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Werkklimaat 
Plezierige werksfeer is belangrijk,  
maar de rest komt niet vanzelf 
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Het eerste Hay Group Werkklimaat Survey, uitgevoerd in samenwerking met de Technische 
Universiteit Eindhoven, toont aan dat een goed werkklimaat samenhangt met het succes van 
organisaties. Succes van organisaties bestaat in dit onderzoek uit 3 elementen: Werkplezier, 
Financiële Prestaties en Innovatie.  
 
Het werkklimaat in dit onderzoek is gemeten met 12 dimensies, waaronder Reward & recognition, 
Uitdaging in het werk, en Cohesie.  
 
Dit onderzoek laat zien dat verschillende klimaatdimensies effect hebben op verschillende elementen 
van organisatiesucces. De dimensies die leiden tot Werkplezier zijn niet dezelfde als die leiden tot 
Innovatie en Financiële prestaties. Zo zien we dat Cohesie, Welzijn en Uitdaging in het werk de 
belangrijkste voorspellers zijn voor Werkplezier. Terwijl Duidelijkheid en Flexibiliteit de 
belangrijkste voorspellers voor Financiële Prestaties zijn. Externe Focus en Flexibiliteit voorspellen 
met name de Innovatiekracht van organisaties. 
 
 
Achtergrond van het onderzoek 
 
Ontwikkeling & achtergrond van het Hay Group Werkklimaat Survey 
Hay Group heeft in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Technische 
Bedrijfskunde, een survey ontwikkeld om het werkklimaat te meten. Dit survey is deels gebaseerd 
op het Competing Values Model van Quinn & McGrath (1984) en eerder werk van Patterson e.a. 
(2006). Bij de ontwikkeling van dit survey is voortgebouwd op al eerder gevalideerde schalen. Deze 
Engelstalige schalen zijn vertaald en terugvertaald door een erkend vertaalbureau. Vervolgens heeft 
er een validatiestudie plaatsgevonden (n = 98).  
Het ontwikkelde survey kent 12 dimensies, waarbij elke dimensie gemiddeld gemeten is met 4 items 
(zie Tabel 1 voor een toelichting op de 12 dimensies). De betrouwbaarheid van de dimensies is goed, 
(Cronbach’s alpha’s gemiddeld .80, waarbij de laagste .64). De Reflexivity schaal was zwak 
(Cronbach’s alpha’s .54, 3-items) resultaten ten aanzien van deze schaal dienen met 
terughoudendheid geïnterpreteerd te worden.   
Het succes van organisaties is gemeten door respondenten te vragen naar het succes van hun eigen 
organisatie op een specifiek aspect ten opzichte van concurrerende en/of vergelijkbare organisaties 
(beter, gelijk of slechter).  
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Tabel 1: Betekenis van klimaatdimensies en voorbeeld vragen: 
 Klimaatdimensies  Definitie Voorbeeld-item 
1 Welzijn De mate waarin de organisatie haar 

medewerkers waardeert en zich om 
hen bekommert. 

Deze organisatie geeft om haar 
medewerkers. 

2 Cohesie Ervaren teamgevoel binnen een 
organisatie, inclusief de bereidheid 
van collega’s om elkaar te helpen. 

De medewerkers tonen persoonlijke 
interesse in elkaar. 

3 Flexibiliteit Beleving van aandacht van de 
organisatie voor verandering  

Deze organisatie is heel flexibel. Zij 
kan procedures snel aan nieuwe 
omstandigheden aanpassen en lost 
problemen op zodra die zich 
voordoen. 

4 Ruimte tot reflectie Beleving van de aandacht van het 
bedrijf voor het beoordelen van en 
reageren op doelstellingen, 
strategieën en werkprocessen om zich 
aan de omgeving aan te passen. 

In deze organisatie worden 
doelstellingen gewijzigd in het licht 
van veranderende omstandigheden. 

5 Uitdaging in het werk De mate waarin de taken die door de 
organisatie zijn opgezet gevarieerd 
zijn en een uitdaging voor de 
medewerker vormen. 

Medewerkers weten zich steeds 
opnieuw voor uitdagende taken 
geplaatst. 

6 Externe focus Beleving van de mate waarin de 
organisatie inspeelt op de behoeften 
van de klanten en de markt in het 
algemeen. 

De organisatie is voortdurend op zoek 
naar nieuwe kansen op de markt. 

7 Duidelijkheid Beleving dat het organisatorische doel 
altijd duidelijk is gedefinieerd. 

Men heeft een zeer duidelijk besef van 
de koers van de organisatie. 

8 Efficiency  Beleving van de aandacht van het 
bedrijf voor de hoge mate van 
efficiëntie en productiviteit van de 
medewerkers. 

De werksfeer wordt duidelijk 
gekenmerkt door efficiëntie en nut. 

9 Feedback Beleving van het feit dat de prestaties 
van de medewerkers binnen deze 
organisatie worden gemeten en dat de 
medewerkers voldoende feedback 
krijgen over de wijze waarop zij 
presteren. 

Medewerkers hebben altijd een 
duidelijk idee hoe goed zij hun werk 
doen. 

10 Beloning & erkenning Beleving dat medewerkers voldoende 
beloning en erkenning krijgen voor 
hun werk en prestaties. 

Medewerkers worden beloond en 
krijgen erkenning voor taken die zij 
met succes hebben uitgevoerd. 

11 Regels & procedures Beleving van aandacht van de 
organisatie voor regels en formele 
procedures. 

Alles moet volgens de regels worden 
gedaan. 

12 Routines Beleving van de noodzaak tot het 
verrichten van routinematige en 
monotone taken. 

Het dagelijkse werk van medewerkers 
verloopt altijd volgens hetzelfde 
patroon. 

 
Steekproef 
Voor dit onderzoek zijn 3400 relaties van Hay Group Nederland benaderd met het verzoek tot 
deelname. Het onderzoek is volledig web-based uitgevoerd. De benaderde relaties zijn in de 
gelegenheid gesteld om anderen op dit onderzoek te attenderen en uit te nodigen om deel te nemen. 
726 Relaties hebben gereageerd; een respons van 21% kan gekwalificeerd worden als een zeer goed 
voor dit type onderzoek (web-based) en respondent benadering (uitsluitend via email). 
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Tabel 2 laat zien hoe de respondenten binnen dit onderzoek verdeeld zijn over sectoren. Zoals hier te 
zien valt zijn alle sectoren vertegenwoordigd, wel valt op dat het aandeel non-profit/overheid 
beperkt aanwezig is in dit sample. Tabel 3 geeft de spreiding van respondenten over type functies 
weer. Ook hier valt de breedte van de steekproef op – alle functietypen zijn vertegenwoordigd, met 
een zwaartepunt voor HR. 
 
Tabel 2: Spreiding over sectoren 
 Procent 
Agrarische Sector 3 
Bouw 1 
Communicatie / Media 4 
Farmaceutische Industrie 8 
Financiële dienstverlening 6 
Gezondheidszorg / Welzijn 4 
Industrie / Productie 25 
Onderwijs en onderzoek 4 
Overheid 2 
Retail 3 
Telecom 2 
Transport / Logistiek 6 
Zakelijke dienstverlening 28 
Overige bedrijfstakken 4 
Totaal 100 
 
Tabel 3: Spreiding over type functies 
 Procent 
Administratief / Ondersteuning 9 
Category Management 5 
Public Relations 2 
Klantenservice 1 
Techniek 4 
Financiëel / Economische zaken 6 
Gezondheid en Milieu 1 
Human Resources / Personeelszaken 24 
I.T. 4 
Juridisch 1 
Logistiek 3 
Marketing 5 
Productie / Uitvoering 5 
Project Management 4 
Kwaliteitsbewaking 2 
Onderzoek en Ontwikkeling 5 
Verkoop 4 
Anders 15 
Totaal 100 
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Belangrijkste resultaten 
 
Goed werkklimaat voorspelt succes 
De resultaten van het onderzoek leren ons dat 10 van de 12 klimaatdimensies positief samenhangen 
met een of meerdere criteria van organisatiesucces (gemiddelde correlatie .23; range .14 - .43,  
p < .001). Alleen de klimaatdimensies Regels & procedures en Routinization laten respectievelijk 
geen of een licht negatieve samenhang zien met een of meerdere criteria voor organisatiesucces. 
 
Kortom, een beter werkklimaat hangt samen met succes van organisaties. Het leidt over de 
hele linie tot betere resultaten: meer werkplezier, betere financiële prestaties en meer innovatie
 
Figuur 1 zet het werkklimaat van de meeste succesvolle organisaties (top-15%) af tegen de rest van 
de organisaties in ons onderzoek. Het Figuur laat zien dat in succesvolle organisaties het 
werkklimaat over nagenoeg de hele linie beter is dan voor minder succesvolle organisaties. Alleen 
op de klimaatdimensies Regels & procedures en Routines vinden we geen verschillen tussen 
succesvolle organisatie en overige organisaties. Hiermee lijken voornoemde klimaatdimensies een 
hygiëne factor: een minimum aan Regels & procedures en Routines is noodzakelijk om processen 
efficiënt te laten verlopen. Echter, een teveel aan met name Routines maakt organisaties 
bureaucratisch en minder flexibel en heeft een remmend effect op het succes van organisaties.  
 
Succesvolle organisatie hebben de grootste voorsprong op de klimaatdimensies Externe Focus,  
Duidelijkheid, Flexibiliteit en Beloning & erkenning. Ook is er in deze organisaties meer 
Ruimte tot reflectie.  
 
Figuur 1: Werkklimaat van meest succesvolle organisaties afgezet tegen overige organisaties 
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Werkplezier niet zaligmakend 
Nederlandse organisaties kennen veel initiatieven zoals engagement- en team programma’s die 
gericht zijn op het creëren van samenhorigheid, gezelligheid en werkplezier. En dit lijkt zijn 
vruchten af te werpen. Het Hay Group Werkklimaat Survey laat zien dat de werkklimaat dimensies 
Cohesie en Welzijn het hoogste scoren en daarmee erg dominant zijn in het Nederlandse 
werkklimaat. Eerder onderzoek van Inglehart e.a. (2004) liet reeds zien dat Nederlanders 
gezelligheid op het werk een belangrijke waarde vinden: Nederland scoort derde in een lijst van 33 
landen op deze waarde. 
 
Het is interessant om te zien dat Cohesie en Welzijn de belangrijkste voorspellers zijn voor het 
werkplezier in organisaties, samen met Uitdaging in het werk. Nog interessanter is de bevinding dat 
Werkplezier maar in zeer beperkte mate een garantie is voor goede prestaties (in termen van 
Financiële Prestaties en Innovatie). Deze bevinding ligt in lijn met eerdere onderzoeken waarin reeds 
werd gevonden dat er een beperkte samenhang is tussen job satisfaction (~ Werkplezier) en 
individuele prestaties van medewerkers (Judge e.a., 2001). 
Werkplezier alleen is dus niet voldoende, hoewel het niet remmend werkt op het succes van 
organisaties. Toch zien we dat organisaties sterk inzetten op een plezierige werkomgeving, 
ingegeven door een schaarste op de arbeidsmarkt en de battle for talent. Maar wat moeten we doen 
om werkplezier en het talent dat je hiermee binnenhaalt volledig te laten renderen? Dit onderzoek 
laat zien dat de klimaatdimensies Duidelijkheid, Flexibiliteit, Externe Focus hiervoor cruciaal zijn. 
 
Het werkklimaat in Nederland is sterk gericht op werkplezier. Echter, werkplezier alleen is 
niet zaligmakend. 
 
 
Financiële prestaties en innovatie: de balans tussen sturen en loslaten 
Financiële prestaties wordt met name bepaald door Duidelijkheid en Flexibiliteit. Wat de laatste 
dimensie betreft zien we dat het belang hiervan verschilt per sector. In dienstverlening is Flexibility 
belangrijker voor Financiële Prestaties dan in de industriële sector. Interessant is ook om te kijken 
naar de rol van Beloning & erkenning - het is namelijk een van de mechanismen om Duidelijkheid 
in organisaties te sturen en bovendien een belangrijk thema voor werknemers in Nederland. Ons 
onderzoek laat zien dat Beloning & erkenning samenhangt met Financiële prestaties, maar ook (nog 
sterker) met Innovatie.  
Kijkend naar Innovatie zien we dat dit met name gedreven wordt door Flexibiliteit en Externe focus, 
onafhankelijk van de sector waarin een organisatie werkzaam is. Wel is het zo dat voor de 
organisaties in de Zakelijke dienstverlening Externe focus nóg belangrijker is dan voor organisaties 
in Industrie & Productie.  
 
Interessant is het om te zien dat Financiële Prestaties en Innovatiekracht beperkt met elkaar 
samenhangen. Met andere woorden, een innovatieve organisatie is nog niet direct een organisatie 
met hoge financiële prestaties of vice versa.  
Wel zien we dat beide succescriteria andere accenten vergen in een werkklimaat. Externe focus is 
nadrukkelijk van belang voor Innovatie: Nederland kijkt onvoldoende naar buiten. Innovatieve 
organisaties kenmerken zich door een sterke externe blik: samenwerken met klanten, investeren in 
netwerken, flexibele samenwerkingsverbanden met partners. 
Duidelijkheid, aan de andere kant, is de belangrijkste differentiërende dimensie voor Financiële 
prestaties. Een goede balans tussen beide lijkt het devies.  
Juist in tijden van crisis is de reflex om te sturen op financiële prestaties, met een sterke mate van 
control, sterk. De druk om te presteren, kwartaalcijfers te halen, is groot. De uitdaging voor 
organisaties zal zijn om hierin een balans te vinden zodat het innovatievermogen intact blijft. 
Voorbeelden van bedrijven die van de beurs zijn gehaald, bevestigen dat: In de afgelopen vijf jaar 
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zijn in Amsterdam 48 bedrijven van de beurs gehaald. Door overnames en fusies, maar ook omdat 
men voelt dat de druk van analisten en aandeelhouders contraproductiever werd terwijl het belang 
van de beurs als kapitaalverschaffer afnam. 
 
Flexibiliteit, Duidelijkheid en Externe focus zijn de belangrijkste drivers voor Financiële 
Prestaties en Innovatie. 
 
 
De nieuwe generatie 
Tot slot, het werkklimaat in Nederland verschilt afhankelijk van leeftijd. Uit ons onderzoek blijkt dat 
jong-Nederland (< 30 jaar) het werkklimaat op een aantal dimensie positiever ervaart dan de overige 
respondenten. Eerstgenoemde groept ervaart met name meer Duidelijkheid, Beloning & erkenning, 
Flexibiliteit, en Ruimte tot reflectie. Anderzijds laat dit onderzoek zien dat jong-Nederland behoefte 
heeft aan meer uitdaging in het werk: zij ervaren hun Uitdaging in het werk als minder groot dan de 
rest van Nederland.  
Als we er vanuit gaan dat het vormgeven van je eigen carrière een belangrijke reden is om je te 
binden aan een organisatie, dan is dit een extra reden om deze klimaatdimensies te koesteren, 
specifiek voor het jong talent. 
 
Jong-Nederland is ambitieus. 
 
 
Conclusie  
Een goed werkklimaat is cruciaal voor het succes van Nederlandse organisaties. De uitdaging voor 
organisaties is om te werken aan het werkklimaat in de volle breedte. Een eenzijdige focus op 
werkplezier (klimaatdimensies Cohesie en Welzijn) is een noodzakelijk voorwaarde om talent 
binnen te krijgen en een aantrekkelijk werkgever te zijn. Maar, dit is niet voldoende. Om dit talent 
ten volle te benutten moeten andere klimaatdimensies aanwezig zijn en zal er een balans gezocht 
moeten worden tussen een werkklimaat dat gericht is op financiële prestaties en een werkklimaat dat 
zich richt op innovatie. Kortom, een balans tussen de agenda van vandaag en die van de toekomst.  
 
 
Zeist, oktober 2008. 
 
 
 
 
 
Meer weten? Neem u dan contact met ons op: 
 
Harm van Vijfeijken: 
Telefoon: +31 (0)30 692 262 (bgg 947) 
E-mail: harm_van_vijfeijken@haygroup.com 
 
Hein Wendt:  
Telefoon:+31 (0)30 6929 951 
E-mail: hein_wendt@haygroup.com  
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