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1. Inleiding 

 
De Intermediair publiceert ieder jaar het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek. 

Dit onderzoek bestaat uit twee delen: 

 een arbeidsvoorwaardendeel; 

 een werkbelevingsdeel. 

 

 

Het Beste Werkgevers Onderzoek verschijnt in 2010 in november in de Intermediair.  

 

Het arbeidsvoorwaardenonderzoek en het werkbelevingsonderzoek worden uitgevoerd door twee 

aparte, gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Hieronder zijn de contactgegevens van beide 

bureaus weergegeven. 

 

 

Arbeidsvoorwaardenonderzoek 

 

 

Werkbelevingsonderzoek 

 

UZ3 Onderzoek 

drs. Peter Faber 

peter@uz3.nl 

Tel. 071-5803560 

 

 

Onderzoeksbureau SatisAction 

drs. Nicole van Dartel 

dartel@satisaction.nl 

Tel. 06-57564019 

 

 

In deze notitie belichten we het werkbelevingsonderzoek. Dit jaar bestaat dat onderzoek, naast 

vragen over werktevredenheid, uit een carrièremogelijkheden-deel.  
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2. Zelftest werktevredenheid en vragenlijst  
 

Voor het werkbelevingsonderzoek vragen we medewerkers een zelftest 

werktevredenheid in te vullen. Medewerkers ontvangen een mail waarmee  

ze naar de digitale vragenlijst gaan. Aan het eind van de vragenlijst zien ze 

hoe tevreden ze zijn in vergelijking met het landelijk gemiddelde. In de 

vragenlijst worden ook vragen gesteld over de carrièremogelijkheden1die 

zij ervaren. Het invullen van de totale vragenlijst neemt circa 5 tot 10 minuten  

in beslag.  

 

A-selecte steekproef 

Zoals hierboven is aangegeven, hoeven niet al uw medewerkers aan het onderzoek deel te 

nemen. Een a-selecte steekproef van medewerkers volstaat. In onderstaand schema kunt u zien 

hoe groot de steekproef in uw organisatie moet zijn om een betrouwbaar beeld te krijgen.  

 

 

Aantal medewerkers in  

uw organisatie 

 

 

Benodigde steekproef  

< 500 100 

500-2000 200 

2000-3000 250 

3000-5000 275 

5000-7000 300 

7000-10.000 400 

10.000-15.000 500 

15.000-20.000 800 

20.000-25.000 900 

25.000-30.000 900 

30.000-35.000 925 

35.000-40.000 925 

 

 

Voorbeeld 

 

In uw organisatie werken 5600 medewerkers. Van deze 5600 medewerkers vragen we 300 

medewerkers de digitale vragenlijst in te vullen. De ervaring leert dat ongeveer de helft (circa. 150 

medewerkers) hieraan gehoor geeft. Dit aantal biedt een voldoende basis om betrouwbare 

uitspraken over de werktevredenheid in uw organisatie te doen. 

 

Soms kan het raadzaam zijn de steekproef met circa 50-100 medewerkers op te hogen. Op deze 

wijze kan eerder de minimaal benodigde respons2 behaald worden, waardoor het niet nodig is een 

reminder te sturen.  

 

 

                                                   
1 De Intermediair wil een apart artikel wijden aan de mate waarin medewerkers carrièremogelijkheden ervaren. Dit artikel zal 

hoogstwaarschijnlijk eind 2010 verschijnen. De vragen die hierop betrekking hebben zijn vraag 5 t/m 10 uit de vragenlijst 

(zie bijlage 1).  
2 De minimaal benodigde respons is 50% van de benodigde steekproef. Als u bijvoorbeeld 100 medewerkers aanschrijft in 

het onderzoek, verlangen wij dat minimaal 50 medewerkers de vragenlijst invult.  
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Uitnodiging per e-mail 

Medewerkers worden per mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Dit is een zeer 

gebruiksvriendelijke werkwijze. Via de mail kunnen medewerkers namelijk automatisch doorlinken 

naar de website waarop de digitale vragenlijst staat. Bovendien is hun anonimiteit in het onderzoek 

gegarandeerd, waardoor deelname laagdrempelig is. 

 

3. Mailing 
 

 

 

 

 

 

U schrijft zelf uw medewerkers aan met het verzoek tot deelname aan het onderzoek. Nicole van 

Dartel van SatisAction stelt samen met u de tekst van de mail af die u hiervoor gebruikt. In bijlage 2 

is een voorbeeld van de mailtekst opgenomen. 

 

In enkele uitzonderingsgevallen verstuurt SatisAction de mailing voor u. Voorwaarde is wel dat uw 

organisatie een vooraankonding verstuurt. Dit om te voorkomen dat medewerkers het verzoek tot 

deelname aan het onderzoek als ‘spam’ beschouwen. Afhankelijk van de voorkeuren en wensen 

van uw organisatie kan dit bijvoorbeeld door: 

 de betreffende medewerkers voorafgaand aan de mailing een e-mail te sturen met hierin een 

aankondiging van het onderzoek (voor een voorbeeld: zie bijlage 3); 

 een aankondiging van het onderzoek op Intranet.  

 

 

 

 

4. Randvoorwaarden 
 

 

Voor een goed verloop van het onderzoek, zijn de volgende  

randvoorwaarden van belang: 

 

 

 

Betrokkenheid directie/ OR 

Bij een werktevredenheidsonderzoek is veelal de betrokkenheid vanuit zowel de directie als de OR 

van belang. In met name de grotere organisaties dient u er rekening mee te houden dat een 

eventuele goedkeuring voor deelname aan het onderzoek tijdig aangevraagd moet worden.  

 

 

Toegang tot Internet 

Medewerkers die per mail aangeschreven worden, moeten ook daadwerkelijk de mogelijkheid 

hebben om vanuit hun computer naar Internet te gaan. Bij sommige bedrijven is een deel van de 

medewerkers hiertoe niet geautoriseerd. Dit kan de nodige irritaties bij medewerkers opwekken. 

Belangrijk is dit van tevoren goed te checken. 
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5. Gratis benchmarkverslag en andere opties 
 

Na afloop van het onderzoek ontvangt uw organisatie een gratis bench- 

markverslag. In dit verslag ziet u voor alle onderdelen van de vragenlijst 

hoe uw organisatie scoort ten opzichte van het non-profit gemiddelde. 

 

Mocht u behoefte hebben aan een specifieker verslag, dan is dit ook mogelijk. 

U kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen uw organisatie te vergelijken met andere 

organisaties binnen uw sector (bijv. gemeenten, provincies). Om de anonimiteit 

van de deelnemende organisaties te waarborgen, dient u dan vergeleken te  

worden met minimaal 2 andere organisaties. De kosten voor dit benchmarkverslag  

zijn € 1490,- (exclusief BTW).  

 

Andre opties zijn ook mogelijk. De afgelopen jaren hebben verschillende organisaties ervoor 

gekozen om alle medewerkers te laten deelnemen aan het werkbelevingsonderzoek3.  

 

Voordelen hiervan zijn: 

 dat men op deze wijze een voordelig MTO4 heeft; 
 dat wanneer men dit jaarlijks doet, men eventuele trends op het spoor kan komen; 
 dat men door het benchmarkverslag een goed beeld krijgt van hoe de eigen organisatie zich 

verhoudt tot de andere deelnemende organisaties.  

 

De enige beperking van deze aanpak is dat men nog niet een goed beeld heeft van de 

werktevredenheid van verschillende afdelingen binnen de eigen organisatie. Omdat wij hebben 

gemerkt dat hier binnen sommige organisaties wel behoefte aan bestaat, bieden wij deze 

mogelijkheid, tegen meerkosten, aan.  

 

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om de resultaten per afdeling te ontvangen? Of wilt u uw 

organisatie niet met alle deelnemende organisaties maar een specifieke branche/sector vergeleken 

hebben? Laat het ons weten, dan stellen we een vrijblijvende offerte voor u op en richten we het 

onderzoek erop in. 

 

6. Planning 
 

Uitgaande van de publicatie van het Intermediair-onderzoek in november 2010, hanteren wij de 

volgende planning: 

 

maart t/m juli onderzoek non-profit5 

Deadline: 13 juli 

juli t/m oktober onderzoek profit 

Deadline: 26 oktober 

november Publicatie Intermediair (waarschijnlijk week 47) 

december Ontvangst Gratis Benchmarkverslag  

                                                   
3 Wanneer u voor deze optie kiest, zijn hieraan geen extra kosten verbonden.  
4 Medewerkerstevredenheidsonderzoek. 
5 Op deze datum moet het onderzoek binnen uw organisatie zijn afgerond. De mailings moeten zijn verstuurd en er moet 

voldoende respons zijn.  
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7. Contact 
 

Contactgegevens: 

drs. Nicole van Dartel 

Onderzoeksbureau SatisAction 

dartel@satisaction.nl 

Tel. 06 – 57564019 
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BIJLAGE 1: Vragenlijst 

 

Aan het eind van de zelftest krijgen medewerkers hun scores te zien in vergelijking met het 

landelijk gemiddelde. Een voorbeeld hiervan is hieronder weergegeven. Op de volgende pagina's 

staan de vragen weergegeven die in de vragenlijst gesteld worden.  
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Beste medewerker, 

Uw organisatie doet mee aan het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek 2010. Als onderdeel 
hiervan willen we graag weten hoe tevreden u bent met uw werkgever. We vragen u daarom 
onderstaande zelftest in te vullen. Dit neemt circa vijf tot tien minuten in beslag. De uitkomsten 
worden medio november in het tijdschrift Intermediair gepubliceerd.  

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

  helemaal 

mee 

oneens 

mee 

oneens 

mee 

eens/ 

noch 

mee 

oneens 

mee 

eens 

helemaal 

mee 

eens 

1. Werkinhoud      

a. Mijn werk geeft mij voldoening □ □ □ □ □ 

b.  Het werk dat ik doe ervaar ik als zinvol □ □ □ □ □ 

c.   Ik ben trots op het werk dat ik doe □ □ □ □ □ 

d.   Ik ben er trots op om bij deze 

organisatie te werken 
□ □ □ □ □ 

      

2. Werksfeer      

a. De werksfeer binnen mijn afdeling is 

goed 
□ □ □ □ □ 

b.  De sociale contacten met mijn directe 

collega's zijn plezierig 
□ □ □ □ □ 

c.   Binnen mijn afdeling wordt goed 

samengewerkt 
□ □ □ □ □ 

d.   Ik kan tegen mijn leidinggevende vrij 

mijn mening geven over de gang van 

zaken 

□ □ □ □ □ 

      

3. Werkdruk      

a. Ik heb het gevoel dat ik wegens drukte 

mijn werk niet naar behoren kan doen 
□ □ □ □ □ 

b.   Ik heb het gevoel dat ik in mijn werk 

voortdurend op mijn tenen loop  
□ □ □ □ □ 

c.   Mijn werk is geestelijk zwaar 

 
□ □ □ □ □ 

d.   Ik moet regelmatig meer uren maken 

dan mijn formele werktijd 
□ □ □ □ □ 
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 helemaal 

mee 

oneens 

mee 

oneens 

mee 

eens/ 

noch 

mee 

oneens 

mee 

eens 

helemaal 

mee 

eens 

4. Doorgroeimogelijkheden      

a. Mijn organisatie biedt mij voldoende 

mogelijkheden om mijn 

loopbaanwensen te verwezenlijken 

□ □ □ □ □ 

b.  Er wordt voldoende aandacht besteed 

aan mijn loopbaanontwikkeling 
□ □ □ □ □ 

c.   Ik krijg voldoende mogelijkheden om 

hogerop te komen 
□ □ □ □ □ 

d. Ik krijg voldoende ruimte om een 
eigen invulling aan mijn loopbaan te 
geven 

 

□ □ □ □ □ 

      

5. Vrijheid in het werk      

a. Ik kan zelf bepalen hoe ik mijn werk 

aanpak 
□ □ □ □ □ 

b.  Ik kan zelf mijn werktempo bepalen □ □ □ □ □ 

c.   Ik kan zelf mijn werktijden bepalen □ □ □ □ □ 

d.   Ik kan zelf mijn werkmethode bepalen □ □ □ □ □ 

 

 

5. Carrièremogelijkheden 

 

helemaal 

mee 

oneens 

mee 

oneens 

mee 

eens/ 

noch 

mee 

oneens 

mee 

eens 

helemaal 

mee 

eens 

a. Ik krijg voldoende mogelijkheden om 

hogerop te komen 
□ □ □ □ □ 

b. Ik krijg voldoende mogelijkheden om 

door te stromen naar een hogere 

functie 

□ □ □ □ □ 

c. Ik word gestimuleerd om hogerop te 

komen 
□ □ □ □ □ 

d. Het is mij duidelijk welke 

loopbaanpaden binnen mijn 

organisatie mogelijk zijn 

□ □ □ □ □ 
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helemaal 

mee 

oneens 

mee 

oneens 

mee 

eens/ 

noch 

mee 

oneens 

mee 

eens 

helemaal 

mee 

eens 

6. Scholingsmogelijkheden 

 

     

a. Ik krijg voldoende gelegenheid om iets 

aan scholing te doen 
□ □ □ □ □ 

b.  Ik krijg tijd om deel te nemen aan 

opleidingsactiviteiten 
□ □ □ □ □ 

c.  Ik krijg de ruimte om tijdens werktijd 

scholing te volgen 
□ □ □ □ □ 

d.  Ik krijg waardering als ik deelneem 

aan cursussen/trainingen 
□ □ □ □ □ 

 
7. Loopbaanstimulans 

 

. 

     

a. Ik bespreek mijn loopbaanwensen met 

collega’s 
□ □ □ □ □ 

b.  Collega’s stimuleren mij in mijn 

ontwikkeling 
□ □ □ □ □ 

c.  Collega’s wijzen mij op mijn sterke 

kanten 
□ □ □ □ □ 

d.  Collega’s geven mij waardevolle 

feedback 
□ □ □ □ □ 

 

 

      
8. Ontwikkelingsgericht leiderschap 

 

Mijn leidinggevende… 

     

a.  heeft aandacht voor mijn persoonlijke 

ontwikkeling 
□ □ □ □ □ 

b.  bespreekt met mij hoe ik me verder 

kan ontwikkelen 
□ □ □ □ □ 

c.  helpt me mijn sterke punten te 

ontdekken 
□ □ □ □ □ 

d.  let bij de verdeling van het werk op 

mijn verdere ontwikkeling 
□ □ □ □ □ 

e.  inspireert en motiveert mij  □ □ □ □ □ 

 

 

 



 

p.11 

      
9.  Coaching 

(A. Waringa) 

helemaal 

mee 

oneens 

mee 

oneens 

mee 

eens/ 

noch 

mee 

oneens 

mee 

eens 

helemaal 

mee 

eens 

a.  Coaching wordt serieus genomen 

binnen mijn organisatie 
□ □ □ □ □ 

b.  Voor mijn ontwikkeling kan ik beroep 

doen op coaching 
□ □ □ □ □ 

c.  Mijn leidinggevende coacht mij  □ □ □ □ □ 

 

 

 

10. Maakt u of heeft u in het verleden gebruik gemaakt van coaching? 

(A. Waringa) 

 

□ ja, met een interne coach van mijn organisatie 

□ ja, met een externe beroepscoach van buiten mijn organisatie 

□ nee 

 

      
11. Werkzekerheid 

 

helemaal 

mee 

oneens 

mee 

oneens 

mee 

eens/ 

noch 

mee 

oneens 

mee 

eens 

helemaal 

mee 

eens 

a.  Ik heb voldoende werkzekerheid □ □ □ □ □ 

b.  Ik verwacht in de nabije toekomst 

hetzelfde werk te kunnen blijven doen 
□ □ □ □ □ 

c.  Ik ben zeker van mijn baan in de 

toekomst 
□ □ □ □ □ 

 

12. Tevredenheid werk 

Hoe tevreden bent u – alles bij elkaar genomen- 

met uw huidige werk? 

 

Geef hiervoor een rapportcijfer 

1= zeer slecht 

10=uitstekend 

Rapportcijfer:   □ 
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13. Betrokkenheid werk 

Hoe betrokken voelt u zich – alles bij elkaar 

genomen – bij uw huidige werk?  

 

Geef hiervoor een rapportcijfer 

1= zeer slecht 

10=uitstekend 

Rapportcijfer:   □ 

 

14. Bent u man of vrouw? 

□ man 

□ vrouw 

 

 

15. Wat is uw hoogst genoten 

opleidingsniveau? 

□ lbo 

□ mbo 

□ hbo 

□ wo 

□ wo+ 

 

 

16. Wat is uw leeftijd? 

 

….. 

 

 

17. Wat is uw burgerlijke staat? 

□ ongehuwd 

□ getrouwd/samenwonend 

□ gescheiden 

□ weduwe/weduwnaar 
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BIJLAGE 2: Voorbeeld mailtekst 
 
 

Beste collega, 

 

................... doet dit jaar mee aan een onderzoek naar de Beste Werkgever van Nederland. Dit 

onderzoek wordt uitgeschreven door het tijdschrift Intermediair en uitgevoerd door 

onderzoeksbureau SatisAction. 

 

In het kader hiervan nodigen we je uit een zelftest werktevredenheid in te vullen. Aan het eind van 

de zelftest zie je hoe tevreden je bent in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Bij het afsluiten 

van de test verstuur je automatisch je gegevens naar onderzoeksbureau SatisAction. Zij zal je 

gegevens gebruiken voor het onderzoek. 

 

Invullen van de test neemt circa vijf tot tien minuten in beslag. De uitkomsten van het onderzoek 

worden medio november 2010 in het tijdschrift Intermediair gepubliceerd.  

 

Hieronder volgt de link naar de zelftest: 

 

http://................................... [iedere organisatie ontvangt een eigen, unieke link] 

 

Wij verzoeken je de zelftest vóór …………. a.s. in te vullen. [een reactietermijn van 10 dagen is 

gebruikelijk] 

 

Alvast veel testplezier! 

Hartelijke groet, 

….. 

 

Indien de Internetlink niet werkt 

In sommige gevallen lukt het niet de vragenlijst rechtstreeks vanuit het e-mailprogramma te 

activeren. Ga dan rechtstreeks naar internet en typ in:  http://................... (let op: geen 'www' 

ervoor zetten). Dit kan soms ook met 'Copy/Paste' (kopieer de link hierboven en plak deze in de 

Internetbalk).  

 

Vertrouwelijkheid van de gegevens 

SatisAction benadrukt dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De ingevulde vragenlijst 

gaat namelijk direct naar SatisAction, .............heeft hiermee geen bemoeienis. SatisAction staat 

voor je privacy garant, mede op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Voor nadere informatie over het onderzoek kun je per e-mail contact opnemen met drs. Nicole van 

Dartel: dartel@satisaction.nl 

dartel@satisaction.nl
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BIJLAGE 3: Voorbeeld vooraankondiging 

 
 

Beste collega, 

 

De .............. doet dit jaar mee aan het werktevredenheidsonderzoek van Intermediair. Hiervoor 

vragen wij aan ..... a-select gekozen medewerkers om een zelftest werktevredenheid in te vullen. U 

bent één van de ............-medewerkers die wij vragen mee te doen aan het onderzoek. 

 

Het onderzoeksbureau SatisAction voert het onderzoek uit voor Intermediair. Eén dezer dagen 

ontvangt u een mail met een link naar de zelftest. Alle gegevens gaan direct voor verwerking naar 

SatisAction. Het invullen van de zelftest kost ongeveer vijf tot tien minuten. De resultaten van het 

onderzoek staan medio november in de Intermediair.  

 

Door mee te doen aan dit onderzoek wil de ................. beter inzicht krijgen hoe de 

werktevredenheid van haar medewerkers zich verhoudt ten opzichte van andere organisaties.  

 

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met .......... van P&O 

(email/ telnr). 

 

Wij hopen dat wij de komende periode op uw medewerking kunnen rekenen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

..................... 

................... 
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BIJLAGE 4: Voorbeeld herinneringsmail 

 

Beste collega, 

 

Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen om een zelftest werktevredenheid in te vullen in 

verband met deelname van ..........aan het Beste Werkgevers Onderzoek van de Intermediair. Tot 

nu toe heeft ...% van de in de steekproef geselecteerde mensen gereageerd op het 

werktevredenheidsonderzoek. Mocht u reeds gereageerd hebben, dan dank ik u hartelijk voor de 

tijd die u heeft genomen om de vragen in te vullen.  

 

Mocht u nog niet gereageerd hebben, dan kunt u dit nog tot ................. doen. Aangezien we meer 

reacties nodig hebben om een representatief beeld weer te geven, breng ik u de enquête 

nogmaals onder de aandacht met de vraag of u de vragenlijst wilt invullen.  

 

De vragenlijst invullen kan door te klikken op onderstaande link: 
 

http://.................................................................... 

 

 

met vriendelijke groet, 

 

......................................... 
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BIJLAGE 4: Deelnemers 2009 

Vorig jaar namen de volgende gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, 

onderwijsinstellingen en andere non-profit organisaties deel aan het Intermediaironderzoek. 

 

Consumentenbond 

Enexis 

Gemeente Amersfoort 

Gemeente Breda 

Gemeente Amsterdam 

Gemeente Den Haag 

Gemeente Dordrecht 

Gemeente Utrecht 

Gemeente Venlo 

Gemeente Zwolle 

Kadaster 

Ministerie BZK  

Ministerie EZ  

Ministerie Justitie 

Oasen 

Politiekorps A'dam Amstelland 

Provincie Drenthe 

Provincie Flevoland 

Provincie Groningen 

Provincie Noord-Brabant 

Provincie Noord-Holland 

Provincie Overijssel 

Provincie Zeeland 

Provincie Zuid-Holland 

RDW 

Rijkswaterstaat 

Sociale Verzekeringsbank 

UMC Groningen 

UMC St. Radboud Nijmegen 

Waterschap Aa en Maas 

Waterschap Brabantse Delta 

Waterschap Regge en Dinkel 

Waterschap Reest en Wieden 

Waterschap Veluwe 

Waternet 

 


