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sinds 1974 meet het internationale onderzoeksinstituut isr in Neder-
land de opinies van medewerkers binnen middelgrote en grote organisa-
ties. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de mate van voldoening die 
medewerkers krijgen van het werk dat ze doen, de mate waarin ze aange-
ven goed te worden geleid, hun algehele arbeidstevredenheid en andere 
gerelateerde werkaspecten. Recent is hieraan een belangrijke dimensie 
toegevoegd, namelijk de mate van betrokkenheid die een werknemer voelt 
bij zijn of haar werkgever. Behalve het inzichtelijk maken van de mate van 
betrokkenheid van medewerkers houdt  isr zich vooral bezig met onder-
zoek naar datgene wat binnen een organisatie betrokkenheid het meest 
nadrukkelijk beïnvloedt, en hoe betrokkenheid en (financiële) prestaties 
nadrukkelijk met elkaar verband houden. In deze bijdrage willen wij een 
poging doen inzicht te verschaffen in de tevredenheid met en de betrok-
kenheid bij hun werk van werknemers in Nederland. 

Voor deze studie concentreren wij ons op een aantal vragen / stellingen, 
waarvoor data beschikbaar zijn die ruim terug gaan in de tijd, en die zowel 
de meer intrinsieke elementen van werk (voldoening, tevredenheid) als 
strategische aspecten (leiding, richting, betrokkenheid) omvatten. Voor-
beeldvragen zijn onder meer:

Nederlandse werknemer  
‘vindt het allemaal wel best’

Nederlandse werknemers blijken best tevreden over 
hun werk en zijn zeer ‘baanvast’. Waar in het verleden 
vaak werd aangenomen dat tevreden medewerkers 
voldoende garantie boden voor succes, heeft recent 
onderzoek duidelijk gemaakt dat uitsluitend tevredenheid 
een onvoldoende graadmeter is.

door Ruud Jansen Venneboer

Senior consultant, werkzaam bij isr
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1  Alles in overweging genomen, hoe tevreden bent u om bij xyz  
te werken?

2  Ik vind het moeilijk een balans te vinden tussen mijn werk en  
mijn privé-leven ( ‘Oneens’ is het gunstige antwoord) 

3  Ik vind dat ik mogelijkheden heb tot persoonlijke groei en  
ontwikkeling bij xyz

4  Volgens mij wordt  xyz goed geleid
5  Ik ben er trots op bij   xyz te behoren
6  Ik zou   xyz aanraden als een goed bedrijf om voor te werken

Waar dit relevant is, zullen we pogen verklaringen te vinden voor de resul-
taten zoals we deze zien, zonder ze geheel te willen kunnen uitleggen. 
Om die reden leggen we de nadruk in dit artikel vooral op wat we zien, en 
minder op waarom we het zien. Als zodanig zien we deze bijdrage vooral 
als een illustratie van de diverse artikelen in deze uitgave die juist opinië-
rend van aard zijn.

Aandacht voor zelfexpressie en tevredenheid

Traditioneel is ‘plezier in het werk’ op zijn gunstigst te zien als een pret-
tige bijkomstigheid en niet iets waar een werkgever per definitie aandacht 
aan moest besteden. Hoewel rond het einde van de negentiende eeuw het 

welzijn van arbeiders langzaam 
aan aandacht won, ging het hier 
vooral om basisvoorwaarden, zoals 
loon naar werken, een zekere mate 
van veilige en gezonde arbeidsom-
standigheden en erkenning van de 
behoefte aan rustperiodes na hard 

werk. Dit geheel in de traditie van de zogenoemde ‘verlichte industriëlen’ 
als Lord Lever-Hulme en Ebenezer Howard. In Nederland was onder andere 
Stork in Hengelo kenmerkend voor deze beweging.

De eerste 65 à 70 jaar van de 20ste eeuw werden gekenmerkt door grote 
onrust. Twee wereldoorlogen, een aantal forse economische crises en een 
periode van wederopbouw hadden Europa stevig in hun greep. En waar 
vakbonden na de Tweede Wereldoorlog aan invloed wonnen, was hun aan-
dacht vooral gericht op de materiële kant van de arbeidsvoorwaarden. 

Tevredenheid met het werk werd daarom pas echt een punt van discus-
sie in de jaren zeventig. Niet toevallig misschien op hetzelfde moment 
waarop ook elders in de westerse samenleving de aandacht niet meer 

Tevredenheid van  
medewerkers is geen garantie 
voor succes

ruud jansen venneboer 
Nederlandse werknemer ‘ vindt het allemaal wel best ’
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uitsluitend ging naar ‘overleven’. De behoefte aan zelfexpressie, vrije 
tijd en recreatie, en welzijn in het algemeen, werden prominenter. In het 
naoorlogse Nederland was jarenlang hard gewerkt aan de wederopbouw, 
die mede door de calvinistische aard van de Nederlander met grote 
voortvarendheid was aangepakt. Pas toen aan het eind van de jaren zestig 
deze wederopbouw min of meer compleet was, kwam de ruimte voor de 
‘babyboomer’-generatie om aan te geven dat er meer was dan kerk, werk en 
gezin. In het verlengde hiervan begon ook ruimte te ontstaan voor ‘luxe ar-
tikelen’, zoals arbeidstevredenheid.

Gedurende de jaren zeventig en tachtig begon arbeidstevredenheid 
prominenter te worden, mede onderbouwd door de theorie ‘tevreden 

medewerkers  = tevreden klanten 
= betere financiële prestaties’, die 
zijn oorsprong vond in de Ver-
enigde Staten. In de jaren negentig 
kwam daar nog eens de schaarste 
bij op de arbeidsmarkt, die werkge-
vers deed beseffen dat het vasthou-
den van goede werknemers meer 

vroeg dan alleen een aantrekkelijk salaris en /of glimmende leaseauto. 
Zo zien we niet alleen een toename in de aandacht voor arbeidstevreden-
heid, de aandacht wordt ook steeds serieuzer. Zo is het fenomeen Balanced 
Scorecard niet compleet zonder ruimte te bieden aan een cijfer waarmee 
arbeidstevredenheid kan worden uitgedrukt.

betrokkenheid in plaats van tevredenheid

Rond de laatste eeuwwisseling is arbeidstevredenheid nog steeds een 
populair begrip, maar zien we de nadruk langzamerhand verschuiven van 
‘tevredenheid’ naar ‘betrokkenheid’. De reden achter deze verschuiving is 
het toenemende inzicht dat er een concreet verband bestaat tussen betrok-
kenheid van medewerkers en de financiële prestaties van een organisatie 
( zie onder meer divers isr-onderzoek in de periode 2002 - 2005). Waar in 
het verleden vaak werd aangenomen dat tevreden medewerkers voldoende 
garantie boden voor succes, heeft recent onderzoek duidelijk gemaakt 
dat uitsluitend tevredenheid een onvoldoende graadmeter is. Tevreden-
heid van medewerkers kan namelijk ook duiden op een zekere mate van 
verzadiging of zelfgenoegzaamheid, twee aspecten die haaks staan op 
productiviteit.

Wanneer men spreekt over betrokkenheid gaat het doorgaans over een 
aantal elementen, zoals ‘vertrouwen in de strategie’, ‘trots’ en ‘loyaliteit’. 

Wanneer betrokkenheid vooral 
betekent dat de werknemer 
loyaal is, heeft een organisatie 
een groot probleem

motivaties &  prestaties
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Het isr-betrokkenheidmodel bestaat om die reden uit een drietal facetten: 
‘cognitie’, ‘affectie’ en ‘gedrag’, waarbij dit laatste facet vervolgens nog 
eens in tweeën te delen is, namelijk gedrag als maatstaf van inzet (‘bereid-
heid om een stap extra te doen’) en gedrag in de zin van loyaliteit.

De onderverdeling in ‘cognitie’, ‘affectie’, ‘gedrag i’ en ‘gedrag ii’ is 
belangrijk omdat een betrokkenheidmeting pas echt concreet inzicht 
biedt, als duidelijk wordt hoe het met alle vier elementen is gesteld. Bij-
voorbeeld, wanneer betrokkenheid vooral betekent dat de werknemer 
loyaal is, terwijl de cognitieve en affectieve betrokkenheid achterblijven, 
heeft een organisatie een groot probleem. En helaas juist dat soort betrok-
kenheid komt relatief veel voor. Vooral bij bedrijven waar men te maken 
heeft met een groep werknemers voor wie op de arbeidsmarkt weinig 
alternatieven voorhanden zijn (bijvoorbeeld in de industrie), of waar een 
dusdanig gunstig pakket aan arbeidsvoorwaarden is gecreëerd dat het 
voor werknemers haast onmogelijk is te vertrekken. 

Kijken we binnen Nederland naar de dynamiek tussen cognitie, affectie, 
gedrag i en gedrag ii, dan zien we het volgende beeld (figuur 1) :

• Werknemers die op alle vier aspecten van betrokkenheid bovengemid-
deld positief zijn (‘Betrokken’) maken 46 procent uit van de werkzame 
bevolking in Nederland

• De tegenovergestelde groep (‘Vervreemd’: kritisch op alle vier elemen-
ten) 13 procent. 

figuur 1 Betrokkenheid-cluster in Nederland

ruud jansen venneboer 
Nederlandse werknemer ‘ vindt het allemaal wel best ’
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• Een groep die 19 procent van de werkzame bevolking omvat (‘Zoekend’), 
en die op alle vlakken minder positief is, en concreet zoekende is naar 
iets anders.

• Een groep van 22 procent (‘Aan de zijlijn’), die op drie van de vier aspec-
ten het beeld weergeven van de ‘Zoekende’ groep, maar juist niet van 
plan is bij de huidige werkgever weg te gaan. Het is deze groep mensen 
over wie bedrijven zich het meest zorgen zouden moeten maken. 

Er zijn diverse redenen waarom een grote groep medewerkers ‘aan de 
zijlijn’ schadelijk is voor een organisatie. Zo kan sterk worden betwijfeld 
of de productiviteit van deze groep optimaal is, daarnaast echter is het zeer 
waarschijnlijk dat genoemde groep zeer zichtbaar is voor hun collega’s, 
en dat deze zichtbaarheid zijn weerslag zal hebben op de motivatie van 
deze groep, zodat een neerwaartse spiraal kan ontstaan. 

Wanneer organisaties ontdekken 
te beschikken over een dergelijke 
minder dan optimaal betrokken 
groep medewerkers, zal de neiging 
bestaan om te kijken naar middelen 
om deze groep juist te stimuleren 
elders aan de slag te gaan. Een door-
gaans onmogelijke opgave, omdat 
juist voor deze groep medewerkers 
de huidige situatie vaak uiterst 

comfortabel is, en daarom de drang om weg te gaan minimaal. Daarnaast 
bestaan voor deze groep medewerkers elders vaak de minste kansen. Of 
beter nog, hoe men het ontstaan van een dergelijke (grote) groep juist kan 
voorkomen.

Waar organisaties zich vooral op moeten richten is de vraag hoe men 
juist deze groep opnieuw kan motiveren, zodat de motivatie om ’s och-
tends uit bed te komen niet uitsluitend wordt ingegeven door het salaris 
dat men aan het eind van de maand krijgt, of de wetenschap dat voor een 
36-urige werkweek een kleine prijs is te betalen, en die voldoende ruimte 
overlaat (inclusief 40 tot 50 vakantiedagen) voor het vinden van voldoe-
ning buiten het werk. 

factoren die de betrokkenheid bij werk bepalen

Onderzoek naar betrokkenheid wereldwijd heeft overtuigend aangetoond 
dat de factoren die betrokkenheid het sterkst beïnvloeden weliswaar 
licht verschillen van bedrijf tot bedrijf, en van land tot land, maar dat in 

motivaties &  prestaties

Het voortdurend willen 
verbeteren van betrokkenheid 
is essentieel voor  
de toekomst van de  
Nederlandse economie
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hoofdlijnen toch steeds dezelfde elementen terugkomen: Leiderschap, 
Empowerment en Opleiding en Ontwikkeling. Organisaties die deze drie 
aspecten goed weten vorm te geven, zijn vrijwel verzekerd van een hoge 
mate van betrokkenheid, en hebben derhalve vaak een voorsprong op de 
concurrent.

Kijken we specifiek welke factoren de grootste invloed hebben op mede-
werkerbetrokkenheid in Nederland, dan zien we de volgende:

• Geloof in mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei
• Duidelijkheid van de bedrijfswaarden
• Met respect behandeld worden
• Invloed van de medewerker op besluitvorming
• Het effectief toewijzen van beschikbare bronnen /middelen

Gezamenlijk bepalen deze vijf aspecten van het werk maar liefst 70 pro-
cent van de betrokkenheid van werknemers in Nederland. Vooral de 
zaken die op het individu zijn gericht (ontwikkeling, duidelijkheid, 
respect en vrijheid), zijn in Nederland prominent. Dit is wellicht enigs-
zins in tegenspraak met de sterke nadruk op het collectief, zoals dat in 
Nederland traditioneel altijd heeft gegolden (zie bijvoorbeeld het werk 
van prof. Geert Hofstede, het poldermodel, de positie van collectieve 
arbeidsvoorwaarden). 

Het betekent ook dat de middelen die een organisatie tot haar beschik-
king heeft om betrokkenheid, en daarmee effectiviteit, productiviteit en 
resultaat, te optimaliseren, voor een groot deel verband houden met een 
vorm van leiderschap. Leiderschap dat duidelijke doelen nastreeft en 
deze doelen communiceert, dat mogelijkheden schept voor ontwikkeling 
en groei, dat respect toont, ruimte biedt voor invloed van medewerkers, 
en dat een goede infrastructuur biedt waarbinnen medewerkers optimaal 
hun werk kunnen doen.

internationaal

Binnen Europa neemt een Nederland een gemiddelde positie in bij mede-
werkeropinie en -tevredenheid. Kijken we specifiek naar betrokkenheid, 
dan zien we dat gemiddeld genomen Nederland hoog scoort. Deze hoge 
betrokkenheidscore geldt echter niet voor elk van de vier betrokkenheid-
componenten. Zo hebben binnen Europa de Nederlandse werknemers 
de minste drang om van baan te veranderen ( 7 punten boven gemiddelde 
wereldwijd), een mate van trouw die op wereldschaal slechts wordt over-
troffen door Brazilië. Ook zijn werknemers in Nederland bovengemid-
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deld trots op hun werkgever (+ 3). Tegelijkertijd echter is deze zelfde 
groep werknemers slechts gemiddeld bereid iets extra’s te geven (+1) en 
cynisch waar het gaat om het geloof in de doelstellingen van de organisa-
tie waarvoor men werkt (-5) ( Zie figuur 2 ).

motivaties &  prestaties

Hoewel deze vier cijfers voor Nederland, vergeleken met de grootste negen 
wereldeconomieën, gemiddeld leiden tot een derde positie wereldwijd op 
medewerkerbetrokkenheid, mag niet worden genegeerd dat deze hoge 
positie sterk wordt beïnvloed door de relatief lage drang om van werkgever 
te veranderen. En dat het niet van baan willen veranderen niet per definitie 
een positief gegeven is, hebben we al besproken onder het tussenkopje 
‘Betrokkenheid in plaats van tevredenheid’. 

In die zin is in Nederland meer sprake van loyaliteit dan van betrok-
kenheid. Dit laatste kan uiteraard niet worden losgezien van de weinig 
sprankelende Nederlandse economie in de laatste jaren. De vraag die 
dan ook zeker kan worden gesteld, is of de op het oog lage mobiliteit op 
de Nederlandse arbeidsmarkt een vals beeld geeft van de daadwerkelijke 
betrokkenheid in het land: is het echte liefde, of is er sprake van een ver-

figuur 2 Betrokkenheid wereldwijd (statistisch significant verschil)
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standshuwelijk? Zeker voor 22 procent van de werkzame bevolking (zie de 
eerder besproken figuur 1) lijkt het laatste te gelden.

conclusie

Werkend Nederland lijkt redelijk goed in zijn vel te zitten, gemeten naar 
de mate van tevredenheid. Tevredenheid hoeft echter nog niet te beteke-
nen dat men betrokken is bij het werk, men kan het ook allemaal wel best 
vinden. Kijken we in Nederland naar tevredenheid ten opzichte van betrok-
kenheid dan valt de balans teveel uit richting tevredenheid (zie onder het 
tussenkopje ‘Betrokkenheid in plaats van tevredenheid’). Juist betrokken-
heid heeft een bewijsbare impact op het functioneren van organisaties. 
Meer aandacht voor betrokkenheid, en vooral de ‘aandrijvers’ van betrok-
kenheid, zal daarom niet alleen gunstig zijn voor het welzijn van de werk-
zame bevolking, het zal ook  een positieve weerslag hebben op de economie 
in Nederland, wat bij tevredenheid alleen maar zeer de vraag is. 

Omdat de Nederlandse economie een kenniseconomie is, waarbij het 
menselijk kapitaal een doorslaggevende factor is in het uiteindelijke suc-
ces, is betrokkenheid onder de werknemers essentieel. Ook de wetenschap 
dat de (werkende) bevolking vergrijst, en om die reden ‘ontsnappings-
mogelijkheden’ als vroegtijdige pensionering steeds minder voorhanden 
zullen zijn, is aandacht voor het voortdurend willen verbeteren van betrok-
kenheid essentieel voor de toekomst van de economie in Nederland. 

De betrokkenheid van werknemers kan vooral worden verhoogd door 
specifieke vormen van leiderschap. Belangrijk daarbij is het duidelijk uit-
spreken van doelen, het bieden van mogelijkheden tot groei en ontplooiing 
en van de ruimte en infrastructuur waarbinnen de medewerker zijn werk 
kan doen en zijn bijdrage kan leveren.

ruud jansen venneboer 
Nederlandse werknemer ‘ vindt het allemaal wel best ’


