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Inleiding
Meer dan ooit is de aandacht groot voor de medewerkerbeleving in Nederland. Sfeer, werkinhoud
en waardering zijn steeds groter wordende motivatoren voor medewerkers om een stapje extra
te zetten. Medewerkers zoeken dan ook niet alleen naar richting in hun leven, maar ook in hun
werk. Voor werkgevers betekent dit een uitdaging en een steeds zwaardere kluif om medewerkers
binnenboord te houden. Als de sfeer goed is en medewerkers een emotionele binding hebben met
de organisatie blijven ze, maar als dit onvoldoende aanwezig is en een andere werkgever meer
‘inhoud’ biedt, dan is de kans op vertrek een stuk groter. Voor 1 op de 2 medewerkers geldt dat het
missen van uitdaging in het werk de belangrijkste reden is om over te stappen.

In dit rapport brengt Integron, aan de hand van

passives en detractors in verschillen. Hoe zijn de

de belangrijkste KPI’s, in beeld hoe de mede

medewerkers te herkennen en belangrijker, wat

werkerbeleving zich in Nederland ontwikkelt.

motiveert hen? Daarmee leren we steeds beter

Waar we de afgelopen jaren een voorzichtige

de persona’s kennen en kun je je als werkgever

stijging zagen, zet deze trend zich door. We zien

inzetten op deze specifieke elementen om daar

vooral ontwikkelingen in het werk, het pers

mee een meer aantrekkelijke werkgever te zijn.

pectief en de arbeidsomstandigheden. Mede
werkers ervaren ook dat ze, mede dankzij de

Alle ervaringen en verwachtingen die een mede

organisatie, hun eigen potentieel steeds beter

werker heeft, laten uiteindelijk zien hoe de

kunnen benutten.

medewerker zijn/haar journey ervaart bij een
organisatie. In het laatste hoofdstuk beschrijven

De eNPS (employee Net Promoter Score) is een

wij in het kort hoe de employee journey er

goede graadmeter om de medewerkerbeleving

op hoofdlijnen uitziet en welke beleving van

te volgen en te sturen. Nieuw in dit rapport is de

medewerkers hierbij hoort. Omdat de employee

eNPS per branche. De mate waarin een mede

journey een hot item is hebben wij ons bench

werker bereid is om zijn of haar organisatie aan

markrapport in 2019 volledig toegespitst op

te bevelen, zegt veel. Daarom besteden we hier

dit onderwerp. Dit rapport is via integron.nl te

meer aandacht aan als belangrijke KPI. We maken

downloaden onder de naam Employee Journey

een verdieping per branche waar de promoters,

Experience van Werkend Nederland.
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eNPS

-3%
Tevredenheid

7,1

1

Belangrijkste KPI’s
Medewerkerbeleving
in Nederland

26%

voelt zich in sterke mate
betrokken bij de organisatie

21%

haalt in sterke mate het
beste uit zichzelf

26%

is in sterke mate trots om voor
de organisatie te werken
“Mijn organisatie zorgt ervoor dat ik
het beste uit mezelf kan halen”
(% = in sterke mate)

13%
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Employee
Net Promoter Score
De employee Net Promoter Score (eNPS) is een belangrijke KPI voor de medewerkerbeleving.
Via eNPS wordt duidelijk welke medewerkers de organisatie van harte aanbevelen (promoters),
welke medewerkers ‘zweven’ tussen niet positief en heel positief (passives) en welke medewerkers hun werkgever absoluut niet aanbevelen (detractors). Als organisatie wil je natuurlijk
zoveel mogelijk promoters in huis hebben. Het blijkt immers dat promoters betrokken, loyale
medewerkers zijn en dat juist deze medewerkers je organisatie positief beïnvloeden. Maar
niet alleen binnen de organisatie, teams en afdelingen is dit te merken; ook draagt het bij aan
enthousiaste klanten.

het meest sterk aanwezig is. Bij een positieve
eNPS beïnvloedt de groep promoters dus de

Wat is eNPS?

zich gematigd enthousiast uiten, maar zich

(vaak) grootste groep binnen de organisatie en

De eNPS wordt uitgedrukt via een percentage

tussen beide groepen uitmiddelen. Zij zullen

vice versa.

van het verschil tussen medewerkers die de

zich dus laten beïnvloeden door de groep die

organisatie zouden aanbevelen (promoters) en
de medewerkers die zich zelfs negatief uiten

eNPS

-3%

(detractors). Hoe sterker de eNPS-score, hoe
groter de groep promoters in de organisatie
is. Belangrijk hierbij is de groep passives die

"Ik zou mijn organisatie als werkgever aanbevelen"
In zwakke mate / niet

In sterke mate
10
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Promoters

Passives

Detractors

26%

46%

29%

2

1

0

employee Net Promoter Score = % Promoters - % Detractors

Klanten die met enthousiaste
medewerkers te maken hebben zijn
meer tevreden, loyaler en zijn dus
eerder geneigd om klant te blijven.

Welke organisaties worden het meest succes

zijn meer tevreden, loyaler en zijn dus eerder

vol binnen hun sector? Dat zijn die organisaties

geneigd om klant te blijven. Omgekeerd geeft

die écht het beste uit klant en medewerker

het enthousiasme van klanten weer een hoge

willen halen. Daar zijn wij als Integron heilig

mate van voldoening voor je medewerkers,

van overtuigd. En dat brengen we haarscherp

wat weer leidt tot minder verzuim, een lager

in beeld via de (eNPS). Overigens is een hoge

verloop en hogere mate van productiviteit. Al

eNPS niet het doel op zich, maar biedt het in

met al levert dat een zeer fraaie wisselwerking

zicht om een excellente medewerkerbeleving

op. Door te werken aan een sterke eNPS creëer

te realiseren. Daar ligt een belangrijke en mooie

je loyale en betrokken medewerkers. En die

kans, want het levert je meer enthousiaste

optimale medewerkerbeleving vertaalt zich

medewerkers op die jouw organisatie aan

naar een goede klantbeleving en vice versa.

bevelen. Bovendien heeft het een positief

Worden

effect

perfect gefaciliteerd door je interne service-

op

je

klanten.

Klanten

die

met

enthousiaste medewerkers te maken hebben,

je

medewerkers

ook

nog

eens

organisatie, dan is de cirkel helemaal rond.
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Belangrijkste redenen voor werkend
Nederland om de organisatie aan te bevelen
AANDACHT EN WAARDERING:

“Innovatieve organisatie
die medewerkers actief
betrekt bij veranderingen
in het werkveld.”

“Leuke collega's,
goede sfeer en je
kunt alles kwijt als
je iets dwars zit, er
is veel hulp uit het
management.”

HOOFDSTUK 1 | BELANGRIJKSTE KPI'S MEDEWERKERBELEVING IN NL

DE SFEER BINNEN DE ORGANISATIE:

“De afwisseling in
de werkzaamheden
en de werksfeer
onder de collega’s.”

“Goede werksfeer
en de organisatie
hecht waarde aan
het personeel”

“Er heerst een
familiesfeer waardoor
ik mij thuis voel.”

WERKINHOUD EN MOGELIJKHEDEN:

“De openheid en de mogelijkheid om alles bespreekbaar te
maken. Binnen dit bedrijf ben
je nog echt een medewerker en
geen nummer.”

“Veel uitdagingen en
mogelijkheden om zelf
invulling aan je werkzaamheden te geven.”

“De waardering
en de groeimogelijkheden.”

“Goed bedrijf, fijne
collega’s waarbij je
de kans krijgt om je
werk goed te doen.”

11
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Gemiddelde tevredenheid
Veel organisaties hanteren nog de term ‘medewerkertevredenheidsonderzoek’ om de
tevredenheid van hun medewerkers te peilen. In de kern is dat ook zo, maar via deze rapportage laten we ook het belang zien om naar andere onderdelen van de medewerkerbeleving te
kijken om zo een compleet beeld te kunnen schetsen.
De tevredenheid meten we via een zespunts

te kiezen tussen een ‘redelijk goede’ ervaring of

schaal,

oordeel

een ‘redelijk slechte’ ervaring en wordt de optie

geven van ‘zeer goed’ tot ‘zeer slecht’. Daarna

‘neutraal’ hier bewust niet bevraagd. Ook leggen

vertalen we dit als Integron naar een rapport

we werkgerelateerde aspecten voor aan mede

cijfer (10 = zeer goed tot 1 = zeer slecht).

werkers die meespelen in de tevredenheids

De

De zespuntsschaal dwingt daarin de medewerker

beleving.

liggen vooral dichtbij de medewerker en waar de

waarbij

medewerkers

een

aspecten

die

in

2020

hoog

scoren,

tevredenheid juist laag ligt bevindt zich dit juist
op het niveau dat verder van de medewerker

De aspecten die zich rondom het werk bevinden worden aan de
medewerkers voorgelegd en zijn vaak op te delen in drie niveaus:

afstaat. De impact hiervan kan per organisatie
anders zijn afhankelijk van het belang dat
men eraan geeft. In hoofdstuk 4 gaan we hier
dieper op in.

1. Dichtbij de
medewerker

2. De mensen waarmee
we samenwerken

3. De organisatie

Bovengemiddelde scores

Laagste scores

De fysieke veiligheid

Het perspectief

7,9
De samenwerking

Het werk, de werkdruk,

Samenwerking, de

Het managementteam, de OR,

arbeidsomstandigheden en

communicatie en de direct

het perspectief en de arbeids-

de emotionele en fysieke

leidinggevende

voorwaarden en regelingen.

veiligheid

Gemiddelde
tevredenheid:

7,1
6,6

De OR

7,5
De emotionele veiligheid

6,6
Het managementteam

7,5

6,3
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Medewerkerpotentieel
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Een op de vijf medewerkers haalt
het beste uit zichzelf

"Ik haal het beste uit mijzelf
voor mijn organisatie"

Voor de meeste organisaties is er nog winst te
Wat als we ieders potentieel maximaal kunnen benutten? Of wellicht nog praktischer; wat als

behalen in het benutten van het medewerker

we het potentieel van onze medewerkers kennen? Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen

potentieel. 22% van werkend Nederland haalt

en groeien (in de breedte of diepte) kenmerken zich vaak als loyale en betrokken mede

in sterke mate het beste uit zichzelf. De grootste

werkers. Voor de organisatie leveren zij grote meerwaarde en hebben ze een positieve

groep (62%) scoort in de middelste categorie

invloed op de hele werkvloer.

Het begint voor organisaties in het (her)kennen

16%

22%

van het potentieel. De rol voor de leidinggevende
De tevredenheid over de werkgerelateerde

mezelf kan halen’. Medewerkers kiezen ver

verandert daarmee ook meer naar een coach en

aspecten leert ons wat goed en minder goed

volgens in welke mate ze het eens zijn met

mentor om zijn of haar medewerkers te kunnen

wordt beoordeeld. Het medewerkerpotentieel

deze stellingen. Vervolgens worden (net als bij

begeleiden naar het uitbreiden van het potentieel.

biedt vervolgens inzicht of dit ook optelt tot

de eNPS) de groepen opgedeeld naar sterke

het vergroten van het eigen vermogen. Het

mate, gemiddeld en zwakke mate tot niet. Voor

medewerkerpotentieel bevragen we vanuit twee

organisaties is het, naast de eNPS, een belang

stellingen: ‘Ik haal het beste uit mijzelf’ en ‘Mijn

rijke KPI om inzicht te krijgen in het benut (of

organisatie zorgt ervoor dat ik het beste uit

onbenut) medewerkerpotentieel.

De rol voor de leidinggevende
verandert meer naar een
coach en mentor om zijn of
haar medewerkers te kunnen
begeleiden naar het uitbreiden
van het potentieel.

62%

"Mijn organisatie zorgt
ervoor dat ik het beste uit
mezelf kan halen"
34%

13%

Bijdrage vanuit organisatie aan
het potentieel
Over het algemeen geldt dat medewerkers in
eigen potentie meer ter beschikking hebben
dan organisaties kunnen bieden. De bijdrage
die de organisatie levert aan het potentieel is

53%

bij vrijwel elke organisatie kleiner. Voor werkend
Nederland geldt dat organisaties in 13% van de
gevallen in sterke mate een bijdrage leveren aan
het potentieel. Maar liefst een op de drie geeft
vervolgens aan dat de organisatie in zwakke
mate tot helemaal geen bijdrage levert.

15

In sterke mate
Gemiddeld
Zwakke mate / niet
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Trots en
betrokkenheid

HOOFDSTUK X |

"Ik ben trots om voor mijn
organisatie te werken"
28%

26%

Emotionele componenten bepalen in sterke
mate de binding met de organisatie. Met de
huidige krapte op de arbeidsmarkt is het ook
steeds belangrijker om je als organisatie te

46%

onderscheiden. Medewerkers willen graag bij
organisaties werken die bij hen passen.

In 2020 voelt ruim een op de vier
medewerkers zich zowel trots als
betrokken om voor of bij zijn/haar
organisatie te werken

"Ik voel me betrokken
bij mijn organisatie"
25%

26%

In 2020 voelt ruim een op de vier medewerkers
zich zowel trots als betrokken om voor of bij
zijn/haar organisatie te werken. Dit percentage
is vrijwel gelijk aan de groep medewerkers die
juist deze ervaring niet heeft. Vooral medewer
kers die zich in zwakke mate tot niet trots voelen,

50%

is groot; 28%.

In sterke mate
Gemiddeld
Zwakke mate / niet
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De eNPS is wederom
gestegen

De tevredenheid neemt toe,
alleen de samenwerking wordt lager
gewaardeerd

2

Ontwikkelingen
in de tijd

Medewerkers voelen zich
steeds meer betrokken

Bijdrage van de organisatie
aan het medewerkerpotentieel
neemt toe

Een goede werk-privébalans wordt
steeds belangrijker

19
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Employee NPS in de tijd
De afgelopen jaren zien we een positieve ontwikkeling van de eNPS in de tijd. In 2020 lijkt
deze ontwikkeling iets te stagneren, maar komt de eNPS wel steeds dichterbij een positieve
balans (-3%). Het hoe en waarom wordt duidelijk door de verschillende branches te belichten.
Zie hoofdstuk 3.
In 2020 ontstaat er een positieve ontwikkeling

dat organisaties eraan hechten, maar ook door

door een toename van de groep promoters (van

het steeds beter kennen van de medewerker,

25% naar 26%). Nog altijd blijft de verwach

zijn/haar behoeftes en het inspelen op de

ting dat ook in de komende jaren de eNPS zal

belangrijke momenten in de employee journey

toenemen. Niet alleen door het grotere belang

(hoofdstuk 5).

Tevredenheid in de tijd
Promoters

Passives

Detractors

De tevredenheid van medewerkers over de werkgerelateerde aspecten wordt uitgedrukt in een
rapportcijfer. In 2020 zet de positieve trend zich door en stijgt de tevredenheid met 0,1 punt.

eNPS

-3%
26%

-4%

-14%

-23%

25%

19%

14%

De vragenlijst is in 2018 aangevuld met twee
nieuwe thema’s; werkdruk en emotionele veilig
heid. Deze zijn de afgelopen jaren steeds belang

46%

46%

49%

49%

rijker geworden. Met alle veranderingen rondom
technologie en informatie die wordt gedeeld, is

GRAFIEK 2.2:

Gemiddelde tevredenheid
in de tijd:
7,1

7,0

6,7

7,0

2020

2018

2017

2016

de scheiding tussen werk en privé steeds lastiger
te definiëren. Wanneer deze balans wordt
verstoord

29%

29%

33%

37%

(werkdruk)

zien

we

dat

het

bespreekbaar maken binnen het team en met
de leidinggevende (emotionele veiligheid) een

2020

2018

2017

2016

belangrijke rol speelt.
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Hoewel het thema emotionele veiligheid
voor het tweede jaar is bevraagd, is juist dit
thema steeds vaker van invloed op de me
dewerkerbeleving (zie hoofdstuk 4). Zowel

HOOFDSTUK 2 | ONTWIKKELINGEN IN DE TIJD

Hoe tevreden ben je over jouw...

de

leidinggevende

wordt

7,4

6,8

7,3

7,5

steeds

...arbeidsvoorwaarden
en regelingen

...werk

7,9
7,9

van bepaalde onderwerpen met het team als
met

Hoe tevreden ben je over jouw...

...fysieke veiligheid

de mogelijkheid voor het bespreekbaar maken

6,8

7,0

7,8

6,6

7,3

6,8

bepalender in de ervaring van de mede
werker. Opvallend in de trendontwikkeling

...samenwerking

...organisatie

...communicatie

is de daling van tevredenheid over de samen

7,5

7,2

6,7

werking, hoewel dit nog altijd een van de

7,6

7,2

6,7

Opvallend in de trendontwikkeling
is de daling van tevredenheid over
de samenwerking, hoewel dit
nog altijd een van de hoogst
scorende thema’s is.

6,9

7,2

hoogst scorende thema’s is.

23

6,5
6,8

7,3

7,4

...arbeidsomstandigheden

...emotionele
veiligheid

...perspectief
6,6

7,2

6,5

7,1

7,5

6,3

7,0

7,4

6,4

7,3

...OR
...werkdruk

6,6
7,1

6,6

7,1

6,3
6,5

...direct leidinggevende

...managementteam

6,9

6,3

6,9

6,3
6,1

6,5

6,3

6,8

2020

2018

2017

2016
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Medewerkerpotentieel
De algehele trend in het onderzoek van 2020 laat een stabiel beeld zien in de overall resultaten. Dit geldt ook voor het medewerkerpotentieel. Niettemin neemt de groep medewerkers
die een positieve ervaring heeft iets af.
Opvallend is dat juist de bijdrage van de

Op de vraag wat vooral een bijdrage levert

organisatie zich positiever ontwikkelt. De groep

aan het medewerkerpotentieel wordt ook de

medewerkers die een positieve bijdrage van de

organisatie genoemd. Het bieden van ontwikkel-

organisatie ervaart neemt toe en tegelijk neemt

mogelijkheden en ruimte voor eigen ver

de groep medewerkers die in mindere mate tot

antwoordelijkheid zorgen ervoor dat mede

zelfs geen bijdrage ervaart, af (34%). De laatste

werkers het beste uit zichzelf kunnen halen.

groep bestond in 2017 nog uit 40% van

De toenemende bijdrage van de organisatie lijkt

werkend Nederland.

zich vooral op het niveau van de leidinggevende

Opvallend is dat juist de bijdrage
van de organisatie zich positiever
ontwikkelt.

af te spelen, waarbij de aandacht en waardering
belangrijke factoren zijn.

"Mijn organisatie zorgt ervoor dat ik het beste uit mezelf kan
halen"

"Ik haal het beste uit mezelf voor mijn organisatie"
2020

22%

62%

16%

2020 13%

2018

23%

61%

16%

2018 12%

53%

2017

21%

58%

20%

2017 12%

48%

2016

20%

57%

23%

2016 13%
In sterke mate

53%

48%
Gemiddeld

34%
35%
40%
39%
Zwakke mate/niet
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Waardoor kunnen medewerkers
het beste uit zichzelf halen?

“Optimaal presteren, meedenken/vooruit denken hoe
ik dingen beter kan doen
en leren van anderen.”

“Ik ben altijd
gemotiveerd en
ga met plezier
naar mijn werk"

“Door de verantwoordelijkheid
te nemen voor mijn werk, met
plezier naar mijn werk te gaan
en er iets goeds van te maken.”

“Ik maak gebruik
van mijn mogelijk
heden en de ruimte
die mijn organisatie
mij biedt.”

HOOFDSTUK 2 | ONTWIKKELINGEN IN DE TIJD

Hoe kunnen organisaties daar een
bijdrage aan leveren?

“Regelmatig polsen
hoe het gaat en luisteren
naar anderen en hun
mening waarderen en
dat gebeurt ook”

“Door mij de
benodigde vrijheid, middelen en
mogelijkheden te
bieden.”

“Door open te staan
voor mijn ideeën en het
tonen van waardering.”

“Door goede opleidingsen ontwikkelmogelijkheden te bieden.”

27
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Drijfveren
Via de drijfveren wordt inzicht gegeven in de intrinsieke motivatie van de medewerkers.
Door te weten wat hen drijft en motiveert weten we wat bepalend is voor hun inzet en ook
wat kenmerkend is voor de organisatie. Idealiter vind dit aansluiting op de kernwaarden en
purpose van de organisatie; wat zowel binnen de organisatie wordt ervaren als naar buiten
wordt uitgedragen.

Zekerheid en werk-privébalans blijven

De top 3 drijfveren is vergelijkbaar met 2018,

belangrijke drijfveren

maar kent een ontwikkeling in het belang van de

Werkzekerheid blijft ook in 2020 een belangrijke

werk-privébalans. Waar zekerheid voor veel mede-

reden om werkzaam te blijven bij de huidige

werkers nog een motivator is, neemt dit toch een

werkgever. De werk-privébalans kent veel meer

beetje af en zien we de aandacht wat meer ver

aandacht en wordt daarmee meer bepalend

schuiven naar de collegiale sfeer. Een ontwikkeling

in de motivatie om zich te blijven inzetten.

die de afgelopen jaren steeds meer vorm krijgt.

Top 3 drijfveren voor werkend Nederland
% = het aantal medewerkers dat deze motivator als belangrijkste aangeeft

1
2
3

Mijn organisatie biedt mij zekerheid

56%
52%
Mijn organisatie biedt mij een goede werk-privébalans

52%
50%
Mijn organisatie biedt een collegiale sfeer die bij mij past

48%
43%
2020

2018
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Trots en betrokkenheid
De betrokkenheid kent de meest positieve ontwikkeling in de tijd. Medewerkers voelen zich
steeds meer verbonden met het werk, hun collega’s, de klanten en de organisatie. De positieve
ontwikkeling is zichtbaar aan beide kanten van de meetschaal; de groep medewerkers die
sterk betrokken is neemt verder toe en de groep medewerkers die in mindere mate betrokken
is, neemt af.
De betrokkenheid biedt inzicht in de binding met de organisatie. Toch zal dit per branche, organisatie
en type medewerker verschillen.

"Ik voel me betrokken bij de organisatie"
100%
90%

26%

24%

20%

18%

van werkend Nederland is
zeer trots om voor zijn of haar
organisatie te werken

80%
70%
60%
50%

26%

50%

49%

48%

51%

40%

in 2018
was dit

30%
20%
10%
0%
In sterke mate

25%

26%

32%

31%

2020

2018

2017

2016

Gemiddeld

Zwakke mate/niet

25%

31
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De eNPS in de transport en logistiek
is gestegen met

14%

In de industrie zien we de laagst
gemeten eNPS tot nu toe

3

Medewerkerbeleving per
branche

44%

van de medewerkers
in het onderwijs ervaart een (te)
hoge werkdruk

De eNPS in de bouw en installatie
stagneert en middelt uit op

-3%
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eNPS
per branche
De eNPS ontwikkelt zich de afgelopen jaren positief en beweegt zich steeds dichterbij een
positieve score (-3%). De branches die vooral de positieve trend inzetten, zijn overheid,
transport, professionele dienstverlening en onderwijs. Onderwijs blijft nog altijd de branche,
waarbij de hoogste eNPS is gemeten.

2020

2018

15%

gemiddelde 2020

gemiddelde 2018

11%

10%
5%

4%

4%
0%

0%
-2%

-5%
-10%
-15%

4%

-8%

-3% -3%

-2%

5%
1%
-3%
-4%

-3%

-6%
-10%

-9%
-10%

-9%

-10%

-15%

-20%
-25%

Overheid

Transport en
logistiek

Industrie

Professionele
dienstverlening

Groothandel

ICT

Financiële
dienstverlening

Bouw en
installatie

Onderwijs

Zorg en
welzijn
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Transport en logistiek:
Goed inspelen op verwacht
ingen medewerkers loont

Overheid: Ogen gericht
op leidinggevende
De loyaliteit binnen de overheid was het laagst in 2018 (-15%), ondanks de grote stijging van
+7% ten opzichte van 2017. Deze positieve trend wordt doorgezet in 2020, waar we wederom

De eNPS is behoorlijk gestegen binnen transport en logistiek. Organisaties zijn zich steeds

een sterke stijging van +7% zien.

meer bewust van de wensen en verwachtingen van hun medewerkers.

Toch doet de branche het daarmee nog ‘ondergemiddeld’ ten opzichte van werkend Nederland. Waar

Waar in het verleden de middelen en het veilig kunnen werken binnen de branche nog wel eens tot

de goede samenwerking met collega’s in 2018 nog erg belangrijk was, wordt er nu belang gehecht aan

de prioriteiten behoorden, zijn juist dit nu de krachten. Ook de collegiale samenwerking lijkt een

de rol van de leidinggevende. Zo wordt er toegankelijkheid en hulp verwacht van de leidinggevende

belangrijke reden te zijn van de stijgende loyaliteit. Wel kijken de medewerkers binnen de branche

en moeten zaken bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Verder ervaren de medewerkers binnen de

nog steeds kritisch naar de eigen arbeidsvoorwaarden en vragen ze meer zichtbaarheid van het

branche meer plezier in het werk wat bijdraagt aan hun werkgeluk. Dit is een goede ontwikkeling.

management op de werkvloer.

22%

WAAROM BENT U PROMOTER?
“Maatschappelijk belangrijke bijdrage van de organisatie"

33%

WAAROM BENT U PROMOTER?
"De algemene omgang en sfeer binnen het bedrijf zijn goed."

HOE ZOU U PROMOTER KUNNEN WORDEN?

48%

“Meer verantwoordelijkheid geven en besluitvormingsproces
korter maken"

HOE ZOU U PROMOTER KUNNEN WORDEN?

39%

WAAROM BENT U DETRACTOR?

30%

eNPS = -8%

"Ik vind dat er niet goed genoeg aan de klant gedacht wordt
en er te weinig aan kwaliteitsmonitoring wordt gedaan"

28%
eNPS = 4%

“Graag een beter salaris voor het werk wat ik
allemaal moet doen"

WAAROM BENT U DETRACTOR?
"Weinig communicatie door en betrokkenheid van het bedrijf"
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Industrie: Minder werkdruk,
maar ook dalend enthousiasme

Professionele dienstverlening:
Belangrijke rol voor leiding
gevenden

Ook in 2020 heeft de branche industrie het tij niet weten te keren. De licht dalende trend
zet zich door, waarmee de eNPS nu -10% is. Dit is anno 2020 de laagst gemeten score.

39

De loyaliteit (eNPS) is, net als in 2018, wederom gestegen. Met een score van -2% komt
de professionele dienstverlening net boven het gemiddelde van werkend Nederland.

Het dalende enthousiasme wordt vooral toegeschreven aan het management en de werksfeer die
niet als prettig wordt ervaren. Positieve zaken die we zien, zijn de fysieke veiligheid die erg belangrijk

Opvallend hierin is het toenemende belang voor de leidinggevenden. Waar het werk, de samenwerking

wordt gevonden en ook goed wordt gewaardeerd. Daarnaast is de perceptie van werkdruk afgenomen

en de sfeer als krachten worden gezien, blijven juist de leidinggevenden wat achter in de beleving.

binnen de branche, wat een goed teken is. Echter is men wel kritisch over de werk-privébalans, onder

Dit terwijl zaken als waardering, coaching en hulp van groot belang zijn binnen de branche. Daarnaast

andere door de mate van herstellen van de eigen werkzaamheden na het werk.

is de toenemende werkdruk een belangrijke factor; ook dit kan in de toekomst een probleem worden.

22%

WAAROM BENT U PROMOTER?

WAAROM BENT U PROMOTER?
“De openheid en teamgeest zijn belangrijk”

29%

HOE ZOU U PROMOTER KUNNEN WORDEN?

46%

"Naar de medewerkers luisteren, tips ter hand nemen, belangrijke
zaken prioriteit stellen en niet op de lange baan schuiven"

HOE ZOU U PROMOTER KUNNEN WORDEN?

41%

WAAROM BENT U DETRACTOR?

32%

eNPS = -10%

"De behandeling van het personeel op de werkvloer laat te
wensen over’"

"De afwisseling in de werkzaamheden en de onderlinge
werksfeer vind ik prettig"

“Meer inzet op vinden en binden nieuw personeel in de huidige
krappe arbeidsmarkt en meer aandacht voor juiste verdeling van
de werkdruk is hard nodig”
WAAROM BENT U DETRACTOR?

30%

eNPS = -2%

“De leidinggevende en arbeidsvoorwaarden kunnen een
stuk beter”
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Groothandel: Samenwerking
tussen afdelingen wordt
belangrijker

41

ICT: Werk mentaal aankunnen
en rol direct leidinggevende
belangrijk

Na een sterke stijging in 2018 stagneert de eNPS binnen de branche groothandel. Deze daalt

Na een grote stijging van de eNPS in 2018 (+12%) stagneert het enthousiasme binnen de ICT.

van -6% naar -10%. Daarbij neemt het belang van goede samenwerking tussen verschillende

Met een score van -3% ligt de branche op het landelijk gemiddelde.

afdelingen toe, maar gaat niet altijd zoals gewenst.
De voornaamste aanleiding is de werkdruk binnen de ICT waar medewerkers meer prioriteit aangeven.
Hier liggen kansen voor leidinggevenden en het management. Medewerkers verwachten een

Medewerkers vinden het nu belangrijker om het werk mentaal aan te kunnen en deze zaken dan ook

leidinggevende die toegankelijk is en afspraken nakomt, maar zijn hier kritisch over. Ook de

met de direct leidinggevende te kunnen bespreken. Dit gaat ten koste van de kwaliteitsgerichtheid

kwaliteiten van het management worden niet goed beoordeeld. Daarnaast

heeft het dalend

waar nu minder belang aan wordt gehecht. Deze verschuivingen zijn alarmerend voor de branche.

enthousiasme te maken met de (on)mogelijkheden voor ontwikkeling. Een veilige omgeving, waarin

Daarnaast is het belang dat de medewerker hecht aan baanzekerheid die de organisatie biedt opvallend

prettig samengewerkt wordt met collega’s is de kracht van de branche.

binnen de ICT. In de huidige economische tijd is dit aspect voor veel branches minder belangrijk
geworden en dit zou ook in de lijn der verwachting liggen binnen deze specialistische branche.

22%

WAAROM BENT U PROMOTER?
"Goed bedrijf, fijne collega's, kans om je werk goed te doen"

24%

HOE ZOU U PROMOTER KUNNEN WORDEN?

47%

"Meer opleiding, begeleiding en middelen om mijn taak
efficiënter uit te kunnen voeren"

eNPS = -10%

"Te veel fouten in de levering, niet pro-actief genoeg om een
oplossing te vinden"

"Je hebt hier de vrijheid om je functie in te vullen"

HOE ZOU U PROMOTER KUNNEN WORDEN?

49%

WAAROM BENT U DETRACTOR?

32%

WAAROM BENT U PROMOTER?

"Beter omgaan met mensen als het gaat om hun onzekerheid
over behoud van werk"

WAAROM BENT U DETRACTOR?

27%
eNPS = -3%

"De amper bestaande secundaire arbeidsvoorwaarden en het onbegrip
over de hoeveelheid privétijd die ik inlever voor mijn werk"
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Financiële dienstverlening:
Sleutel ligt bij het management

43

Bouw en installatie:
Ontwikkeling stagneert

We constateren een kleine daling in de loyaliteit binnen de financiële dienstverlening.

In 2018 kende de bouw en installatie nog een mooie stijging naar een positieve eNPS. In 2020

Dit is opvallend, omdat de tevredenheid op een vergelijkbaar niveau blijft als in 2018.

stagneert deze ontwikkeling en middelt de branche uit op -3%’; vergelijkbaar met werkend
Nederland.

Binnen de branche zijn de onderdelen die te maken met het directe werk (inhoud, afwisseling, sfeer
en collega’s) nog steeds zeer belangrijk en worden gelukkig goed gewaardeerd. De medewerkers

De waardering voor de medewerker is binnen de branche nog steeds een prioriteit. Deze uit zich niet

kijken echter kritisch naar hoe hun werkgever is georganiseerd. Dit komt terug in een hoge werkdruk

alleen in het salaris en onder andere de pensioenregeling, maar voornamelijk in de juiste beschikbare

en staan er bovendien zaken als kwaliteitsgerichtheid, professionaliteit, vertrouwen in strategie en

middelen en het motiveren vanuit de leidinggevende. De leidinggevende is bovengemiddeld

beleid boven aan de prioriteitenlijst. Dit zijn allemaal onderdelen die over het algemeen belegd zijn

belangrijk. Niet alleen wenst de medewerker waardering, maar is er hulp nodig in het oplossen van

bij het management. Hier lijkt dus ook de sleutel tot verbetering te liggen.

problemen en dienen afspraken te worden nagekomen.

WAAROM BENT U PROMOTER?

28%

"Gezellige werksfeer, veel uitdagingen en mogelijkheden
om zelf invulling aan je werkzaamheden te geven"

26%

HOE ZOU U PROMOTER KUNNEN WORDEN?

41%

"Meer investeren in mensen qua opleidingen en
doorgroeimogelijkheden"

HOE ZOU U PROMOTER KUNNEN WORDEN?

46%

WAAROM BENT U DETRACTOR?

30%
eNPS = 2%

"Werkdruk en omgaan met personeel door hoger
management"

WAAROM BENT U PROMOTER?
"Zekerheid van leuk werk onder goede voorwaarden
en fijne omstandigheden"

29%
eNPS = -3%

"De arbeidsvoorwaarden, meer vrijheid en vertrouwen
in de werknemer"

WAAROM BENT U DETRACTOR?
"Slecht leiderschap en een te hoge werkdruk"
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Onderwijs: Ondanks werkdruk
stijgende eNPS

45

Zorg en welzijn: Hoge werkdruk begint zijn tol te eisen

De werkdruk is al jaren het onderwerp van gesprek binnen het onderwijs. Ook dit jaar overstijgt de

Ondanks dat de werkdruk stabiel blijft, heeft de branche zorg en welzijn na het onderwijs de hoogst

ervaren werkdruk (44%) ruim het landelijke gemiddelde (31%). Zaken als tijd, het herstellen van

gemeten werkdruk. Dit begint zijn weerslag te krijgen op het enthousiasme van medewerkers.

het werk in de vrije tijd en de balans tussen werk en privé staan wederom op de prioriteitenlijst.
Waar de eNPS nog sterk steeg in het vorige onderzoek, is er nu een lichte daling gemeten naar 1%
De rol van de leidinggevende is hierin belangrijk. Ook deze kent prioriteit voornamelijk in waardering

(-4% ten opzichte van 2018). Daarnaast verschuiven de verwachtingen van de medewerkers. Anno

en het kunnen bespreken van de werkdruk. De collega’s, het kennisniveau, de middelen, de sfeer

2020 wordt er meer belang gehecht aan het werk mentaal aankunnen en gaat fysieke veiligheid voor

binnen de organisatie en de eigen vaardigheden worden bestempeld als krachten binnen deze

emotionele veiligheid. Ook wordt het belang van focus op kwaliteit groter binnen de branche. De

branche.

belangrijkste kracht van de branche zijn de collega’s die er voor elkaar zijn en elkaar helpen.

28%

WAAROM BENT U PROMOTER?
"De leuke informele sfeer waarin we heel veel gedaan krijgen"

HOE ZOU U PROMOTER KUNNEN WORDEN?

54%

17%
eNPS = 11%

"De werkdruk kan effectief verminderd worden door minder
vaak vergaderingen in te plannen en meer tijd te geven"

"De veel te hoge werkdruk door het gebrek aan het aantal
docenten en het veeleisende werk"

25%

WAAROM BENT U PROMOTER?
"De zorg die we voor de medemens hebben"

HOE ZOU U PROMOTER KUNNEN WORDEN?

52%

23%
eNPS = 1%

"Door te zorgen voor een lagere werkdruk en het aannemen
van goed gekwalificeerd personeel"

"Toenemende agressie en werkdruk. In deze baan tot je
zeventigste doorwerken, is niet te doen"
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Relatie eNPS en tevredenheid
per branche
Naast de eNPS als voorspeller van de medewerkerb eleving, heeft Integron de medewerkertevredenheid getoetst. Wanneer we deze KPI’s met elkaar in verband brengen, zien we grote
verschillen tussen de branches.

GRAFIEK 3.11: TEVRED EN HEID VS. EN PS

7,1

15%
Onderwijs

10%

Transport
5%

0%

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

ICT

eNPS

Zorg en welzijn

-3%
-5%

Financiële dienstverlening
Overheid

Professionele
dienstverlening

-10%
Industrie

Groothandel

-15%

-20%
Medewerkertevredenheid

Bouw en Installatie
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13%

werkt bij een
topperformer-organisatie

Communicatie, sfeer en hulp binnen
het team zijn bij topperformers
extreem belangrijk en worden meer
dan goed gewaardeerd

4

Topperformers

Binnen gemiddelde organisaties zijn
primaire zaken, zoals zekerheid op
werk en de fysieke veiligheid vaak
belangrijker

Plezier in het werk staat bij zowel
topperformers als gemiddeld
Nederland op nummer 1
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Topperformers scoren
beter!

51

KERNVERWACHTINGEN

Het percentage medewerkers dat in positieve zin een bijdrage van de organisatie ervaart

Het werk

Belang

Het plezier in mijn werk

1

De voldoening die ik uit mijn werk haal

4

De middelen die beschikbaar zijn om mijn werk te doen

8

Het gevoel van veiligheid op mijn werkplek

3

1

Tevredenheidsscore
7,2

8,7

6,9

om het beste uit zichzelf te halen, neemt in 2020 weer iets toe. 13% geeft aan in sterke
mate deze bijdrage te ervaren en werkt bij een zogenoemde topperformer-organisatie.
Deze organisaties weten wat voor de medewerkers belangrijke zaken in het werk zijn én weten
deze zaken beter te organiseren. Dat het loont om topperformer te zijn, laten de resultaten
op de volgende pagina’s zien.

7,1

8,5

7,7

De organisatie: De mate waarin mijn organisatie...

Top 10 kernverwachtingen

Deze topperformers hechten veel meer waarde

Als je als organisatie optimaal weet in te

aan samenwerken dan gemiddeld in Nederland.

spelen op de verwachtingen van je medewerkers

Communicatie, sfeer en hulp binnen het team

dan is de kans een stuk groter dat zij het beste

zijn dan ook extreem belangrijk en worden

uit zichzelf halen en de organisatie aanbevelen.

meer dan goed gewaardeerd.
Medewerkers hebben het naar hun zin in een

Topperformers vs. Nederland

2

2

7,1

8,6

... een leuke organisatie is om voor te werken

9

3

6,8

8,5

... mij zekerheid op werk biedt

10

6,6

De communicatie binnen mijn afdeling

8,2

4

team dat draait op volle toeren door leuk,
af
wisselend werk, aangemoedigd door toe

Het managementteam

gankelijke leidinggevenden.

6,3
8,1

TOP

... gericht is op kwaliteit

Samenwerken

Organisaties die dat doen, zijn topperformers.

NL

6

Het perspectief

Binnen

een

gemiddelde

De collegiale sfeer binnen mijn organisatie

5

De samenwerking met collega's binnen mijn afdeling
organisatie

zijn

De respectvolle manier van samenwerken

8

7,4

8,5

7
7

9

8,4

7,4

8,4

vaak primaire zaken belangrijk, zoals zeker
-

6,6
8,2
De arbeidsvoorwaarden

heid op werk, de beschikbare middelen en
de fysieke veiligheid. Voor de topperformers
zijn deze zaken allemaal beschikbaar en goed

6,9

georganiseerd, maar zijn dus ook andere

8,5

aspecten belangrijk en waardevol.

8,5

10

De hulp van collega's wanneer dit nodig is
Aansturing
De toegankelijkheid van mijn direct leidinggevende

6

5

7,3

8,5
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40%

Bij
is er geen
inwerkprogramma aanwezig

28%

Bij
is de werkplek op de eerste
werkdag niet gereed

5

De employee
journey

31%

ontwikkelt zich voldoende
om het huidige werk te kunnen
blijven doen

22%

heeft zich ziek gemeld n.a.v. een
(veel te) hoge werkdruk

10%

zou zijn/haar vorige
werkgever aanbevelen
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De employee Journey

55

Bij 40% is er geen
inwerkprogramma
aanwezig

Het vinden, binden en boeien van medewerkers was nog nooit zo belangrijk. Het aantal vacatures

Bij 28% is de
werkplek op de
eerste werkdag
niet gereed

blijft stijgen en de ‘war for talent’ neemt alleen maar toe. Om medewerkers langer aan je te
binden en om echte ambassadeurs te creëren, is een optimale employee journey van belang. De
employee journey is alles wat medewerkers tegenkomen, waarnemen en verwachten wanneer
ze werken bij een organisatie. De journey bestaat uit drie onderdelen; onboarding, development
en offboarding. Hieronder hebben wij de belangrijkste momenten in de journey geschetst met
daarbij de beleving van medewerkers in Nederland.

In dienst treden
Sollicitatieproces

31% ontwikkelt
zich voldoende om
het huidige werk te
kunnen blijven doen

58% wenst een
mentor/stimulator

Branding

Persoonlijke groei /
groei in functie

Werkplezier en
inhoud

Arbeidsvoorwaarden
Teamvorming en
samenwerking

Leiderschap
Organisatieverandering

Inwerkperiode

22% heeft zich
z iek gemeld n.a.v.
een (veel te) hoge
werkdruk

10% zou zijn/haar
vorige werkgever
aanbevelen

25% is van plan
aankomende jaar
te solliciteren

Verzuim / ziekte

Verloop

Ambassadeursschap
bij vertrek
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Over Integron
Als toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau in Nederland voor B2B-organisaties weten
we als geen ander hoe belangrijk klanten en medewerkers voor organisaties zijn. Het beste
halen uit klant en medewerker is waarom wij bestaan. En dat inmiddels al meer dan 26 jaar.
Tevreden en loyale klanten zorgen voor enthousiaste en betrokken medewerkers en vice
versa. Klant- en medewerkeronderzoek is daarbij onontbeerlijk.
Onderzoek met Integron biedt inzichten waar

Inzicht

mee een organisatie zich gericht kan verbeteren,

Het onderzoek is afgerond. De resultaten geven

ontwikkelen en onderscheiden. We spelen

inzicht in waar jouw organisatie staat. Nu is het

effectief in op de zichtbare tendens naar vaker

tijd om de verschillende stakeholders intern en

en meer continu inzicht.

extern te informeren. Echt werk maken van de
inzichten is een grote uitdaging en klinkt vaak

6

Over Integron

Inzicht in medewerker- en klantbeleving is dus

makkelijker dan het is. Het doel is om gericht

belangrijk, maar het gaat ook om concrete ver

een tastbaar verschil te maken naar jouw mede

volgstappen. Door met de informatie de orga

werkers en klanten.

nisatie te activeren via advies en training helpt
Integron bedrijven het beste uit haar klanten en

Het verkregen inzicht presenteren we via (deel)

medewerkers te halen. Samen met u bouwen we

rapporten, infographics, motion graphics en ons

aan betekenisvolle en excellente organisaties

online intelligence dashboard. Hierin heb je

waar klanten en medewerkers zich thuis voelen.

realtime inzicht in de resultaten uit je onderzoek.

Beleving Awards

Advies en Training

Jaarlijks organiseert Integron de Beleving

Echt werk maken van de inzichten is een

Awards; hét klant- en inspiratie-event waar onze

grote uitdaging en klinkt vaak makkelijker dan

klanten die aantonen dat ze het beste uit hun

het is. Het doel is om gericht een tastbaar

klanten en medewerkers halen, worden beloond

verschil te maken naar jouw medewerkers en

met een Award. De afgelopen elf jaar zijn er

klanten. Daarvoor heeft Integron verschillende

ruim 280 organisaties genomineerd en hebben

advies- en trainingsproducten ontwikkeld.

al meer dan 85 winnaars op het podium gestaan.
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Onze onderzoeksoplossingen
Integron adviseert je over de juiste methodiek, middelen en frequentie. We hebben een breed
aanbod aan onderzoeksoplossingen waarmee we jouw medewerkerstevredenheid en -loyaliteit
kunnen meten. Dit doen we door middel van jaarlijks grootschalig MTO, kortere vragenlijsten en
vaker meten via op maat programma's, continu feedback of employee journey onderzoek. Bekijk
voor meer informatie over onze dienstverlening www.integron.nl of neem contact op via 010 411
59 66 of info@integron.nl.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Medewerkerfeedback
programma

Eens per (twee) jaar een breed

Vaker informatie over relevante

onderzoek naar alle facetten in en

onderwerpen en thema’s voor

rondom het werk

groepen medewerkers

Continu medewerkerfeedback

Employee journey
onderzoek

Continu inzicht en verbeteren (weke

Doorlopend weten hoe de

lijks/maandelijks) onderzoek naar de

medewerker onderdelen van

eNPS binnen jouw organisatie

de journey ervaren
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