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1. Inleiding 

 

Ter gelegenheid van de bekendmaking van de Beste Werkgevers 2010 en de presentatie 

van het Manifest Goed Werkgeverschap op 8 april 2010 is een onderzoek gehouden naar 

het Werknemervertrouwen in Nederland. 

Dit onderzoek is een initiatief van Great Place to Work® Institute Nederland in 

samenwerking met sociale partners CNV Vakcentrale, VNO-NCW Jong Management, 

Algemene Werkgeversvereniging Nederland en Nederlands Centrum voor Sociale 

Innovatie, Vitae, &samhoud en Management Team. 

 

Dit rapport geeft inzicht in het vertrouwen van werknemers in hun organisatie, hoe trots 

zij op hun werk zijn en met hoeveel plezier zij werken. Dit wordt vergeleken met hoe 

werknemers bij de Beste Werkgevers van Nederland 2010 dit ervaren. 

 

De resultaten zijn gebruikt bij het opstellen van het Manifest Goed Werkgeverschap. Dit 

rapport is te downloaden van diverse websites, waaronder die van Great Place to Work® 

Institute Nederland (www.greatplacetowork.nl) en van de samenwerkende partners. 

 

April 2010 

Jos Plompen 

Directeur Great Place to Work® Institute Nederland 
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2. Achtergrond 

 

De uitdagingen voor Werkend Nederland zijn de komende jaren enorm, ook al zitten we 

nu in een crisis. Door vele oorzaken blijft de roep om geschoold en gemotiveerd 

personeel de komende jaren zeer hoog. Tevens staat vast dat goed werkgeverschap leidt 

tot lager ziekteverzuim en hogere productiviteit, wat bijdraagt aan de verbetering van de 

prestaties en concurrentiepositie van ondernemingen. De huidige crisis heeft ook 

aangetoond dat juist vertrouwen tussen bedrijven en binnen bedrijven cruciaal zijn om 

uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Kortom: Goed Werkgeverschap hoort de 

komende jaren centraal te staan op de agenda van directies, werknemers en bonden. In 

het vaststellen van de onderlinge verhoudingen tussen werkgever en werknemer mag het 

niet alleen maar gaan om het “kwart procentje meer of minder”, maar moeten 

wezenlijkere onderwerpen centraal staan: Vertrouwen, Trots en Plezier. 

 

Great Place to Work®  Institute Nederland doet sinds 2002 in Nederland, en reeds 25 jaar 

wereldwijd in 44 landen, onderzoek naar goed werkgeverschap en de mate waarin 

vertrouwen, trots en plezier beleefd worden in organisaties. De organisaties die hier in 

excelleren worden jaarlijks onderscheiden als Beste Werkgever of Best Workplace in 

Nederland, Europa en alle overige landen waar het Institute actief is. Deze Beste 

Werkgevers zijn het bewijs dat het anders kan; meer dan tevreden medewerkers en goede 

bedrijfsresultaten gaan hand in hand. 

 

Samen met CNV Vakcentrale is het initiatief ontstaan om onder een brede laag van de 

Nederlandse werknemers een onderzoek te doen naar de stand van zaken op dit vlak: 

“Medewerkervertrouwen in Nederland 2010”. Werknemersorganisatie CNV heeft al een 

aantal jaren “Plezier in Werk” hoog op de agenda staan, vanuit de overtuiging dat dit 

grote voordelen oplevert voor werknemer èn werkgever. 
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Daarnaast werkten mee Algemene Werkgeversvereniging Nederland, VNO-NCW Jong 

Management,  het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie, Vitae en &samhoud en 

Management Team. 
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3. Het onderzoeksmodel 

 

De vragenlijst is gebaseerd op het Great Place to Work® Model©. In dit model is een great place 

to work gedefinieerd als een organisatie waarin medewerkers "vertrouwen hebben in de mensen 

voor wie ze werken, trots zijn op wat ze doen en plezier hebben met de collega's met wie ze 

samenwerken". 

 

De volgende waarden vormen de vijf dimensies van het model: 

Geloofwaardigheid: De geloofwaardigheid en kwaliteit van het management. 

Respect: De (h)erkenning van de individuele en professionele betekenis en bijdragen. 

Eerlijkheid: De eerlijke verdeling van kansen, beloning en waardering. 

Trots: De waardering voor iemands baan en verbinding met de organisatie. 

Kameraadschap: De vriendelijkheid en gemeenschapszin. 
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Het onderzoek Medewerkervertrouwen in Nederland 

 

 

Respondenten werd gevraagd alle stellingen te beantwoorden, gebruik makend van de volgende 

opties: 

· Bijna altijd onwaar 

· Vaak onwaar 

· Soms waar, soms onwaar 

· Vaak waar 

· Bijna altijd waar 

· Geen mening / niet van toepassing 

 

De resultaten laten het percentage zien van het aantal respondenten dat de positieve antwoorden 

“vaak waar” of “bijna altijd waar” hebben gescoord. Daarbij zijn de respondenten die “geen 

mening” hebben geantwoord niet meegenomen. 

 

In totaal hebben 700 willekeurige werkende Nederlanders de vragenlijst via internet ingevuld. De 

identiteit van de deelnemer, alsmede haar werkgever is anoniem verwerkt.  

Het onderzoek vond plaats gedurende de maand maart 2010.  

 

De gebruikte vragenlijst is afgeleidt van de Trust Index©, de vragenlijst van Great Place to Work® 

die wordt gebruikt om de perceptie van medewerkers te meten. Afgelopen jaar is deze vragenlijst 

wereldwijd door 2.000.000 personen binnen 4.000 organisaties ingevuld en is daarmee het 

grootste jaarlijkse onderzoek naar workplace culture. In dit onderzoek werd niet de gehele 

vragenlijst gebruikt, maar de 20 meest voorspellende stellingen. Naast de stellingen is een aantal 

demografische kenmerken gevraagd. 
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4. Belangrijkste resultaten 

 

De resultaten van het onderzoek Werknemervertrouwen in Nederland vergelijken we met de 

scores van de Beste Werkgevers 2010. Hiermee geven we aan waar de lat ligt voor Werkend 

Nederland. 

We vergelijken allereerst het overall resultaat, waarna we inzoomen op de dimensies van het 

Great Place to Work® Model. 

 

Overall resultaat 

 

De gemiddelde score van de deelnemers aan dit onderzoek over alle stellingen is 58%. Het gat 

met de Beste Werkgevers is aanzienlijk; de werknemers van deze bedrijven scoren 79%. Dit 

verschil van 21% roept om aandacht.  

 

‘Alles overziend, vind ik ons bedrijf een 'Goede werkgever' en echte 'Great Place to Work'.  

Deze stelling is steeds als laatste aan de deelnemers voorgelegd en meet het algemene beeld over 

de organisatie. Hier is het verschil nog groter, namelijk 31%; 57% voor Werkend Nederland 

tegen 88% voor de Beste Werkgevers. 

 

Op het niveau van de afzonderlijke dimensies zien we dat het verschil het grootst is bij die 

stellingen die we scharen onder Geloofwaardigheid (23%).  
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Geloofwaardigheid 

 

Geloofwaardigheid slaat op de openheid in communicatie, de vakbekwaamheid van het 

management, het ontwikkelen en uitvoeren van visie en doelstellingen en hun betrouwbaarheid en 

integriteit.  

 

Het grote verschil van 23% op de dimensie Geloofwaardigheid wordt met name veroorzaakt door 

twee stellingen. 

 

Het management is bekwaam in het uitvoeren van zijn taken. 

Als medewerkers het management vakbekwaam vinden, zijn zij eerder bereid op genomen 

beslissingen van het management te vertrouwen en het te volgen tijdens verandering of tijden van 

onzekerheid. 

Medewerkers hechten waarde aan het competent zijn van managers in het uitvoeren van hun 

taken, zowel in het managen van het productieproces of de dienstverlening van de organisatie als 

in het managen van het personeel. Het tonen van vakbekwaamheid versterkt het vertrouwen in 

managementbeslissingen en ondersteunt het leiderschap. 

 

Bij de Beste Werkgevers antwoordt 82% van de medewerkers positief op deze stelling. Bij 

Werkend Nederland is dat slechts 50%; een verschil van maar liefst 32%! 

 

Het management doet wat het zegt. 

Integriteit van managers hangt af van hun eerlijkheid en openheid en de wijze waarop zij 

consistent hun beleid uitvoeren: “Zij doen wat ze zeggen en komen hun beloftes na”.  

 

Op de betrouwbaarheid van de managers in Nederland wordt niet unaniem gerekend. Werkend 

Nederland scoort 52% op deze stelling; de Beste Werkgevers 78%; het verschil is 26%. 

 

Conclusie: 

Geloofwaardigheid is essentieel om een cultuur van vertrouwen te bewerkstelligen. 

Managementvaardigheden op het gebied van communicatie, vakbekwaamheid en integriteit, zijn 

hierbij van groot belang. Het investeren in deze vaardigheden en vervolgens beloftes nakomen, 
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zal het vertrouwen tussen medewerkers en managers aanzienlijk vergroten. 

 

 

Respect 

 

Respect impliceert het ondersteunen voor alle medewerkers bij het uitvoeren van hun werk, is 

gericht op samenwerking en inhoudelijke dialoog en gaat uit van een adequate zorg, zoals 

arbeidsomstandigheden en het handhaven van een goede werk/privé balans. 

 

Wederom lichten we hier twee stellingen uit. 

 

Het management betrekt werknemers in beslissingen die betrekking hebben op hun werk en 

werkomgeving. 

Samenwerking tussen management en medewerkers vereist een management dat vraagt om en 

oprecht reageert op suggesties en ideeën van medewerkers. Deze suggesties en ideeën vormen 

een rijke bron van nuttige informatie. Het betrekken van medewerkers bij beslissingen helpt hen 

te begrijpen waarom bepaalde beslissingen gemaakt moeten worden. Dit leidt tot grotere 

betrokkenheid en meer draagvlak voor beslissingen en deze zullen dus ook beter uitvoerbaar zijn. 

 

Werkend Nederland scoort hier 45%, terwijl de Beste Werkgevers 67% scoren. Het verschil is 

22%. Beide categorieën zijn voor verbetering vatbaar. 

 

Mensen worden aangemoedigd balans aan te brengen in hun werk- en privéleven. 

Zorg voor medewerkers wordt getoond door een veilige en gezonde werkomgeving te creëren en 

door interesse te tonen in het privéleven van de medewerkers. Zorgzame managers zijn zich ook 

bewust van de invloed van het werk op het privéleven van medewerkers. Het aanmoedigen van 

het aanbrengen van balans tussen werk en privé zorgt voor een fitte en energieke groep 

medewerkers. 

 

49% van Werkend Nederland beantwoordt deze stelling positief. Bij de Beste Werkgevers is dat 

68%; een verschil van 19%. Ook hier is voor beide groepen verbetering mogelijk. 

 

Conclusie: 
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Respect tonen voor medewerkers heeft een positief effect op de perceptie van medewerkers op 

hoe zij behandeld worden door het management en vergroot het vertrouwen in hun werkgever. 

Medewerkers zijn enthousiaster in een werkomgeving waar men respectvol met elkaar omgaat.  

Medewerkers voor vol aanzien, door ideeën en suggesties serieus te nemen en oog te hebben voor 

ieders werk/privé balans, leidt hier toe. In alle organisaties zou meer aandacht voor de 

medewerker als mens en interesse in de persoon getoond moeten worden. 

 

 

Eerlijkheid 

 

In een eerlijke organisatie wordt economisch succes door middel van beloningsstructuren en 

compensatiesystemen gelijkwaardig verdeeld, is het management onpartijdig en er wordt 

rechtvaardig omgegaan met diverse groepen binnen de organisatie. 

 

Een opvallende stelling: 

 

Managers vertonen geen ‘voortrek’-gedrag (‘vriendjes-politiek’) 

Het onpartijdig handelen van managers wordt getoond door de afwezigheid van politieke 

spelletjes en door het vermijden van vriendjespolitiek. 

 

Werkend Nederland scoort hier 49%; de Beste Werkgevers 68%. Het verschil is 19% en zou bij 

beiden hoger mogen zijn. 

 

Conclusie: 

Een werkomgeving waarin alle medewerkers eerlijk worden behandeld, stelt mensen die er 

werken in staat zich te concentreren op hun werk in plaats van aan ondermijnend gedrag of aan 

het zichzelf moeten verdedigen. Een eerlijke werkomgeving vermindert afleidingen ten gevolge 

van onrechtvaardigheden, politieke spelletjes en vooroordelen en stelt mensen in staat optimaal 

bij te dragen. Meer transparante communicatie en open en eerlijk gedrag binnen organisaties is de 

uitdaging voor heel Nederland. 
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Trots 

 

Medewerkers kunnen trots zijn op hun persoonlijk werk, op het werk dat hun eigen team of 

werkgroep doet en op de reputatie van de organisatie.  

 

Mensen kijken er naar uit om naar hun werk te komen. 

51% van de respondenten van Werkend Nederland is het hier mee eens. Van de medewerkers van 

de Beste Werkgevers is 78% het hier mee eens. Een verschil van maar liefst 27%! 

 

Conclusie: 

Een hoge mate van trots heeft een positief effect op de betrokkenheid van medewerkers bij hun 

werk, wat leidt tot een verhoging van productiviteit, teamwork en toewijding aan de organisatie. 

Trots kan verhoogd worden door de betekenis van het eigen werk, de resultaten van het team en 

de bijdrage van de organisatie aan de omgeving duidelijk zichtbaar te maken. 

 

 

Kameraadschap 

 

Kameraadschap gaat over de mate van verbondenheid onder medewerkers, de gastvrijheid van de 

organisatie en de gemeenschapszin binnen de organisatie. Werken als een team, samenwerking en 

toewijding – de bijproducten van kameraadschap – hebben een positief effect op kwaliteit, 

productiviteit, winstgevendheid en het moraal van medewerkers. 

 

Er is hier een of ‘familie’- of teamgevoel. 

Werkend Nederland scoort op deze stelling slechts 55% tegen 80% voor de Beste Werkgevers. 

Het verschil is 25%. 

 

Conclusie: 

Het koesteren van gevoelens van verbondenheid en gastvrijheid en het benadrukken van het 

belang van het gevoel een gemeenschap te zijn dragen bij aan de ontwikkeling van relaties tussen 

medewerkers, aan de onderlinge samenwerking en aan het werkplezier. 
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5. Gedetailleerde resultaten 

 

 

Aan het onderzoek hebben 700 willekeurige werkende Nederlanders deelgenomen. Het aantal 

respondenten van de groep Beste Werkgevers bedroeg 4888. 



 Werknemervertrouwen in Nederland 2010 - Eindrapportage 13 

 

 

 

6. Contactpersonen 

 

Great Place to Work® Institute Nederland 

Jos Plompen, 06-28530433, jplompen@greatplacetowork.nl  

Erik van Riet, 06-15027574, evanriet@greatplacetowork.nl 


