfeer, interne samenwerking en de vrijheid in het werk.
Het lijkt er dus op dat zaken rondom het werk goed zijn

Detractor (28%):

verbetert anders zullen medewerkers wellicht alsnog

Detractor (15%):

georganiseerd, dit is in het verleden wel eens anders ge-

"Zwaar werk, laag salaris, geen

gaan switchen van baan.

"Slecht support van management"

weest. Toen haalde bijvoorbeeld de beschikbare middelen

pensioenopbouw, geen mogelijkheid

om het werk te kunnen doen nog de prioriteitenlijst.

tot studeren of hogerop te komen"
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Groothandel: Enthousiasme
neemt af, blijf focus houden
op de fysieke veiligheid

Financiële dienstverlening:
De sleutel ligt bij het
management
Binnen de financiële dienstverlening
constateren we een kleine daling van het
enthousiasme ten opzichte van 2021. De
eNPS daalt van +13 naar +12, maar is nog
een stuk positiever in vergelijking met de
eNPS van -2 in 2020. De algehele tevreden
heid binnen de financiële dienstverlening
is gelijk gebleven met een 7,3.
De arbeidsomstandigheden en het werk worden net

eNPS in de financiële dienstverlening
2022

30%

eNPS

51%

18%

2021

31%

eNPS

50%

19%

2020

28%

+12

41%

30%

+13

belangrijk ervaren, maar wordt kritischer beoordeeld door
de medewerkers ten opzichte van 2021. Hierin worden
vooral de leiderschapskwaliteiten en de coaching en

het een prioriteit is.
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veiligheid onder de medewerkers is afgenomen. Dit komt
met name door het verkrijgen van te weinig informatie

-2

om het werk uit te kunnen voeren.

28%

56%

21%

51%

22%

2020

22%

+2
eNPS

+6
eNPS

47%

32%

werking met de collega’s en de prettige sfeer. De balans

Promoter (23%):

"Prettige werksfeer, goede secundaire

tussen werk en privé is goed op orde en er wordt veel

"Een bedrijf met een visie en

arbeidsvoorwaarden" 

aandacht aan besteed. Aandachtspunten moeten zich
meer richten op de fysieke veiligheid. Weliswaar wordt
er qua tevredenheid hierover in het geheel goed gescoord, maar is er in 2022 wel een daling ingezet.

"Meer openheid en transparantie"

opzichte van het eigen team en de sfeer met de collega’s.
scoort dan weer lager maar is nog niet zo belangrijk dat

2021

het inzetten van de werktijden is afgenomen. De fysieke

23%

eNPS

Promoter (30%):

Passive (51%):

De communicatie en samenwerking tussen afdelingen

De belangrijkste reden hiervoor is dat de flexibiliteit in

2022

-10

De kracht van de branche blijft nog steeds de samen-

motivatie gemist.
Wat verder opvallend is, is de positieve beoordeling ten

eNPS in de groothandel

eNPS

als in 2021 bovengemiddeld goed beoordeeld door de
medewerkers. De direct leidinggevende wordt als zeer

Na een sterke stijging in 2021 stagneert de
eNPS binnen de branche groothandel. Deze
daalt van +6% naar +2%.

Wat als laatste nog bijzonder is aan de groothandel is

Detractor (18%):

"Slechte secundaire arbeidsvoorwaarden"

hele fijne collega’s.”
Passive (56%):

“Betere opleidings- en doorgroeimogelijkheden.”

het feit dat 34% van de medewerkers van plan is om
aankomend jaar te gaan solliciteren. Dit percentage

Detractor (21%):

ligt beduidend hoger dan het gemiddelde van werkend

“Te veel personeelswisselingen.”

Nederland.
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ICT: Meer aandacht direct
leidinggevende voor mede
werkers werpt zijn vruchten af
De eNPS was van -3 in 2020 naar +9 in 2021
al flink gestegen. Deze trend zet zich door in
2022 met nog eens een stijging van +7. De
eNPS voor de ICT-sector is nu +16. Redenen
voor deze stijging liggen vooral bij de direct
leidinggevende, de arbeidsomstandigheden en
meer perspectief en ruimte voor ontwikkeling.

Industrie: Fysieke
veiligheid wederom
goed gewaardeerd

eNPS in de ICT
2022

eNPS

35%

45%

20%

2021

30%

eNPS

48%

22%

2020
In 2021 was de direct leidinggevende nog een aandachts-

24%

+16

+9
eNPS

49%

27%

Het enthousiasme en de loyaliteit binnen de
branche industrie is wederom gestegen. Na de
enorme sprong van de eNPS-score van -10 in
2020 naar +9 in 2021 is de eNPS in 2022 nu
+14. Ofwel: een stijging van +5 in een jaar tijd.
Dit komt vooral doordat er meer perspectief
geboden wordt en meer ontwikkelmogelijk
heden aanwezig zijn.

-3

eNPS in de Industrie
2022

33%

De fysieke veiligheid is al jaren een zeer belangrijk onder-

kwaliteiten werden in 2021 nog beoordeeld met een 6,9

werp binnen de industrie en wordt nog steeds als beste

19%

48%

2021

28%

53%

19%

46%

32%

Promoter (35%):

beoordeeld. De score is onveranderd ten opzichte van

Promoter (33%):

werknemer krijgt van zijn leidinggevende is toegenomen.

"Voldoende uitdaging in mijn werk." 

2021. De samenwerking met collega’s, de vrijheid in het

"Sfeer, waardering en

uitvoeren van het werk gecombineerd met de middelen

opleidingsmogelijkheden."

de direct leidinggevende. Ook de betere ervaring ten
aanzien van de beschikbare middelen en de werk-privébalans zorgen voor deze positieve ontwikkeling.
Toch zijn er ook prioriteiten binnen de ICT en zaken die

Passive (45%):

voorwaarden, de interne communicatie en de balans in de
werk en privésituatie. Hier dient meer aandacht voor te
zijn vanuit de werkgever.
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tevreden medewerkers.
Aandachtspunten liggen met name bij communicatie

personeel."

tussen de afdelingen en de mate waarin de medewerkers
weten wat er binnen de organisatie speelt. Het manage-

"Geen toekomst voor jonge instromers."

Passive (48%):

"De arbeidsvoorwaarden van huidige

personeel en minder praten over

Detractor (20%):

-10

om het werk uit te voeren, zorgen voor enthousiaste en

"Opleidingen, beter luisteren naar

beter kunnen. Zo zijn medewerkers kritisch op de arbeids-

+9
eNPS

en is nu gestegen naar een 7,4. De waardering die de
Hierdoor is er meer vertrouwen tussen de werknemer en

+14
eNPS

2020

22%

punt, maar deze is nu flink verbeterd. De leiderschaps

eNPS

mentteam speelt hierin een belangrijke rol. Denk hierbij
aan het scheppen van duidelijkheid en zichtbaar zijn voor
de medewerkers.

medewerkers beter managen in plaats
van dure nieuwe mensen aannemen."
Detractor (19%):

"Te veel wisselende personeelsleden."

35

Installatie: Direct
leidinggevenden
zijn aan zet
In de vorige benchmarkrapporten werd de bouw
en installatie als één beschouwd. Dit jaar is dit
losgekoppeld. Het enthousiasme van de mede
werkers scoorde in 2021 nog een eNPS van +16
en is dit jaar voor de installatiebranche gedaald
naar een eNPS van +9. Na de stijging van 2020
naar 2021 is er nu een daling te zien van -7.

Kennisintensieve dienstverlening: Belangrijke rol
voor het management
eNPS in de Installatie
2022

31%

eNPS

22%

47%

2021

32%

eNPS

52%

16% +16

2020
Direct leidinggevenden zullen vaker hun afspraken moeten
nakomen en hun waardering naar de medewerkers moeten

29%

+9

eNPS

39%

32%

-3

uitspreken. Dit komt de laatste jaren meer terug in de

De afgelopen jaren steeg de eNPS in de
kennisintensieve dienstverlening, maar dit
jaar zijn de loyaliteit en het enthousiasme
fors gedaald. De eNPS was in 2021 +17 en
is in 2022 +5. Dit is een daling van -12.
Reden hiervoor is onder meer dat voor veel medewerkers
de visie en strategie niet meer helder zijn. Het vertrouwen
in het management is daardoor dan ook minder geworden.
De medewerkers hebben niet het gevoel dat het manage-

managementteam neemt af en de medewerkers vinden dat

Promoter (31%):

In de huidige arbeidsmarkt spelen arbeidsvoorwaarden

de afstand naar de werkvloer te groot is. Aangezien de visie

"Goede samenwerking met collega’s" 

een belangrijke rol. Uit dit onderzoek blijkt dat de mede

en strategie niet helder zijn, hebben de medewerkers het ge-

werkers niet tevreden zijn met het huidige pakket aan

Passive (47%):

Binnen de installatiebranche worden de fysieke veilig-

"Zorgen voor net wat betere

heid en emotionele veiligheid als hoogste gewaardeerd.

arbeidsvoorwaarden"

Zodoende wordt hier voor de medewerkers een veilige

27%

eNPS

52%

21%

2021

eNPS

34%

49%

17% +17

2020

29%

+5

eNPS

41%

30%

-2

secundaire arbeidsvoorwaarden en de informatievoor
ziening daarover. Om nieuwe medewerkers aan te trekken

Promoter (27%):

"Fijne werksfeer, leuke collega’s
en interessante projecten" 
Passive (52%):

en huidige medewerkers te behouden is dit een zeer

"Betere balans werk-privé; niet alleen

belangrijk punt. Perspectief en ontwikkeling zijn voor het

maar over geld praten"

behoud van medewerkers een belangrijke factor.

werkomgeving gecreëerd. De collegiale sfeer en de

Detractor (22%):

samenwerking tussen de afdelingen worden dan ook

"Slechte communicatie tussen de

als zeer goed ervaren.

verschillende afdelingen.”
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2022

ment weet wat er speelt binnen de organisatie.

onderzoeken binnen de installatie. Het vertrouwen in het

voel dat er niet samen een gedeeld doel nagestreefd wordt.

eNPS in de Kennisintensieve Dienstverlening

Detractor (21%):

"De managementstijl is onduidelijk"

37

Onderwijs: Stijgend
enthousiasme ondanks
turbulente ontwikkelingen
Het afgelopen jaar is vooral binnen het
onderwijs turbulent geweest. De branche is
echt getest op de mate van flexibiliteit en
aanpassingsvermogen van de medewerkers.
Ondanks al deze aanpassingen is de mede
werkerbeleving wederom gestegen. Zowel
het enthousiasme (de eNPS) als de trots en
betrokkenheid laten een stijging zien.
Net als voorgaande jaren staat de werkdruk nog steeds

Overheid: Balans in werk en
privé bepalende factor voor
toename enthousiasme

eNPS in het onderwijs
2022

33%

eNPS

50%

17%

2021

30%

eNPS

52%

18%

2020

28%

+17

+12
eNPS

54%

17% +11

hoog op de agenda. Het onderwijs ervaart zelfs van alle

De afgelopen jaren laten een stijging in
enthousiasme zien. Dit heeft vooral te maken
met het toenemen van het aantal promoters
en daarmee een groeiende groep mede
werkers die bovengemiddeld enthousiast
is over de werkgever.
In 2022 geeft zelfs 37% aan dat zij bovengemiddeld
enthousiast zijn en positief praten over de werkgever.
De balans tussen het werk en de privésituatie is een van

eNPS in de Overheid
2022

eNPS

37%

52%

11% +26

2021

eNPS

29%

61%

10% +19

2020

22%

eNPS

48%

30%

-8

de belangrijkste elementen in het werk. Dit zorgt ervoor

branches in Nederland de hoogste werkdruk. Het is daar-

Promoter (33%):

dat het enthousiasme hoog is en heeft voor medewerkers

Promoter (37%):

om ook niet gek dat er vooral prioriteiten liggen bij zaken

"Fijne werksfeer met oog voor de
mensen die er werken" 

een grote impact op de hele werkbeleving.

"Stabiele werkgever, werkzekerheid en
een goede balans tussen werk/ privé." 

als voldoende tijd voor het werk en een goede balans in
de werk- en privésituatie.
Wat verder aandacht vraagt, is de direct leidinggevende.
Werknemers binnen het onderwijs missen een stuk waardering en zijn kritischer op de leiderschapskwaliteiten.

Het salaris blijft een kritisch onderwerp, maar het belang

Passive (50%):

hiervan lijkt kleiner te worden in vergelijking met voor-

"Betere communicatie en meer onder
steuning tijdens moeilijke situaties"

gaande jaren.

Detractor (17%):

"Op dit moment is er veel onrust,
wisselend personeel en vernieuwing
van de organisatie waardoor de
werkdruk toeneemt.”
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Tevens ligt er een actie bij de direct leidinggevende. Deze
dient de afspraken beter na te komen en meer vertrouwen
te geven in de individuele medewerker. Als laatste wordt
er een bepaalde mate van afwisseling en uitdaging gemist
in het werk.

Passive (52%):

"Meer digitale mogelijkheden en betere
verschaffing van digitale apparaten"
Detractor (11%):

"De slechte communicatie en
bureaucratische interne processen"
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Retail: Medewerkers
missen aandacht en
waardering
Binnen de retail hebben medewerkers het
de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad.
Het tweede jaar in de coronapandemie lijkt
daarmee extra zwaar te zijn geweest.

Transport: Aanwezigheid van middelen
en fysieke veiligheid dragen bij aan
enthousiaste medewerkers
eNPS in de Retail
2022

eNPS

27%

50%

23%

2021
Het aantal promoters neemt af en detractors neemt toe.
Het is een van de weinige sectoren waar de eNPS juist
daalt in plaats van toeneemt. De aandacht voor medewerkers wordt hierin vooral gemist en mensen voelen
zich niet gezien en gehoord.

eNPS

33%

49%

18%

2020

13%

+5

Wederom daalt het aantal detractors binnen de
branche transport. Dit is al voor het derde jaar
op rij. De eNPS neemt hierdoor verder toe en de
groep promoters stijgt.

57%

30%

+15

eNPS in de Transport
2022

31%

eNPS

47%

21%

2021
De middelen en fysieke veiligheid zijn onderwerpen die een
hoge impact hebben op de werkbeleving. Deze items scoren

eNPS

ook bovengemiddeld op tevredenheid en zorgen ervoor dat

-18

medewerkers enthousiast zijn en blijven over de werkgever.
De onvrede over het salaris en de communicatie belemmeren

30%

eNPS

46%

25%

2020

33%

+10

+5
eNPS

39%

28%

+4

een grote groep medewerkers om ook enthousiast te zijn over
Ook het gebrek aan waardering is zichtbaar en betreft
dan zowel de waardering vanuit de organisatie/leiding
gevende als de waardering in de vorm van het salaris.
Medewerkers ervaren wel een hechte en sterke sfeer
binnen het eigen team. Zo is de samenwerking en
communicatie goed en heeft de medewerker een sterk
gevoel van emotionele en fysieke veiligheid.

Promoter (27%):

"Goede sfeer onder collega's en werk
gever heeft oog voor zijn personeel." 
Passive (50%):

"Betere communicatie, salaris en
arbeidsvoorwaarden."
Detractor (23%):

"Er is geen waardering voor je inzet
en ik voel mij daardoor niet gehoord."
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de organisatie.

Promoter (31%):

Passive (47%):

Detractor (21%):

“Goede werkgever. Je bent
onderdeel van de organisatie.
Alles klopt, zoals het salaris dat
op tijd wordt betaald en goed
materiaal dat beschikbaar is
om mee te werken.”

“In de organisatie zitten veel
lagen. Ik heb vaak het idee dat
mensen in de top niet weten wat
wij op de werkvloer doen en wat
voor impact sommige van hun
keuzes hebben.”

“Er is een ongelijke behandeling tussen medewerkers.
De communicatie is slecht
en het salaris is te laag voor
wat er gevraagd wordt.”

41

Zorg en welzijn: Stijging
enthousiasme binnen de
branche zet door
Ondanks dat werkdruk een issue blijft - zorg
en welzijn heeft na het onderwijs de hoogst
gemeten werkdruk - stijgt de algehele werkbeleving en het enthousiasme richting de
werkgever. Dit komt doordat zowel het
aantal promoters toeneemt en het aantal
detractors afneemt.

eNPS in de zorg en welzijn
2022

eNPS

35%

53%

12% +23

2021

30%

eNPS

55%

15% +15
eNPS

2020
Hoewel werkdruk een belangrijk thema is, worden

25%

52%

23%

+1

zaken als tijd voor het werk niet direct benoemd als
prioriteit. De acties en verbeterpunten liggen meer bij
de aansturing van de organisatie (het managementteam)
en de direct leidinggevende. Ook opvallend is de hoge
mate van belang ten aanzien van de (secundaire)
arbeidsvoorwaarden.
Wat als kracht gezien kan worden is de afwisseling en
vrijheid in het werk. De sfeer en de benodigde hulp
van collega’s scoren bovengemiddeld hoog. Als laatste

Promoter (35%):

“Erg dankbaar en interessant werk,
geen dag is hetzelfde.”
Passive (53%):

“Betere communicatie, minder
wisselingen leidinggevenden.”

haalt de medewerker binnen de zorg en welzijn veel
voldoening uit het werk.

Detractor (12%):

“Er wordt niet goed geluisterd naar de
medewerkers en de hoge werkdruk.”
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4

Open
organisatiecultuur

Aan het begin van 2022 werd Nederland opgeschrikt door enkele schrijnende gevallen van
ongewenst gedrag op het werk. In dit hoofdstuk belichten we dit thema en bekijken we het
vanuit een breder perspectief. We zoomen in op in hoeverre werkend Nederland een ‘open
organisatiecultuur’ heeft.

Voordat we de diepte ingaan, is het goed om te kijken naar

Emotionele veiligheid

geslacht, leeftijd) en de onzichtbare (gender, religie, cultuur,

Emotionele veiligheid

een definitie van een open organisatiecultuur. Er zijn meer-

Op basis van onze data kunnen we stellen dat werkend

karakter, overtuigingen, politiek, etc.) verschillen.

dere definities en theorieën beschikbaar over dit onderwerp.

Nederland zich ‘emotioneel veilig’ voelt. De tevredenheid is

Het gevoel van emotionele veiligheid binnen mijn
organisatie

De gemene deler hierbij zijn de bestaande normen en waar-

ten opzichte van 2021 ook gestegen naar een 7,7. Zo hebben

Als we kijken naar werkend Nederland dan zien we dat

den in een organisatie waarbij normen bepaalde gedragsre-

medewerkers over het algemeen het gevoel dat ze voor een

er over het algemeen een goede samenwerking bestaat

gels zijn en waarden onze overtuigingen. Samen bepalen ze

organisatie werken die ‘open’ is, waarbij ze zaken met hun

binnen een organisatie; tussen vrouwen en mannen, maar

wat het sociaal geaccepteerde gedrag is van de mensen in

leidinggevende en met hun directe collega’s prima kunnen

ook tussen mensen met culturele achtergronden. Wederom

dezelfde organisatie.

bespreken. Wel is er een opvallend verschil gemeten binnen

zien we hier een opvallend verschil tussen generatie Z

de verschillende generaties. Zo ervaren babyboomers (geboren

en de babyboomers. Voor generatie Z is de samenwerking

In dit onderdeel van het landelijke benchmarkonderzoek

tussen 1945 en 1964) een veel sterkere emotionele veilige

tussen mannen en vrouwen voor meer dan 40% iets waar

hebben wij gekeken naar:

omgeving dan de generatie Z (geboren tussen eind jaren 90

nog hard aan gewerkt moet worden om deze te verbeteren,

•

Emotionele veiligheid: in welke mate kunnen zaken

en 2015) . Voor generatie Z is het vooral lastig om dit soort

terwijl dit bij de babyboomers amper wordt herkend. Ook

Gemiddelde per generatie

bespreekbaar worden gemaakt binnen de organisatie?

onderwerpen te bespreken met de leidinggevende.

tussen sectoren zijn er grote verschillen. Zo voelt 41% van

6,6
7,7

•
•

Diversiteit: in welke mate kunnen verschillende 'soorten'

de medewerkers binnen de facilitaire dienstverlening zich

mensen met elkaar samenwerken?

Diversiteit

geen volwaardig lid van de organisatie. Dit is ruim meer dan

Inclusiviteit: in welke mate worden verschillen tussen

Diversiteit gaat over de soorten verschillen die we met

in andere sectoren.

mensen gerespecteerd op de werkvloer?

elkaar kunnen ervaren. Over de zichtbare (huidskleur,
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7,7
De mate waarin ik zaken bespreekbaar kan maken
binnen mijn team/afdeling

7,7
De mate waarin ik zaken bespreekbaar kan maken
met mijn leidinggevende

7,6

Generatie Z
(<23 jaar)
Generatie X
(37-57 jaar)

7,4
7,7

Millenials
(23 - 37 jaar)
Babyboomers
(>57 jaar)
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Inclusiviteit

gevolgen, worden er verschillende denkbeelden en

Als verschillen tussen mensen er mogen zijn en worden

perspectieven gewaardeerd en is de organisatie vrij van

gerespecteerd, dan spreken we van inclusie. In je werk-

intimidatie en discriminatie. Helaas zijn de beslissingen

omgeving betekent dit dat je niet wordt uitgesloten, maar

die leidinggevenden nemen niet altijd eerlijk. Dit kan

het gevoel hebt dat je ‘meedoet’ en ‘erbij hoort’.

in bijna 40% van de gevallen nog een stuk beter. Zeker
in sectoren waar leidinggevenden vaak doorgroeien

In 76% van de gevallen ervaart werkend Nederland dat

vanwege hun ervaring en niet altijd vanwege hun

medewerkers binnen de organisatie met respect worden

leidinggevende kwaliteiten. Binnen de branches

behandeld. In ongeveer 70% van de organisaties kunnen

installatie, industrie, facilitaire dienstverlening, retail

medewerkers openlijk hun mening geven zonder negatieve

en transport valt hier nog veel te winnen.

Inclusiviteit

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Waar ik werk worden we met respect behandeld

76%

18%

6%

Mijn organisatie heeft een werkomgeving die vrij is van intimidatie en discriminatie

71%

22%

7%

Ik kan openlijk mijn mening uiten zonder angst voor negatieve gevolgen

69%

22%

9%

Mijn organisatie heeft een werkomgeving waarin verschillende denkbeelden en perspectieven worden gewaardeerd

68%

25%

7%

De leidinggevenden in mijn organisatie nemen eerlijke beslissingen m.b.t. medewerkers

62%
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27%

11%
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5

Over
Integron

vragen bestaan. Ook worden alleen medewerkers uit
genodigd voor wie het thema relevant is. Dit kunnen dus

Als toonaangevend onderzoeks- en adviesb ureau in Nederland weten we al bijna 30 jaar als
geen ander hoe belangrijk klanten en medewerkers voor organisaties zijn. Met 35 enthousiaste
professionals helpen we jaarlijks ruim 300 organisaties het beste uit klant en medewerker te
halen. Dat doen wij aan de hand van verkregen inzicht via objectief kwantitatief en kwalitatief
onderzoek naar de medewerkers- en klantbeleving.

Continu medewerkerfeedback:
	Continu inzicht en verbeteren (wekelijks / maandelijks)

alle medewerkers zijn, maar ook een specifieke groep.

onderzoek naar de eNPS binnen jouw organisatie.

Een medewerkersonderzoek eenmalig doen heeft dan ook

Employee journey onderzoek:

weinig zin. Het is een continu proces dat geborgd en gecontroleerd moet worden binnen de organisatie. Hét alternatief

	Doorlopend weten hoe de medewerker onderdelen
van de journey ervaren.

voor traditioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek is
de employee journey in beeld brengen middels medewerkerfeedback of continu programma’s.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO):
	Eens per (twee) jaar een breed onderzoek naar
alle facetten in en rondom het werk.

Onze onderzoeksoplossingen

kan verbeteren, ontwikkelen en onderscheiden. We spelen

Werken aan de medewerkerbeleving met
Integron: een continu en integraal proces

Integron adviseert je over de juiste methodiek, middelen en

Inzicht

effectief in op de zichtbare tendens naar vaker en meer

Onderzoek doen is geen doel op zich en wordt alleen een

frequentie. We hebben een breed aanbod aan onderzoeks-

Het onderzoek is afgerond. De resultaten geven inzicht

continu inzicht. Oprechte aandacht voor elkaar en onze op-

succes als je werkt vanuit een plan. Daarnaast bereik je niks

oplossingen waarmee we de medewerkerbeleving van jouw

in waar jouw organisatie staat. Nu is het tijd om de diverse

drachtgevers staat bij ons voorop. Werk je bij, of samen met

zonder goede opvolging. Steeds meer organisaties doen

organisatie inzichtelijk maken.

stakeholders intern en extern te informeren. Het doel is

Integron dan ben je gegarandeerd van een vooral leuke en

thematisch medewerkersonderzoek als onderdeel van een

plezierige relatie. Sta je voor een uitdaging? Samen zetten

langere termijn strategie. Medewerkers worden vaker uit

we onze schouders eronder en streven we naar het beste

genodigd met een gerichtere vragenlijst. Dit komt meestal

	Vaker informatie over relevante onderwerpen

resultaat, zowel ontzorgend als in co-creatie.

neer op twee tot vier metingen per jaar die uit vijf tot tien

en thema’s voor groepen medewerkers.

We bieden inzichten waarmee een organisatie zich gericht

om gericht een tastbaar verschil te maken naar jouw medeMedewerkerfeedback-programma:

werkers en klanten. Het verkregen inzicht presenteren via
(deel)rapporten, infographics, motion graphics en ons online
intelligence dashboard. Hierin heb je realtime inzicht in de
resultaten van je onderzoek.

Tevreden en bevlogen medewerkers zorgen
voor loyale en terugkerende klanten

Advies en training

Een goede interne organisatie zorgt voor tevreden en loyale

Echt werk maken van de inzichten is een grote uitdaging

medewerkers die uiteindelijk impact hebben op de tevreden

en klinkt vaak makkelijker dan het is. Het doel is om gericht

heid en loyaliteit van klanten waardoor omzet en winst toe-

een tastbaar verschil te maken naar jouw medewerkers

nemen. Klant- en medewerkersonderzoek is daarbij sterk met

en klanten. Daarvoor heeft Integron diverse advies- en

elkaar verbonden en onmisbaar voor organisaties die continu

trainingsproducten ontwikkeld.

willen verbeteren en het beste resultaat willen behalen.
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Opvolging op strategisch, tactisch en
operationeel niveau; het 1-2-3-spel

Operationeel niveau / medewerkers:

Door het 1-2-3-spel te spelen, worden resultaten zowel

via sessies / training (HR/P&O).

Bijdrage denken vanuit het individu, alleen of gegroepeerd

op strategisch, tactisch als operationeel niveau gedeeld
en geborgd in je organisatie.

Employee journey mapping
Wil je bevlogen, tevreden en gelukkige medewerkers creëren

Strategisch niveau / directie:

of wil je begrijpen waarom bijvoorbeeld het verzuim binnen

Aansluiten op beleid, en ontwikkeling van visie en idee

je organisatie zo hoog is? En wil je het HR team en managers

voor het vervolg.

bewust maken van de beleving van medewerkers binnen de
organisatie? Dan is het in kaart brengen van de employee

Tactisch niveau / management:
Organiseren van eigenaarschap en verantwoordelijkheid
voor uitkomsten en acties in de organisatie.
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journey een mooie oplossing.
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