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Voorwoord 

 

Deze rapportage is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek ter voltooiing van de Master 

‘Strategisch Human Resource Management’ aan de Universiteit Utrecht.  

Tijdens het volgen van mijn master werd mijn interesse gewekt om mijn 

afstudeeronderzoek te richten op het verloop van medewerkers. Veel organisaties hebben 

te kampen met een relatief hoog uitstroompercentage. Dit bleek, na enig speurwerk in het 

jaarverslag 2006 van Heijmans N.V., ook bij deze organisatie het geval te zijn. Ik ben blij 

dat Heijmans mij de mogelijkheid heeft geboden om mijn afstudeeronderzoek te richten 

op het onderwerp wat mij al geruime tijd aansprak. Met deze scriptie is getracht te 

voldoen aan de wetenschappelijke eisen, behorende bij het afstudeeronderzoek. 

Daarnaast behoort dit een praktisch document te zijn dat kan bijdragen aan de 

beleidsontwikkeling van dit vraagstuk binnen Heijmans. 

 

Mijn dank gaat uit naar Heijmans N.V. voor het mogelijk maken van mijn afstudeerscriptie. 

In het bijzonder wil ik graag mijn begeleider binnen de concerndienst Personeel en 

Opleiding, Victor Corten, bedanken voor het delen van zijn kennis en zijn ondersteuning 

bij de uitvoering van dit onderzoek. 

Vanuit de Universiteit Utrecht is dit onderzoek begeleid door Dr. Ellen van Wijk. Haar wil ik 

graag bedanken voor de opbouwende kritische kanttekeningen en voor de verkregen 

adviezen. 

Tenslotte wil ik nog de werkvoorbereiders van Heijmans bedanken voor hun kostbare tijd 

die zij voor mij hebben vrijgemaakt om zich te laten interviewen en om mijn vragenlijst in 

te vullen. 

Na een leerzame, spannende en drukke periode kan ik stellen dat ik mijn 

afstudeeronderzoek naar tevredenheid heb afgerond.  

 

 

Marieke van Herpen 

’s-Hertogenbosch, 11 augustus 2008 
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Samenvatting 

 

Dit onderzoek betreft een kwantitatief onderzoek naar de behoeften van 

werkvoorbereiders bij Heijmans. Werkvoorbereiders kennen namelijk een hoog 

uitstroompercentage. Om dit percentage te verlagen is het interessant om allereerst te 

achterhalen wat werkvoorbereiders zoeken in en rondom hun werkzaamheden. De 

doelstelling van voorliggend onderzoek is daarom inzicht krijgen in de behoeften van de 

werkvoorbereiders, waardoor de organisatie kan proberen werkvoorbereiders langer in de 

organisatie en waarschijnlijk langer in hun functiegebied te behouden. 

 

Na aanleiding van de resultaten van exitinterviews van werkvoorbereiders van Heijmans 

(2007) kan geconcludeerd worden dat het verloop van de werkvoorbereiders een gevolg 

blijkt te zijn van de doorgroeimogelijkheden van de werkvoorbereider. In het specialisme 

van de werkvoorbereiding zijn verschillende doorgroeimogelijkheden. Een 

werkvoorbereider kan zowel horizontaal doorgroeien (vakspecialisatie) als verticaal 

(managementfunctie). Wanneer men zich in de hogere regionen in dit functiegebied 

bevindt, blijkt men om bepaalde redenen verticaal door te willen groeien. Op dit moment 

wordt de functie werkvoorbereider door de groep zelf niet ervaren als eindfunctie. Vaak 

ontdekt men later dat men (in een managementfunctie) veel minder inhoudelijk en 

technisch bezig is. Meestal wordt deze managementfunctie geambieerd vanwege de 

hogere status, het hogere salaris etc. Daarnaast is regelmatig gebleken dat de 

vakspecialist niet over de grote hoeveelheid managementcapaciteiten beschikt, waardoor 

men een functie gaat vervullen waarvoor men niet capabel genoeg blijkt te zijn (‘Peter 

Principle’: Peter, 1969). Op basis van deze gegevens is de volgende vraagstelling 

geformuleerd;  

 

Hoe kunnen werkvoorbereiders in hun functie worden behouden? 

 

Voor het beantwoorden van deze hoofdvraag zijn er twee deelvragen geformuleerd, die 

middels een vragenlijst beantwoord zijn. Deze vragenlijst is geretourneerd door 245 

werkvoorbereiders van Heijmans, hetgeen overeenkomt met een response van 52,6 %. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat werkvoorbereiders ontevreden zijn over de 

mogelijkheden die hen wordt geboden tot parttime werken en de mogelijkheden tot 

flexibele werktijden., terwijl de werkvoorbereiders wel veel belang hechten aan deze 

aspecten. Daarnaast blijken de werkvoorbereiders ontevreden te zijn over het 

salarisaspect. Werkvoorbereiders met een vertrekintentie zijn ontevreden over de 

mogelijkheid om door te stromen naar een hogere functie, de verticale mobiliteit, en ze 
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zijn ontevreden over de mogelijkheden tot opleiding/training binnen het werk. Terwijl 

werkvoorbereiders hebben aangegeven veel belang te hechten aan doorgroei- en 

ontplooiingsmogelijkheden. Hoger opgeleiden geven de voorkeur aan een verticale 

doorgroei in de toekomst, terwijl lager opgeleiden liever horizontaal in de functie 

werkvoorbereiding werkzaam willen blijven. Deze resultaten kunnen overigens worden 

gegeneraliseerd. 

  

Aan de hand van deze resultaten zijn tenslotte enkele aanbevelingen geformuleerd 

waarmee de hoofden P&O (van elke divisie van Heijmans) het uitstroompercentage van 

de werkvoorbereiders van Heijmans kan terugdringen. Daarnaast zijn ook een aantal 

aanbevelingen gedaan ten behoeve van vervolgonderzoek. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

In Nederland neemt het aantal ouderen toe, terwijl de groei van jongeren afneemt. Deze 

demografische gebeurtenissen worden ook wel omschreven als vergrijzing en 

ontgroening. De vergrijzing heeft tot gevolg dat er veel mensen oud zullen worden. Een 

nadelig gevolg van de ontgroening en de vergrijzing is dat er in de toekomst minder 

mensen werkzaam zullen zijn als de huidige pensioengerechtigde leeftijd wordt 

vastgehouden. Ook zal het personeelsbestand in organisaties en instellingen, als gevolg 

van de vergrijzing en ontgroening, veranderen; er zullen meer mensen van boven de 45 

jaar werkzaam zijn. Daarnaast zal de beschikbaarheid van arbeidskrachten onder de 45 

jaar afnemen (Rode Draad Notitie, 2003).  

 

Al deze veranderingen hebben ertoe geleid dat er arbeidsschaarste ontstaat waardoor 

werkgevers steeds meer gedwongen worden om rekening te houden met de wensen van 

de werknemers; als gevolg van de huidige krapte op de arbeidsmarkt is de 

sollicitatiemacht steeds meer van de werkgever naar de werknemer verschoven. 

Daarnaast is er voor de werkgever, door het tekort aan (gekwalificeerd) personeel, 

constant sprake van een wervingsdruk (Feijter e.a., 2003). De baan voor het leven 

bestaat niet meer; mensen kiezen tegenwoordig niet meer een baan en werkgever voor 

de eeuwigheid. Hierdoor lijkt het gemiddelde aantal dienstjaren en de commitment aan de 

organisatie de afgelopen jaren steeds minder te zijn geworden (Maas e.a., 2001).  

 

Volgens Schreiner (2003) wordt er door werknemers veel waarde gehecht aan doorgroei- 

en promotiemogelijkheden; ze willen hun persoonlijk carrière-ideaal bij de organisatie 

kunnen realiseren. De mate waarin de werknemers hun persoonlijk carrière-ideaal bij een 

organisatie kan realiseren, blijkt in grote mate ook zijn bindingsbereidheid te bepalen. 

Volgens Krouwel en Schreiner (2004) blijkt er ook steeds meer een grote focus vanuit de 

organisatie te liggen op de eigen loopbaan. Oorzaken die hiervoor worden gegeven zijn 

onder andere de roep om employability en de afgenomen baanzekerheid.  

 

De ontwikkeling van werknemers kan er aan bijdragen dat werknemers betere kansen op 

de arbeidsmarkt krijgen; employability leidt ertoe dat werknemers breder inzetbaar worden 

(Gaspersz & Ott, 1999). Hierdoor is de kans groter dat medewerkers ongewenst 

uitstromen, medewerkers worden namelijk steeds aantrekkelijker voor andere 

werkgevers. Een evenwichtig uitstroompercentage zorgt zelden voor problemen voor de 

organisatie, want uitstroom kan namelijk voor een gezonde doorstroom zorgen. De 
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uitstroom van medewerkers levert pas problemen op als de organisatie deze 

medewerkers, de medewerkers met veel kennis en ervaring, liever had willen behouden. 

Een werknemer vervangen brengt kosten, met betrekking tot de werving, met zich mee. 

Een ander nadeel van uitstroom van medewerkers is dat werkzaamheden of projecten 

worden onderbroken. Voor wat betreft de roep om employability behoren zowel de 

werknemer als de organisatie ervoor te waken dat de werknemer niet in die mate in een 

hiërarchie doorgroeit en promoveert, tot zijn competentieniveau wordt overschreden. Dit 

risico komt overeen met het ‘Peter Principle’; “In a hierarchy every employee tends to rise 

to his level of incompetence" (Peter, 1969). Dit betekent dat het kan gebeuren dat na 

enkele promoties een werknemer in een nieuwe functie niet over de gevraagde 

vaardigheden en kwaliteiten beschikt. 

  

Dat werknemers moeilijk vervangbaar zijn in tijden van een krappe arbeidmarkt 

(Kochanski & Ledford, 2001) is ook zichtbaar bij technisch en wetenschappelijk personeel 

in de bouwsector. Begin 2007 heeft BouwHRM.nl in opdracht van USP Marketing 

Consultancy een online onderzoek uitgevoerd onder 300 HRM-managers. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat, in de bouwsector, de vacatures van een ervaren calculator, 

werkvoorbereider en een projectleider het moeilijkst zijn te vervullen. Dit blijkt ook bij 

Heijmans het geval te zijn. Heijmans is de laatste jaren enorm gegroeid en behoort 

tegenwoordig tot de top van allround bouworganisaties in Nederland. Deze organisatie 

kent voornamelijk een hoog verloop bij de functies van ervaren vakspecialisten; 

werkvoorbereider, calculator, projectleider en tevens de uitvoerder. Verloop van deze 

functies zijn, als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, moeilijk opvulbaar; de vertrekkende 

ervaren mensen zijn steeds moeilijker te vinden.  

 

Voorliggend onderzoek zal zich focussen op de werkvoorbereiders van Heijmans omdat 

werkvoorbereiders, voornamelijk de ervaren werkvoorbereiders, een redelijk hoog verloop 

kennen bij Heijmans. Het is daarom interessant om de behoeften van werkvoorbereiders 

in kaart te brengen.  

 

Werkvoorbereider word je enkele jaren nadat men is afgestudeerd (op Hoger Beroeps- of 

Technisch Onderwijs. Deze functie vervult men in principe niet op basis van ervaring maar 

op basis van opleidingsniveau (in werkelijkheid toch variërend van Lager 

Beroepsonderwijs tot Wetenschappelijk Onderwijs). In de organisatie valt de functie van 

een werkvoorbereider hiërarchisch onder de bedrijfsleider of hoofdwerkvoorbereider 

(senior). Een werkvoorbereider vervult een belangrijke rol bij de aanvang van een project; 

werkvoorbereiders dragen namelijk zorg voor het voorbereiden, plannen en opstarten van 
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het project. De diverse werkzaamheden op dit gebied zijn erg complex. Deze 

werkzaamheden zijn: het bepalen van de werkmethoden en de werkvolgorde, het 

beoordelen van offertes, het uitwerken van projectplanningen, het projectteam 

ondersteunen, de voorbereiding verzorgen van de uitvoering en het vertalen van 

tekeningen in werktekeningen, stuklijsten, werkopdrachten en/of instructies. 

 

Door de complexiteit van projecten is het voor de organisatie belangrijk om een gedegen 

ervaringsniveau te hebben en te behouden in de werkvoorbereiding. Uitgangspunten 

vervagen, kwaliteit moet beter en producten moeten veelal geprefabriceerd worden in een 

steeds kortere bouwtijd. 

 

1.2 Probleemstelling en de onderzoeksvraag 

Het verloop van werkvoorbereiders blijkt een gevolg te zijn van de 

doorgroeimogelijkheden van de werkvoorbereider (resultaten exitinterviews 2007). In het 

specialisme van de werkvoorbereiding zijn verschillende doorgroeimogelijkheden. Een 

werkvoorbereider kan zowel horizontaal (specialisatie) als verticaal doorgroeien 

(managementfunctie). Wanneer men zich in de hogere regionen in hun functiegebied 

bevindt, blijkt men om bepaalde redenen verticaal door te willen groeien. Op dit moment 

wordt de functie werkvoorbereider door de groep zelf namelijk niet ervaren als eindfunctie. 

Vaak ontdekt men later dat men (in een managementfunctie) veel minder inhoudelijk en 

technisch bezig is. Medewerkers van de afdeling Personeel en Opleiding hebben het idee 

dat deze managementfunctie geambieerd vanwege de hogere status, het hogere salaris 

etc. Daarnaast is regelmatig gebleken dat de vakspecialist niet over de grote hoeveelheid 

managementcapaciteiten beschikt, waardoor men een functie gaat vervullen waarvoor 

men niet capabel genoeg blijkt te zijn. Dit resultaat komt overeen met het zojuist 

besproken ‘Peter Principle’ (Peter, 1969): a enkele promoties kan het gebeuren dat een 

werknemer in een nieuwe functie niet over de gevraagde vaardigheden beschikt. Hierdoor 

neemt zijn bijdrage aan de organisatie af, terwijl, in het geval van Heijmans, een 

vakspecialist met veel ervaring en kennis verloren gaat en er een minder goede manager 

voor terug komt. Tevens ondervindt men zelf dat de nieuwe functie niet als aantrekkelijk 

wordt ervaren; sommige werkvoorbereiders zijn liever vakspecialistisch bezig. 

De doelstelling van voorliggend onderzoek is inzicht krijgen in de behoeften van de 

werkvoorbereiders, waardoor de organisatie kan proberen werkvoorbereiders op de 

eerste plaats langer in hun functie(gebied) te behouden. 

 

Middels de probleemstelling en de doelstelling is de onderzoeksvraag als volgt 

geformuleerd: 
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- Hoe kunnen werkvoorbereiders in hun functie worden behouden? 

 

Tevens zal de volgende deelvraag worden beantwoord:  

- Welke werkaspecten worden door de werkvoorbereiders belangrijk gevonden, en zit 

daarin een verschil in waardering tussen opleidingsniveaus en/of leeftijd? 

 

Deze deelvraag zal geoperationaliseerd worden middels op literatuur gebaseerde 

hypothesen. Deze hypothesen worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt en 

getoetst. 

  

Naast het belang dat werkvoorbereiders hechten aan bepaalde werkaspecten (deelvraag 

1) is het voor dit onderzoek en voor de organisatie interessant om te kijken of men ook 

tevreden is over de huidige werkaspecten. Dit leidt tot de tweede deelvraag van dit 

onderzoek: 

- Over welke werkaspecten zijn de werkvoorbereiders ontevreden, en zit daarin een 

verschil in waardering tussen opleidingsniveaus en/of leeftijd? 

 

2.5 Relevantie onderzoek 

Voor Heijmans is dit onderzoek, voor wat betreft de maatschappelijke relevantie, een 

uitgelezen kans om inzicht te krijgen in de behoeften van de werkvoorbereider. Op deze 

manier kan Heijmans eventueel anticiperen op het verloop van de ervaren 

werkvoorbereider; het verloop uit het functiegebied en het verloop uit de organisatie. Dit 

onderzoek kan ook voor Heijmans relevante inzichten en informatie opleveren, waardoor 

de organisatie eventueel de huidige wervingsactiviteiten en het ontwikkelingsbeleid 

rondom de werkvoorbereiderfunctie kan aanpassen. 

Op wetenschappelijk gebied is er al regelmatig onderzoek gedaan naar 

werkbehoeften die door de Nederlandse werknemers als belangrijkst worden beoordeeld 

en hoe zij hun werk beleven (Van Hoof e.a., 2002). Om te kunnen concluderen of de 

resultaten van deze onderzoeken ook van toepassing zijn op de werkvoorbereider, die 

veel kennis en ervaring heeft, kortom om te falsificeren, is het interessant om dit 

onderzoek te koppelen aan de werkbehoeften van deze vakspecialist. 

 

Ten einde antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zullen aan de hand van de 

literatuur in het volgende hoofdstuk, het theoretisch kader en enkele hypothesen worden 

geformuleerd. Hoofdstuk 3 zal in het teken staan van de manier waarop het onderzoek is 

uitgevoerd waarbij de gebruikte methodologie wordt besproken. In het vierde hoofdstuk 

zullen de resultaten van de vragenlijst worden besproken. Tenslotte zullen in het 



 
 

 11

daaropvolgende hoofdstuk de belangrijkste conclusies de revue passeren en zal 

uiteindelijk de vraagstelling aan de hand van de deelvragen en hypothesen definitief 

worden beantwoord. Daarnaast zullen er discussiepunten worden gegeven waarbij er tot 

slot aan de hand van deze discussiepunten enkele ideeën gegeven worden voor volgend 

onderzoek en er zullen aanbevelingen worden geformuleerd richting Heijmans. 
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2. Theoretisch kader 

 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het theoretisch kader wat ten grondslag ligt 

aan dit onderzoek. Op grond van deze literatuurstudie zullen hypothesen worden afgeleid 

uit proposities die plausibel zijn. In paragraaf 2.1 wordt er nader ingegaan op de identiteit 

van de professional/vakspecialist/werkvoorbereider en worden de 

doorstroommogelijkheden (mobiliteit) van de werkvoorbereiders besproken. Vervolgens 

wordt de 2-factorentheorie van Herzberg e.a. (1959) toegelicht, waarbij de belangrijkste 

(werk)behoeften van werknemers worden besproken. Tenslotte wordt er nog nader 

ingegaan op deze werkbehoeften en bijbehorende werkaspecten.  

 
2.1 De vakspecialist 

De werkvoorbereider, die centraal staat in dit onderzoek, wordt bij Heijmans gekenmerkt 

als een vakspecialist. Doordat over het onderwerp ‘professionals’ meer literatuur is 

verschenen dan over het onderwerp ‘vakspecialisten’, zal met behulp van bestaande 

literatuur over ‘professionals’ worden nagegaan of er een gelijkenis bestaat tussen de 

betekenis die door de literatuur aan een ‘professional’ wordt toegekend en de betekenis 

die Heijmans aan een ‘vakspecialist’ toekent.  

 

Bij Heijmans is de vakspecialist altijd een medewerker die direct in het gehele proces, van 

opdrachtbevestiging tot oplevering van het product aan de klant, is betrokken. Hij verricht 

werkzaamheden met een groot afbreukrisico. Voor de werkvoorbereider geldt dat het 

afbreukrisico voornamelijk gelegen is in het op foutieve wijze coördineren en regelen van 

de werkzaamheden tot stagnatie van het project en het leiden tot niet optimale financiële 

resultaten. Tevens kunnen foutieve beslissingen binnen het projectteam de stemming op 

het project negatief beïnvloeden. De vakspecialist is geen staffunctionaris en 

leidinggevenden die betrokken zijn in het primaire proces vallen bij Heijmans ook niet 

onder de definitie van vakspecialist.  

 

Met betrekking tot de verschenen literatuur rondom professionals laat Wilensky (1964) 

weten dat een ‘traditionele’ professional technische en systematische kennis heeft. Deze 

kennis kan alleen verworven worden door langdurige opleiding. Voor de professional 

worden bepaalde normen voorgeschreven. Deze normen zijn:   

- de professional behoort technisch competent te zijn 

- de professional levert hoge kwaliteit  
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- de professional voldoet daarnaast aan een service ideaal; de belangen van de 

klant zullen altijd boven de persoonlijke en winstgevende belangen staan 

(Wilensky, 1964). 

 

Wanrooy (2001) kent een viertal kenmerken toe aan een professional. Een professional 

heeft een hoogwaardig specialisme, een grote autonomie bij de vakuitoefening, is creatief 

en bij de professional blijkt sprake te zijn van een bepaalde beroepsbinding: identificatie, 

ethiek, vakstandaarden en codes (Wanrooy, 2001).  

 Kerr en Glinow (1977)  vinden de volgende karakteristieken kenmerkend 

voor professionals: expertise, autonomie, commitment, identificatie, ethiek en collegiale 

handhaving van standaarden. Deze karakteristieken komen grotendeels overeen met de 

kenmerken die Wanrooy (2001) toekent aan een professional. Wanrooy (2001) maakte 

alleen geen onderscheid tussen structurele en additionele kenmerken. Kerr en Glinow 

(1977) verstaan onder deze kenmerken: 

� Structurele kenmerken gaan onder andere om de opleiding en de eisen die 

gesteld worden om de professie binnen te komen.  

� Additionele kenmerken zijn meer gericht op de individuele werknemer en zijn of 

haar talenten (Kerr en Von Glinow, 1977). 

 

Deze structurele en additionele kenmerken zijn ook zichtbaar in de kenmerken die 

Gastelaars (2006) toekent aan een professional: cognitieve vaardigheden (een 

wetenschappelijke kennisbasis), professionele expertise, relationele vaardigheden, 

relationele expertise, procesvaardigheden en ten slotte elementaire vaardigheden en 

routines (Gastelaars, 2006). Zij hanteert geen eenduidige definitie van een professional, 

maar zij ziet de dienstverlener als een professional. Gastelaars (2006) geeft tevens aan 

dat een professional repertoires heeft, die bestaan uit vaardigheden en expertise. Deze 

dienstverlener die als professional wordt gezien is een voorbeeld van een moderne 

professional. In tabel 1 staan de kenmerken samengevat die door de verschillende 

auteurs worden toegewezen aan professionals. 
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   Tabel 1. Verschillende kenmerken van de professional 

  

Baarda (2003) maakt echter onderscheid in een professional èn een vakspecialist met 

behulp van een competentieraster. De competenties die in iedere organisatie bij iedere 

functie aanwezig behoort te zijn worden zowel voor de professional als voor de 

vakspecialist hetzelfde vastgesteld: een positieve instelling, collegialiteit en betrokkenheid. 

Voor wat betreft de ‘level skills’ (de competenties die verschil uitmaken tussen de ene en 

de andere functie) zijn er voor beide rollen verschillen zichtbaar. Een conceptueel 

vermogen, overtuigingskracht en besluitvaardigheid zijn de ‘level skills’ die kenmerkend 

zijn voor de professional. Een vakspecialist heeft voor wat betreft de ‘level skills’ echter 

een analytisch vermogen en is vak- en resultaatgericht. De vaardigheden met betrekking 

tot de functie komen bij beide rollen ook niet overeen. Vakspecialisten blijken namelijk 

commercieel te zijn en beheren vele relaties. Professionals blijken, in tegenstelling tot de 

vakspecialisten, meer plannen te maken, werken voornamelijk aan business development 

en hechten veel belang aan relatienetwerken.  

 

In deze organisatie hebben veel vakspecialisten geen wetenschappelijke kennis, maar zij 

hebben juist veel praktische kennis. Hierdoor voldoet de vakspecialist in deze organisatie 

niet aan de kenmerken van de ‘traditionele professional’ (Wilensky, 1964). De 

vakspecialist van deze organisatie komt meer overeen met de betekenis die Gastelaars 

(2006) toekent aan de ‘moderne professional’ en de vakspecialist die wordt beschreven 

door Baarda (2003). Gastelaars (2006) is namelijk van mening dat een uitbreiding 

zichtbaar is voor wat betreft de vooropleiding van professionals. Vroeger ging het nog om 

professionele vooropleidingen voor de medische wereld en juridische beroepen. 

Hedendaags is dit volgens Gastelaars (2006) uitgebreid met opleidingen die kenmerkend 

zijn voor de professional, zoals de verkeersleiders, piloten, brandweerlieden en andere 
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beroepsbeoefenaren die op het scherpst van de snede werken, waarbij trefzekerheid die 

onder grote druk staat overeind blijft en wordt gezien als het teken van professionaliteit.  

 

De literatuur van Baarda (2003) geeft het duidelijkst een verschil weer tussen de 

vakspecialist en de professional. De kenmerken die Baarda (2003) toekent aan een 

vakspecialist komen grotendeels overeen met kenmerken van de werkvoorbereider van 

Heijmans. Toch zullen er waarschijnlijk ook werkvoorbereiders zijn die te vergelijken zijn 

met de professional die door Baarda (2003) wordt beschreven, waarbij werkvoorbereiders 

sturing geven en plannen maken, belang hechten aan relatienetwerken en die 

waarschijnlijk de voorkeur geven aan een verticale doorgroei in de organisatie. Deze 

mobiliteit van de werkvoorbereiders zal in de volgende paragraaf aan bod komen. 

 

2.2. Mobiliteit 

Aan de hand van de exit-interviews (2007) kan aangenomen worden dat de 

werkvoorbereiders onder te verdelen zijn in een groep die liever vakspecialistisch bezig 

wil blijven en een groep die verticaal wil doorgroeien naar een hogere 

(management)functie, zoals een functie in de projectleiding, uitvoering of 

projectcoördinatie. Werkvoorbereiders willen graag doorgroeien, doordat ze het 

specialisme ‘werkvoorbereider’ zien als opstartfunctie.  

 

Het vermogen van medewerkers om zich effectief aan te passen aan veranderende 

(organisatorische) omstandigheden en werkzaamheden wordt ook wel aangeduid met de 

term ‘mobiliteit’ (Westen, 1995). Er kunnen drie soorten mobiliteit worden onderscheiden, 

namelijk instroom, doorstroom en uitstroom (Blankemeijer e.a., 2003): 

� Mobiliteit van instroom heeft betrekking op de selectieprocedure van werknemers. 

� Interne doorstroom betreft veranderingen van functie binnen één organisatie.  

� De uitstroom van medewerkers kan een keuze zijn van de organisatie of 

medewerkers kunnen zelf vrijwillig kiezen om de organisatie te verlaten. 

 

In het kader van dit onderzoek wordt het wisselen van baan als een vorm van doorstroom 

beschouwd. Doorstroom betreft de overgang van de ene functie naar de andere functie. 

Afhankelijk van het begin en de eindpositie kan daarbij worden gesproken van verticale, 

diagonale en horizontale doorstroom: 

� Verticale doorstroom betreft de doorstroom naar een hoger gekwalificeerde functie 

binnen het bedrijf of een andere afdeling in het bedrijf (intern). 

� Diagonale doorstroom betreft de doorstroom naar een hoger gekwalificeerde 

functie bij een ander bedrijf (extern). 
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� Horizontale doorstroom betreft doorstroom naar een functie op een vergelijkbaar  

kwalificatieniveau, bij hetzelfde of een ander bedrijf, dan wel een andere afdeling 

in het bedrijf, extern of intern (Dekker & Schlundt Bodien, 2001).  

 

Bij Heijmans gaat deze horizontale doorstroom gepaard met een aangepast takenpakket 

(functieverbreding). Naast de horizontale doorstroom zal dit onderzoek zich bij deze 

organisatie voornamelijk richten op de verticale doorstroom en diagonale doorstroom van 

de medewerkers. Diagonale doorstroom krijgt namelijk aandacht doordat diagonale 

doorstroom bij deze organisatie het gevolg kan zijn van ontevredenheid over de huidige 

verticale en/of horizontale doorstroom (carrièremogelijkheden). Goede interne 

carrièreperspectieven hebben een afzwakkende invloed op de diagonale mobiliteit, de 

vertrekintentie (Timmerhuis & Vermeulen, 1993). Hierbij dient wel te worden opgemerkt 

dat er een verschil bestaat tussen feitelijk vertrek en de vertrekintentie. Met andere 

woorden, wanneer iemand de intentie heeft om te vertrekken, wil het nog niet zeggen dat 

deze persoon ook daadwerkelijk de organisatie of functie gaat verlaten; er is nog niet tot 

actie overgegaan. In dit onderzoek zal de vertrekintentie een rol spelen in plaats van 

feitelijk vertrek. Werkvoorbereiders die de organisatie hebben verlaten worden niet meer 

benaderd of achterhaald. De vertrekintentie zal worden aangeduid met diagonale 

mobiliteit.  

 

Zojuist is besproken dat de mate waarin de medewerker zijn persoonlijk carrière-ideaal bij 

een organisatie kan realiseren, in grote mate zijn bindingsbereidheid bepaald. De Grip en 

Wolbers (2003) hebben vooropleidingen vergeleken voor beroepsarbeidsmarkten. Daaruit 

is gebleken dat lager opgeleiden (in dit onderzoek de respondenten met een 

vooropleiding van LBO en MBO) lager verticaal mobiel zijn in tegenstelling tot hoger 

opgeleiden (HBO-ers en WO-ers).  

 

Met betrekking tot de zojuist besproken onderzoeken is de veronderstelling dat daarom 

enerzijds de werkvoorbereiders die door willen groeien naar een managementfunctie 

(verticaal) overeenkomen met de professional, hoger opgeleiden, uit de literatuur (Baarda, 

2003; Gastelaars, 2006). Belangrijk hierbij is dat de deze verticale doorgroei er niet toe 

leidt dat werkvoorbereiders in zoverre doorgroeien, dat ze niet beschikken over de 

gevraagde competenties die noodzakelijk zijn voor de nieuwe functie (Peter Principle). 

Anderzijds is er de veronderstelling dat de andere groep werkvoorbereiders, die 

horizontaal in hun eigen functiegebied door willen groeien, zijn te vergelijken met de 

vakspecialist die Baarda (2003) beschrijft. Met betrekking tot mobiliteit zijn de volgende 

drie hypothesen geformuleerd: 
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Hypothese 1: Er zijn werkvoorbereiders die door willen groeien naar een 

managementfunctie (verticaal): deze werkvoorbereiders hebben voornamelijk een hoge 

vooropleiding genoten (HBO en WO). 

 

Hypothese 2: Er zijn werkvoorbereiders die horizontaal in hun eigen functiegebied door 

willen groeien: deze werkvoorbereiders hebben voornamelijk een lage vooropleiding 

genoten (LBO en MBO).  

 

Hypothese 3: Er zijn werkvoorbereiders die geneigd zijn de organisatie te verlaten en 

elders als werkvoorbereider aan de slag willen gaan: deze werkvoorbereiders zijn 

ontevreden over de huidige carrière- en ontplooiingsmogelijkheden. 

 

2.3 De tweefactoren-theorie van Herzberg (1968) 

De laatste hypothese, hypothese 3, heeft betrekking op de (on)tevredenheid van 

medewerkers over bepaalde behoeften. Over deze (on)tevredenheid, over bepaalde 

(werk)behoeften, van werknemers is er al regelmatig onderzoek gedaan. Herzberg e.a. 

(1959) hebben een onderzoek afgenomen onder 1685 werknemers. Zij vroegen deze 

medewerkers welke gebeurtenissen, omtrent het werk, voldoening gaven aan de 

medewerkers en welke gebeurtenissen leidden tot ontevredenheid. Aan de hand van dit 

onderzoek heeft Herzberg (1968) geconcludeerd dat de behoeften van de werknemers in 

te delen zijn in twee soorten factoren: motivatie factoren en hygiëne factoren. Deze 

theorie wordt ook wel de tweefactoren-theorie genoemd (Herzberg e.a., 1959).  

 

De motivatiefactoren hebben betrekking op het werk dat men moet doen. De volgende 

motivatiefactoren worden onder deze behoeften verstaan: prestatie, erkenning, het werk 

zelf (uitdaging), verantwoordelijkheid en promotie (Herzberg e.a., 1959). Deze aspecten 

leiden tot blijvende motivatie wanneer er voor de medewerker mogelijk is om iets te 

presteren, wanneer de medewerker erkenning krijgt, wanneer de functie-inhoud 

aantrekkelijk is, wanneer de medewerkers verantwoordelijkheid kunnen dragen en 

wanneer er in de organisatie de mogelijkheid bestaat om vooruit te komen. Door deze 

factoren zal iemand zeer tevreden zijn; zijn intrinsieke arbeidsmotivatie wordt bevestigd, 

waardoor de werknemer zijn werkzaamheden wil blijven uitvoeren (Robbins, 2005). 

 

Naast de motivatiefactoren van Herzberg e.a. (1959) bestaan er de hygiënefactoren. 

Deze factoren zijn beïnvloed door fysieke en psychologische condities waarin mensen 

werken. Deze hygiënefactoren hebben meer betrekking op de omstandigheden 
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waaronder iemand zijn werk verricht. Onder de hygiëne factoren vallen onder andere de 

volgende werkfactoren: supervisie, inter-persoonlijke relaties, salaris, organisatiebeleid, 

beloningen, werkzekerheid, administratieve praktijken en fysieke werkcondities (Furnham 

e.a. 1999). Deze behoeften kunnen leiden tot ontevredenheid. Deze hygiënefactoren 

worden in de theorie gelijk gesteld met de term ‘extrinsieke werkaspecten’ (Robbins, 

2005). Wil men ontevredenheid voorkomen, dan dient de organisatie aandacht te 

besteden aan de zojuist genoemde extrinsieke werkaspecten. De motivatiefactoren van 

Herzberg (1968) kunnen, in tegenstelling tot de hygiëne factoren, duiden op tevredenheid 

over de baan. Uit onderzoek van Herzberg e.a. (1959) blijkt dat bestrijding van de 

hygiënefactoren hooguit kan resulteren in een neutrale houding ten opzichte van het werk. 

Verwaarlozing van deze factoren kan leiden tot ontevredenheid (dissatisfiers). Immers is 

de afwezigheid van ontevredenheid nog niet hetzelfde als tevredenheid. Uit eerder 

onderzoek naar verloopgeneigdheid is gebleken dat bij ontevredenheid over de hygiëne 

factoren men meestal een vertrekintentie ontwikkelt (Timmerhuis en Vermeulen, 1993). 

De tevredenheid van de medewerkers wordt voor een groot deel bepaald door de 

beleving van de verschillende factoren. De twee-factorentheorie van Herzberg (1968) is 

een inspiratie geweest voor verschillende praktijkonderzoeken, gebaseerd op de zojuist 

besproken werkaspecten. 

 

De TNO-studie ‘Trends in de arbeid in Nederland tussen 2000 en 2004’ (Bakhuys 

Roozeboom e.a., 2007) is geïnspireerd door de tweefactoren-theorie van Herzberg e.a. 

(1959). In deze TNO-studie zijn er 15 werkaspecten getoetst die door Nederlandse 

werknemers als belangrijk werden beoordeeld, met behulp van de TNO Arbeidssituatie 

Survey. Deze Survey, ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, is een tweejaarlijks onderzoek naar de arbeidssituatie in Nederland, 

onder ongeveer 4000 werkende Nederlanders (Bakhuys Roozeboom e.a., 2007).  

 Met behulp van een factoranalyse zijn 15 werkaspecten later 

onderverdeeld in 4 thema’s, namelijk ‘het sociale aspect’, ‘uitdagend werk’, ‘materiële 

beloning’ en ‘ontplooiingsmogelijkheden’. Onder het thema ‘het sociale aspect’ vallen de 

werkaspecten: erkenning, de arbeidsomstandigheden en een goede relatie met collega’s 

en leiding. Onder het thema ‘uitdagend werk’ vallen de werkaspecten interessant werk, 

variatie in het werk, zelfstandigheid en passend bij kennis en vaardigheden. ‘Materiële 

beloning’ werd onderverdeeld in een goede beloning, zekerheid en geschikte werktijden. 

En tenslotte werd het thema ‘ontplooiingsmogelijkheden’ onderverdeeld in de 

werkaspecten verantwoording, iets bereiken, leer- en groeimogelijkheden en 

promotiemogelijkheden.  
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 Uit deze TNO-studie kan met betrekking tot de beoordeling van de 

werkaspecten worden opgemaakt dat tussen 2002 en 2004 men zowel het thema ‘het 

sociale aspect’ als ‘uitdagend werk’ iets minder belangrijk is gaan vinden. Vervolgens blijkt 

men te kijken in hoeverre een baan afwisselend is, gevolgd door het belang van materiële 

beloning. Men beoordeelt de ontplooiingsmogelijkheden als minst belangrijk.  

 

Bovengenoemde resultaten gaan over de totale Nederlandse beroepsbevolking. Voor dit 

onderzoek is het meer van belang te kijken naar resultaten van onderzoeken waarbij 

onderscheid wordt gemaakt in hoger versus lager opgeleiden. Er is onder 

werkvoorbereiders namelijk veel onderscheid in vooropleiding. 

Ook de WO-monitor heeft zich laten inspireren door de twee-factorentheorie van Herzberg 

e.a. (1959). Op basis van de resultaten van de WO-monitor 2000-2001 (Allen e.a., 2003) 

kan geconcludeerd worden welke intrinsieke- en extrinsieke werkaspecten HBO’ers en 

WO’ers (hoger opgeleiden) belangrijk vinden. Bij deze monitor wordt ook onderscheid 

gemaakt in intrinsieke- en extrinsieke werkaspecten. Dit verschil tussen intrinsieke- en 

extrinsieke werkaspecten is gebaseerd op het werk van Herzberg (1959) en Maslow 

(1954), geciteerd in Allen e.a. (2003). De tien intrinsieke werkaspecten die zijn getoetst in 

de WO-monitor 2000-2001 zijn: ‘autonomie’, ‘wetenschappelijke verdieping’, ‘toepassing 

kennis & vaardigheden’, ‘inbreng eigen ideeën’, ‘leermogelijkheden’, ‘uitdaging’, 

‘afwisseling’, ‘maatschappelijk nut’, ‘leidinggeven/coördinatie’ en ‘baanzekerheid’ (Allen 

e.a., 2003). De negen vastgestelde extrinsieke werkaspecten zijn: ‘combineren werk en 

gezinstaken’, ‘tijd voor vrijetijdsbesteding’, ‘goede sfeer’, ‘werken in teamverband’, 

‘duidelijke taken’, ‘macht en invloed’, ‘sociale status’, ‘carrièreperspectieven’ en ‘een hoog 

salaris’. 

  

Van Hoof e.a. (2002) maken onderscheid in een vijftal werkaspecten waaraan 

Nederlandse medewerkers (hoger versus lager opgeleiden) belang hechten: 

a. intrinsieke factoren (autonomie, interessant werk, afwisseling werk)  

b. extrinsieke factoren (inkomen, zekerheid; doel van het werk ligt buiten het 

werk) 

c. doorgroei- en promotiemogelijkheden 

d. sociale aspecten (sociale relaties op het werk, werksfeer en 

erkenning/waardering) 

e. gemaksaspecten (werktijden, arbeidsomstandigheden, voorzieningen) 

 

De geënquêteerde beroepsbevolking (steekproefsgewijs: zowel hoger als lager 

opgeleiden) blijkt volgens Van Hoof e.a. (2002) prettige collega’s het meest belangrijk te 
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vinden. Als tweede volgt een extrinsieke factor, het inkomen. Als derde hecht men belang 

aan het aspect ‘aansluiting’ bij de eigen capaciteiten’. Dit is een intrinsieke factor van 

arbeid (Van Hoof 2002:20). Opvallend aan deze werkaspecten zijn dat, in tegenstelling tot 

de theorie van Herzberg (1959), Van Hoof e.a. (2002) het werkaspect doorgroei- en 

promotiemogelijkheden apart formuleert. Herzberg (1959) plaatst dit werkaspect onder de 

motivatiebehoeften, aspecten die betrekking hebben op het werk (inhoudelijk). Aspecten 

die betrekking hebben op de inhoud en uitvoering van het werk, worden door Van Hoof 

e.a. (2002) intrinsieke factoren genoemd. Wat Herzberg e.a. (1959) hygiënefactoren 

noemen, formuleren Van Hoof e.a. als extrinsieke factoren. Voor dit onderzoek is het ook 

heel belangrijk dat doorgroei- en promotiemogelijkheden als aparte factor worden gezien, 

doordat reeds bekend is dat werkvoorbereiders veel belang hechten aan dit werkaspect.  

 

De verschillende werkaspecten, die middels bestaande literatuur en praktijkvoorbeelden 

besproken zijn, worden op de volgende pagina grotendeels in tabel 2 in kaart gebracht. 

Deze tabel geeft uiteindelijk een selectie werkaspecten weer waarop voorliggend 

onderzoek is gebaseerd. In deze tabel hebben de zojuist besproken werkaspecten van de 

studie van Allen e.a. (2003) de overhand. De werkaspecten van Allen e.a. (2003) zijn 

gebaseerd op de studie van Herzberg (1968), waarbij dus een onderscheid wordt 

gemaakt in motivatiebehoeften (intrinsieke werkaspecten) en hygiëne behoeften 

(extrinsieke werkaspecten), zie paragraaf 2. De gemaksaspecten van Van Hoof e.a. 

(2002) zijn niet in tabel 2 opgenomen. Deze aspecten (werktijden, 

arbeidsomstandigheden en voorzieningen) zijn al reeds verwerkt in de extrinsieke 

factoren van Allen e.a. (2003). 
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Tabel 2 Selectie interessante werkaspecten 

Factoren                                                               Aspecten 

Intrinsieke factoren (Van Hoof e.a., 2002; 
Allen e.a., 2003) /Uitdagend werk (Bakhuys 
Roozeboom e.a., 2007) 

Autonomie 
Interessant werk 
Afwisseling werk 
Toepassing kennis & vaardigheden 
Inbreng eigen ideeën 
Uitdaging 
Maatschappelijk nut 
Leidinggeven/coördinatie 
 

Extrinsieke factoren (Van Hoof e.a., 2002; 
Allen e.a., 2003) / Materiële beloning 
(Bakhuys Roozeboom e.a., 2007) 

Inkomen 
Zekerheid 
Tijd voor vrijetijdsbesteding 
Combineren werk en gezinstaken 
Werken in teamverband 
Duidelijke taken 
Macht en invloed 
Sociale status 
Carrièreperspectieven  
Hoog salaris 

Doorgroei- en promotiefactoren (Van Hoof 
e.a., 2002) / ontplooiingmogelijkheden 
(Bakhuys Roozeboom e.a., 2007)  

Doorgroei- en promotiemogelijkheden 
Verantwoording 
Iets bereiken 
 

Sociale factoren Sociale relaties op het werk 
Erkenning/aanzien 
Waardering 
Werksfeer 
Leiding 

  

 

De nadruk zal in dit onderzoek niet komen liggen op het onderscheid tussen de 

verschillende factoren (bijvoorbeeld extrinsiek versus intrinsiek) maar ieder aspect zal 

onafhankelijk van de factor worden onderzocht. Tabel 2 laat zien dat ‘interessant werk’ 

niet zal worden opgenomen in dit onderzoek Hiervoor is gekozen omdat ‘interessant’ een 

moeilijk te operationaliseren begrip is. Ook is ‘inbreng van eigen ideeën’ niet letterlijk 

opgenomen. Het begrip ‘autonomie’ is namelijk zo geoperationaliseerd, dat ‘inbreng van 

eigen ideeën’ onderdeel is geworden van het aspect ‘autonomie’. Het ‘maatschappelijk 

nut’ is geen belangrijk aspect om op te nemen in de vragenlijst. Dit kan geconcludeerd 

worden na aanleiding van enkele ongestructureerde interviews met enkele 

werkvoorbereiders. 

Voor wat betreft de extrinsieke factoren zal het belang, dat de 

werkvoorbereiders hechten aan ‘zekerheid’ van de werkuitvoering, niet worden 

opgenomen. Reden hiervoor is dat er zo’n grote vraag heerst naar werkvoorbereiders op 

de arbeidsmarkt, dat het aan baanzekerheid op het gebied van de werkvoorbereiding 

voorlopig niet ontbreekt. ‘Carrièreperspectieven’ zijn reeds onder te verdelen in de factor 

doorgroei- en promotiemogelijkheden, dus zal dit aspect wel worden opgenomen in de 

vragenlijst, maar wordt dit perspectief niet als extrinsieke factor beschouwd.  
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‘Tijd voor vrijetijdsbesteding’ is ook geen opgenomen item geworden, doordat ook dit 

aspect, na aanleiding van enkele ongestructureerde interviews met enkele 

werkvoorbereiders, niet als belangrijk werd beschouwd. En een dergelijk onderwerp zou 

een wenselijk (subjectief) antwoord op kunnen leveren, net als het aspect ‘hoog salaris’. 

Iedere werknemer wil wel veel vrije tijd en een hoog salaris. Het thema ‘salaris’ zal 

overigens wel op een andere wijze worden opgenomen in dit onderzoek, namelijk middels 

stellingen waarbij het huidige salaris vergeleken wordt met het salaris van andere 

werkvoorbereiders binnen deze organisatie, waarbij het huidige salaris vergeleken wordt 

met werkvoorbereiders buiten deze organisatie en tenslotte een stelling waarbij het salaris 

vergeleken wordt met personen die ander werk doen bij Heijmans op hoger 

managementniveau, zoals een projectcoördinator, projectleider of een uitvoerder. 

 

Middels de WO-monitor (Allen e.a., 2003) kan geconstateerd worden dat hoger 

opgeleiden veel belang hechten aan intrinsieke werkaspecten, zoals ‘toepassing van 

kennis en vaardigheden’, ‘inbreng van eigen ideeën’, ‘leermogelijkheden’, ‘uitdaging’ en 

‘afwisseling’. HBO’ers hechten minder waarde aan de intrinsieke werkaspecten als 

‘autonomie’, ‘wetenschappelijke verdieping’, ‘inbreng van eigen ideeën’ en 

‘leermogelijkheden, vergeleken met WO’ers. Tevens worden zowel door WO’ers als 

HBO’ers ook veel belang gehecht aan extrinsieke werkaspecten zoals ‘een hoog salaris’, 

‘carrièreperspectieven’, ‘baanzekerheid’, ‘sociale status’ en ‘macht en invloed’. Het zou 

kunnen dat hoger opgeleide werkvoorbereiders ook veel belang hechten aan deze 

werkaspecten, doordat deze hoger opgeleide werkvoorbereiders waarschijnlijk te 

vergelijken zijn met deze HBO’ers. Niet alle werkaspecten van de WO-monitor staan 

centraal in dit onderzoek. Om na te gaan of hoger opgeleiden specifiek deze 

werkaspecten belangrijk vinden, zal op basis van de zojuist beschreven literatuur en 

keuzes, de volgende hypothese worden gesteld: 

 

Hypothese 4: Is er een verschil in de hoeveelheid belang dat wordt gehecht aan 

werkaspecten zoals ‘toepassing van kennis en vaardigheden’, ‘deelneming aan besluiten 

die uw werk raken’, ‘uitdagende werkzaamheden’, ‘de mate van de afwisseling van 

werkzaamheden in uw functie’, ‘status en aanzien van de functie’, ‘auto’ en 

‘doorgroeimogelijkheden’ tussen lager opgeleiden (LBO en MBO) en hoger opgeleiden 

(HBO en WO)? 

 

Naast de besproken TNO-studie en de WO-monitor worden volgens Van Hoof e.a. (2002) 

de sociale aspecten als belangrijker ervaren door de lager opgeleide Nederlandse 

medewerkers (maximaal een vooropleiding van Middelbaar Beroepsonderwijs) vergeleken 
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met het belang dat hoger opgeleiden hechten aan de sociale aspecten. Onder deze 

sociale aspecten wordt de sociale relatie op het werk verstaan: de werksfeer, goede 

relaties met collega’s en leiding en erkenning/waardering. Ook is aan de hand van de 

Human Relations theorie van Mayo (1933) gebleken dat mensen op de werkvloer sociale 

behoeften hebben. Vandaar dat in dit onderzoek de sociale factoren zijn opgenomen 

(tabel 2). Dit leidt ons tot de volgende hypothese: 

 

Hypothese 5: Laag opgeleide werkvoorbereiders (LBO en MBO) hechten, in tegenstelling 

tot hoog opgeleide werkvoorbereiders (HBO en WO), meer belang aan sociale 

werkaspecten zoals ‘werksfeer’, ‘goede relatie met collega’s en leiding’ en ‘erkenning / 

waardering’. 

 

Naast het verschil in opleidingsniveau wordt er in de resultaten van Van Hoof e.a. (2002) 

onderscheid gemaakt in drie verschillende leeftijdsgroepen: 20-25 jaar, 25-54 jaar en 55-

65 jaar. Uit dit onderzoek van Van Hoof e.a. (2002) blijkt dat werknemers in de jongste 

leeftijdsgroep 20-25 jaar meer belang hechten aan uitdagend werk dan dat de oudste 

leeftijdsgroep dat doet. In vergelijking met de oudere leeftijdscategorie (55-64) beoordeelt 

de jongste categorie de materiële beloning, zoals een auto van de zaak, als minder 

belangrijk. De jongste leeftijdcategorie vindt juist de doorgroeimogelijkheden belangrijker 

dan de oudere categorieën. Deze gegevens leiden tot de volgende hypothesen: 

 

Hypothese 6: Jongere werkvoorbereiders (t/m 24 jaar) hechten meer belang aan 

uitdagend werk en aan doorgroeimogelijkheden dan werkvoorbereiders vanaf 55 jaar. 

 

Hypothese 7: Oudere werkvoorbereiders (vanaf 55 jaar) hechten meer belang aan 

materiële beloning, zoals een auto van de zaak, dan werkvoorbereiders onder de 25 

jaar. 
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3. Methode 

 

In dit hoofdstuk zal de methode, die gehanteerd is in dit onderzoek, worden beschreven. 

Alvorens in het volgende hoofdstuk de resultaten aan bod komen, zal in de eerste 

paragraaf van dit hoofdstuk de hoofdvraag, bijbehorende deelvragen en hypothesen 

worden herhaald. In de tweede en derde paragraaf zal er meer worden ingegaan op de 

organisatie Heijmans en zal de gehanteerde methode van het onderzoek nader worden 

besproken. Vervolgens zullen in de vierde paragraaf kenmerken van de 

onderzoekspopulatie worden behandeld. In paragraaf 3.5 zal de inhoud van de 

ontwikkelde vragenlijst aan bod komen. In de laatste paragraaf zal tenslotte de manier 

van dataverzameling worden beschreven. 

 

3.1 De onderzoeksvragen 

Deze paragraaf dient ervoor om de hoofdvraag, bijbehorende deelvragen en opgestelde 

hypothesen te herhalen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:  

Hoe kunnen werkvoorbereiders in hun functie worden behouden? 

 

Tevens wordt getracht om de volgende deelvragen te beantwoorden:  

Deelvraag 1: Welke werkaspecten worden door de werkvoorbereiders belangrijk 

gevonden en zit daarin een verschil in waardering tussen opleidingsniveaus en/of leeftijd? 

 

Naast het belang dat werkvoorbereiders hechten aan bepaalde aspecten (deelvraag 1) is 

het voor dit onderzoek en voor de organisatie interessant om te kijken of men ook 

tevreden is over de huidige aspecten. Dit leidt tot de tweede deelvraag van dit onderzoek: 

Deelvraag 2: Over welke werkaspecten zijn de werkvoorbereiders ontevreden en zit 

daarin een verschil in waardering tussen opleidingsniveaus en/of leeftijd? 

 

Deze eerste deelvraag is geoperationaliseerd middels op de literatuur gebaseerde 

verwachtingen. De totstandkoming van deze zevental hypothesen zijn besproken in het 

vorige hoofdstuk en luiden als volgt: 

Hypothese 1: Er zijn werkvoorbereiders die door willen groeien naar een 

managementfunctie (verticaal): deze werkvoorbereiders hebben voornamelijk een hoge 

vooropleiding genoten (HBO en WO). 

 

Hypothese 2: Er zijn werkvoorbereiders die horizontaal in hun eigen functiegebied door 

willen groeien: deze werkvoorbereiders hebben voornamelijk een lage vooropleiding 

genoten (LBO en MBO).  
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Hypothese 3: Er zijn werkvoorbereiders die geneigd zijn de organisatie te verlaten en 

elders als werkvoorbereider aan de slag willen gaan: deze werkvoorbereiders zijn 

ontevreden over de huidige carrière- en ontplooiingsmogelijkheden. 

 

Hypothese 4: Is er een verschil in de hoeveelheid belang dat wordt gehecht aan 

werkaspecten zoals ‘toepassing van kennis en vaardigheden’, ‘deelneming aan besluiten 

die uw werk raken’, ‘uitdagende werkzaamheden’, ‘de mate van de afwisseling van 

werkzaamheden in uw functie’, ‘status en aanzien van de functie’, ‘auto’ en 

‘doorgroeimogelijkheden’ tussen lager opgeleiden (LBO en MBO) en hoger opgeleiden 

(HBO en WO)? 

 

Hypothese 5: Laag opgeleide werkvoorbereiders (LBO en MBO) hechten, in tegenstelling 

tot hoog opgeleide werkvoorbereiders (HBO en WO), meer belang aan sociale 

werkaspecten zoals ‘werksfeer’, ‘goede relatie met collega’s en leiding’ en ‘erkenning / 

waardering’.  

 

Hypothese 6: Jongere werkvoorbereiders (t/m 24 jaar) hechten meer belang aan 

uitdagend werk en aan doorgroeimogelijkheden dan werkvoorbereiders vanaf 55 jaar. 

 

Hypothese 7: Oudere werkvoorbereiders (vanaf 55 jaar) hechten meer belang aan 

materiële beloning, zoals een auto van de zaak, dan werkvoorbereiders onder de 25 

jaar. 

 

3.2 De onderzoeksorganisatie 

Heijmans is de laatste jaren enorm gegroeid en behoort tegenwoordig tot de top van 

allround bouworganisaties in Nederland. De grootste concurrenten op deze markt zijn 

BAM, Volker Wessel en Ballast Nedam. Heijmans bestaat uit de vier divisies Bouw, 

Vastgoed, Infrastructuur en Installatie (Burgers Ergon) waardoor Heijmans door deze 

divisies een divisiestructuur kent (zie linkerkolom, figuur 1). De concernleiding is 

verantwoordelijk voor het beheren en bewaken van de resultaten van de divisies. Deze 

concernleiding maakt hierbij gebruik van diensten van specialistische stafafdelingen, ook 

wel concerndiensten genoemd. Het overkoepelende orgaan is Heijmans N.V. waarin de 

concerndiensten zijn gevestigd. De Concerndienst Personeel en Opleidingen is onderdeel 

van Heijmans N.V. Vanuit dit concern zal dit onderzoek zich ontwikkelen. Heijmans 

verkreeg in september 1993 toegang tot de beurs (Amsterdamse Exchanges) waarbij 
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Heijmans tegenwoordig de op één na grootste, beursgenoteerde onderneming in Bouw, 

Vastgoed, Infra en Installatie is.  

 

   Figuur 1. Organogram Heijmans 

 

 

3.3 Methodologie  

Aan de hand van analyse van de resultaten van de exitinterviews (2007) met 

werkvoorbereiders zijn er voor de totstandkoming van dit onderzoek een 14-tal 

werkvoorbereiders ongestructureerd geïnterviewd. Deze exitinterviews en open interviews 

hebben ertoe geleid dat er voor dit onderzoek een survey is ontwikkeld. Dit onderzoek 

betreft een kwantitatief onderzoek, waarbij getracht wordt de werkelijkheid te analyseren 

aan de hand van hoeveelheden, zoals percentages en gemiddelden. Hiervoor is gekozen 

omdat middels dit type onderzoek relatief veel personen kunnen worden benaderd (in een 

korte periode) en er relatief veel variabelen onderzocht kunnen worden (Van der Velde 

e.a., 2004). Bij dit kwantitatief onderzoek, de survey, is gebruik gemaakt van een 

elektronische vragenlijst. Hierbij wordt anonimiteit gegarandeerd, wat de kans op sociaal 

wenselijke antwoorden verlaagd. Voor het onderzoek is deze anonimiteit van wezenlijk 

belang, er komen namelijk vertrouwelijke onderwerpen in de vragenlijst aan bod. Ook 

maakt kwantitatief onderzoek het mogelijk dat kan worden nagegaan of resultaten van de 

respondenten kunnen worden gegeneraliseerd naar alle werkvoorbereiders. 

 

De respondenten zijn benaderd middels een digitale berichtgeving van de vragenlijst. In 

totaal zijn alle werkvoorbereiders van Heijmans in een tijdsbestek van 2 weken tijd 
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benaderd. In het e-mailbericht stond een link vermeld voor de digitale vragenlijst (zie 

bijlage B). Er is bewust voor gekozen om de digitale berichtgeving op een vrijdag te 

versturen. Verschillende werkvoorbereiders hebben vooraf, tijdens het open interview, 

aangegeven dat een vrijdag, net voor het weekeinde, een dag is waarop medewerkers 

eerder tijd willen vrijmaken voor het invullen van de vragenlijst. Middels een herhalende e-

mailboodschap (na 6 werkdagen) is getracht om de gehele onderzoekspopulatie 

nogmaals te attenderen op de vragenlijst, om zoveel mogelijk respons te ontvangen. 

 

Voordelen van de elektronische vragenlijst zijn dat er vrijwel gelijk inzicht kan worden 

verkregen in de resultaten, dat er een mogelijkheid bestaat om een persoonlijke 

herinnering te sturen en dat er snel inzicht kan worden verkregen in de non-respons. Ook 

kan de respondent de vragenlijst op een zelf gekozen tijd en in eigen tempo invullen 

(Korzilius, 2000).  

 

Nadeel van de elektronische vragenlijst is wel dat de onderzoekspopulatie gebruik moet 

maken van een computer en internet. Dit is overigens wel de snelste wijze om 

werkvoorbereiders te bereiken: werkvoorbereiders die projectmatig in het land bezig zijn, 

zijn vaak in het bezit van een gezamenlijke computer in de bouwkeet. Een ander nadeel 

van een (elektronische) vragenlijst is dat er geen mogelijkheid bestaat om dieper op 

individuele gedachten en motieven kan worden ingegaan. Toch is gepoogd om deze 

diepgang te krijgen, doordat de vragenlijst gebaseerd is op de gehouden interviews en 

door bijvoorbeeld enkele werkaspecten te bevragen in meerdere vragen. De resultaten 

van de vragenlijst kunnen afhankelijk zijn van toeval. Respondenten kunnen bijvoorbeeld 

beïnvloed worden door de omgeving en door hun eigen humeur, de dag dat de vragenlijst 

wordt ingevuld.  

 

3.4 Populatie 

Alle werkvoorbereiders van Heijmans, 466 werkvoorbereiders, zijn in een tijdsbestek van 

anderhalve week benaderd. Onder alle werkvoorbereiders worden alle medewerkers die 

‘werkvoorbereiding’ in hun functienaam hebben (aankomend, assistent en senior) 

verstaan, ongeacht de divisie waarvoor men werkt of de plaats in Nederland waar men 

werkzaam is. De werkvoorbereiders zijn benaderd middels een digitale berichtgeving van 

de vragenlijst, waarbij het noodzakelijk was dat het e-mailadres van de werkvoorbereiders 

stond geregistreerd. Niet iedere werkvoorbereider bleek in het bezit te zijn van een e-

mailadres. Enkele kenmerken van de respondenten zijn in tabel 3 zichtbaar. 
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Tabel 3. Kenmerken van de onderzoekspopulatie ten opzichte van de respondenten  

Functiebenaming Onderzoekspopulatie: totaal 

aantal werkvoorbereiders 

Respondenten 
 

Aankomend werkvoorbereider   89 (19,1 %)  61  (24,9 %) 

Werkvoorbereider 163 (35,0 %)  88  (35,9 %) 

Trainee   45   (9,7 %)  16   ( 6,5 %) 

Anders 154 (33,0 %)  78  (31,8 %) 

Onbekend   15   (3,2 %)    2    (0,8 %) 

Totaal 466  (100 %) 245 (52,6 %) 

 

In totaal hebben 245 werkvoorbereiders de vragenlijst ingevuld, hetgeen overeenkomt 

met een response van ongeveer 53 %: 221 mannelijke werkvoorbereiders en 24 

vrouwelijke werkvoorbereiders. In de eerste 4 tabellen in bijlage D, wordt aangetoond dat 

de respondenten op meerdere algemene persoonlijke kenmerken representatief zijn voor 

de gehele onderzoekspopulatie. Uitgebreide beschrijvingen met betrekking tot deze 

tabellen zullen in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, aan bod komen.  

 

3.5 Survey 

Ter inleiding van de vragenlijst zijn algemene, persoonlijke, vragen gesteld. Deze vragen 

hebben onder andere betrekking op het geslacht, de leeftijd, de vooropleiding, de 

startfunctie, het aantal dienstjaren en of men fulltime of parttime werkzaam is. Vragen als 

de leeftijd, de vooropleiding en het aantal dienstjaren bij Heijmans, zijn als open vragen 

gesteld, omdat antwoordmogelijkheden hierbij erg uiteen kunnen vallen. In voorliggend 

onderzoek zijn de leeftijdscategorieën gebaseerd op de toegepaste leeftijdscategorieën in 

het jaarverslag van Heijmans (2006) en op de gehanteerde leeftijdscategorieën bij het 

onderzoek van Van Hoof e.a. (2002), namelijk de categorieën 20 tot 25 jaar, 25 tot 55 jaar 

en 55 jaar en ouder. Deze categorie-indeling maakt het mogelijk om hypothese 6 en 7 te 

toetsten. 

 

In de vragenlijst, die gebruikt zal worden voor dit onderzoek, behoren de intrinsieke, 

extrinsieke, sociale en opleidingsaspecten centraal te staan (zie hoofdstuk 2, paragraaf 

2). Aangezien er geen eenduidig meetinstrument bestaat die al deze aspecten bevat en 

om de betrouwbaarheid van de vragenlijst te verhogen, zijn vragen overgenomen uit 

bestaande vragenlijsten. In deze paragraaf zal nu worden ingegaan op de voor dit 

onderzoek belangrijkste meetinstrumenten. 

 

Veel van de besproken aspecten komen aan bod in de Vragenlijst Beleving en 

Beoordeling van de Arbeid (VBBA) van Van Veldhoven en Meijman (1994). Deze 
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vragenlijst richt zich voornamelijk op ‘arbeidsgerelateerde spanningsreacties’ (Van 

Veldhoven & Meijman, 1994: 35). Omdat dit onderwerp niet in dit onderzoek centraal 

staat, zijn maar enkele delen uit de vragenlijst van Van Veldhoven en Meijman (1994) 

overgenomen. Vragen zijn onder andere overgenomen uit de schalen ‘tevredenheid 

werkinhoud’ en ‘betrokkenheid werk’. Delen die zijn overgenomen van de schaal 

‘verloopgeneigdheid’ van de VBBA zijn anders geformuleerd. 

 

Daarnaast zijn voor dit onderzoek vragen overgenomen uit de kwantitatieve vragenlijst 

Nova-Weba, afgeleid van de kwalitatieve Weba-methode van De Sitter, Hacker en 

Karasek (Delarue, 2003). Deze vragenlijst brengt de kwaliteit van de arbeid en bepaalde 

welzijnsrisico's bij functies in kaart. Hiervan zijn ook maar enkele vragen overgenomen uit 

de vragenlijst Nova-Weba. 

 

De eerste twee vragen van de vragenlijst zijn gebaseerd op de vragen rondom de 

intrinsieke factor ‘autonomie’ uit de vragenlijst van Bakker e.a. (2004). Het aspect 

‘autonomie’ wordt nu onderverdeeld in 2 vraagstellingen (Bakker e.a., 2004): 

- Vrijheid bij het uitvoeren van uw werkzaamheden. 

- Deelneming aan besluiten die uw werk raken. 

 

Er is onder andere naar de meerwaarde gevraagd van de functie ‘werkvoorbereider’: 

meerwaarde voor de positie van de organisatie op de markt, en de meerwaarde voor de 

winstgevendheid van de organisatie (vraag 59 en 60, bijlage B). Deze vragen zijn 

afkomstig uit de vragenlijst van Metselaar en Cozijnsen (1997), waarin voornamelijk een 

organisatieverandering centraal staat. Met behulp van deze vragen kan deels het aanzien 

van de functie worden geanalyseerd. 

 

Vragen met betrekking tot de factor doorgroei- en promotiemogelijkheden zijn afkomstig 

uit de vragenlijst van Van Emmerik (2004), waarbij middels stellingen direct gevraagd zal 

worden naar de mate van tevredenheid over deze mogelijkheden. 

 

Naast de gebruikte vragen uit bestaande meetinstrumenten, zijn er ook verschillende 

vragen zelf geformuleerd. Deze vragen maken het mogelijk dat er toch eenduidig 

antwoord kan worden verkregen op zowel de eerste als de tweede deelvraag. Welke 

vragen zelf geformuleerd zijn, zijn op te maken aan de hand van onderstaande tabel 4. 

Daarnaast is uit deze tabel op te maken hoeveel vragen betrekking hebben op een 

bepaalde vraagcategorie en welke schaal daarbij gehanteerd is. De formuleringen van de 

vragen kunnen in bijlage B worden teruggevonden, waar de vragenlijst is opgenomen. 
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Tabel 4: Items, schaal en bron per vraagcategorie  
  
          Vraagfactoren                        Item                   Schaal   Bron            Vragen 

 

Voor de zevental hypothesen zal nu, aan de hand van de vijfde kolom van tabel 4, worden 

besproken welke vragen van de vragenlijst betrekking hebben op de hypothesen. De 

vragen van de vragenlijst waarop de hypothesen betrekking hebben gaan grotendeels 

door de verschillende vraagfactoren heen.  

 

Voor de eerste hypothese is het noodzakelijk om te achterhalen of er werkvoorbereiders 

zijn die verticaal door willen groeien. Vragen die betrekking hebben op deze hypothese 

zijn afkomstig uit de factor ‘verloopgeneigdheid functie’: ‘ik wil in de toekomst een functie 

vervullen in de projectcoördinatie’, ‘ik wil in de toekomst een functie vervullen in de 

uitvoering’ en ‘ik wil in de toekomst een functie vervullen in de projectleiding’. Deze drie 

functiegroepen zijn managementfuncties die in de lijn boven de werkvoorbereiding staan. 

 

Voor hypothese 2 hebben de volgende vragen van de vragenlijst betrekking op het 

gegeven of er werkvoorbereiders zijn die in hun functiegebied willen blijven. De vragen die 

deze hypothese kunnen beantwoorden zijn: ‘Ik wil in de toekomst werkvoorbereider blijven 

(mijn specialisme blijven beoefenen)’ en ‘Ik wil in de toekomst horizontaal een stap 

maken, bijvoorbeeld binnen de functie werkvoorbereider meer verantwoordelijkheden en 

taken krijgen’. 

 

Vragen uit de vragenlijst die betrekking hebben op het gegeven of men de intentie heeft 

om de organisatie te verlaten (hypothese 3) zijn: ‘Ik heb in de afgelopen drie maanden 

Tevredenheid intrinsieke factoren 
 
Belang intrinsieke factoren 
 
Tevredenheid doorgroei- 
carrièremogelijkheden 
 
Tevredenheid sociale aspecten
   
Belang sociale aspecten 
 
Tevredenheid extrinsieke factoren
   
Belang extrinsieke factoren 
 
Aanzien werkvoorbereiding
  
Aanzien collega’s  
 
Meerwaarde 
  
Verloopgeneigdheid functie  
 
 
Verloopgeneigdheid organisatie  
 
Werkvoorbereiding toekomst 

5 
 
5 
 
5 
 
 
7 
 
7 
 
11 
 
7 
 
7 
 
4 
 
2 
 
9 
 
 
3 
 
5 
 

zeer ontevreden-zeer tevreden 
 
zeer weinig-zeer veel 
 
zeer ontevreden-zeer tevreden 
 
 
zeer ontevreden-zeer tevreden 
 
zeer weinig-zeer veel 
 
zeer ontevreden-zeer tevreden 
 
zeer weinig-zeer veel 
 
zeer weinig-zeer veel 
 
veel minder-veel meer 
 
zeer klein-zeer groot 
 
zeer oneens-zeer eens 
 
 
zeer oneens-zeer eens 
 
zeer oneens-zeer eens 
 

Bakker, Demerouti & Verbeke 
(2004), Nova-Weba (2003) 
Bakker, Demerouti & Verbeke 
(2004), Nova-Weba (2003) 
Van Emmerik (2004) 
 
 
Zelf en VBBA (1994) 
 
Zelf en VBBA (1994) 
 
Zelf, afgeleid van Allen e.a. (2003) 
 
Zelf, afgeleid van Allen e.a. (2003) 
 
Zelf 
 
Zelf 
 
Metselaar  & Cozijnsen (1997) 
 
Zelf  
 
 
Zelf 
 
Zelf 

1-5 
 
6-10 
 
11-15 
 
 
16-22 
 
23-29 
 
30-40 
 
41-47 
 
48-54 
 
55-58 
 
59-60 
 
61,62,65,66, 
67,69,75,76,77 
 
63,64,68 
 
70,71,72,73,74 
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gesolliciteerd bij een ander bedrijf voor dezelfde functie’ en ‘Ik verwacht binnen een jaar 

dezelfde functie bij een ander bedrijf te hebben’. Ook wordt er bij deze hypothese 

gekeken of werkvoorbereiders totaal geen vertrekintentie hebben. Om dit na te gaan 

wordt er naast de twee bovengenoemde vragen ook gekeken naar het antwoord op de 

vraag: ‘Ik heb in de afgelopen drie maanden gedacht aan werken bij een ander bedrijf 

voor een zelfde functie’. Hierdoor kan de intentie om de organisatie te verlaten en als 

werkvoorbereider elders aan de slag te gaan worden bepaald. 

 

Hypothese 4 heeft betrekking op verschillende factoren, zowel intrinsiek als extrinsiek, en 

luidt: Is er een verschil in de hoeveelheid belang dat wordt gehecht aan werkaspecten 

zoals ‘toepassing van kennis en vaardigheden’, ‘deelneming aan besluiten die uw werk 

raken’, ‘uitdagende werkzaamheden’, ‘de mate van de afwisseling van werkzaamheden in 

uw functie’, ‘status en aanzien van de functie’, ‘auto’ en ‘doorgroeimogelijkheden’ tussen 

lager opgeleiden (LBO en MBO) en hoger opgeleiden (HBO en WO)? 

Alle werkaspecten die vermeld staan in deze hypothese, de variabelen ‘toepassing van 

kennis en vaardigheden’, ‘deelneming aan besluiten die uw werk raken’, ‘uitdagende 

werkzaamheden’, ‘de mate van de afwisseling van werkzaamheden in uw functie’, ‘status 

en aanzien van de functie’, ‘auto’ en ‘doorgroeimogelijkheden’ zullen deze hypothese 

beantwoorden (vragen 7,8,9,10, 41, 42 en 45: zie bijlage B). 

 

Hypothese 5 luidt als volgt: Laag opgeleide werkvoorbereiders (LBO en MBO) hechten, in 

tegenstelling tot hoog opgeleide werkvoorbereiders (HBO en WO), meer belang aan 

sociale werkaspecten zoals ‘werksfeer’, ‘goede relatie met collega’s en leiding’ en 

‘erkenning / waardering’. Variabelen, die de sociale aspecten toetsen, zijn ‘het beeld van 

de direct-leidinggevende op het werk van de respondent’, ‘rekenen op de direct-

leidinggevende, wanneer de respondent moeilijkheden in het werk krijgt, ‘verstandhouding 

met de direct-leidinggevende, ‘waardering door de direct-leidinggevende’, ‘rekenen op 

collega’s wanneer de respondent het moeilijk krijgt bij de werkzaamheden, 

‘verstandhouding met de collega’s’ en de ‘waardering door collega’s’ (vraag 23 t/m 29: 

bijlage B). 

 

Hypothese 6 luidt: Jongere werkvoorbereiders (t/m 24 jaar) hechten meer belang aan 

uitdagend werk en aan doorgroeimogelijkheden dan werkvoorbereiders vanaf 55 jaar. 

Voor deze hypothese wordt gekeken naar hoeveel belang men hecht aan het aspect 

‘uitdagend werk’ en aan het aspect ‘doorgroeimogelijkheden’, vraag 8 en vraag 34 (zie 

bijlage B). 
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Hypothese 7 luidt als volgt: Oudere werkvoorbereiders (vanaf 55 jaar) hechten meer 

belang aan materiële beloning, zoals een auto van de zaak, dan werkvoorbereiders 

onder de 25 jaar. Voor deze hypothese wordt gekeken naar de resultaten van de  

respondenten op het belang dat men hecht aan het aspect ‘auto van de zaak’. Dit is 

vraag 35 van de vragenlijst, weergegeven in bijlage B. 

 

Babbie (2004) en Quinn en Cameron (1999) laten weten dat de betrouwbaarheid 

van vraagcategorieën beoordeeld en verbeterd kan worden middels het berekenen 

van de Cronbach’s alpha (betrouwbaarheidscoëfficiënten), ook wel coëfficiënt van 

interne consistentie genoemd. Van iedere schaal (vraagcategorie) wordt hiermee de 

interne consistentie geanalyseerd, er wordt gekeken of de vragen hetzelfde meten. 

De waarde van de Cronbach’s alpha is afhankelijk van de hoogte van de correlaties 

tussen de samenstellende vragen. De Cronbach’s alpha is in dit onderzoek niet van 

toepassing omdat elke hypothese betrekking heeft op losse elementen, vragen, die 

door de verschillende schalen en vraagcategorieën heengaan.  

 

3.6 Data-analyse 

De vragenlijst heeft een Likert-schaal gehanteerd, waarbij er aan beide uiteinden van de 

schaal tegenovergestelde labels staan. De Likert-schaal hanteert een 5-punts schaal en is 

gemakkelijk op te stellen, te administreren en te begrijpen. De antwoorden bestaan in 

deze vragenlijst uit een schaal lopend van helemaal oneens tot helemaal mee eens, zeer 

ontevreden tot zeer tevreden, zeer weinig tot zeer veel, zeer klein tot zeer groot en veel 

minder tot veel meer. Om de antwoordcategorieën te verduidelijken is er bewust voor 

gekozen om de ‘negatieve’ antwoordmogelijkheid consequent aan de linkerkant te 

plaatsen en de ‘positieve’ antwoordmogelijkheid aan de rechterkant.  

 

De antwoorden van de vragenlijst zijn handmatig ingevoerd in een database, en 

vervolgens met behulp van het computerprogramma Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) gestructureerd. Voor het beschrijven van de respondenten, waarvoor in 

de vragenlijst de algemene, persoonlijke vragen zijn gesteld, zijn eenvoudige rechte 

tellingen gedaan die zullen resulteren in frequentie- en percentagetabellen met absolute 

getallen en percentages. Voor hypothese 1 t/m 5 is het noodzakelijk om te kijken of de 

gemiddelde van de verschillende vooropleidingen significant met elkaar verschillen. 

Hiervoor is een t-toets uitgevoerd, zowel eenzijdig als tweezijdig. De tweezijdige toets is 

alleen aan de orde geweest bij de vierde hypothese, aangezien er bij deze hypothese niet 

zeker van kan worden uitgegaan dat er een verschil is in gemiddelden tussen de 
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vooropleidingsniveaus. Voor de laatste twee hypothesen (die betrekking hebben op de 

verschillende leeftijdsgroepen: hypothese 6 en 7) is er gebruik gemaakt van de 

enkelvoudige variantieanalyse (ANOVA). Met behulp van deze analyse kan worden 

nagegaan of de gemiddelden op een testvariabele van de drie verschillende 

leeftijdsgroepen significant van elkaar verschillen. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van 

de Bonferroni-procedure. Hiermee kan, nadat de enkelvoudige variantieanalyse is 

uitgevoerd, worden nagegaan welke leeftijdgroepen precies significant van elkaar 

verschillen (Baarda e.a., 2003).  
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4. Resultaten 

 

In dit hoofdstuk zullen de uitkomsten van de vragenlijst worden geanalyseerd. De 

uitkomsten van de vragenlijst zijn verwerkt in een SPSS-databestand. Met behulp van dit 

databestand zijn verschillende analyses gemaakt. In de eerste paragraaf zullen enkele 

beschrijvende gegevens van de respondenten, middels frequentie- en 

percentagetabellen, aan de orde komen. Deze tabellen zijn voor een groot deel terug te 

vinden in bijlage D. Vervolgens zullen de deelvragen en de bijbehorende hypothesen 

worden besproken met behulp van tabellen waarin de totaal gemiddelde scores en 

standaarddeviaties van de respondenten zijn verwerkt.  

 

4.1 Beschrijving respondenten 

In totaal hebben 245 werkvoorbereiders van Heijmans de vragenlijst ingevuld en 

geretourneerd. Voor de persoonlijke vragen zijn frequentie- en percentagetabellen 

gemaakt. Waar nodig zal bij de beschrijving van de belangrijkste gegevens per controle 

variabele een tabel worden toegevoegd. 

 

Van de 245 respondenten zijn er 221 mannen en 24 vrouwen die de vragenlijst hebben 

ingevuld, hetgeen overeenkomt met een percentage van 90,2 % en 9,8 %. In bijlage D, 

tabel 1, is dit aantal vergeleken met de totale populatie. Uit deze tabel is op te maken dat 

het aantal mannelijke en vrouwelijke respondenten in grote mate representatief is voor de 

gehele onderzoekspopulatie. 

 

De leeftijd van de respondenten varieert tussen de 21 jaar oud en de 62 jaar oud. De 

gemiddelde leeftijd van de respondenten is 34 jaar met een standaarddeviatie van 9,17. 

Deze standaarddeviatie geeft aan hoeveel de scores, in dit geval op de variabele leeftijd, 

afwijkt ten opzichte van het gemiddelde. Met betrekking tot de leeftijdscategorieën, 

gebaseerd op het onderzoek van Van Hoof e.a. (2002), zijn er 20 respondenten tot 25 

jaar, 218 respondenten tussen de 25 – 55 jaar en 7 respondenten boven de 55 jaar (zie 

tabel 5). Deze tabel laat zien dat de grootste groep respondenten afkomstig zijn uit de 

middelste leeftijdsgroep.  

 

Tabel 5. Aantal respondenten ten opzichte van de totale onderzoekspopulatie op de variabele leeftijd 
  
  Respondenten (%)  Onderzoekspopulatie (%)        Respons (% van de populatie) 
 
Leeftijd 
< 25 jaar    20    (8.1%)              53 (11.4%)               37.7% 
25 – 55 jaar  218  (88.6%)              392 (84.1%)                55.6%   
> 55      7    (2.8%)              21   (4.5%)                33.3% 
Totaal 245    (100%)            466  (100%)                52.6% 
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De meeste respondenten hebben een gemiddeld vooropleidingsniveau genoten van 

Hoger Beroepsonderwijs (HBO). In totaal heeft ongeveer 53% van de respondenten een 

HBO-diploma, zie hiervoor tabel 2 in bijlage D. In dit onderzoek wordt onderscheid 

gemaakt (middels enkele hypothesen) tussen hoger opgeleiden versus lager opgeleiden. 

Vandaar dat de volgende tabel, tabel 6, enerzijds de lager opgeleiden (LBO en MBO) en 

anderzijds de hoger opgeleiden (HBO en WO) weergeeft. De frequenties en percentages 

staan in tabel 6, waarbij ook het respons percentage is te zien vergeleken met de gehele 

populatie. Opvallend hierbij is dat er in verhouding veel respondenten hebben gereageerd 

met een HBO of een WO diploma, namelijk 61,6%. Van 35 huidige werkvoorbereiders is 

de vooropleiding niet bekend, niet geregistreerd.  

 

Tabel 6. Aantal respondenten ten opzichte van de totale onderzoekspopulatie op de variabele vooropleiding 
 

          Respondenten (%) Onderzoekspopulatie (%)       Respons (% van de populatie) 

Vooropleiding 

LBO + MBO      94 (38.4%)     183   (39.3%)  51.4% 
HBO + WO  151 (61.6%)       248  (53.2%)  60.8% 
Missing value      0      (0%)          35    (7.5%)       0% 
Totaal   245  (100%)   466    (100%)  52.6%  
 

 

Voor wat betreft de startfunctie, zijn de meeste respondenten in deze organisatie 

begonnen in de functie van werkvoorbereider, maar liefst 88 respondenten. Daarnaast zijn 

veel respondenten niet gestart met een functie als aankomend werkvoorbereider, 

werkvoorbereider of als trainee. Namelijk 78 respondenten zijn gestart met een andere 

functie, uiteenlopend van timmerman tot automonteur. Er zijn 2 respondenten die geen 

antwoord hebben gegeven op deze vraag (missing value). De frequenties en percentages 

met betrekking tot de variabele startfunctie zijn te vinden in tabel 3, bijlage D. Van 15 

huidige werkvoorbereiders is de startfunctie niet bekend en nooit geregistreerd (missing 

value).  

 

Bij de variabele dienstjaren is er een open vraag gesteld, omdat het antwoord enorm 

uiteen kan lopen. Dat blijkt ook het geval te zijn: er is een respondent 1 maand werkzaam 

als werkvoorbereider en er is een respondent die 36 jaar werkzaam is als 

werkvoorbereider bij Heijmans. Dit heeft ertoe geleid dat bij Heijmans het gemiddelde 

aantal dienstjaren van deze respondenten 6 jaar is met een standaarddeviatie van 6,42, 

waarbij hoger opgeleiden een gemiddeld dienstjaar hebben van 4,6 jaar (zie tabel 6, 

bijlage D) en lager opgeleiden een gemiddeld dienstjaar hebben van 7,8 jaar (zie tabel 8, 

bijlage D). 
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Tenslotte is er nog een onderverdeling gemaakt in een parttime of fulltime dienstverband. 

Alle respondenten hebben deze vraag beantwoord. Van de 245 respondenten zijn er 16 

respondenten (6,5 %) werkzaam op parttime basis. Echter hebben 229 respondenten 

(93,5%) een fulltime dienstverband. De frequenties en percentages van de variabele 

dienstverband zijn in tabel 4 af te lezen in bijlage D. Uit deze tabel is ook op te maken dat 

zowel het aantal fulltimers als parttimers redelijk representatief verdeeld is ten opzichte 

van de onderzoekspopulatie. 

 
4.2 Resultaten tevredenheid versus belang 

Voordat de eerste deelvraag zal worden beantwoord en voordat de bijbehorende 

hypothesen worden besproken, zal eerst de totaal gemiddelde scores op verschillende 

werkaspecten van zowel hoger als lager opgeleiden in onderstaande tabel worden 

weergegeven. In deze tabel zijn de totaal gemiddelde scores zichtbaar van vragen die 

betrekking hebben op de tevredenheid over de verschillende werkaspecten als wel op het 

belang dat aan deze aspecten wordt gehecht (tabel 7).  

 

Tabel 7 laat zien dat werkvoorbereiders belang hechten aan alle genoemde 

werkaspecten. Daarnaast laat deze tabel zien dat er maar op enkele werkaspecten een 

significant verschil is gevonden, waarbij de resultaten zijn te generaliseren naar alle 

werkvoorbereiders. Dit geldt dit voor het belang dat de werkvoorbereiders hechten aan de 

pensioenregeling, waarbij lager opgeleiden net meer belang hechten (m = 4.04; sd = 0.67) 

dan hoger opgeleiden (m = 3.71; sd = 0.72). Ook hechten werkvoorbereiders veel belang 

aan de duidelijkheid van de taken en de uitvoering. Ook hierbij geldt dat lager opgeleiden 

meer belang aan dit aspect hechten dan hoger opgeleiden (m = 4.05; sd = 0.69 versus m 

= 3.81; sd = 0.69). Tenslotte hechten werkvoorbereiders belang aan de mogelijkheid tot 

parttime werken en flexibele werktijden. Ook hierbij hadden lager opgeleiden hogere 

totale gemiddelden gescoord dan hoger opgeleiden.  

 

Belangrijk is dat de respondenten tevreden zijn over de meeste werkaspecten waar ook 

veel belang aan wordt gehecht. Dit geldt overigens niet voor de mate van tevredenheid 

van hoger opgeleiden op het aspect aanzien van de functie (m = 2.72; sd = 0.86), terwijl 

er wel veel belang wordt gehecht aan dit aspect. Naast de status, aanzien van de functie, 

zijn hoger opgeleiden ontevreden over de mogelijkheid tot parttime werk (m = 2.91; sd = 

0.79)  en de mogelijkheid tot flexibele werktijden (m = 2.88; sd = 0.89).  
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Tabel 7. Totaal gemiddelde score en verschil in vooropleidingsniveau, 1 = zeer weinig, 5 = zeer veel, 
standaarddeviaties staan tussen haakjes 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal gemiddelde score 
Hoger opgeleiden (N= 151) 

TEVR_vrijheid 4.08 (0.61) 

TEVR_deelneming 3.56 (0.81) 

TEVR_uitdaging 3.74 (0.74) 

TEVR_afwisseling 3.91 (0.72) 

TEVR_kennis 3.66 (0.76) 

TEVR_doorgroeien 3.32 (0.81) 

TEVR_auto 3.41 (1.02) 

TEVR_pensioen 3.42 (0.72) 

TEVR_duidelijkheid 3.33 (0.79) 

TEVR_status 2.72 (0.86) 

TEVR_parttime 2.91 (0.79) 

TEVR_flexwerk 2.88 (0.89) 

BEL_vrijheid 4.30 (0.60) 

BEL_deelneming 4.21 (0.59) 

BEL_uitdaging 4.44 (0.57) 

BEL_afwisseling 4.42 (0.56) 

BEL_kennis 4.23 (0.59) 

BEL_doorgroeien 4.30 (0.62) 

BEL_auto 3.74 (0.79) 

BEL_pensioen 3.71 (0.72) 

BEL_duidelijkheid 3.81 (0.69) 

BEL_status 3.56 (0.75) 

BEL_parttime 3.10 (1.11) 

Totaal gemiddelde score 
Lager opgeleiden (N= 94) 

Significantie 

 3.96   (0.75) p = .163 

 3.60   (0.90) p = .767 

 3.80   (0.78) p = .528 

 3.91   (0.79) p = .938 

 3.82   (0.73) p = .097 

 3.16   (0.78) p = .133 

 3.21   (1.09) p =. 150 

 3.38   (0.69) p = .660 

 3.29   (0.81) p = .676 

 3.10   (0.86) p < .01 

 3.07   (0.98) p = .162 

 3.01   (1.01) p = .294 

 4.24   (0.56) p = . 488 

 4.12   (0.58) p = .255 

 4.27   (0.59) p < .05 

 4.31   (0.61) p = .130 

 4.14   (0.58) p = .228 

 3.83   (0.91) p < .001 

 3.76   (0.92) p =. 902 

 4.04   (0.67) p < .001 

 4.05   (0.69) p <  .01 

 3.43   (0.82) p = .182 

 3.45   (1.09) p < .05 

BEL_flexwerk 3.47 (1.08) 3.85 (0.96) p < .01 
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4.3 Resultaten deelvraag 1 

Om de eerste deelvraag te beantwoorden (welke werkaspecten worden door de 

werkvoorbereiders belangrijk gevonden en zit daarin een verschil in waardering tussen 

opleidingsniveaus en/of leeftijd) zullen eerst de bijbehorende hypothesen worden 

besproken. Deze eerste deelvraag is namelijk geoperationaliseerd door middel van op de 

literatuurstudie gebaseerde hypothesen. In deze paragraaf zullen de resultaten per 

hypothese aan bod komen. 

 

De eerste hypothese luidt als volgt:  

Er zijn werkvoorbereiders die door willen groeien naar een managementfunctie (verticaal): 

deze werkvoorbereiders hebben voornamelijk een hoge vooropleiding genoten (HBO en 

WO).  

 

Vragen die betrekking hebben op de eerste hypothese zijn afkomstig uit de categorie 

‘verloopgeneigdheid functie’: ‘ik wil in de toekomst een functie vervullen in de 

projectcoördinatie’, ‘ik wil in de toekomst een functie vervullen in de uitvoering’ en ‘ik wil in 

de toekomst een functie vervullen in de projectleiding’. Van elk item (vraag) wordt 

afzonderlijk de gemiddelden scores en standaarddeviaties weergegeven. Hierbij wordt 

een onderscheid gemaakt in waardering tussen lager opgeleiden versus hoger 

opgeleiden, zie tabel 8. 

  

Tabel 8. Totaal gemiddelde score en verschil in vooropleidingsniveau, hypothese 1, 1 = zeer weinig,  
5 = zeer veel, standaarddeviaties staan tussen haakjes 
 
          Totaal gemiddelde score LBO & MBO HBO & WO          Significantie 
                     N = 245 N = 94 N = 151 
 
Verloopgeneigdheid   
Projectcoördinatie                    3.42 (1.02) 3.07 (1.03) 3.64 (0.95) p < .001 
Uitvoering                    2.37 (1.06) 2.30 (1.04) 2.41 (1.07) p = .418 
Projectleiding                    3.33 (1.15) 2.80 (1.08) 3.67 (1.06) p < .001 

 

 

Hoger opgeleiden geven de voorkeur aan de functie projectleiding in de toekomst, terwijl 

lager opgeleiden voornamelijk de voorkeur geven aan een functie in de projectcoördinatie. 

Lager opgeleiden scoorden negatief op een toekomstfunctie in de uitvoering of in de 

projectleiding. Tabel 8 laat zien dat er een significant verschil bestaat in toekomstfuncties 

in de projectcoördinatie en in de  projectleiding tussen lager en hoger opgeleiden. De t-

toets tussen de vooropleiding en een functie in de projectcoördinatie is als volgt: t (243) = 

4.41, p < 0,001, bij éénzijdige toetsing. Bij deze gerapporteerde formule staan de 

vrijheidsgraden tussen haakjes (dit geeft aan hoeveel proefpersonen bij de vergelijking 

zijn betrokken), waarbij vervolgens de waarde van de t-toets staat vermeld. Er blijkt geen 
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significant verschil te zijn in de toekomstfunctie uitvoering tussen de verschillende 

vooropleidingen: t (243) = 0.81, p = .418, bij éénzijdige toetsing. Tenslotte is er tussen 

hoger en lager opgeleiden een significant verschil geconstateerd in het willen vervullen 

van een functie in de projectleiding in de toekomst: t (243) = .6.21, p < 0,001, éénzijdig.

 Hypothese 1 kan deels worden bevestigd: hoger opgeleiden zijn meer 

geïnteresseerd in een doorgroeifunctie naar managementniveau, waarbij er tussen de 

vooropleiding en een functie in de projectcoördinatie en de projectleiding een significant 

verschil is geconstateerd. Hierdoor kunnen de resultaten gegeneraliseerd worden naar 

alle werkvoorbereiders van Heijmans. 

 

De tweede hypothese is op basis van de literatuurstudie als volgt geformuleerd:   

Er zijn werkvoorbereiders die horizontaal in hun eigen functiegebied door willen groeien: 

deze werkvoorbereiders hebben voornamelijk een lage vooropleiding genoten (LBO en 

MBO).  

 

De vragen die deze hypothese kunnen beantwoorden zijn: ‘Ik wil in de toekomst 

werkvoorbereider blijven (mijn specialisme blijven beoefenen)’ en ‘Ik wil in de toekomst 

horizontaal een stap maken, bijvoorbeeld binnen de functie werkvoorbereider meer 

verantwoordelijkheden en taken krijgen’. Ook wordt bij deze hypothese elk item 

afzonderlijk besproken aan de hand van het gemiddelde en de standaarddeviatie. Tabel 9 

laat zien dat lager opgeleiden eerder de voorkeur geven om in de toekomst in het 

functiegebied ‘werkvoorbereiding’ te blijven. De totaal gemiddelde scores van lager 

opgeleiden (m = 2.76; sd = 1.04 en m = 3.26; sd = 1.04) zijn namelijk op beide items hoger 

vergeleken met de totaal gemiddelde score van hoger opgeleiden (m = 2.10; sd = 1.07 en 

m = 2.89; sd = 1.22). Hoger opgeleiden geven aan dat zij zichzelf in de toekomst liever 

niet in hun functiegebied als werkvoorbereider blijven zien. Deze tabel laat ook zien dat er 

een significant verschil bestaat in werkvoorbereiding tussen de verschillende 

vooropleidingen van de respondenten waarbij de t-toets als volgt gerapporteerd kan 

worden:  t (243) = 4.71, p < .001 en t  (243) = 2.39, p < .05. Door dit gegeven wordt 

hypothese 2 bevestigd en zijn de resultaten generaliseerbaar naar alle werkvoorbereiders.  

 

Tabel 9. Totaal gemiddelde score en verschil in vooropleidingsniveau, hypothese 2 , 1 = zeer weinig, 5 = zeer 
veel, standaarddeviaties staan tussen haakjes 

                                       Totaal gemiddelde score LBO & MBO HBO & WO           Significantie 
                                 N = 245 N = 94 N = 151 
 
vraag     
Werkvoorbereiding (73)               2.35 (1.11) 2.76 (1.04) 2.10 (1.07)  p < .001 
Werkvoorbereiding (74)               3.03 (1.16) 3.26 (1.04) 2.89 (1.22)  p < .05 
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Hypothese 3 is als volgt geformuleerd:  

Er zijn werkvoorbereiders die geneigd zijn de organisatie te verlaten en elders als 

werkvoorbereider aan de slag willen gaan: deze werkvoorbereiders zijn ontevreden over 

de huidige carrière- en ontplooiingsmogelijkheden. 

 

Vragen uit de vragenlijst die betrekking hebben op het gegeven of men de organisatie wil 

verlaten zijn: ‘Ik heb in de afgelopen drie maanden gedacht aan werken bij een ander 

bedrijf voor dezelfde functie’, Ik heb in de afgelopen drie maanden gesolliciteerd bij een 

ander bedrijf voor dezelfde functie’ en ‘Ik verwacht binnen een jaar dezelfde functie bij een 

ander bedrijf te hebben’. Uiteindelijk blijken er 11 werkvoorbereiders (4,5 % van alle 

respondenten) te zijn die hebben aangegeven de intentie te hebben om in de toekomst de 

huidige functie te vervullen bij een andere organisatie (antwoordmogelijkheid op de drie 

vragen > 3), zie tweede kolom van onderstaande tabel 10.  

 

Daarentegen zijn er 110 respondenten (44,9 % van alle respondenten) die op alle drie de 

aspecten een antwoordschaal van 1 of 2 hebben aangegeven: zij zijn van mening dat ze 

niet de intentie hebben om de organisatie in de toekomst te verlaten en elders als 

werkvoorbereider aan de slag willen gaan. Tabel 10 laat overigens ook de totaal 

gemiddelde score zien van alle werkvoorbereiders. Ondanks de hoge standaardafwijking 

is te zien dat de totaal gemiddelde score laag is; de meeste werkvoorbereiders zijn niet 

van plan de organisatie te verlaten. 

 

Tabel 10. Totaal gemiddelde score, hypothese 3; wel versus geen vertrekintentie, 1 = zeer weinig, 5 = zeer veel, 
standaarddeviaties staan tussen haakjes  

Alle respondenten    Respondenten:                   Respondenten:                                                     
Wel vertrekintentie            Geen vetrekintentie 

             N = 245        N= 11                               N= 110 
        

Verloopgeneigdheid                     
Gedacht; zelfde functie,ander bedrijf           2.64 (1.30)        4.55 (0.52)                  1.52 (0.50) 
Gesolliciteerd; zelfde functie, ander bedrijf       1.89 (1.04)        4.45 (0.52)                  1.42 (0.50) 
Verwachting: zelfde functie, ander bedrijf         2.22 (1.06)        4.36 (0.51)                        1.45 (0.50) 

 

 

De vragen 11, 12, 13, 14 en 15 van de vragenlijst (bijlage B) hebben betrekking op het 

tweede gedeelte van hypothese 3. De totaal gemiddelde score op deze vijf vragen zijn af 

te lezen in tabel 11, op de volgende pagina. Tabel 11 laat zien dat de 11 respondenten 

die de organisatie willen verlaten en elders als werkvoorbereider aan de slag willen gaan, 

over het algemeen ook ontevreden gestemd zijn over enkele carrière- en 

ontplooiingsmogelijkheden die ze door de organisatie worden geboden, zoals 
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doorstroming (m = 2.64; sd = 1.21) en de mogelijkheid tot opleiding en training binnen het 

werk (m = 2.73; sd = 1.19). 

 

Tabel 11. Totaal gemiddelde score, hypothese 3; tevredenheid carrièremogelijkheden, 1 = zeer weinig, 5 = zeer 
veel, standaarddeviaties staan tussen haakjes  

             Alle respondenten                   Respondenten met vertrekintentie 
              N = 245         N= 11 
       

Tevredenheid carrièremogelijkheden     
Ontwikkeling sterke punten (11)         3.48 (0.74)     3.09 (1.04) 
Ontplooiing (12)          3.45 (0.81)     3.18 (1.08) 
Nieuwe dingen leren (13)         3.66 (0.75)     3.09 (1.04) 
Doorstroming (14)          3.20 (0.87)     2.64 (1.21) 
Opleiding/training (15)         3.53 (0.91)     2.73 (1.19) 

 

 

Zowel de resultaten die zichtbaar zijn in tabel 10 als in tabel 11 wijzen erop dat hypothese 

3 deels kan worden bevestigd: werkvoorbereiders die de intentie hebben om de 

organisatie te verlaten in de toekomst zijn ontevreden over de mogelijkheden tot 

doorstromen naar een hogere functie en zijn ontevreden over de mogelijkheden tot 

opleiding en training binnen het werk. 

Met betrekking tot deze hypothese zijn er geen significante verschillen 

gevonden tussen de verschillende vooropleidingen van de respondenten en de intentie 

van deze respondenten om de organisatie te verlaten en elders als werkvoorbereider aan 

de slag te gaan (zie tabel 13, bijlage D). 

 

Hypothese 4 heeft betrekking op uiteenlopende aspecten (zowel enkele intrinsieke als 

extrinsieke aspecten) en deze hypothese luidt:  

Is er een verschil in de hoeveelheid belang dat wordt gehecht aan werkaspecten zoals 

‘toepassing van kennis en vaardigheden’, ‘deelneming aan besluiten die uw werk raken’, 

‘uitdagende werkzaamheden’, ‘de mate van de afwisseling van werkzaamheden in uw 

functie’, ‘status en aanzien van de functie’, ‘auto’ en ‘doorgroeimogelijkheden’ tussen 

lager opgeleiden (LBO en MBO) en hoger opgeleiden (HBO en WO)? 

 

Om hypothese 4 te toetsen wordt ook een verschil gemaakt in de beoordeling van 

belangrijkheid van de bepaalde werkaspecten tussen respondenten met een 

vooropleiding van LBO en MBO en respondenten met een vooropleiding HBO en WO. In 

tabel 12 zijn de gemiddelde scores en bijbehorende standaarddeviaties zichtbaar van 

respondenten met de vooropleiding LBO en MBO enerzijds en respondenten met de 

vooropleiding HBO en WO anderzijds.  
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Tabel 12. Totaal gemiddelde score op 7 verschillende werkaspecten, 1 = zeer weinig, 5 = zeer veel, 
standaarddeviaties staan tussen haakjes 

   LBO & MBO HBO & WO  Significantie  
  N = 94 N = 151  

 
Belang 
Toepassing kennis en vaardigheden  4.14 (0.58) 4.23 (0.59)  p = .228 
Deelneming aan besluiten 4.12 (0.58) 4.21 (0.59)  p = .255 
Uitdagende werkzaamheden 4.27 (0.59) 4.44 (0.57)  p < .05 
Afwisselende werkzaamheden 4.31 (0.61) 4.42 (0.56)  p = .130 
Status  3.43 (0.82) 3.56 (0.75)  p = .182 
Auto  3.76 (0.92) 3.74 (0.78)  p = .902 
Doorgroeimogelijkheden 3.83 (0.91) 4.30 (0.62)  p < .001 

 

 

Met behulp van deze tabel kan geconcludeerd worden dat de respondenten aan alle 

getoetste variabelen veel belang hechten. Opvallend aan de gegevens in deze tabel is dat 

hoger opgeleiden duidelijk meer belang hechten aan de doorgroeimogelijkheden in de 

functie. Dit gegeven wordt ook bevestigd middels tabel 8 en 9 in dit hoofdstuk. Daarbij is 

te zien dat hoger opgeleiden in de toekomst, meer dan lager opgeleiden, een hogere 

functie (verticale mobiliteit) zoals in de projectleiding en projectcoördinatie ambiëren. 

Terwijl lager opgeleiden zich in de toekomst meer in het functiegebied van de 

werkvoorbereiding zien (tabel 9). Tabel 12 laat overigens zien dat er maar voor twee 

werkaspecten een significant verschil bestaat tussen de verschillende vooropleidingen, 

namelijk voor het aspect ‘uitdagende werkzaamheden’ (t (243) = 2.25, p < .05) en voor het 

aspect ‘doorgroeimogelijkheden’: t (147) = 4.45, p < .001, bij tweezijdige toetsing. Aan 

deze beide aspecten hechten hoger opgeleiden meer belang dan lager opgeleiden en 

deze resultaten kunnen gegeneraliseerd worden naar alle werkvoorbereiders. Tussen de 

overige items en de vooropleiding is er geen significant verschil geconstateerd. 

Met betrekking tot hypothese 4 kan vastgesteld worden dat hoger 

opgeleiden meer belang hechten aan de werkaspecten: ‘toepassing van kennis en 

vaardigheden’, ‘deelneming aan besluiten die uw werk raken’, ‘uitdagende 

werkzaamheden’, ‘de mate van de afwisseling van werkzaamheden in uw functie’, ‘status 

en aanzien van de functie’ en ‘doorgroeimogelijkheden’. Lager opgeleiden hechten alleen 

iets meer belang aan een auto van de zaak (m = 3.76; sd = 0.92)  dan hoger opgeleiden 

(m = 3.74; sd = 0.78). Voor het item ‘auto van de zaak’ blijkt er geen verschil te zijn tussen 

de verschillende vooropleidingen; er is op dit aspect geen significantie aangetoond: t 

(243) = 0.12, p = .902, bij tweezijdige toetsing. 
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Hypothese 5 luidt als volgt:  

Laag opgeleide werkvoorbereiders (LBO en MBO) hechten, in tegenstelling tot hoog 

opgeleide werkvoorbereiders (HBO en WO), meer belang aan sociale werkaspecten zoals 

‘werksfeer’, ‘goede relatie met collega’s en leiding’ en ‘erkenning / waardering’.  

 

Bij deze hypothese wordt ook een onderscheid gemaakt in respondenten die de 

vooropleiding LBO of MBO hebben genoten, en respondenten die de vooropleiding HBO 

of WO hebben gevolgd. Nu wordt gekeken of lager opgeleiden (LBO/MBO) daadwerkelijk 

meer belang hechten aan sociale aspecten. Variabelen die de sociale aspecten toetsen 

zijn ‘het beeld van de direct-leidinggevende op het werk van de respondent’, ‘rekenen op 

de direct-leidinggevende’, wanneer de respondent moeilijkheden in het werk krijgt’, 

‘verstandhouding met de direct-leidinggevende’, ‘waardering door de direct-

leidinggevende’, ‘rekenen op collega’s wanneer de respondent het moeilijk krijgt bij de 

werkzaamheden’, ‘verstandhouding met de collega’s’ en de ‘waardering door collega’s’ 

(vraag 23 t/m 29: bijlage B). De resultaten met betrekking tot de sociale aspecten van het 

werk zijn in tabel 13 af te lezen.  

 

Tabel 13. Totaal gemiddelde score en verschil in vooropleidingsniveau op de vraagcategorie ‘sociale aspecten’, 
1 = zeer weinig, 5 = zeer veel, standaarddeviaties staan tussen haakjes 

                  LBO & MBO HBO & WO    Significantie 
   N = 94 N = 151 

 
Belang     
Beeld leidinggevende 3.88 (0.83) 3.99 (0.58)  p = .260 
Rekenen op leiding  3.95 (0.87) 4.11 (0.67)  p = .095 
Verstandhouding leiding 4.05 (0.80) 4.14 (0.55)  p = .321 
Waardering leiding  3.99 (0.82) 4.21 (0.58)  p < .05 
Rekenen op collega’s 4.07 (0.64) 4.13 (0.56)  p = .509 
Verstandhouding coll. 4.30 (0.55) 4.30 (0.55)  p = .926 
Waardering collega’s 4.00 (0.62) 4.04 (0.59)  p = .615 

 

 

Uit deze tabel, tabel 13, kan worden opgemaakt dat er een omgekeerd verschil van de 

hypothese kan worden geconstateerd: lager opgeleiden hechten niet meer belang aan de 

sociale aspecten vergeleken met de hoger opgeleiden. Alleen op het aspect 

‘verstandhouding met collega’s’ is er een gelijke score: m = 4.30; sd = 0.55. Op het aspect 

‘waardering door de direct-leidinggevende’ wordt er een significant verschil aangegeven 

tussen de lager en hoger opgeleiden; de lager opgeleiden hechten minder belang aan dit 

aspect dan de hoger opgeleiden (m = 3.99; sd = 0.82 versus m = 4.21; sd = 0.58). 

Daarnaast komt naar voren dat de werkvoorbereiders in ieder geval veel belang hechten 

aan alle sociale aspecten. Aan de hand van deze resultaten kan worden opgemerkt dat 

hypothese 5 kan worden verworpen; werkvoorbereiders met een lagere vooropleiding 
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hechten niet meer belang aan alle sociale werkaspecten dan werkvoorbereiders die een 

hogere vooropleiding hebben genoten.  

 

Zowel hypothese 6 als hypothese 7 hebben betrekking op de leeftijd van de 

werkvoorbereiders. De categorieën die hierbij zijn gehanteerd zijn onlangs besproken in 

de methodeparagraaf 3.5. Hypothese 6 luidt:  

Jongere werkvoorbereiders (t/m 24 jaar) hechten meer belang aan uitdagend werk en aan 

doorgroeimogelijkheden dan werkvoorbereiders vanaf 55 jaar.  

 

Onderstaande tabel 14 laat zien dat jongere werkvoorbereiders meer belang 

hechten aan uitdagend werk dan dat oudere werkvoorbereiders dat doen. Overigens 

blijkt wel dat er tot de 55 jaar toch ook veel belang gehecht wordt aan ‘uitdagend 

werk’. Oudere werkvoorbereiders hechten echter wel meer belang aan de ‘auto van 

de zaak’. Tussen de leeftijd en het belang dat men hecht aan ‘uitdagend werk’ zijn 

significante verschillen geconstateerd: F (3, 244) = 4.37, p < .05. Bij deze 

gerapporteerde analyse geeft de hoofdletter ‘F’ aan dat het om een variantie-

analyse gaat. Vervolgens geeft het getal 3 (voor de komma) aan dat er 3 

leeftijdgroepen met elkaar worden vergeleken waarbij vervolgens de vrijheidsgraden 

staan vermeld; het aantal proefpersonen dat bij de vergelijking zijn betrokken. 

Vervolgens wordt de F-waarde gerapporteerd en geeft de p-waarde de kans aan dat 

het verschil op toeval berust. Ondanks dat de p-waarde staat gerapporteerd in tabel 

14, dient wel te worden opgemerkt dat er niet veel respondenten zijn met een leeftijd 

van onder de 25 jaar (20 respondenten) en dat er ook niet veel respondenten zijn 

met een leeftijd boven de 54 jaar (7 respondenten). Dit gegeven beïnvloedt de 

generaliseerbaarheid van deze resultaten. 

Tabel 14 laat overigens zien dat er tussen de leeftijd en het belang 

dat men hecht aan ‘doorgroeimogelijkheden’ significante verschillen zijn 

geconstateerd: F (3, 244) = 4.46, p < .05. Aan de hand van deze resultaten kan 

hypothese 6 worden bevestigd: jongere werkvoorbereiders hechten inderdaad meer 

belang aan ‘uitdagend werk’ dan dat oudere werkvoorbereiders dat doen. 

 

Tabel 14. Totaal gemiddelde score en verschil in leeftijdscategorie op belang op de vraagaspecten ‘uitdagend 
werk’, ‘auto van de zaak’ en ‘doorgroeimogelijkheden’, 1 = zeer weinig, 5 = zeer veel, standaarddeviaties staan 
tussen haakjes 

                      Tot 25 jaar             Tussen 25 en 55 jaar                Vanaf 55 jaar          Significantie 
               N = 20                   N = 218      N = 7 
 
Belang     
Uitdagend werk               4.60 (0.60)                   4.37 (0.56)  3.43 (0.98) p < .05 
Auto van de zaak               3.75 (0.79)                  3.76 (0.82) 3.43 (1.40) p = .594 
Doorgroeimogelijkheden       4.25 (0.79)                   4.14 (0.75) 3.29 (1.25) p < .05 
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Hypothese 7 luidt als volgt:  

Oudere werkvoorbereiders (vanaf 55 jaar) hechten meer belang aan materiële 

beloning, zoals een auto van de zaak, dan werkvoorbereiders onder de 25 jaar. 

Deze hypothese kan deels worden bevestigd: oudere werkvoorbereiders hechten 

inderdaad meer belang aan materiële beloning, zoals een auto van de zaak. Er is 

geen significant verschil geconstateerd tussen de verschillende leeftijdsgroepen op 

het belang dat men hecht aan het aspect ‘auto van de zaak’: F (3, 244) = .52, p = 

.594. 

 

Met betrekking tot hypothese 6 en 7 is vervolgens onderzocht of de aangetroffen 

significante verschillen gelden voor alle leeftijdsgroepen. Met behulp van de Bonferroni-

toets is gebleken dat er voor het belang dat wordt gehecht aan uitdagende 

werkzaamheden alleen een significant verschil is geconstateerd tussen de jongste 

leeftijdsgroep (m = 4.60; sd = 0.60) en de oudste leeftijdsgroep (m = 3.43; sd = 0.98). 

Daarnaast zijn er nog significante verschillen geconstateerd op het belang dat gehecht 

wordt aan doorgroeimogelijkheden tussen de oudste leeftijdgroep (m = 3.29; sd = 1.25) en 

de jongste leeftijdsgroep (m = 4.25.74; sd = 0.79) en tussen de oudste leeftijdsgroep en de 

middelste leeftijdsgroep (m = 4.14; sd = 0.75).  
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4.3 Resultaten deelvraag 2 

Naast het beantwoorden van deze hypothesen is het interessant om te kijken naar de 

tevredenheid van de respondenten op de zojuist besproken aspecten. Deze volgende 

resultaten zullen samen met de zojuist besproken tabel 7 (pagina 37) bijdragen aan de 

beantwoording van de tweede deelvraag van dit onderzoek: over welke werkaspecten zijn 

de werkvoorbereiders ontevreden en zit daarin een verschil in waardering tussen 

opleidingsniveaus en/of leeftijd?  

 

Aan de hand van tabel 7 is duidelijk geworden dat hoog opgeleiden ontevreden gestemd 

zijn over het aspect ‘status, aanzien van de functie’. Voor wat betreft de tevredenheid over 

de verschillende werkaspecten is dit trouwens het enige aspect waarbij een significant 

verschil is geconstateerd tussen de verschillende vooropleidingen: t (243) = 3.32, p < .01. 

 

Voor wat betreft het aanzien van de functie zijn ook enkele vragen in de vragenlijst 

opgesteld, namelijk 7 items (zie tabel 5: paragraaf 3.5): vraag 48 tot en met vraag 54 

(bijlage B). Tabel 15 is een samenvatting van de resultaten, afkomstig uit de tabellen 5 en 

7 (bijlage D). Deze tabel 15 geeft de totaal gemiddelde score en standaarddeviaties, op 

de vragen met betrekking tot het aanzien van de functie, weer. 

 

Tabel 15. Totaal gemiddelde score (N= 245) op 7 verschillende aspecten met betrekking tot aanzien van de 
functie werkvoorbereider, 1 = zeer weinig, 5 = zeer veel, standaarddeviaties staan tussen haakjes  

 
   LBO & MBO HBO & WO  Significantie  

 
Aanzien van de functie 
Directe collega’s   3.38 (0.59) 3.41 (0.63)  p = .731 
Overige collega’s  3.14 (0.62) 3.21 (0.73)  p = .415 
Direct-leidinggevende 3.34 (0.73) 3.48 (0.67)  p = .136 
Directie  3.03 (0.71) 2.98 (0.76)  p = .596 
Klanten en/of opdrachtgevers 3.27 (0.61) 3.15 (0.65)  p = .174 
Partner  3.38 (0.59) 3.39 (0.68)  p = .904 
Vrienden  3.26 (0.62) 3.20 (0.65)  p = .484 
 

Uit tabel 15 kan worden opgemaakt dat er geen grote verschillen in gemiddelden tussen 

de verschillende vooropleidingen zijn. Er is ook geen enkel significant verschil gevonden 

tussen de vooropleidingen. De volgende resultaten kunnen daarom niet gegeneraliseerd 

worden naar alle werkvoorbereiders. 

De werkvoorbereiders laten weten dat voornamelijk de directie de functie 

werkvoorbereider weinig aanzien geniet (zie ook de totaal gemiddelde score van alle 

respondenten in tabel 12, bijlage D). Los van de gestelde hypothesen kan hieruit worden 

opgemaakt dat hoger opgeleiden ontevreden zijn over het aanzien van de functie 

werkvoorbereider (tabel 7: m = 2.72; sd = 0.86). en ze denken dat, vanuit de omgeving van 
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deze medewerkers, voornamelijk de directie weinig aanzien toebedeelt aan de functie 

werkvoorbereider. Ook voor de sociale aspecten, die besproken zijn in hypothese 5, is het 

interessant om na te gaan of de respondenten hierover tevreden zijn. Deze gemiddelden 

en standaarddeviaties zijn zichtbaar in onderstaande tabel 16. 

 

Tabel 16. Totaal gemiddelde score en verschil in vooropleidingsniveau (N= 245) op de vraagcategorie ‘sociale 
aspecten’, 1 = zeer weinig, 5 = zeer veel, standaarddeviaties staan tussen haakjes  
  

                  LBO & MBO HBO & WO    Significantie 
 
Tevredenheid    
Beeld leidinggevende 3.62 (0.91) 3.58 (0.80)  p = .711 
Rekenen op leiding  3.61 (0.93) 3.57 (0.78)  p = .739 
Verstandhouding leiding 3.86 (0.95) 3.94 (0.73)  p = .466 
Waardering leiding  3.63 (0.93) 3.69 (0.83)  p = .594 
Rekenen op collega’s 3.90 (0.70) 3.89 (0.71)  p = .856 
Verstandhouding collega’s 4.09 (0.71) 4.23 (0.58)  p = .080 
Waardering collega’s 3.89 (0.73) 3.89 (0.69)  p = .947 

 

 

Tabel 16 laat zien dat de respondenten ruim tevreden zijn over alle sociale aspecten 

(hypothese 5). Er is geen significant verschil geconstateerd tussen de vooropleidingen op 

geen enkel sociaal aspect (p > .05): de gemiddelden voor wat betreft de tevredenheid op 

de sociale aspecten verschillen onderling niet veel tussen de verschillende 

vooropleidingen. Dit geldt overigens ook voor de verschillende leeftijdscategorieën op 

deze sociale aspecten, die verschillen onderling ook niet (tabellen 9, 10 en 11: bijlage D). 

 

De verschillen in gemiddelden tussen de drie verschillende leeftijdsgroepen zijn groter. 

Werkvoorbereiders boven de 54 jaar zijn tevreden over alle werkaspecten, maar niet op 

elk werkaspect is een significant verschil geconstateerd middels de Anova-toets (tabel 14, 

bijlage D). Onderstaande tabel 17 geeft de significante aspecten van de verschillende 

leeftijdsgroepen weer, afgeleid van tabel 14, bijlage D. 

 

Tabel 17. Totaal gemiddelde score en verschil in leeftijdscategorie (N= 245) op belang op de significante 
vraagaspecten, 1 = zeer weinig, 5 = zeer veel, standaarddeviaties staan tussen haakjes 

 
            Tot 25 jaar (N= 20)     Tussen 25 en 55 jaar (N= 218)    Vanaf 55 jaar (N= 7)   Significantie 

Tevredenheid    
Voldoende ontplooien   4.05 (0.61)                 3.41 (0.80) 3.00 (1.00) p < .05 
Nieuwe dingen leren      4.20 (0.62)                3.62  (075) 3.43 (0.79) p < .01 
Verticaal doorstromen   3.70 (0.66)                3.15 (0.86) 3.14 (1.22) p < .01 
Doorgroeien       3.75 (0.72)                 3.22 (0.82) 3.00 (0.58) p < .05 
Auto van de zaak       2.70 (1.17)                 3.40 (1.02) 3.14 (1.07) p < .05 
Status, aanzien       3.40 (0.68)                 2.81 (0.86) 3.14 (1.22) p < .05 
Parttime werken       3.35 (0.67)                 2.92 (0.87) 3.71 (1.11) p < .01 

 

 

Tabel 17 laat zien dat jonge werkvoorbereiders (onder de 25 jaar) ontevreden zijn over de 

auto van de zaak (m = 2.70; sd = 1.17) en heel tevreden zijn over de mate van ontplooiing 
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in de organisatie (m = 4.05; sd = 0.61) en de mogelijkheid die wordt geboden door het 

werk om nieuwe dingen te leren (m = 4.20; sd = 0.62). De middelste leeftijdsgroep blijkt 

ontevreden te zijn over de status, aanzien van de functie (m = 2.81; sd = 0.86) en het 

parttime werken (m = 2.92; sd = 0.87). De oudste groep blijkt tevreden te zijn over alle 

werkaspecten die in de tabel worden weergegeven. Zij zijn maar net tevreden over de 

mate van ontplooiing in de organisatie en over het doorgroeien. Al deze resultaten zijn 

generaliseerbaar naar alle werkvoorbereiders, doordat er significante verschillen zijn 

gevonden (p = < .05). 

 Met behulp van de Bonferroni-toets is gebleken dat er, met betrekking tot 

de genoemde aspecten in tabel 17, een significant verschil is geconstateerd op de 

tevredenheid over doorgroeien waarbij de jongste leeftijdsgroep (m = 3.75; sd = 0.72) 

meer tevreden blijkt te zijn over het doorgroeiaspect dan de middelste leeftijdsgroep (m = 

3.22; sd = 0.82). Daarnaast zijn er nog significante verschillen geconstateerd op de 

tevredenheid over een auto van de zaak tussen de jongste leeftijdsgroep (m = 2.70; sd = 

1.17) en de middelste leeftijdsgroep (m = 3.40; sd = 1.02), en tussen de jongste 

leeftijdsgroep en de oudste leeftijdsgroep (m = 3.14; sd = 1.07). Hieruit kan worden 

opgemaakt dat jongeren ontevreden zijn over een auto van de zaak vergeleken met de 

middelste en oudste leeftijdgroep. Ook zijn er significante verschillen geconstateerd op 

het aspect tevredenheid over de status, het aanzien van de functie, tussen de jongste 

leeftijdsgroep (m = 3.40; sd = 0.68) en de middelste leeftijdsgroep (m = 3.14; sd = 1.22). 

 

Wanneer er geen onderscheid wordt gemaakt in kenmerken van de werkvoorbereiders 

(zoals de vooropleiding en de leeftijd) blijken de werkvoorbereiders ontevreden gestemd 

te zijn over het salarisaspect (tabel 12, bijlage D). De werkvoorbereiders zijn ontevreden 

over het eigen bruto salaris (m = 2.94; sd = 0.85), over het eigen salaris in vergelijking met 

mensen die hetzelfde werk doen bij Heijmans (m = 2.92; sd = 0.73), over het eigen salaris 

in vergelijking met mensen die ander werk doen bij Heijmans (m = 2.68; sd = 0.76) en 

over het eigen salaris in vergelijking met mensen die hetzelfde werk doen bij een andere 

organisatie (m = 2.75; sd = 0.84).  
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5. Conclusie en discussie   

 

In dit hoofdstuk wordt onder andere geprobeerd om vast te stellen of conclusies van 

eerder onderzoek, door middel van het opstellen van hypothesen, te vergelijken zijn en 

overeenkomen met de resultaten van dit onderzoek. Hierdoor kan worden bekeken of de 

literatuur gegeneraliseerd kan worden naar ieder andere organisatie en naar andere 

functiegebieden. Daarnaast bieden de volgende conclusies enkele handvatten waarmee 

Heijmans zich kan focussen op bepaalde punten die kunnen bijdragen aan een verlaging 

van de verticale en diagonale mobiliteit van de werkvoorbereiders. 

De behoeften van de werkvoorbereiders van Heijmans hebben in dit 

onderzoek een grote rol gespeeld. In dit laatste, afsluitende, hoofdstuk zal de centrale 

onderzoeksvraag worden beantwoord en uitgewerkt.  

 

5.1 Conclusies 

Middels de resultaten die in het vorige hoofdstuk zijn besproken kan de centrale 

onderzoeksvraag van dit onderzoek worden beantwoord. De hoofdvraag luidt als volgt: 

Hoe kunnen werkvoorbereiders in hun functie worden behouden?   

 

Voor het beantwoorden van deze vraag hebben in voorliggend onderzoek zowel het 

belang dat wordt gehecht aan bepaalde werkaspecten als de (on)tevredenheid over deze 

werkaspecten centraal gestaan. Hierbij is onder andere onderscheid gemaakt in lager 

opgeleiden versus hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden hebben aangegeven meer een 

managementfunctie in de toekomst te ambiëren dan dat lager opgeleiden dat hebben 

aangegeven; hoger opgeleiden geven voor in de toekomst voornamelijk de voorkeur aan 

een functie in de ‘projectleiding’. Reden hiervoor kan zijn dat hoger opgeleiden 

waarschijnlijk ook meer capaciteiten en kennis hebben op het gebied van management. 

Door dit gegeven blijken hoog opgeleide werkvoorbereiders overeen te komen met 

kenmerken die Baarda (2003) toekent aan de professional; deze werkvoorbereiders willen 

in de toekomst meer sturing geven en plannen maken. Lager opgeleiden geven echter de 

voorkeur aan een functie in de projectcoördinatie, maar over dit toekomstbeeld zijn ze niet 

overtuigd. Lager opgeleiden hebben wel overtuigd aangegeven dat zij in de toekomst een 

functie in de werkvoorbereiding blijven ambiëren. De conclusies zijn in lijn met de 

uitkomsten van het onderzoek van De Grip en Wolbers (2003), waarbij zij vooropleidingen 

hebben vergeleken voor beroepsarbeidsmarkten. Daaruit is gebleken dat lager 

opgeleiden (LBO-ers en MBO-ers) lager verticaal mobiel zijn in tegenstelling tot hoger 
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opgeleiden (HBO-ers en WO-ers). De literatuur staaft met de bevestiging van de 

conclusies van dit onderzoek, die overigens gegeneraliseerd kunnen worden. 

 

Hoger opgeleiden hechten meer belang aan doorgroeimogelijkheden en aan uitdagend 

werk dan lager opgeleiden. Dit gegeven komt overeen met de conclusie dat hoger 

opgeleiden een managementfunctie in de toekomst ambiëren. Zowel hoger opgeleiden als 

lager opgeleiden zijn ontevreden over de status, aanzien van de functie. Echter, 

werkvoorbereiders hechten maar weinig belang aan de status, aanzien van de functie. 

Deze ontevredenheid hoeft dus niet hardnekkig bestreden te worden, alleen vinden de 

werkvoorbereiders wel dat vanuit de omgeving voornamelijk de directie de functie 

werkvoorbereiding weinig status, aanzien, toebedeeld. Vanuit de directie zou er dus nog 

wel een taak kunnen liggen om de werkvoorbereiderfunctie van meer aanzien te genieten. 

 
Aan de hand van de resultaten kan overigens ook worden geconcludeerd dat de 

respondenten ruim tevreden gestemd zijn over alle sociale aspecten. Als we stellen dat 

hoog opgeleide werkvoorbereiders te vergelijken zijn met de professional zoals Baarda 

(2003) deze beschrijft, dan wordt deze conclusie van deze hypothese enigszins gestaafd 

door de literatuur; commercieel gezien blijken professionals veel waarde te hechten aan 

relatienetwerken (Baarda, 2003). Dit gegeven komt niet overeen met de resultaten van de 

studie van Van Hoof e.a. (2002) waarbij werd geconstateerd dat juist lager opgeleiden 

meer belang zouden hechten aan de sociale werkaspecten. 

 

Voor wat betreft de leeftijd hechten jongere werkvoorbereiders meer belang aan 

uitdagend werk dan dat oudere werkvoorbereiders dat doen. Deze conclusie strookt met 

de resultaten van de TNO-studie van Bakhuys Roozeboom e.a. (2007). Ook in die studie 

gaven jonge medewerkers aan meer belang te hechten aan uitdagend werk vergeleken 

met oudere medewerkers. Reden hiervoor kan zijn dat jongere medewerkers nog graag 

veel willen leren, aangezien ze aan het begin staan van hun carrière. Vaak willen 

jongeren geen repetitief werk doen, dat zal ze snel vervelen. Daarnaast zijn ouderen 

minder huiverig voor verandering, aanpassing en vernieuwing (Schabracq, 1998). Ook 

staan ouderen niet meer aan het begin van hun carrière, zij zullen waarschijnlijk minder 

met hun toekomst bezig zijn vergeleken met jongeren die aan het begin van hun loopbaan 

staan en nog een lange weg te gaan hebben. 

 

Oudere werkvoorbereiders hechten echter wel meer belang aan de auto van de zaak. Een 

verklaring hiervoor kan zijn dat ouderen meer belang hechten aan de auto van de zaak 

doordat zij waarschijnlijk meer opgebouwd denken te hebben binnen de organisatie en 
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waarschijnlijk ook meer te besteden hebben in tegenstelling tot jongeren. Jongeren onder 

de 24 jaar zullen zich ervan bewust zijn dat het nog niet mogelijk is om aan het begin van 

hun loopbaan zich alles te kunnen permitteren. Ouderen hebben het idee al een bepaald 

statusniveau bereikt te hebben. 

                                                                                                                                                                                                                                             

Enkelen respondenten hebben te kennen gegeven de organisatie te willen verlaten en om 

als werkvoorbereider elders aan de slag te gaan, waarbij deze werkvoorbereiders 

ontevreden zijn over de mogelijkheid om door te stromen naar een hogere functie, de 

verticale mobiliteit, en ontevreden zijn over de mogelijkheden tot opleiding/training binnen 

het werk. Ondanks dat dit gegeven maar door 11 respondenten wordt bevestigd is er door 

de huidige krapte op de arbeidsmarkt, door het gegeven dat het moeilijk is om aan 

technisch personeel te komen en doordat dit personeel moeilijk vervangbaar is 

(Kochanski & Ledford, 2001), belangrijk dat de organisatie meer aandacht besteed aan de 

carrièremogelijkheden van de werkvoorbereiders. Ondanks dat deze werkvoorbereiders 

de organisatie nog niet hebben verlaten is het belangrijk dat er tot actie wordt 

overgegaan. Goede interne carrièreperspectieven hebben namelijk een afzwakkende 

invloed op de diagonale mobiliteit, de vertrekintentie (Timmerhuis & Vermeulen, 1993). 

 

De werkvoorbereiders blijken overigens niet tevreden te zijn over het salarisaspect. De 

werkvoorbereiders zijn ontevreden over het eigen bruto salaris, over het eigen salaris in 

vergelijking met mensen die hetzelfde werk doen bij Heijmans, over het eigen salaris in 

vergelijking met mensen die ander werk doen bij Heijmans en over het eigen salaris in 

vergelijking met mensen die hetzelfde werk doen bij een andere organisatie. Het is een 

mogelijkheid dat Heijmans de salarissen verhoogd, omdat een toename van het salaris 

vaak leidt tot minder verloop (Timmerhuis & Vermeulen). Ook Van Hoof e.a. (2002) laten 

zien dat salarisaspecten voorkomen in de top drie van vertrekredenen. Om hoog 

opgeleide werkvoorbereiders te behouden, is het belangrijk dat het salaris niet zorgt voor 

onvrede, dit kan namelijk tot verlies leiden van goede werkvoorbereiders. 

 

5.2 Aanbevelingen 

Op grond van de zojuist besproken conclusies, de literatuurstudie en de resultaten van dit 

onderzoek zullen nu enkele aanbevelingen volgen. Deze aanbevelingen zullen vervolgens 

bijdragen aan de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag, zodat de organisatie 

kan proberen om de werkvoorbereiders in hun functie te behouden. 
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Ten eerste is het belangrijk dat de medewerkers tevreden zijn en blijven met de functie, 

hierdoor zouden medewerkers in de organisatie kunnen worden behouden; de (diagonale) 

vertrekintentie wordt hiermee namelijk verlaagd (Timmerhuis & Vermeulen, 1993).  

 

Met betrekking tot het behouden van de medewerkers in hun functie spelen er 

verschillende factoren een rol. Zo hebben de werkvoorbereiders aangegeven veel belang 

te hechten aan doorgroei- en ontplooiingsmogelijkheden. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat het belangrijk is dat werknemers voldoende leer- en 

ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden door de werkgever. Dit gegeven wordt ook 

geconcludeerd aan de hand van de resultaten van het onderzoek van Van Hoof e.a. 

(2002). Goede interne carrièreperspectieven hebben een afzwakkende invloed op de 

diagonale mobiliteit, de vertrekintentie (Timmerhuis & Vermeulen, 1993).  

Ook volgens Schreiner (2003) blijkt dat de mate waarin de medewerker 

zijn persoonlijk carrière-ideaal bij een organisatie kan realiseren, in grote mate, zijn 

bindingsbereidheid bepaald. Heijmans wil haar werknemers in de gelegenheid stellen 

opleidingen te volgen en zich te ontwikkelen. De medewerkers moeten zich op de 

omslagpunten van hun loopbaan gesteund weten en individuele en collectieve trainingen 

en opleidingstrajecten kunnen doorlopen. Het opleiden en ontwikkelen van werknemers is 

een vast onderdeel van werken bij Heijmans. De organisatie geeft al in haar HR-beleid 

aan dat dit een bewuste keuze is, zodat volgens de organisatie de medewerker en 

Heijmans hiervan beide profiteren. Voor wat betreft het daadwerkelijke beleid dat de 

organisatie voert, is er geen sprake van de publieke dimensie. Medewerkers worden 

opgeleid puur om het feit dat hierdoor de organisatie met behulp van de medewerkers kan 

concurreren op de markt, dat de organisatie zich verder kan ontwikkelen en het 

belangrijkst, dat de organisatie winst kan behalen. Heijmans heeft deze doelstellingen 

rondom het opleiden van medewerkers niet gebaseerd op het bijdragen aan de groei van 

de Nederlandse kenniseconomie. Ook bij de vastgestelde triple bottom line van Heijmans 

is op te maken dat deze belangen op de eerste plaats voornamelijk zijn gebaseerd op 

winstgedrevenheid (Noordegraaf en Teeuw, 2003).  

Voor wat betreft de doorgroei- en ontplooiingsmogelijkheden is het 

belangrijk dat zowel de organisatie als de medewerkers zich behoeden voor het gegeven 

dat medewerkers niet verticaal doorgroeien naar een functie waarvoor zij onbekwaam 

blijken te zijn (Peter Principle). Goede ontplooiingsmogelijkheden kunnen eraan bijdragen 

dat de (hoog opgeleide) werkvoorbereiders capabel genoeg blijken te zijn voor een 

eventuele verticale doorgroei in de organisatie. Lager opgeleiden hebben in tegenstelling 

tot hoger opgeleiden in ieder geval aangegeven in de toekomst in de werkvoorbereiding 

werkzaam te willen blijven, waarbij dit resultaat kan worden gegeneraliseerd naar alle 
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werkvoorbereiders. Middels voldoende opleidingsmogelijkheden kunnen laag opgeleide 

werkvoorbereiders ervaren werkvoorbereiders worden en blijven. De organisatie kan bij 

het wervings- en selectieproces zich daarom eerder concentreren op de lager opgeleiden, 

doordat hoger opgeleiden graag (sneller) verticaal in de organisatie willen doorgroeien. 

 

Er zijn enkele werkvoorbereiders geweest die hebben aangegeven dat ze bij een andere 

organisatie hun werkzaamheden als werkvoorbereider in de toekomst willen voortzetten. 

Deze werkvoorbereiders zijn onder andere ontevreden over de mogelijkheid om door te 

stromen naar een hogere functie, de verticale mobiliteit. Daarnaast zijn deze 

medewerkers ontevreden over de mogelijkheden tot opleiding/training binnen het werk.  

Los van het feit of ze elders willen gaan werken, zijn de werkvoorbereiders überhaupt 

ontevreden gestemd over de salarisaspecten, de mogelijkheid tot parttime werken en de 

flexibele werktijden. Het is een mogelijkheid dat deze organisatie de salarissen verhoogd, 

omdat een toename van het salaris ook vaak leidt tot minder verloop (Timmerhuis & 

Vermeulen).  

 

Uit de voorgaande conclusies blijkt dat de organisatie naast de carrièreperspectieven 

aandacht behoort te besteden aan de mogelijkheden tot flexibele werktijden en parttime 

werken. Over deze aspecten zijn de werkvoorbereiders namelijk, los van de leeftijd en 

vooropleiding, ontevreden gestemd, terwijl uit voorliggend onderzoek is gebleken dat ze 

redelijk veel belang hechten aan deze aspecten, vooral aan het aspect flexibele 

werktijden. Dit punt lijkt nog geen trend in dit functiegebied. Wanneer de organisatie 

hieraan aandacht besteed en uitdoktert in hoeverre hierop ingespeeld kan worden, kan de 

organisatie op deze gebieden zich qua arbeidsvoorwaarden onderscheiden van 

concurrenten. 

 

5.3 Volgend onderzoek 

Allereerst is de onderzoekspopulatie afkomstig uit één enkele (bouw)organisatie. 

Alhoewel deze bouworganisatie een belangrijk deel uitmaakt van de bouwtechnische 

bedrijvigheid in Nederland moet voorzichtigheid worden betracht bij het generaliseren van 

de resultaten. Hiervoor is het noodzakelijk het onderzoek te herhalen in meerdere 

(bouw)organisaties en in andere sectoren en functiegroepen van de Nederlandse 

bouwindustrie. Hierop voortbordurend kan er dan worden nagegaan of resultaten van 

vervolgonderzoek overeenkomen met de resultaten van dit onderzoek en met resultaten 

van eerder onderzoek. Wanneer men zich richt op een bepaalde functiegroep is het 

interessant om een functiegroep te nemen waarbij onderscheid kan worden gemaakt in 

verschillende vooropleidingsniveaus zoals laag opgeleiden en hoog opgeleiden en om 



 
 

 54

een onderscheid te maken in verschillende leeftijdscategorieën. Deze kenmerken stonden 

namelijk ook in voorliggend onderzoek centraal.  

 

Met betrekking tot de twee hypothesen, die betrekking hebben op de verschillende 

leeftijdscategorieën, is het interessant om de hypothesen te toetsen bij een meer 

medewerkers onder de 25 jaar en bij meer medewerkers vanaf de 55 jaar. Bij voorliggend 

onderzoek zijn deze respondentgroepen niet groot in aantal. Dit gegeven maakt het 

generaliseren van de resultaten en conclusies erg moeilijk. 

 

Voorliggend onderzoek is op het gebied van mobiliteit alleen gebaseerd op de interne 

mobiliteit. Wel is geprobeerd om de verloopgeneigdheid van de huidige 

werkvoorbereiders van deze organisatie in kaart te brengen, maar interessant is het ook 

om uitgestroomde werkvoorbereiders te benaderen. Hierdoor kunnen de redenen van 

uitstroom tegen de behoeften van de werknemers worden afgezet. Bij de 

verloopgeneigdheid is er (nog) niet tot een daadwerkelijke actie overgegaan. Juist 

wanneer men wel de organisatie heeft verlaten, is het interessant om te achterhalen 

welke factoren hem of haar tot deze actie heeft aangezet. 
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Bijlage A: Onderzoeksvraag gepositioneerd in het pu blieke domein  
 

De organisatie 
Heijmans is de laatste jaren enorm gegroeid en behoort tot de top van allround 
bouworganisaties in Nederland. De organisatie kent een gedecentraliseerde 
organisatiestructuur; decentraal naar marketingactiviteiten, opdrachtverwerving, 
voorbereiding en uitvoering. Als concern bundelt de onderneming kennis, mensen en 
middelen om te komen tot goede resultaten. Heijmans is in de bouwnijverheid actief via 
de vier divisies Bouw, Vastgoed, Techniek en Infrastructuur. De divisies opereren met 
eigen markt- en winstverantwoordelijkheid vanuit ruim veertig regionale vestigingen, 
voornamelijk in Nederland. De managementfilosofie van het Heijmans-concern is 
gebaseerd op delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zodat de divisies 
voldoende armslag hebben om hun eigen beleid te ontwikkelen. 

Grant (2002) geeft bepaalde elementen die leiden tot een succesvolle strategie, 
gebaseerd op de klassieke benadering (Beardwell & Claydon, 2007). De organisatie moet 
een duidelijk doel voor ogen hebben (op lange termijn), de organisatie moet kennis 
hebben van de concurrerende markt en de organisatie moet rekening houden met alle 
bronnen/stakeholders. Wanneer door de organisatie wordt voldaan aan deze drie 
elementen, is er een effectieve implementatie van deze elementen noodzakelijk om een 
organisatiestrategie succesvol te maken. 

De doelstellingen van Heijmans zijn erop gericht de gezonde continuïteit van de 
onderneming te waarborgen, de waarde van het concern voor haar aandeelhouders te 
optimaliseren en werkgelegenheid te blijven bieden aan hen die voor hun inkomen 
afhankelijk zijn van de onderneming. Uit deze doelstellingen kan worden opgemaakt dat 
Heijmans veel waarde hecht aan het optimaliseren van de winst van de organisatie, 
doordat winstgedrevenheid voorwaarde is voor het voortbestaan van deze organisatie. Bij 
deze uitvoerende organisatie is een private structuur en cultuur passend (Noordegraaf en 
Teeuw, 2003).  
 
De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: ‘Hoe kunnen werkvoorbereiders in hun 
functie worden behouden’?. Werkvoorbereiders kennen een hoog verloop uit hun 
functiegebied bij Heijmans. 

Het sociaal beleid van Heijmans is er op gericht het concern haar doelstellingen te 
laten behalen en de individuele medewerker de mogelijkheden te bieden zichzelf te 
ontplooien. Het personeel in het algemeen en vooral een goede binding van de 
medewerkers met het concern is één van de cruciale succesfactoren.  

De sollicitatiemacht verschuift als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, steeds meer 
van de werkgever naar de werknemer. Het gemiddelde aantal dienstjaren en de binding 
aan de organisatie lijkt steeds minder te zijn geworden (Maas e.a., 2001). De 
vertrekkende mensen (vakspecialisten met veel kennis en ervaring) zijn voor deze 
organisatie steeds moeilijker te vervangen. Dat technisch en wetenschappelijk personeel 
moeilijk vervangbaar zijn in tijden van een krappe arbeidmarkt (Kochanski & Ledford, 
2001) is ook zichtbaar bij Heijmans. Heijmans wil hierop inspelen door zich te profileren 
als een aantrekkelijke werkgever; de organisatie wil zorgdragen voor een inspirerende, 
uitdagende werkomgeving voor haar medewerkers en een goed gemotiveerd 
medewerkersbestand, door voldoende zelfontplooiingsmogelijkheden te bieden en, daar 
waar mogelijk, meer verantwoordelijkheden te geven aan medewerkers. 
 
Private organisatie 
Heijmans is een private organisatie; qua eigendom, zeggenschap en bron van inkomsten 
(Rainey, 2003). Daarnaast heeft Heijmans multiple hogere orde goals vastgesteld. Voor 
Heijmans is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een vanzelfsprekend 
onderdeel van goed ondernemerschap. Heijmans ziet MVO als een toekomstgerichte 
manier van zakendoen, integer en transparant, waarbij het bedrijf respect toont en zich 
bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor aandeelhouders, medewerkers, de omgeving 
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en het milieu. Heijmans wil dat deze ambities rond 2010 zichtbaar zijn in het producten- 
en dienstenpakket, in de wijze waarop Heijmans zaken doet en in het feit dat Heijmans 
haar prestaties monitort en steeds verder wil verbeteren. Deze doelstelling kan worden 
gezien als een teleologische doelgerichtheid; een publieke opvatting van doelgerichtheid 
op de lange termijn (Noordegraaf en Teeuw, 2003). Hierdoor kan worden opgemerkt dat 
Heijmans een maatschappelijke positie creëert; er is sprake van een combinatie van een 
private organisatie en publieke identiteit (Noordegraaf en Teeuw, 2003). Voor wat betreft 
het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt het concept rondom de triple bottom 
line van deze organisatie als volgt nader uitgewerkt; 

• Planet: Heijmans kent inmiddels een aantal initiatieven, die zijn 
geïnspireerd op de diverse milieuonderwerpen met een maatschappelijke actuele 
relevante waarde. Een aantal voorbeelden van de binnen Heijmans ontwikkelde 
(en deels toegepaste) ideeën zijn; de reductie van fijnstof en/of geluidsoverlast, 
verbetering van de mobiliteit, recycling/besparing van afval- en grondstoffen en het 
duurzaam bouwen.  

• Profit: onder profit vallen niet alleen de financiële prestaties van de 
onderneming, maar ook de maatschappelijke en economische bijdrage die 
Heijmans levert aan de samenleving. In de zin van maatschappelijk toegevoegde 
waarde zijn veel voorbeelden die onder ‘Planet’ staan in feite ook onder dit thema 
te plaatsen, maar inhoudelijk wordt er ook bij dit aspect niet ingegaan op de 
binding van medewerkers. 

• People: oog hebben voor mensen betekent voor Heijmans: kijken naar de 
behoeften van zowel medewerkers als samenleving. Voor medewerkers besteedt 
Heijmans aandacht aan onderwerpen als gezondheid, veiligheid en ontwikkeling. 
Het bedrijf streeft naar een marktconcurrerend aanbod aan primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Onder andere via een dialoog met 
werknemersvertegenwoordigers wil Heijmans de medewerkers betrokken houden. 
Omdat de uitstroom van oudere medewerkers steeds groter wordt (vergrijzing), 
terwijl de toestroom van jongeren constant zal blijven, is Heijmans actief bezig met 
leeftijdsbewust personeelsbeleid. Als proef wordt gewerkt aan een diagnose van 
de organisatie rondom het ouderenbeleid. Voor wat betreft de gezondheid 
investeert de organisatie gericht in vermindering van verzuim en voorkoming van 
arbeidsongeschiktheid. In 2006 is het verzuimpercentage verder gedaald naar 
4,5% (dit was 5,21% in 2005).  
Er lopen tal van initiatieven om het ‘goede gezondheid’-beleid van Heijmans in de 
praktijk vorm te geven. Heijmans streeft overigens naar veilige werkplekken. Een 
goede veiligheid heeft alles te maken met bewustwording ervan, vindt de 
organisatie. Daarom loopt bij Heijmans het actieplan “Veiligheid Gewoon Goed”. 
Heijmans wil haar werknemers in de gelegenheid stellen opleidingen te volgen en 
zich te ontwikkelen. Zij moeten zich op de omslagpunten van hun loopbaan 
gesteund weten en individueel en collectief trainingen en opleidingstrajecten 
kunnen doorlopen. Heijmans neemt haar sociale verantwoordelijkheid ook serieus 
door haar uiterste best te doen om werknemers bij te staan die hun baan 
verliezen. Het opleiden en ontwikkelen van werknemers is vast onderdeel van 
werken bij Heijmans. Een bewuste keuze, want medewerker en organisatie 
profiteren hier beide van. Heijmans biedt on- en off-the-job opleidingen aan om 
vaardigheden en werkervaring verder te ontwikkelen. In 2006 heeft zo’n 70% van 
de werknemers een opleiding of cursus gevolgd. 

 
Arbeidsomstandigheden 
De gezondheid van werknemers is steeds meer centraal gesteld in Europees beleid. Een 
van de eerste bepalingen in de bouwsector is de richtlijn van 1983. Deze bepaling heeft 
betrekking op de bescherming van de werknemers tegen het gevaar van blootstelling aan 
asbest. Deze richtlijn werd telkens aangepast volgens de stand van de wetenschap, 
wanneer bleek dat een strengere wetgeving over de blootstelling aan deze gevaarlijke stof 



 
 

 60

noodzakelijk was. Deze richtlijn vormt bij Heijmans een onderdeel van het "pakket 
veiligheid en gezondheid", samen met nog drie andere richtlijnen ter bescherming van de 
werknemers tegen risico's als gevolg van blootstelling aan fysische agentia: 

• de blootstelling aan mechanische trillingen  
• de blootstelling aan elektromagnetische velden en golven (voorstel van richtlijn);  
• de blootstelling aan lawaai  

Binnen het Arbozorgsysteem van Heijmans wordt het arbeidsomstandighedenbeleid 
vastgesteld en uitgevoerd. Basis voor het beleid is het bereiken van optimale 
arbeidsomstandigheden in de zin van veiligheid, gezondheid en welzijn, ingevolge de 
Arbeidsomstandighedenwet en de daarop gebaseerde besluiten. De Arbo-wet regelt de 
rechten en plichten van de werkgever en de medewerkers op het gebied van de 
veiligheid, gezondheid en welzijn met betrekking tot de arbeid. De Arbo-wet stelt regels 
voor: 
a) Samenwerking tussen werkgever en medewerkers respectievelijk ondernemingsraad 
met betrekking tot de vaststelling van het arbobeleid en toetsing van de 
ervaringsgegevens bij de uitvoering van de plannen en zonodig bijsturing daarvan. 
b) Werkoverleg (of overleg op het werk) tussen leidinggevende en medewerkers terzake 
van het veilig en gezond werken. 
c) Voorlichting en instructie over: 

• de aard van het werk en de daaraan verbonden gevaren; 
• het doel, de werking en het gebruik van beveiligingen en persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
Deze voorlichting en instructie, waaronder de veiligheidsbespreking, worden door de 
direct leidinggevende verzorgd. 
 
Heijmans streeft naar een zo groot mogelijke veiligheid en gezondheid van haar 
medewerkers. Daartoe stelt zij zich tot taak: 

• het in de werkvoorbereiding opstellen van op de projecten gerichte V&G-plannen, 
waarin de specifieke V&G-risico’s met de te nemen maatregelen worden vermeld; 

• het zorgdragen dat een veiligheidskundige regelmatig werkplekinspecties met 
betrekking tot de arbeidsomstandigheden uitvoert en daarover rapporteert; 

• het opstellen van een voortgangsrapportage over het gevoerde arbo-beleid 
inclusief informatie over ongevallen en ziekteverzuim en van een plan van aanpak 
waarin aan de hand van een evaluatie van het gevoerde beleid de prioriteiten voor 
het komende jaar worden vermeld. 

De leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het nadruk blijven leggen op het veilig en 
gezond werken van de medewerkers en hun welzijn. Zij zorgen er voor dat: 

• de noodzakelijke voorlichting en instructie wordt gegeven; 
• regelmatig werkoverleg wordt gehouden; 
• de noodzakelijke maatregelen op het werk met betrekking tot veiligheid, 

gezondheid en welzijn daadwerkelijk worden genomen en worden toegepast. 
 
Vanuit o.a. arbeidsomstandighedenzorg is het van belang om binnen Heijmans een voor 
alle medewerkers gezond en veilig werkklimaat te scheppen, waarin respect bestaat voor 
de persoonlijke integriteit. Om voorgaande redenen is de beleidsnotitie inzake seksuele 
intimidatie, agressie, geweld en discriminatie opgesteld. Bovendien kan seksuele 
intimidatie, agressie, geweld en discriminatie leiden tot verzieking van het werkklimaat en 
in ernstige gevallen kan het zelfs leiden tot verzuim of verloop. Bij Heijmans wordt 
seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie niet getolereerd. 
 
Voor wat betreft het alcohol- en/of drugsgebruik stuurt het overheidsbeleid aan op de 
invulling van een alcohol-, drugs- en medicijnbeleid door de werkgever. Heijmans wordt 
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steeds meer geconfronteerd met maatregelen, opgelegd door opdrachtgevers inzake 
alcohol-, drugs- en medicijngebruik van medewerkers. Het alcohol- en drugsbeleid 
bestaat uit regels en afspraken over het signaleren en behandelen van medewerkers met 
een alcohol- of drugsprobleem. Het beleid binnen Heijmans is erop gericht om het onder 
invloed van alcohol, drugs of medicijnen op de werkvloer verschijnen, laat staan aan het 
werk gaan, te voorkomen.  
 
In de gewijzigde Tabakswet, die op 17 juli 2002 van kracht is geworden, is vastgelegd dat 
de medewerker recht heeft op een rookvrije werkplek. Dit onderdeel van de Tabakswet is 
op 1 januari 2004 in werking getreden. Het is de taak van de werkgever om ervoor te 
zorgen dat iedereen kan werken zonder hinder te ondervinden van tabaksrook. De 
medewerker is degene die bepaalt of er sprake is van hinder. Het rookbeleid van 
Heijmans is op enkele punten aangescherpt om aan de Tabakswet te voldoen. 
 
Conclusie 
Volgens Schreiner (2003) blijkt de mate waarin de medewerkers zijn persoonlijk carrière-
ideaal bij een organisatie kan realiseren, in grote mate zijn bindingsbereidheid te bepalen. 
Heijmans wil haar werknemers in de gelegenheid stellen opleidingen te volgen en zich te 
ontwikkelen. De medewerkers moeten zich op de omslagpunten van hun loopbaan 
gesteund weten en individueel en collectief trainingen en opleidingstrajecten kunnen 
doorlopen. Het opleiden en ontwikkelen van werknemers is een vast onderdeel van 
werken bij Heijmans. De organisatie geeft al in haar HR-beleid aan dat dit een bewuste 
keuze is, zodat zowel de medewerker als Heijmans hiervan beide profiteren. Voor wat 
betreft het daadwerkelijke beleid dat de organisatie voert is er geen sprake van de 
publieke dimensie. Medewerkers worden opgeleid puur om het feit dat hierdoor de 
organisatie met behulp van de medewerkers kan concurreren op de markt, dat de 
organisatie zich verder kan ontwikkelen en het belangrijkst, dat de organisatie winst kan 
behalen. Heijmans heeft deze doelstellingen rondom het opleiden van medewerkers niet 
gebaseerd op het bijdragen aan de groei van de Nederlandse kenniseconomie. Ook bij de 
vastgestelde triple bottom line van Heijmans is op te maken dat deze belangen op de 
eerste plaats voornamelijk zijn gebaseerd op winstgedrevenheid (Noordegraaf en Teeuw, 
2003). 
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Bijlage B: Vragenlijst  
 

 

 

 

 

Geslacht:                                       m/v 
 
 
 
 
 
Wat is uw leeftijd?                                                     …… jaar 
 
 
 
 
 
Welke vooropleiding heeft u genoten?  LBO     /       MBO       /        HBO       /         WO 
 
 
 
 
 
Wat was uw startfunctie?                                                            ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Hoeveel maanden bent u werkzaam als werkvoorbereide r bij Heijmans?     …….. jaar 
 
 
 
 
 
 
Ik werk:         parttime    / fulltime 
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1. Kunt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over de volgende omstandigheden (bij 
uw werkuitvoering); 
 
 
 

zeer 
ontevreden 

ontevreden neutraal tevreden zeer 
tevreden 

1. Vrijheid bij het uitvoeren van 
uw werkzaamheden 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. Deelneming aan besluiten die 
uw werk raken 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. Uitdagende werkzaamheden 1 2 3 4 5 

4. De mate van de afwisseling van 
werkzaamheden in uw functie  

1 2 3 4 5 

5. De mate waarin u in uw functie 
uw kennis en vaardigheden 
kunt benutten  

1 2 3 4 5 

 
 

2. Kunt u aangeven hoeveel belang u hecht aan de volgende omstandigheden (bij uw 
werkuitvoering); 
 
 
 

zeer weinig weinig neutraal veel zeer veel 

6. Vrijheid bij het uitvoeren van 
uw werkzaamheden 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7. Deelneming aan besluiten die 
uw werk raken 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8. Uitdagende werkzaamheden 1 2 3 4 5 

9. De mate van de afwisseling van 
werkzaamheden in uw functie  

1 2 3 4 5 

10. De mate waarin u in uw functie 
uw kennis en vaardigheden 
kunt benutten 

1 2 3 4 5 
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3. Kunt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over uw huidige ontplooiing- en 
carrièremogelijkheden 
 
 
 

zeer 
ontevreden 

ontevreden neutraal tevreden zeer tevreden 

11. In mijn werk heb ik de 
mogelijkheid om mijn sterke 
punten te ontwikkelen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

12. Ik kan mijzelf in de organisatie 
voldoende ontplooien 

 

1 2 3 4 5 

13. Mijn werk biedt mij de 
mogelijkheid om nieuwe dingen 
te leren 

 

1 2 3 4 5 

14.  Ik ben tevreden met de 
mogelijkheden om door te 
stromen naar een hogere functie 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

15. Ik ben tevreden over de 
mogelijkheden tot 
opleiding/training binnen mijn 
werk 

 

1 2 3 4 5 

 
 
4. Kunt u aangeven in hoeverre u tevreden bent met de volgende (sociale) aspecten van 
uw werkuitvoering; 
 
 
 
Leidinggevende  

zeer 
ontevreden 

ontevreden neutraal tevreden zeer 
tevreden 

16. Het beeld van de direct-
leidinggevende van mij in 
mijn werk 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

17. Rekenen op directe leiding 
wanneer ik het wat moeilijk in 
mijn werk krijg 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

18. Verstandhouding met mijn 
direct-leidinggevende 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

19. Waardering door direct-
leidinggevende 

1 2 3 4 5 

Collega’s zeer 
ontevreden 

ontevreden neutraal tevreden zeer 
tevreden 

20. Rekenen op collega’s wanneer 
ik het wat moeilijk krijg bij 
mijn werkzaamheden 

1 2 3 4 5 

21. Verstandhouding met mijn 
collega’s 

1 2 3 4 5 
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22. Waardering door mijn 
collega’s 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6. Kunt u aangeven hoeveel belang u hecht aan de volgende sociale aspecten: 
 
 
Leidinggevende  

zeer weinig weinig neutraal veel zeer veel 

23. Het beeld van de direct-
leidinggevende van mij in 
mijn werk 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

24. Rekenen op directe leiding 
wanneer ik het wat moeilijk in 
mijn werk krijg 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

25. Verstandhouding met mijn 
direct-leidinggevende 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

26. Waardering door direct-
leidinggevende 

1 2 3 4 5 

Collega’s      

27. Rekenen op collega’s wanneer 
ik het wat moeilijk krijg bij 
mijn werkzaamheden 

1 2 3 4 5 

28. Verstandhouding met mijn 
collega’s 

1 2 3 4 5 

29. Waardering door mijn 
collega’s 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
5. Kunt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over de volgende factoren;  
 
 
 

zeer 
ontevreden 

ontevreden neutraal tevreden zeer 
tevreden 

30. Uw bruto salaris 1 2 3 4 5 

31. Uw salaris in vergelijking met 
personen die hetzelfde werk 
doen bij Heijmans 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

32. Uw salaris in vergelijking met 
personen die ander werk doen 
bij Heijmans, (zoals een 
projectcoördinator, 
projectleider, uitvoerder) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

33. Uw salaris in vergelijking met 
personen die hetzelfde werk 
doen bij een ander bedrijf 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

34. Doorgroeimogelijkheden 
 

1 2 3 4 5 

35. Auto van de zaak   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

36. Pensioenregeling 1 2 3 4 5 
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37. Duidelijkheid van de taken en 
werkuitvoering 

 

1 2 3 4 5 

38. Status, aanzien van de functie 
 

1 2 3 4 5 

39. Mogelijkheid tot parttime 
werken 

1 2 3 4 5 

40. Flexibele werktijden (bijv.4x9) 1 2 3 4 5 

 
6. Kunt u aangeven hoeveel belang u hecht aan de volgende factoren: 

 zeer weinig weinig neutraal veel zeer veel 

41. Doorgroeimogelijkheden 
 

1 2 3 4 5 

42. Auto van de zaak   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

43. Pensioenregeling 1 2 3 4 5 

44. Duidelijkheid van de taken en 
werkuitvoering 

 

1 2 3 4 5 

45. Status, aanzien van de functie 
 

1 2 3 4 5 

46. Mogelijkheid tot parttime 
werken 

1 2 3 4 5 

47. Flexibele werktijden (bijv.4x9) 1 2 3 4 5 

 
 
7. Geef hier aan hoeveel aanzien uw functie heeft volgens de volgende personen: 
 

 
 

zeer weinig weinig neutraal veel zeer veel 

48. Uw directe collega's 
werkvoorbereiding 

 

1 2 3  
4 

 
5 

49. Overige collega’s 
projectleden (zoals 
projectcoördinator, 
uitvoerder, 
projectleider) 

1 2 3  
4 

 
5 

50. Uw direct-
leidinggevende 

 

1 2 3  
4 

 
5 

51. De directie  1 2 3 4 5 

52. De klanten en/of 
opdrachtgevers 

1 2 3   

53. Uw partner (indien van 
toepassing) 

1 2 3 4 5 

54. Uw vrienden 1 2 3 4 5 
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8. Geef hier aan hoeveel aanzien u de functie van de volgende personen, ten opzichte van uw 
eigen functie, vindt hebben: 
 
 

veel minder minder gelijkwaardig veel veel meer 

55. Uw directe collega's 
werkvoorbereiding 

 

1 2 3 4 5 

56. Overige collega’s 
projectleden (zoals 
projectcoördinator, 
uitvoerder, 
projectleider) 

1 2 3  
4 

 
5 

57. Uw direct-
leidinggevende 

 

1 2 3  
4 

 
5 

58. De directie  
 

1 2 3  
4 

 
5 

 
 
9. Hoe groot is volgens u de meerwaarde van uw functie...  
 

 zeer 
klein 

klein neutraal groot zeer 
groot 

59. ..voor de positie van de 
organisatie op de markt 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

60. ..voor de 
winstgevendheid van 
de organisatie 

1 2 3 4 5 

 
10. Verloopgeneigdheid  
 
 
 

zeer oneens oneens neutraal eens zer eens 

61. Ik heb in de afgelopen 
drie maanden gedacht 
aan een andere functie 
binnen dit bedrijf 

1 2 3 4 5 

62. Ik heb in de afgelopen 
drie maanden 
gesolliciteerd naar een 
andere functie binnen 
dit bedrijf 

1 2 3 4 5 

63. Ik heb in de afgelopen 
drie maanden gedacht 
aan werken bij een 
ander bedrijf voor een 
zelfde functie 

1 2 3 4 5 
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64. Ik heb in de afgelopen 
drie maanden 
gesolliciteerd bij een 
ander bedrijf voor een 
zelfde functie? 

1 2 3 4 5 

65. Ik heb in de afgelopen 
drie maanden gedacht 
aan werken bij een 
ander bedrijf voor een 
andere functie 

1 2 3 4 5 

66. Ik heb in de afgelopen 
drie maanden 
gesolliciteerd bij een 
ander bedrijf voor een 
andere functie? 

1 2 3 4 5 

67. Ik verwacht binnen nu 
en een jaar een andere 
functie binnen dit 
bedrijf te hebben 

1 2 3 4 5 

68. Ik verwacht binnen een 
jaar dezelfde functie 
bij een ander bedrijf te 
hebben 

1 2 3 4 5 

69. Ik verwacht binnen nu 
en een jaar een andere 
functie bij een ander 
bedrijf te hebben 

1 2 3 4 5 

 
11. Slotvragen 
 

 
 

zeer 
oneens 

oneens neutraal eens zeer eens 

70. Ik zie mijn huidige functie voor 
mezelf als hoogst haalbare 
functie 

1 2 3 4 5 

71. De organisatie ziet mijn functie 
als hoogst haalbare functie voor 
mij  

1 2 3 4 5 

72. Mijn omgeving buiten de 
organisatie (zoals vrienden en 
familie) ziet mijn functie als 
hoogst haalbare functie 

 

1 2 3 4 5 

73. Ik wil in de toekomst 
werkvoorbereider blijven (mijn 
specialisme blijven beoefenen)  

1 2 3 4 5 
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74. Ik wil in de toekomst 
horizontaal een stap maken, 
bijvoorbeeld binnen de functie 
werkvoorbereider meer 
verantwoordelijkheden en 
nieuwe taken  

1 2 3 4 5 

75. Ik wil in de toekomst een 
functie vervullen in de 
projectcoördinatie 

1 2 3 4 5 

76. Ik wil in de toekomst een 
functie vervullen in de 
uitvoering 

1 `2 3 4 5 

77. Ik wil in de toekomst een 
functie vervullen in de 
projectleiding 

1 2 3 4 5 

 
 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking!  
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Bijlage C: Brief deelname onderzoek (via de mail)  
 

 

Onderwerp: De werkvoorbereider behouden!! 

 

Beste meneer/mevrouw, 

 
 
Mijn naam is Marieke van Herpen en op dit moment ben ik bezig met mijn 
afstudeeronderzoek voor de master Strategisch Human Resource Management aan de 
Universiteit Utrecht. Mijn afstudeeronderzoek centreert zich op uw werkzaamheden, 
arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden als werkvoorbereider.  
 
 
Het doel van mijn onderzoek is om na te gaan hoe Heijmans de werkvoorbereiders kan 
behouden..Voor het bereiken van dit doel is het van belang dat zoveel mogelijk 
werkvoorbereiders aan het onderzoek deelnemen. Ik zou het op prijs stellen als u uw 
medewerking aan de enquête wilt verlenen. 
 
 
Het invullen van de enquête kost u ongeveer 15 minuten. U vindt de enquête met behulp 
van de volgende link: 
https://portal.heijmans.com:443/sites/Concern_Personeel_en_Opleidingen/Lists/Onderzoek 
Werkvoorbereider/overview.aspx. Klik vervolgens op ‘Reageren op deze enquête’ 
(linksboven) en de enquête zal starten! Wilt u bij het invullen van de enquête erop letten 
dat u alle vragen invult, dat u één antwoord per vraag geeft en dat u aan het einde van de 
enquête drukt op het teken ‘opslaan en sluiten’ (linksboven).  
 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief of het onderzoek vragen hebben kunt u altijd 
mailen naar mherpen@heijmans.nl of bellen naar 06-50206269 of (073-543)5839. 
Ingevulde vragenlijsten zullen alleen door mij worden bekeken en alle gegevens zullen 
anoniem en zorgvuldig door mij worden verwerkt. 
 
 
Ik wil u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking! Ik zal u te zijner tijd informeren 
over de resultaten van dit onderzoek via intranet.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Marieke van Herpen 
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 Bijlage D: Uitdraaien SPSS  
 
Representativiteit algemene (persoonlijke) kenmerken 
 
 

Tabel 1. Aantal respondenten ten opzichte van de totale onderzoekspopulatie op de variabele geslacht 
  
          Respondenten (%)    Totaal aantal werkvoorbereiders (%)       Respons (% van het totaal) 
 
Geslacht 
Mannen              221 (90.2 %) 414   (88.8%)  53.4% 
Vrouwen                24    (9.8%)   52   (11.2%)  46.2% 
Totaal              245   (100%) 466    (100%)  52.6% 
 

 
 
 
 
Tabel 2. Aantal respondenten ten opzichte van de totale onderzoekspopulatie op de variabele vooropleiding 
 

            Respondenten (%)     Totaal aantal werkvoorbereiders (%)    Respons (% van het totaal) 
 
Vooropleiding 
Lager Beroepsonderwijs  11     (4.5%)   43     (9.2%)   25.6% 
Middelbaar Beroepsonderwijs 83   (33.9 %) 140   (30.1%)  59.3% 
Hoger Beroepsonderwijs               129  (52.7 %)  214  (45.9%)  60.3% 
Wetenschappelijk Onderwijs           22       (9 %)    34    (7.3%)  64.7% 
Missing Value                          0        (0%)    35    (7.5%)       0% 
Totaal                      245    (100%)  466   (100%)  52.6% 
 

 
 

 
 
Tabel 3. Aantal respondenten ten opzichte van de totale onderzoekspopulatie op de variabele startfunctie 
  
        Respondenten  (%)       Totaal aantal werkvoorbereiders (%)        Respons (% van het totaal) 
 
Startfunctie 
Aankomend werkvoorbereider    61   (24.9%)   89  (19.1%)    68.6% 
Werkvoorbereider    88   (35.9%) 163  (35.0%)  54.0% 
Trainee                          16    (6.5 %) 45      (9.7%)    35.6% 
Anders                          78   31.8 %) 154  (33.0%)    50.7% 
Missing value                            2    (0.8 %) 15      (3.2%)    13.3% 
Totaal                        245   (100 %) 466   (100%)    52.6% 

 
 

 

Tabel 4. Aantal respondenten ten opzichte van de totale onderzoekspopulatie op de variabele dienstverband 
 

          Respondenten (%)        Totaal aantal werkvoorbereiders (%)      Respons (% van het totaal) 
 
Dienstverband 
Fulltime 229   (93.5%)                433  (92.9%)  52.9% 
Parttime                         16    (6.5%)                    33    (7.1%)  48.5% 
Totaal                       245   (100 %)                 466   (100%)            52.6% 
 

 

 



 
 

 72

Resultaten hoger opgeleiden (HBO en WO) 
 

Tabel 5. Totaal gemiddelde score en standaarddeviatie van respondenten met vooropleiding HBO en WO (N= 
151) op alle vraagaspecten, 1 = zeer weinig, 5 = zeer veel. 

  N Gemiddelde standaarddeviatie 
TEVR_vrijheid 151 4,08 ,606 

TEVR_deelneming 151 3,56 ,805 

TEVR_uitdaging 151 3,74 ,737 

TEVR_afwissseling 151 3,91 ,715 

TEVR_kennis 151 3,66 ,758 

BEL_vrijheid 151 4,30 ,598 

BEL_deelneming 151 4,21 ,592 

BEL_uitdaging 151 4,44 ,572 

BEL_afwisseling 151 4,42 ,559 

BEL_kennis 151 4,23 ,594 

CARR_11 151 3,44 ,788 

CARR_12 151 3,40 ,850 

CARR_13 151 3,71 ,754 

CARR_14 151 3,17 ,883 

CARR_15 151 3,51 ,923 

SOC_16 151 3,58 ,795 

SOC_17 151 3,57 ,779 

SOC_18 151 3,94 ,732 

SOC_19 151 3,69 ,834 

SOC_20 151 3,89 ,708 

SOC_21 151 4,23 ,582 

SOC_22 151 3,89 ,688 

SOC_23 151 3,99 ,583 

SOC_24 151 4,11 ,669 

SOC_25 151 4,14 ,554 

SOC_26 151 4,21 ,581 

SOC_27 151 4,13 ,557 

SOC_28 151 4,30 ,554 

SOC_29 151 4,04 ,587 

SAL_30 151 2,87 ,866 

SAL_31 151 2,87 ,718 

SAL_32 151 2,62 ,720 

SAL_33 151 2,69 ,793 

TEVR_doorgroeien 151 3,32 ,811 

TEVR_auto 151 3,41 1,015 

TEVR_pensioen 151 3,42 ,716 

TEVR_duidelijkheid 151 3,33 ,789 

TEVR_status 151 2,72 ,858 

TEVR_parttime 151 2,91 ,791 

TEVR_flexwerk 151 2,88 ,894 

BEL_doorgroeien 151 4,30 ,622 

BEL_auto 151 3,74 ,779 

BEL_pensioen 151 3,71 ,717 

BEL_duidelijkheid 151 3,81 ,687 

BEL_status 151 3,56 ,753 

BEL_parttime 151 3,10 1,106 
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BEL_flexwerk 151 3,47 1,082 

AANZ_48 151 3,41 ,625 

AANZ_49 151 3,21 ,727 

AANZ_50 151 3,48 ,672 

AANZ_51 151 2,98 ,761 

AANZ_52 151 3,15 ,651 

AANZ_53 150 3,39 ,684 

AANZ_54 151 3,20 ,653 

AANZ_55 151 3,15 ,396 

AANZ_56 151 3,55 ,608 

AANZ_57 151 3,77 ,697 

AANZ_58 151 3,95 ,929 

MEERWAARDE_orgpositie 
151 3,72 ,793 

MEERWAARDE_winstorg 151 4,04 ,692 

VERL_61 151 3,05 1,360 

VERL_62 151 1,83 ,958 

VERL_63 151 2,72 1,308 

VERL_64 151 1,87 1,024 

VERL_65 151 2,70 1,352 

VERL_66 151 1,85 1,009 

VERL_67 151 2,87 1,279 

VERL_68 151 2,24 1,081 

VERL_69 151 2,34 1,108 

SLOT_70 151 1,58 ,778 

SLOT_71 151 2,12 ,901 

SLOT_72 151 1,77 ,704 

SLOT_73 151 2,10 1,069 

SLOT_74 151 2,89 1,217 

SLOT_75 151 3,64 ,948 

SLOT_76 151 2,41 1,073 

SLOT_77 151 3,67 1,057 

 
 
  
Tabel 6. Totaal gemiddelde score en standaarddeviatie van respondenten met vooropleiding HBO en WO (N= 
151) op algemene, persoonlijke vraagaspecten, 1 = zeer weinig, 5 = zeer veel.  

  N Gemiddelde Standaarddeviatie 

leeftijd 151 31,15 6,832 

dienstjaren 151 4,606 4,7107 

vooropleiding 151 3,15 ,354 

startfunctie 151 3,13 1,063 
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Resultaten lager opgeleiden (LBO en MBO) 
 

Tabel 7. Totaal gemiddelde score en standaarddeviatie van respondenten met vooropleiding LBO en MBO (N= 
94) op alle vraagaspecten, 1 = zeer weinig, 5 = zeer veel. 

  N Gemiddelde Standaarddeviatie 

TEVR_vrijheid 94 3,96 ,747 

TEVR_deelneming 94 3,60 ,896 

TEVR_uitdaging 94 3,80 ,784 

TEVR_afwissseling 94 3,91 ,785 

TEVR_kennis 94 3,82 ,733 

BEL_vrijheid 94 4,24 ,562 

BEL_deelneming 94 4,12 ,584 

BEL_uitdaging 94 4,27 ,590 

BEL_afwisseling 94 4,31 ,605 

BEL_kennis 94 4,14 ,579 

CARR_11 94 3,54 ,667 

CARR_12 94 3,52 ,744 

CARR_13 94 3,59 ,754 

CARR_14 94 3,24 ,851 

CARR_15 94 3,56 ,887 

SOC_16 94 3,62 ,905 

SOC_17 94 3,61 ,930 

SOC_18 94 3,86 ,946 

SOC_19 94 3,63 ,927 

SOC_20 94 3,90 ,704 

SOC_21 94 4,09 ,713 

SOC_22 94 3,89 ,725 

SOC_23 94 3,88 ,828 

SOC_24 94 3,95 ,872 

SOC_25 94 4,05 ,795 

SOC_26 94 3,99 ,823 

SOC_27 94 4,07 ,643 

SOC_28 94 4,30 ,545 

SOC_29 94 4,00 ,622 

SAL_30 94 3,04 ,802 

SAL_31 94 3,01 ,740 

SAL_32 94 2,78 ,805 

SAL_33 94 2,84 ,908 

TEVR_doorgroeien 94 3,16 ,780 

TEVR_auto 94 3,21 1,086 

TEVR_pensioen 94 3,38 ,689 

TEVR_duidelijkheid 94 3,29 ,812 

TEVR_status 94 3,10 ,856 

TEVR_parttime 94 3,07 ,986 

TEVR_flexwerk 94 3,01 1,011 

BEL_doorgroeien 94 3,83 ,912 

BEL_auto 94 3,76 ,924 

BEL_pensioen 94 4,04 ,671 

BEL_duidelijkheid 94 4,05 ,694 

BEL_status 94 3,43 ,823 

BEL_parttime 94 3,45 1,094 
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BEL_flexwerk 94 3,85 ,961 

AANZ_48 94 3,38 ,589 

AANZ_49 94 3,14 ,615 

AANZ_50 94 3,34 ,727 

AANZ_51 94 3,03 ,710 

AANZ_52 94 3,27 ,608 

AANZ_53 94 3,38 ,589 

AANZ_54 93 3,26 ,624 

AANZ_55 94 3,15 ,414 

AANZ_56 94 3,48 ,651 

AANZ_57 94 3,62 ,658 

AANZ_58 94 3,80 ,887 

MEERWAARDE_orgpositie 
94 3,81 ,676 

MEERWAARDE_winstorg 94 3,89 ,630 

VERL_61 94 2,43 1,214 

VERL_62 94 1,70 ,840 

VERL_63 94 2,51 1,285 

VERL_64 94 1,93 1,080 

VERL_65 94 2,41 1,290 

VERL_66 94 1,85 1,026 

VERL_67 94 2,34 1,043 

VERL_68 94 2,18 1,037 

VERL_69 94 2,20 1,022 

SLOT_70 94 2,29 ,991 

SLOT_71 94 2,68 ,997 

SLOT_72 94 2,31 ,928 

SLOT_73 94 2,76 1,044 

SLOT_74 94 3,26 1,036 

SLOT_75 94 3,07 1,029 

SLOT_76 94 2,30 1,035 

SLOT_77 94 2,80 1,083 

 
 
  
Tabel 8. Totaal gemiddelde score en standaarddeviatie van respondenten met vooropleiding LBO en MBO (N= 
94) op algemene, persoonlijke vraagaspecten, 1 = zeer weinig, 5 = zeer veel. 

  N Gemiddelde Standaarddeviatie 

leeftijd 94 39,55 10,114 

dienstjaren 94 7,763 8,0059 

vooropleiding 94 1,88 ,323 

startfunctie 92 3,99 1,181 
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Resultaten leeftijd, jonger dan 25 jaar  

 
Tabel 9. Totaal gemiddelde score en standaarddeviatie van respondenten jonger dan 25 jaar (N= 20) op alle 
vraagaspecten, 1 = zeer weinig, 5 = zeer veel. 

  N Gemiddelde Standaarddeviatie 

TEVR_vrijheid 20 4,25 ,550 

TEVR_deelneming 20 3,90 ,641 

TEVR_uitdaging 20 3,85 ,587 

TEVR_afwissseling 20 3,95 ,945 

TEVR_kennis 20 4,10 ,553 

BEL_vrijheid 20 4,20 ,523 

BEL_deelneming 20 4,15 ,745 

BEL_uitdaging 20 4,60 ,598 

BEL_afwisseling 20 4,40 ,503 

BEL_kennis 20 4,20 ,523 

CARR_11 20 3,65 ,671 

CARR_12 20 4,05 ,605 

CARR_13 20 4,20 ,616 

CARR_14 20 3,70 ,657 

CARR_15 20 3,85 ,671 

SOC_16 20 3,65 ,813 

SOC_17 20 3,60 ,940 

SOC_18 20 4,10 ,718 

SOC_19 20 3,85 ,813 

SOC_20 20 4,05 ,605 

SOC_21 20 4,30 ,733 

SOC_22 20 4,10 ,641 

SOC_23 20 3,95 ,686 

SOC_24 20 4,20 ,616 

SOC_25 20 4,45 ,510 

SOC_26 20 4,25 ,716 

SOC_27 20 4,20 ,523 

SOC_28 20 4,45 ,605 

SOC_29 20 4,15 ,671 

SAL_30 20 3,25 ,967 

SAL_31 20 3,10 ,641 

SAL_32 20 3,00 ,459 

SAL_33 20 2,80 ,894 

TEVR_doorgroeien 20 3,75 ,716 

TEVR_auto 20 2,70 1,174 

TEVR_pensioen 20 3,15 ,745 

TEVR_duidelijkheid 20 3,45 ,686 

TEVR_status 20 3,40 ,681 

TEVR_parttime 20 3,35 ,671 

TEVR_flexwerk 20 3,25 ,786 

BEL_doorgroeien 20 4,25 ,786 

BEL_auto 20 3,75 ,786 

BEL_pensioen 20 3,40 ,681 

BEL_duidelijkheid 20 4,05 ,605 

BEL_status 20 3,60 ,681 
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BEL_parttime 20 2,70 ,923 

BEL_flexwerk 20 3,05 1,050 

AANZ_48 20 3,70 ,657 

AANZ_49 20 3,40 ,598 

AANZ_50 20 3,65 ,671 

AANZ_51 20 3,30 ,657 

AANZ_52 20 3,40 ,503 

AANZ_53 20 3,80 ,696 

AANZ_54 20 3,75 ,716 

AANZ_55 20 3,30 ,470 

AANZ_56 20 3,70 ,470 

AANZ_57 20 3,85 ,587 

AANZ_58 20 4,00 ,795 

MEERWAARDE_orgpositie 
20 3,55 ,826 

MEERWAARDE_winstorg 20 3,75 ,786 

VERL_61 20 2,50 1,357 

VERL_62 20 1,40 ,598 

VERL_63 20 2,05 1,234 

VERL_64 20 1,35 ,489 

VERL_65 20 2,20 1,281 

VERL_66 20 1,35 ,489 

VERL_67 20 2,55 1,276 

VERL_68 20 1,80 ,894 

VERL_69 20 1,90 ,968 

SLOT_70 20 1,65 ,813 

SLOT_71 20 1,95 ,759 

SLOT_72 20 1,80 ,523 

SLOT_73 20 1,95 ,759 

SLOT_74 20 3,00 1,026 

SLOT_75 20 3,35 ,988 

SLOT_76 20 2,80 1,322 

SLOT_77 20 3,40 1,314 
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Resultaten leeftijd, tussen de 25 en 55 jaar  
 
Tabel 10. Totaal gemiddelde score en standaarddeviatie van respondenten tussen de 25 jaar en 55 jaar (N= 218) 
op alle vraagaspecten, 1 = zeer weinig, 5 = zeer veel. 

  N Gemiddelde Standaarddeviatie 

TEVR_vrijheid 218 4,03 ,643 

TEVR_deelneming 218 3,55 ,842 

TEVR_uitdaging 218 3,76 ,761 

TEVR_afwissseling 218 3,91 ,723 

TEVR_kennis 218 3,68 ,747 

BEL_vrijheid 218 4,30 ,566 

BEL_deelneming 218 4,18 ,552 

BEL_uitdaging 218 4,37 ,562 

BEL_afwisseling 218 4,39 ,568 

BEL_kennis 218 4,20 ,572 

CARR_11 218 3,46 ,750 

CARR_12 218 3,41 ,799 

CARR_13 218 3,62 ,748 

CARR_14 218 3,15 ,864 

CARR_15 218 3,50 ,927 

SOC_16 218 3,60 ,838 

SOC_17 218 3,57 ,835 

SOC_18 218 3,90 ,823 

SOC_19 218 3,66 ,877 

SOC_20 218 3,89 ,716 

SOC_21 218 4,17 ,635 

SOC_22 218 3,88 ,704 

SOC_23 218 3,96 ,685 

SOC_24 218 4,04 ,764 

SOC_25 218 4,08 ,660 

SOC_26 218 4,12 ,689 

SOC_27 218 4,11 ,589 

SOC_28 218 4,30 ,541 

SOC_29 218 4,02 ,595 

SAL_30 218 2,91 ,837 

SAL_31 218 2,89 ,733 

SAL_32 218 2,64 ,774 

SAL_33 218 2,73 ,845 

TEVR_doorgroeien 218 3,22 ,802 

TEVR_auto 218 3,40 1,017 

TEVR_pensioen 218 3,44 ,678 

TEVR_duidelijkheid 218 3,29 ,807 

TEVR_status 218 2,81 ,864 

TEVR_parttime 218 2,92 ,865 

TEVR_flexwerk 218 2,89 ,949 

BEL_doorgroeien 218 4,14 ,749 

BEL_auto 218 3,76 ,821 

BEL_pensioen 218 3,86 ,707 

BEL_duidelijkheid 218 3,89 ,690 

BEL_status 218 3,49 ,781 

BEL_parttime 218 3,25 1,118 
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BEL_flexwerk 218 3,66 1,037 

AANZ_48 218 3,38 ,596 

AANZ_49 218 3,17 ,692 

AANZ_50 218 3,41 ,694 

AANZ_51 218 2,97 ,743 

AANZ_52 218 3,17 ,649 

AANZ_53 217 3,35 ,635 

AANZ_54 217 3,17 ,619 

AANZ_55 218 3,14 ,395 

AANZ_56 218 3,51 ,631 

AANZ_57 218 3,70 ,691 

AANZ_58 218 3,88 ,923 

MEERWAARDE_orgpositie 
218 3,77 ,745 

MEERWAARDE_winstorg 218 4,02 ,651 

VERL_61 218 2,84 1,349 

VERL_62 218 1,80 ,932 

VERL_63 218 2,70 1,302 

VERL_64 218 1,92 1,064 

VERL_65 218 2,64 1,341 

VERL_66 218 1,89 1,040 

VERL_67 218 2,70 1,225 

VERL_68 218 2,26 1,077 

VERL_69 218 2,34 1,089 

SLOT_70 218 1,83 ,921 

SLOT_71 218 2,34 ,972 

SLOT_72 218 1,96 ,842 

SLOT_73 218 2,36 1,116 

SLOT_74 218 3,05 1,179 

SLOT_75 218 3,46 1,003 

SLOT_76 218 2,34 1,032 

SLOT_77 218 3,37 1,117 
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Resultaten leeftijd, vanaf 55 tot 64 jaar  
 
Tabel 11. Totaal gemiddelde score en standaarddeviatie van respondenten ouder dan 54 jaar (N= 7) op alle 
vraagaspecten, 1 = zeer weinig, 5 = zeer veel. 

  N Gemiddelde Standaarddeviatie 

TEVR_vrijheid 7 3,57 1,272 

TEVR_deelneming 7 3,43 1,134 

TEVR_uitdaging 7 3,43 ,976 

TEVR_afwissseling 7 3,71 ,756 

TEVR_kennis 7 3,71 1,113 

BEL_vrijheid 7 3,86 1,069 

BEL_deelneming 7 4,00 1,155 

BEL_uitdaging 7 3,86 ,900 

BEL_afwisseling 7 3,86 ,900 

BEL_kennis 7 4,00 1,155 

CARR_11 7 3,43 ,787 

CARR_12 7 3,00 1,000 

CARR_13 7 3,43 ,787 

CARR_14 7 3,14 1,215 

CARR_15 7 3,57 ,787 

SOC_16 7 3,14 ,900 

SOC_17 7 3,86 ,690 

SOC_18 7 3,57 ,976 

SOC_19 7 3,29 ,756 

SOC_20 7 3,57 ,535 

SOC_21 7 3,86 ,378 

SOC_22 7 3,71 ,756 

SOC_23 7 3,57 ,787 

SOC_24 7 3,86 ,900 

SOC_25 7 3,86 ,690 

SOC_26 7 3,86 ,690 

SOC_27 7 3,71 ,756 

SOC_28 7 4,00 ,577 

SOC_29 7 3,71 ,488 

SAL_30 7 3,00 ,577 

SAL_31 7 3,29 ,756 

SAL_32 7 2,86 ,690 

SAL_33 7 3,14 ,378 

TEVR_doorgroeien 7 3,00 ,577 

TEVR_auto 7 3,14 1,069 

TEVR_pensioen 7 3,14 1,215 

TEVR_duidelijkheid 7 3,57 ,787 

TEVR_status 7 3,14 1,215 

TEVR_parttime 7 3,71 1,113 

TEVR_flexwerk 7 3,29 ,951 

BEL_doorgroeien 7 3,29 1,254 

BEL_auto 7 3,43 1,397 

BEL_pensioen 7 4,43 ,535 

BEL_duidelijkheid 7 4,00 1,155 

BEL_status 7 3,86 1,069 

BEL_parttime 7 4,14 ,690 
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BEL_flexwerk 7 4,00 1,155 

AANZ_48 7 3,29 ,756 

AANZ_49 7 3,14 ,690 

AANZ_50 7 3,29 ,756 

AANZ_51 7 3,00 ,816 

AANZ_52 7 3,29 ,488 

AANZ_53 7 3,57 ,535 

AANZ_54 7 3,29 ,488 

AANZ_55 7 3,14 ,378 

AANZ_56 7 3,29 ,756 

AANZ_57 7 3,57 ,787 

AANZ_58 7 3,86 1,069 

MEERWAARDE_orgpositie 
7 3,86 ,690 

MEERWAARDE_winstorg 7 3,57 ,787 

VERL_61 7 2,71 ,951 

VERL_62 7 2,14 ,900 

VERL_63 7 2,43 1,134 

VERL_64 7 2,43 1,134 

VERL_65 7 2,00 1,000 

VERL_66 7 2,00 1,000 

VERL_67 7 1,86 ,378 

VERL_68 7 2,14 ,900 

VERL_69 7 1,71 ,488 

SLOT_70 7 3,00 ,816 

SLOT_71 7 3,29 1,113 

SLOT_72 7 3,00 ,816 

SLOT_73 7 3,29 1,113 

SLOT_74 7 2,71 1,113 

SLOT_75 7 2,57 1,272 

SLOT_76 7 1,86 ,690 

SLOT_77 7 2,00 ,816 
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Tabel 12. Totaal gemiddelde score en standaarddeviatie van alle respondenten (N= 245) op alle vraagaspecten, 
1 = zeer weinig, 5 = zeer veel. 

  N Gemiddelde Standaarddeviatie 
TEVR_vrijheid 245 4,03 ,664 
TEVR_deelneming 245 3,58 ,839 
TEVR_uitdaging 245 3,76 ,754 
TEVR_afwissseling 245 3,91 ,741 
TEVR_kennis 245 3,72 ,751 
BEL_vrijheid 245 4,28 ,584 
BEL_deelneming 245 4,17 ,590 
BEL_uitdaging 245 4,37 ,584 
BEL_afwisseling 245 4,38 ,579 
BEL_kennis 245 4,20 ,589 
CARR_11 245 3,48 ,744 
CARR_12 245 3,45 ,811 
CARR_13 245 3,66 ,754 
CARR_14 245 3,20 ,870 
CARR_15 245 3,53 ,908 
SOC_16 245 3,59 ,838 
SOC_17 245 3,58 ,838 
SOC_18 245 3,91 ,820 
SOC_19 245 3,67 ,870 
SOC_20 245 3,89 ,705 
SOC_21 245 4,18 ,638 
SOC_22 245 3,89 ,701 
SOC_23 245 3,95 ,688 
SOC_24 245 4,05 ,756 
SOC_25 245 4,11 ,657 
SOC_26 245 4,12 ,690 
SOC_27 245 4,11 ,591 
SOC_28 245 4,30 ,549 
SOC_29 245 4,02 ,600 
SAL_30 245 2,94 ,845 
SAL_31 245 2,92 ,729 
SAL_32 245 2,68 ,756 
SAL_33 245 2,75 ,840 
TEVR_doorgroeien 245 3,26 ,802 
TEVR_auto 245 3,33 1,045 
TEVR_pensioen 245 3,41 ,705 
TEVR_duidelijkheid 245 3,31 ,797 
TEVR_status 245 2,87 ,874 
TEVR_parttime 245 2,98 ,873 
TEVR_flexwerk 245 2,93 ,940 
BEL_doorgroeien 245 4,12 ,780 
BEL_auto 245 3,75 ,835 
BEL_pensioen 245 3,84 ,717 
BEL_duidelijkheid 245 3,91 ,698 
BEL_status 245 3,51 ,782 
BEL_parttime 245 3,23 1,112 
BEL_flexwerk 245 3,62 1,052 
AANZ_48 245 3,40 ,610 
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AANZ_49 245 3,18 ,686 
AANZ_50 245 3,42 ,695 
AANZ_51 245 3,00 ,741 
AANZ_52 245 3,20 ,636 
AANZ_53 244 3,39 ,648 
AANZ_54 244 3,22 ,642 
AANZ_55 245 3,15 ,402 
AANZ_56 245 3,52 ,624 
AANZ_57 245 3,71 ,685 
AANZ_58 245 3,89 ,914 
MEERWAARDE_orgpositie 

245 3,76 ,750 

MEERWAARDE_winstorg 245 3,98 ,671 
VERL_61 245 2,81 1,339 
VERL_62 245 1,78 ,915 
VERL_63 245 2,64 1,300 
VERL_64 245 1,89 1,044 
VERL_65 245 2,59 1,333 
VERL_66 245 1,85 1,014 
VERL_67 245 2,67 1,219 
VERL_68 245 2,22 1,063 
VERL_69 245 2,29 1,076 
SLOT_70 245 1,85 ,929 
SLOT_71 245 2,33 ,976 
SLOT_72 245 1,98 ,837 
SLOT_73 245 2,35 1,105 
SLOT_74 245 3,03 1,162 
SLOT_75 245 3,42 1,016 
SLOT_76 245 2,37 1,058 
SLOT_77 245 3,33 1,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Upper Lower 

Equal variances 
assumed ,220 ,640 1,400 243 ,163 ,122 ,087 -,050 ,294 

TEVR_vrijheid 

Equal variances 
not assumed     1,335 167,428 ,184 ,122 ,091 -,058 ,303 

Equal variances 
assumed ,818 ,367 -,297 243 ,767 -,033 ,110 -,250 ,185 

TEVR_deelneming 

Equal variances 
not assumed     -,290 181,512 ,772 -,033 ,113 -,256 ,191 

Equal variances 
assumed ,000 ,982 -,633 243 ,528 -,063 ,099 -,258 ,133 

TEVR_uitdaging 

Equal variances 
not assumed     -,624 188,101 ,534 -,063 ,101 -,261 ,136 

Equal variances 
assumed ,032 ,859 -,078 243 ,938 -,008 ,098 -,200 ,185 

TEVR_afwissseling 

Equal variances 
not assumed     -,076 183,521 ,939 -,008 ,100 -,204 ,189 

Equal variances 
assumed 1,068 ,303 -1,664 243 ,097 -,164 ,098 -,357 ,030 

TEVR_kennis 

Equal variances 
not assumed     -1,677 202,402 ,095 -,164 ,098 -,356 ,029 

Equal variances 
assumed 1,255 ,264 ,695 243 ,488 ,053 ,077 -,098 ,205 

BEL_vrijheid 

Equal variances 
not assumed     ,705 206,582 ,482 ,053 ,076 -,096 ,203 

BEL_deelneming Equal variances 
assumed ,974 ,325 1,140 243 ,255 ,088 ,077 -,064 ,241 

  Tabel 13. Significantie met betrekking tot verschil in vooropleiding op alle vraagaspecten (blauw geeft significante aspecten weer). 
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  Equal variances 
not assumed     1,144 199,546 ,254 ,088 ,077 -,064 ,240 

Equal variances 
assumed 1,331 ,250 2,249 243 ,025 ,171 ,076 ,021 ,321 

BEL_uitdaging 

Equal variances 
not assumed     2,233 192,921 ,027 ,171 ,077 ,020 ,322 

Equal variances 
assumed ,134 ,714 1,521 243 ,130 ,115 ,076 -,034 ,265 

BEL_afwisseling 

Equal variances 
not assumed     1,493 185,589 ,137 ,115 ,077 -,037 ,268 

Equal variances 
assumed 1,370 ,243 1,210 243 ,228 ,093 ,077 -,059 ,246 

BEL_kennis 

Equal variances 
not assumed     1,217 201,117 ,225 ,093 ,077 -,058 ,245 

Equal variances 
assumed 2,839 ,093 -1,079 243 ,282 -,105 ,098 -,298 ,087 

CARR_11 

Equal variances 
not assumed     -1,122 221,334 ,263 -,105 ,094 -,291 ,080 

Equal variances 
assumed 2,168 ,142 -1,101 243 ,272 -,117 ,107 -,327 ,093 

CARR_12 

Equal variances 
not assumed     -1,136 216,809 ,257 -,117 ,103 -,321 ,086 

Equal variances 
assumed ,810 ,369 1,247 243 ,213 ,124 ,099 -,072 ,319 

CARR_13 

Equal variances 
not assumed     1,247 197,388 ,214 ,124 ,099 -,072 ,319 

Equal variances 
assumed ,128 ,721 -,692 243 ,490 -,079 ,114 -,304 ,146 

CARR_14 

Equal variances 
not assumed     -,698 202,839 ,486 -,079 ,113 -,303 ,145 

Equal variances 
assumed ,181 ,671 -,451 243 ,652 -,054 ,119 -,289 ,181 

CARR_15 

Equal variances 
not assumed     -,455 203,370 ,649 -,054 ,118 -,287 ,179 
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Equal variances 
assumed 1,383 ,241 -,371 243 ,711 -,041 ,110 -,258 ,176 

SOC_16 

Equal variances 
not assumed     -,360 178,314 ,720 -,041 ,114 -,265 ,183 

Equal variances 
assumed 4,320 ,039 -,334 243 ,739 -,037 ,110 -,254 ,181 

SOC_17 

Equal variances 
not assumed     -,320 171,672 ,749 -,037 ,115 -,264 ,190 

Equal variances 
assumed 6,431 ,012 ,730 243 ,466 ,079 ,108 -,134 ,291 

SOC_18 

Equal variances 
not assumed     ,688 161,438 ,492 ,079 ,114 -,147 ,304 

Equal variances 
assumed 2,072 ,151 ,534 243 ,594 ,061 ,114 -,164 ,286 

SOC_19 

Equal variances 
not assumed     ,521 181,707 ,603 ,061 ,117 -,170 ,292 

Equal variances 
assumed ,012 ,912 -,181 243 ,856 -,017 ,093 -,200 ,166 

SOC_20 

Equal variances 
not assumed     -,182 198,071 ,856 -,017 ,093 -,200 ,166 

Equal variances 
assumed ,000 ,988 1,756 243 ,080 ,147 ,084 -,018 ,311 

SOC_21 

Equal variances 
not assumed     1,676 168,252 ,096 ,147 ,088 -,026 ,319 

Equal variances 
assumed ,313 ,577 -,067 243 ,947 -,006 ,092 -,188 ,176 

SOC_22 

Equal variances 
not assumed     -,066 189,570 ,947 -,006 ,093 -,191 ,178 

Equal variances 
assumed 10,139 ,002 1,223 243 ,222 ,110 ,090 -,067 ,288 

SOC_23 

Equal variances 
not assumed     1,130 150,431 ,260 ,110 ,098 -,083 ,303 

SOC_24 Equal variances 
assumed ,685 ,409 1,675 243 ,095 ,166 ,099 -,029 ,361 
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  Equal variances 
not assumed     1,577 160,236 ,117 ,166 ,105 -,042 ,373 

Equal variances 
assumed 2,702 ,102 ,995 243 ,321 ,086 ,086 -,084 ,256 

SOC_25 

Equal variances 
not assumed     ,918 149,358 ,360 ,086 ,094 -,099 ,271 

Equal variances 
assumed ,465 ,496 2,404 243 ,017 ,216 ,090 ,039 ,393 

SOC_26 

Equal variances 
not assumed     2,222 150,669 ,028 ,216 ,097 ,024 ,408 

Equal variances 
assumed ,811 ,369 ,661 243 ,509 ,051 ,078 -,102 ,204 

SOC_27 

Equal variances 
not assumed     ,639 176,382 ,524 ,051 ,080 -,107 ,210 

Equal variances 
assumed ,089 ,766 ,094 243 ,926 ,007 ,072 -,136 ,149 

SOC_28 

Equal variances 
not assumed     ,094 199,674 ,925 ,007 ,072 -,135 ,149 

Equal variances 
assumed ,013 ,909 ,503 243 ,615 ,040 ,079 -,116 ,195 

SOC_29 

Equal variances 
not assumed     ,497 188,809 ,620 ,040 ,080 -,118 ,198 

Equal variances 
assumed 3,365 ,068 -1,521 243 ,129 -,168 ,111 -,386 ,050 

SAL_30 

Equal variances 
not assumed     -1,549 208,860 ,123 -,168 ,109 -,383 ,046 

Equal variances 
assumed ,533 ,466 -1,499 243 ,135 -,143 ,095 -,331 ,045 

SAL_31 

Equal variances 
not assumed     -1,488 192,805 ,138 -,143 ,096 -,333 ,047 

Equal variances 
assumed ,000 ,989 -1,623 243 ,106 -,161 ,099 -,356 ,034 

SAL_32 

Equal variances 
not assumed     -1,581 180,793 ,116 -,161 ,102 -,361 ,040 
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Equal variances 
assumed ,119 ,731 -1,376 243 ,170 -,152 ,110 -,369 ,065 

SAL_33 

Equal variances 
not assumed     -1,334 177,571 ,184 -,152 ,114 -,376 ,073 

Equal variances 
assumed 4,235 ,041 1,507 243 ,133 ,158 ,105 -,049 ,365 

TEVR_doorgroeien 

Equal variances 
not assumed     1,521 203,258 ,130 ,158 ,104 -,047 ,364 

Equal variances 
assumed ,128 ,721 1,444 243 ,150 ,198 ,137 -,072 ,468 

TEVR_auto 

Equal variances 
not assumed     1,421 187,268 ,157 ,198 ,139 -,077 ,472 

Equal variances 
assumed ,533 ,466 ,441 243 ,660 ,041 ,093 -,142 ,224 

TEVR_pensioen 

Equal variances 
not assumed     ,444 203,018 ,657 ,041 ,092 -,140 ,222 

Equal variances 
assumed ,247 ,619 ,419 243 ,676 ,044 ,105 -,163 ,250 

TEVR_duidelijkheid 

Equal variances 
not assumed     ,416 193,235 ,678 ,044 ,106 -,164 ,252 

Equal variances 
assumed 2,373 ,125 -3,321 243 ,001 -,374 ,113 -,596 -,152 

TEVR_status 

Equal variances 
not assumed     -3,322 197,684 ,001 -,374 ,113 -,596 -,152 

Equal variances 
assumed 3,858 ,051 -1,403 243 ,162 -,161 ,114 -,386 ,065 

TEVR_parttime 

Equal variances 
not assumed     -1,334 165,906 ,184 -,161 ,120 -,398 ,077 

Equal variances 
assumed ,102 ,750 -1,051 243 ,294 -,130 ,124 -,373 ,113 

TEVR_flexwerk 

Equal variances 
not assumed     -1,021 179,276 ,308 -,130 ,127 -,381 ,121 

BEL_doorgroeien Equal variances 
assumed 11,533 ,001 4,844 243 ,000 ,475 ,098 ,282 ,668 
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  Equal variances 
not assumed     4,447 147,023 ,000 ,475 ,107 ,264 ,686 

Equal variances 
assumed 1,576 ,210 -,124 243 ,902 -,014 ,110 -,230 ,203 

BEL_auto 

Equal variances 
not assumed     -,119 172,511 ,906 -,014 ,114 -,239 ,212 

Equal variances 
assumed 6,581 ,011 -3,632 243 ,000 -,334 ,092 -,515 -,153 

BEL_pensioen 

Equal variances 
not assumed     -3,690 207,406 ,000 -,334 ,091 -,512 -,156 

Equal variances 
assumed 1,124 ,290 -2,634 243 ,009 -,239 ,091 -,417 -,060 

BEL_duidelijkheid 

Equal variances 
not assumed     -2,628 195,990 ,009 -,239 ,091 -,418 -,060 

Equal variances 
assumed 1,057 ,305 1,339 243 ,182 ,137 ,103 -,065 ,339 

BEL_status 

Equal variances 
not assumed     1,312 184,277 ,191 ,137 ,105 -,069 ,344 

Equal variances 
assumed ,444 ,506 -2,401 243 ,017 -,347 ,145 -,632 -,062 

BEL_parttime 

Equal variances 
not assumed     -2,408 199,093 ,017 -,347 ,144 -,632 -,063 

Equal variances 
assumed 2,630 ,106 -2,794 243 ,006 -,381 ,136 -,649 -,112 

BEL_flexwerk 

Equal variances 
not assumed     -2,872 214,753 ,004 -,381 ,133 -,642 -,120 

Equal variances 
assumed ,944 ,332 ,344 243 ,731 ,028 ,080 -,131 ,186 

AANZ_48 

Equal variances 
not assumed     ,349 206,295 ,728 ,028 ,079 -,128 ,184 

Equal variances 
assumed 5,286 ,022 ,817 243 ,415 ,074 ,090 -,104 ,251 

AANZ_49 

Equal variances 
not assumed     ,849 221,234 ,397 ,074 ,087 -,097 ,245 
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Equal variances 
assumed ,088 ,767 1,498 243 ,136 ,136 ,091 -,043 ,316 

AANZ_50 

Equal variances 
not assumed     1,470 185,669 ,143 ,136 ,093 -,047 ,319 

Equal variances 
assumed ,515 ,474 -,531 243 ,596 -,052 ,098 -,244 ,140 

AANZ_51 

Equal variances 
not assumed     -,540 207,743 ,590 -,052 ,096 -,241 ,137 

Equal variances 
assumed ,000 ,991 -1,363 243 ,174 -,114 ,083 -,278 ,051 

AANZ_52 

Equal variances 
not assumed     -1,385 207,540 ,168 -,114 ,082 -,275 ,048 

Equal variances 
assumed 2,776 ,097 ,121 242 ,904 ,010 ,085 -,158 ,179 

AANZ_53 

Equal variances 
not assumed     ,125 219,172 ,900 ,010 ,083 -,152 ,173 

Equal variances 
assumed ,128 ,721 -,701 242 ,484 -,059 ,085 -,226 ,107 

AANZ_54 

Equal variances 
not assumed     -,709 201,807 ,479 -,059 ,084 -,225 ,106 

Equal variances 
assumed ,059 ,809 ,064 243 ,949 ,003 ,053 -,101 ,108 

AANZ_55 

Equal variances 
not assumed     ,063 190,779 ,950 ,003 ,053 -,102 ,109 

Equal variances 
assumed ,277 ,599 ,864 243 ,388 ,071 ,082 -,091 ,233 

AANZ_56 

Equal variances 
not assumed     ,850 187,019 ,396 ,071 ,083 -,094 ,236 

Equal variances 
assumed ,049 ,826 1,687 243 ,093 ,151 ,090 -,025 ,328 

AANZ_57 

Equal variances 
not assumed     1,710 206,098 ,089 ,151 ,088 -,023 ,326 

AANZ_58 Equal variances 
assumed ,124 ,725 1,243 243 ,215 ,149 ,120 -,087 ,386 
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  Equal variances 
not assumed     1,257 204,390 ,210 ,149 ,119 -,085 ,383 

Equal variances 
assumed 5,679 ,018 -,879 243 ,380 -,087 ,099 -,281 ,108 

MEERWAARDE_orgpositie 

Equal variances 
not assumed     -,912 220,245 ,363 -,087 ,095 -,274 ,101 

Equal variances 
assumed ,237 ,627 1,663 243 ,098 ,146 ,088 -,027 ,319 

MEERWAARDE_winstorg 

Equal variances 
not assumed     1,699 211,155 ,091 ,146 ,086 -,023 ,316 

Equal variances 
assumed 5,019 ,026 3,656 243 ,000 ,627 ,172 ,289 ,965 

VERL_61 

Equal variances 
not assumed     3,755 214,146 ,000 ,627 ,167 ,298 ,957 

Equal variances 
assumed 3,577 ,060 1,046 243 ,297 ,126 ,120 -,111 ,362 

VERL_62 

Equal variances 
not assumed     1,078 216,441 ,282 ,126 ,117 -,104 ,355 

Equal variances 
assumed ,505 ,478 1,199 243 ,232 ,205 ,171 -,132 ,541 

VERL_63 

Equal variances 
not assumed     1,204 200,131 ,230 ,205 ,170 -,131 ,540 

Equal variances 
assumed ,021 ,884 -,422 243 ,673 -,058 ,137 -,329 ,213 

VERL_64 

Equal variances 
not assumed     -,417 189,463 ,677 -,058 ,139 -,332 ,216 

Equal variances 
assumed 1,851 ,175 1,607 243 ,109 ,280 ,175 -,063 ,624 

VERL_65 

Equal variances 
not assumed     1,625 204,330 ,106 ,280 ,173 -,060 ,621 

Equal variances 
assumed ,010 ,919 ,024 243 ,981 ,003 ,133 -,260 ,266 

VERL_66 

Equal variances 
not assumed     ,024 194,922 ,981 ,003 ,134 -,261 ,267 
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Equal variances 
assumed 5,947 ,015 3,360 243 ,001 ,527 ,157 ,218 ,836 

VERL_67 

Equal variances 
not assumed     3,522 225,917 ,001 ,527 ,150 ,232 ,822 

Equal variances 
assumed 1,038 ,309 ,412 243 ,681 ,058 ,140 -,218 ,333 

VERL_68 

Equal variances 
not assumed     ,416 203,731 ,678 ,058 ,138 -,215 ,331 

Equal variances 
assumed 3,752 ,054 1,006 243 ,315 ,142 ,141 -,136 ,421 

VERL_69 

Equal variances 
not assumed     1,025 209,344 ,306 ,142 ,139 -,131 ,416 

Equal variances 
assumed 7,116 ,008 -6,196 243 ,000 -,704 ,114 -,928 -,481 

SLOT_70 

Equal variances 
not assumed     -5,862 163,170 ,000 -,704 ,120 -,942 -,467 

Equal variances 
assumed 2,940 ,088 -4,552 243 ,000 -,562 ,123 -,805 -,319 

SLOT_71 

Equal variances 
not assumed     -4,447 182,439 ,000 -,562 ,126 -,811 -,312 

Equal variances 
assumed 9,051 ,003 -5,096 243 ,000 -,534 ,105 -,740 -,327 

SLOT_72 

Equal variances 
not assumed     -4,785 158,956 ,000 -,534 ,112 -,754 -,313 

Equal variances 
assumed ,108 ,742 -4,712 243 ,000 -,656 ,139 -,930 -,382 

SLOT_73 

Equal variances 
not assumed     -4,738 200,980 ,000 -,656 ,138 -,929 -,383 

Equal variances 
assumed 3,325 ,069 -2,388 243 ,018 -,361 ,151 -,659 -,063 

SLOT_74 

Equal variances 
not assumed     -2,479 220,522 ,014 -,361 ,146 -,648 -,074 

SLOT_75 Equal variances 
assumed ,233 ,629 4,413 243 ,000 ,568 ,129 ,314 ,821 
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  Equal variances 
not assumed     4,329 185,118 ,000   ,131 ,309 ,827 

Equal variances 
assumed ,105 ,746 ,811 243 ,418 ,113 ,139 -,161 ,387 

SLOT_76 

Equal variances 
not assumed     ,817 202,700 ,415 ,113 ,138 -,159 ,385 

Equal variances 
assumed ,617 ,433 6,214 243 ,000 ,871 ,140 ,595 1,147 

SLOT_77 

Equal variances 
not assumed     6,178 193,636 ,000 ,871 ,141 ,593 1,149 
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Tabel 14. Significantie met betrekking tot verschil in leeftijd op alle vraagaspecten (blauw geeft significante aspecten 
weer) 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,440 2 1,220 2,803 ,063 
Within Groups 105,299 242 ,435     

TEVR_vrijheid 

Total 107,739 244       
Between Groups 2,394 2 1,197 1,709 ,183 
Within Groups 169,459 242 ,700     

TEVR_deelneming 

Total 171,853 244       
Between Groups ,931 2 ,466 ,817 ,443 
Within Groups 137,861 242 ,570     

TEVR_uitdaging 

Total 138,792 244       
Between Groups ,302 2 ,151 ,273 ,761 
Within Groups 133,723 242 ,553     

TEVR_afwissseling 

Total 134,024 244       
Between Groups 3,178 2 1,589 2,862 ,059 
Within Groups 134,389 242 ,555     

TEVR_kennis 

Total 137,567 244       
Between Groups 1,450 2 ,725 2,148 ,119 
Within Groups 81,676 242 ,338     

BEL_vrijheid 

Total 83,127 244       
Between Groups ,227 2 ,114 ,325 ,723 
Within Groups 84,573 242 ,349     

BEL_deelneming 

Total 84,800 244       
Between Groups 2,901 2 1,450 4,371 ,014 
Within Groups 80,299 242 ,332     

BEL_uitdaging 

Total 83,200 244       
Between Groups 1,967 2 ,984 2,986 ,052 
Within Groups 79,731 242 ,329     

BEL_afwisseling 

Total 81,698 244       
Between Groups ,277 2 ,138 ,397 ,673 
Within Groups 84,319 242 ,348     

BEL_kennis 

Total 84,596 244       
Between Groups ,656 2 ,328 ,590 ,555 
Within Groups 134,471 242 ,556     

CARR_11 

Total 135,127 244       
Between Groups 8,997 2 4,499 7,180 ,001 
Within Groups 151,615 242 ,627     

CARR_12 

Total 160,612 244       
Between Groups 6,568 2 3,284 6,007 ,003 
Within Groups 132,313 242 ,547     

CARR_13 

Total 138,882 244       
Between Groups 5,534 2 2,767 3,740 ,025 
Within Groups 179,062 242 ,740     

CARR_14 

Total 184,596 244       
CARR_15 Between Groups 2,256 2 1,128 1,373 ,255 
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Within Groups 198,764 242 ,821       

Total 201,020 244       
Between Groups 1,497 2 ,748 1,067 ,346 
Within Groups 169,687 242 ,701     

SOC_16 

Total 171,184 244       
Between Groups ,552 2 ,276 ,391 ,677 
Within Groups 170,983 242 ,707     

SOC_17 

Total 171,535 244       
Between Groups 1,533 2 ,767 1,142 ,321 
Within Groups 162,491 242 ,671     

SOC_18 

Total 164,024 244       
Between Groups 1,696 2 ,848 1,122 ,327 
Within Groups 182,859 242 ,756     

SOC_19 

Total 184,555 244       
Between Groups 1,219 2 ,609 1,229 ,295 
Within Groups 120,022 242 ,496     

SOC_20 

Total 121,241 244       
Between Groups 1,020 2 ,510 1,254 ,287 
Within Groups 98,433 242 ,407     

SOC_21 

Total 99,453 244       
Between Groups 1,140 2 ,570 1,160 ,315 
Within Groups 118,885 242 ,491     

SOC_22 

Total 120,024 244       
Between Groups 1,042 2 ,521 1,102 ,334 
Within Groups 114,371 242 ,473     

SOC_23 

Total 115,412 244       
Between Groups ,727 2 ,363 ,634 ,531 
Within Groups 138,686 242 ,573     

SOC_24 

Total 139,412 244       
Between Groups 2,920 2 1,460 3,453 ,033 
Within Groups 102,321 242 ,423     

SOC_25 

Total 105,241 244       
Between Groups ,820 2 ,410 ,859 ,425 
Within Groups 115,506 242 ,477     

SOC_26 

Total 116,327 244       
Between Groups 1,254 2 ,627 1,807 ,166 
Within Groups 83,986 242 ,347     

SOC_27 

Total 85,241 244       
Between Groups 1,080 2 ,540 1,800 ,167 
Within Groups 72,569 242 ,300     

SOC_28 

Total 73,649 244       
Between Groups ,989 2 ,495 1,378 ,254 
Within Groups 86,864 242 ,359     

SOC_29 

Total 87,853 244       
Between Groups 2,166 2 1,083 1,525 ,220 
Within Groups 171,915 242 ,710     

SAL_30 

Total 174,082 244       
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Between Groups 1,725 2 ,862 1,633 ,198 
Within Groups 127,802 242 ,528     

SAL_31 

Total 129,527 244       
Between Groups 2,578 2 1,289 2,277 ,105 
Within Groups 136,949 242 ,566     

SAL_32 

Total 139,527 244       
Between Groups 1,221 2 ,610 ,863 ,423 
Within Groups 171,089 242 ,707     

SAL_33 

Total 172,310 244       
Between Groups 5,619 2 2,809 4,497 ,012 
Within Groups 151,181 242 ,625     

TEVR_doorgroeien 

Total 156,800 244       
Between Groups 9,218 2 4,609 4,334 ,014 
Within Groups 257,337 242 1,063     

TEVR_auto 

Total 266,555 244       
Between Groups 2,052 2 1,026 2,084 ,127 
Within Groups 119,132 242 ,492     

TEVR_pensioen 

Total 121,184 244       
Between Groups ,925 2 ,462 ,727 ,484 
Within Groups 153,875 242 ,636     

TEVR_duidelijkheid 

Total 154,800 244       
Between Groups 6,990 2 3,495 4,710 ,010 
Within Groups 179,565 242 ,742     

TEVR_status 

Total 186,555 244       
Between Groups 7,361 2 3,680 4,990 ,008 
Within Groups 178,492 242 ,738     

TEVR_parttime 

Total 185,853 244       
Between Groups 3,284 2 1,642 1,870 ,156 
Within Groups 212,536 242 ,878     

TEVR_flexwerk 

Total 215,820 244       
Between Groups 5,276 2 2,638 4,463 ,012 
Within Groups 143,050 242 ,591     

BEL_doorgroeien 

Total 148,327 244       
Between Groups ,731 2 ,366 ,522 ,594 
Within Groups 169,579 242 ,701     

BEL_auto 

Total 170,310 244       
Between Groups 6,363 2 3,182 6,465 ,002 
Within Groups 119,106 242 ,492     

BEL_pensioen 

Total 125,469 244       
Between Groups ,533 2 ,267 ,545 ,580 
Within Groups 118,308 242 ,489     

BEL_duidelijkheid 

Total 118,841 244       
Between Groups 1,086 2 ,543 ,887 ,413 
Within Groups 148,139 242 ,612     

BEL_status 

Total 149,224 244       
Between Groups 11,558 2 5,779 4,819 ,009 BEL_parttime 

Within Groups 290,181 242 1,199     
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  Total 301,739 244       
Between Groups 7,787 2 3,894 3,594 ,029 
Within Groups 262,147 242 1,083     

BEL_flexwerk 

Total 269,935 244       
Between Groups 2,015 2 1,008 2,747 ,066 
Within Groups 88,785 242 ,367     

AANZ_48 

Total 90,800 244       
Between Groups 1,023 2 ,511 1,088 ,339 
Within Groups 113,712 242 ,470     

AANZ_49 

Total 114,735 244       
Between Groups 1,209 2 ,605 1,255 ,287 
Within Groups 116,644 242 ,482     

AANZ_50 

Total 117,853 244       
Between Groups 1,965 2 ,983 1,801 ,167 
Within Groups 132,035 242 ,546     

AANZ_51 

Total 134,000 244       
Between Groups ,991 2 ,496 1,229 ,294 
Within Groups 97,605 242 ,403     

AANZ_52 

Total 98,596 244       
Between Groups 4,020 2 2,010 4,943 ,008 
Within Groups 97,993 241 ,407     

AANZ_53 

Total 102,012 243       
Between Groups 6,179 2 3,090 7,932 ,000 
Within Groups 93,870 241 ,390     

AANZ_54 

Total 100,049 243       
Between Groups ,484 2 ,242 1,503 ,225 
Within Groups 38,929 242 ,161     

AANZ_55 

Total 39,412 244       
Between Groups 1,039 2 ,520 1,337 ,265 
Within Groups 94,087 242 ,389     

AANZ_56 

Total 95,127 244       
Between Groups ,541 2 ,270 ,575 ,564 
Within Groups 113,884 242 ,471     

AANZ_57 

Total 114,424 244       
Between Groups ,268 2 ,134 ,159 ,853 
Within Groups 203,756 242 ,842     

AANZ_58 

Total 204,024 244       
Between Groups ,967 2 ,483 ,858 ,425 
Within Groups 136,339 242 ,563     

MEERWAARDE_orgpo
sitie 

Total 137,306 244       
Between Groups 2,544 2 1,272 2,866 ,059 
Within Groups 107,391 242 ,444     

MEERWAARDE_winst
org 

Total 109,935 244       
Between Groups 2,237 2 1,119 ,622 ,538 
Within Groups 435,126 242 1,798     

VERL_61 

Total 437,363 244       
VERL_62 Between Groups 3,922 2 1,961 2,371 ,096 
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Within Groups 200,175 242 ,827       

Total 204,098 244       
Between Groups 7,987 2 3,993 2,388 ,094 
Within Groups 404,683 242 1,672     

VERL_63 

Total 412,669 244       
Between Groups 8,086 2 4,043 3,793 ,024 
Within Groups 257,939 242 1,066     

VERL_64 

Total 266,024 244       
Between Groups 6,072 2 3,036 1,719 ,181 
Within Groups 427,292 242 1,766     

VERL_65 

Total 433,363 244       
Between Groups 5,587 2 2,793 2,758 ,065 
Within Groups 245,123 242 1,013     

VERL_66 

Total 250,710 244       
Between Groups 5,129 2 2,564 1,736 ,178 
Within Groups 357,426 242 1,477     

VERL_67 

Total 362,555 244       
Between Groups 3,863 2 1,931 1,720 ,181 
Within Groups 271,672 242 1,123     

VERL_68 

Total 275,535 244       
Between Groups 5,999 2 2,999 2,626 ,074 
Within Groups 276,426 242 1,142     

VERL_69 

Total 282,424 244       
Between Groups 10,105 2 5,053 6,095 ,003 
Within Groups 200,605 242 ,829     

SLOT_70 

Total 210,710 244       
Between Groups 9,296 2 4,648 5,038 ,007 
Within Groups 223,259 242 ,923     

SLOT_71 

Total 232,555 244       
Between Groups 7,992 2 3,996 5,936 ,003 
Within Groups 162,906 242 ,673     

SLOT_72 

Total 170,898 244       
Between Groups 9,342 2 4,671 3,919 ,021 
Within Groups 288,470 242 1,192     

SLOT_73 

Total 297,812 244       
Between Groups ,769 2 ,384 ,283 ,754 
Within Groups 328,970 242 1,359     

SLOT_74 

Total 329,739 244       
Between Groups 5,460 2 2,730 2,681 ,070 
Within Groups 246,393 242 1,018     

SLOT_75 

Total 251,853 244       
Between Groups 5,684 2 2,842 2,574 ,078 
Within Groups 267,254 242 1,104     

SLOT_76 

Total 272,939 244       
Between Groups 12,851 2 6,426 5,054 ,007 
Within Groups 307,704 242 1,272     

SLOT_77 

Total 320,555 244       
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