
Samenvatting 
 

Voor organisaties wordt het steeds lastiger om jonge hoogopgeleide werknemers te werven en te 

behouden. Dit heeft enerzijds te maken met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt vanwege 

vergrijzing en ontgroening. Anderzijds heerst er binnen organisaties ook het vermoeden dat ze te 

maken hebben met een nieuwe generatie jongeren met eigenzinnige behoeften, generatie Y.  

Ook voor Atos is dit een herkenbaar probleem. Jonge professionals verlaten vroegtijdig de 

organisatie en het is moeilijk om nieuwe werknemers te werven. Om de Young Professionals te 

behouden wil de organisatie weten wat de behoeften van de jongeren zijn zodat zij deze beter kan 

gaan managen, maar waar moeten ze beginnen? 

 

Aan de hand van deze gedachtegang is de volgende probleemstelling geformuleerd: 

 
Wat zijn de arbeidsgerelateerde behoeften van Young Professionals binnen Atos Origin 

Enterprise Solutions en in hoeverre sluiten de hr-praktijken van de organisatie daarbij aan? 

 
Het doel van dit onderzoek is informatie te verzamelen dat een basis biedt voor beleid om de hr-

praktijken beter aan te laten sluiten op de behoeften van de jongeren. Verondersteld wordt tevens 

dat dergelijk hr-beleid kan zorgen voor meer commitment, tevredenheid en inzet zodat de 

organisatie uiteindelijk betere performance kan leveren. 

  

Om te weten wat relevante hr-praktijken, en de arbeidsgerelateerde behoeften van Young 

Professionals zijn, is er na uitgebreid literatuuronderzoek eerst een aantal explorerende interviews 

met Young Professionals afgenomen om de theorieën te bevestigen of waarnodig aan te vullen. 

Vervolgens is er een vragenlijst opgesteld die is uitgezet onder de gehele populatie. De 

vragenlijst is door 117 jongeren ingevuld, dat is 79% van het totaal, een hoge en tevens 

representatieve respons. Op basis van de antwoorden op de eerste twee deelvragen, is antwoord 

gegeven op de vraag in hoeverre de hr-praktijken aansluiten bij de behoeften van de Young 

Professionals. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de volgende hr-praktijken relevant zijn voor dit onderzoek: 

Autonomie, Feedback & Waardering, Gezelligheid, Mentoring, Ontwikkeling, 

Organisatiecommunicatie, Peoplemanagement, Salaris, Werkzaamheden en Work-life balances. 

Wanneer we naar de arbeidsgerelateerde behoeften gaan kijken zien we dat alle hr-praktijken 

belangrijk worden gevonden maar er toch een gradatie zichtbaar is en sommige hr-praktijken 

extra belangrijk zijn. Vooral intrinsieke waarden zoals doorgroeimogelijkheden, mogelijkheden 

tot ontwikkeling, goede work-life balances en uitdaging, afwisseling en gezelligheid staan hoog 
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op het belangenlijstje van de Young Professionals, maar ook salaris mag bij Atos Origin niet 

achterwege worden gelaten.  

 

Wat minstens even interessant is, is in hoeverre de Young Professionals binnen Atos tevreden 

zijn over de uitvoering van deze hr-praktijken binnen het bedrijf, in hoeverre de hr-praktijken dus 

aansluiten bij de behoeften. Verschillende hr-onderdelen van de hr-praktijken ontwikkeling, 

werkzaamheden en salaris sluiten niet voldoende aan op de behoeften van de Young 

Professionals. Ook op het gebied van communicatie is er veel onvrede onder de jongeren. Wél 

zijn de Young Professionals redelijk content met de gezelligheid en de mate van autonomie 

binnen het bedrijf.  

Concluderend: wanneer Atos Origin Enterprise Solutions haar performance wil verbeteren en de 

Young Professionals meer aan zich wil binden, dan moeten er op korte termijn concrete stappen 

ondernomen worden om de hr-praktijken ontwikkeling, werkzaamheden, salaris en communicatie 

beter aan te laten sluiten aan de behoeften van de jonge starter. 
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1. Hoofdstuk:  

 Introductie 
 

 

The IT service sector is one of the most competitive in the world, and the challenge of our 

managers is to position skilled talent within our company. 

(Atos Origin) 

 

Dit hoofdstuk begint met een introductie van de onderzoeksorganisatie Atos Origin (§1). Daarbij 

zal het belang van werknemers en hun kennis voor de organisatie naar voren komen. 

Vervolgens zal in het licht van verschillende ontwikkelingen in de complexe omgeving van de IT 

dienstensector, duidelijk worden gemaakt waarom het juist in deze tijd van belang is om te 

investeren in gekwalificeerd, hoogopgeleid personeel (§2). Aan het einde van paragraaf twee 

wordt geëxpliciteerd waarom de organisatie met haar hr-beleid rekening moet houden met 

behoeften en wensen van specifieke doelgroepen in de organisatie. Hierop volgt een paragraaf 

(§3) waarin de vraagstelling en de doelstelling van het onderzoek toegelicht worden. De 

wetenschappelijke en praktische relevantie komen in de daarop volgende paragraaf (§4) aan bod. 

Dit hoofdstuk wordt vervolgens afgesloten met een leeswijzer voor alle hoofdstukken van de 

scriptie (§5). 

 

 

1.1. Organisatie 

 

Atos Origin is een internationale IT-dienstverlener die haar klanten in staat stelt hun visie om te 

zetten in resultaten door de toepassing van Consulting, System Integration en Managed 

Operations. Atos Origin realiseert jaarlijks een omzet van 5,8 miljard euro in veertig landen met 

een werknemers-aantal van 50.000 waarvan circa 9000 in Nederland, waar Atos Origin 

marktleider is (Atos Origin, 2008).  

Atos Origin biedt een groot aantal organisaties haar diensten aan om de nieuwste toepassingen op 

het gebied van informatietechnologie door te voeren. De organisatie speelt daarbij in op de vraag 

naar uitbreidingen en vernieuwingen op het gebied van ICT, geeft advies op dit terrein en biedt 

de service om hele en gedeeltelijke afdelingen in beheer te nemen voor organisaties (klanten). 

De toegevoegde waarde van een bedrijf als Atos Origin is afhankelijk van de beschikbare soft- en 

hardware, de technologie die voor handen is, de kansen en bedreigingen in de omgeving én de 

medewerkers met ICT-kennis, zowel in de organisatie als op de arbeidsmarkt.  
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‘At Atos Origin people are the heart of our business strategy. Our offer is to create value for our 

customers is based on knowledge, the skills, the experience, the attitude and the enthusiasm of 

our employees’. (Atos Origin, 2008) 

Zoals uit het citaat blijkt vormen de medewerkers van Atos Origin, zoals in de meeste 

kennisorganisaties, de belangrijkste kracht van het bedrijf. Het gevaar dat erin schuilt, is dat er bij 

Atos Origin veel professionals werkzaam zijn die als consultants gedetacheerd worden bij andere 

bedrijven. Hierdoor hebben ze wellicht minder binding met Atos Origin en kunnen zij zich 

buitengewoon gemakkelijk oriënteren bij verschillende werkgevers.  

 

Het onderzoek vindt plaats onder de jonge werknemers van de afdeling Enterprise Solutions 

(ES), wat valt onder de divisie System Integrations NL. Op de afdeling ES zijn ongeveer 1500 

mensen werkzaam waarvan rond de 165 Young Professionals, een doelgroep die, zoals later zal 

blijken, zeer belangrijk is voor de toekomst van de organisatie. 

 

Verschillende ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving hebben impact op het aantrekken, 

boeien en binden van de jonge werknemers in de organisatie. Deze ontwikkelingen worden in de 

volgende paragraaf beschreven.  

 

 

1.2.  Aanleiding voor het onderzoek 

 

Zojuist is aangegeven dat IT-dienstverleners in Nederland, zoals Atos Origin, interacteren in een 

omgeving die onderhevig is aan constante, dynamische veranderingen. Deze organisaties moeten 

hierdoor voortdurend inspelen op verschillende maatschappelijke en sociaal-economische 

ontwikkelingen om de goede concurrentiepositie van de organisatie te kunnen behouden. De 

aanleiding van dit onderzoek bij Atos Origin wordt gevormd door verschillende trends in de 

huidige Nederlandse samenleving, die hun weerslag hebben op de arbeidsmarkt in het algemeen 

en de IT sector in het bijzonder.  

 

De Nederlandse arbeidsmarkt is de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig geweest. De 

Nederlandse economie bevindt zich (nog) in een hoogconjunctuur. Het afgelopen jaar groeide de 

economie met circa 3,5% (CBS, 2008). Verwacht wordt dat er ook de aankomende jaren groei zal 

plaatsvinden. De arbeidsmarkt heeft hierdoor een grote impuls gekregen, waardoor het aantal 

banen is gestegen.  

Naast deze hoogconjunctuur met haar gevolgen voor de arbeidsmarkt hebben we in Nederland 

ook te maken met verschillende demografische ontwikkelingen die hun invloed hebben op de 

arbeidsmarkt. Onder invloed van vergrijzing en ontgroening is de samenstelling van de 
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beroepsbevolking veranderd. Door de hogere levensverwachting van senioren en het dalende 

geboortecijfer, neemt het aandeel ouderen in ons land toe. Het aantal 65+ ers in verhouding tot 

het werkende deel van de bevolking is dan ook sterk gestegen en zal voorlopig nog toenemen 

aangezien de ervaren generatie van de babyboomers ook binnenkort massaal de arbeidsmarkt zal 

gaan verlaten (CBS, 2008). Deze trend van veroudering van de samenleving wordt nog eens 

versterkt door het dalende aantal jongeren in Nederland (ontgroening) waardoor de nieuwe 

aanwas op de arbeidsmarkt tegelijkertijd ook schaarser wordt. 

Deze demografische en economische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er een gap is 

ontstaan tussen vraag en aanbod van (vooral hoogopgeleid) personeel, dus krapte op de 

arbeidsmarkt .  

Het is voor Atos Origin dan ook steeds moeilijker om aan hoogopgeleid personeel te komen. 

Waar de organisatie tot enkele jaren geleden nog kon vissen in een vijver vol jonge afgestudeerde 

academici en hbo-ers is het aantal beschikbare kandidaten, door de run op hoogopgeleid 

personeel, de laatste jaren sterk teruggelopen. Voor een kennisorganisatie als Atos Origin is dit 

een probleem; de organisatie heeft de gekwalificeerde werknemers nodig om kennis te behouden 

en te kunnen delen. 

Door de hierboven beschreven arbeidsmarktkrapte wordt niet alleen het werven van nieuwe 

arbeidskrachten bemoeilijkt, ook het behouden van personeel is hierdoor lastiger geworden. 

Vooral in gunstige economische tijden veranderen veel mensen van baan en stellen ze hoge eisen 

aan hun werk (SCP, 2007). Om deze reden is de hoge mate van arbeidsmobiliteit ook de laatste 

jaren een onderwerp van gesprek. Wat opvalt bij dit terugkerende verschijnsel is de hoge mate 

van mobiliteit onder hoogopgeleide jongeren. Voor hen zijn het gouden tijden op de 

arbeidsmarkt, vooral in de IT-sector zijn er banen in overvloed (Nobiles, 2008). Werkgevers als 

Atos Origin moeten vanwege deze trends steeds meer inspanningen verrichten om gekwalificeerd 

personeel te werven en te behouden (Beardwell, e.a. 2007:190).  

 

In het kader van de toenemende vergrijzing en huidige krapte op de arbeidsmarkt is er tot op de 

dag van vandaag veel aandacht voor seniorenbeleid en langdurige inzetbaarheid van de oudere 

populatie en hun kennis binnen organisaties. Echter beseffen steeds meer bedrijven dat niet alleen 

de senioren in de organisatie aandacht behoeven. Het gat dat de babyboomers over een paar jaar 

achterlaten in veel organisaties zal met nieuwe werknemers opgevuld moeten worden. Door dit 

inzicht zien organisaties steeds meer in dat de nieuwe generatie jongeren de toekomst voor de 

organisatie zal gaan bepalen.  

Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de grote arbeidsmobiliteit onder de 

hoogopgeleide jongeren, zullen werkgevers zich moeten verdiepen in de levenswereld van de 

nieuwe generatie werknemers om ze aan zich te kunnen binden door in te kunnen spelen op de 
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wensen en behoeften van deze doelgroep. Een verschijnsel dat dit bemoeilijkt is het feit dat het 

idee leeft dat deze groep jongeren andere behoeften heeft dan haar voorgangers. Doordat de 

jongeren zijn opgegroeid in goede economische tijden en in een sterk geïndividualiseerde en 

geïnformatiseerde samenleving hebben ze volgens populaire literatuur eigenzinnige behoeften en 

wensen (Nobiles, 2008; Boschma & Groen, 2006). 

 

Hoe kan een professionele kennisorganisatie als Atos Origin ervoor zorgen dat ze de 

hoogopgeleide werknemers aan zich bindt? Hoe kan deze organisatie voorkomen dat er via de 

achterdeur teveel expertise voortijdig weglekt?  

Alsmaar investeren en aandacht schenken aan de wensen en de eisen van de nieuwe generatie 

hoogopgeleide jongeren op de arbeidsmarkt lijkt de sleutel tot succes om deze jonge werknemers 

te behouden. De organisatie moet hiervoor voortdurend op de hoogte zijn van wat er leeft en 

speelt bij de doelgroep om goed aan te kunnen sluiten bij de behoeften. De jonge professionals 

met hun arbeidsgerelateerde behoeften vormen dan ook het onderwerp van deze studie.  

 

 

1.3.  Probleemstelling 

 

In de aanleiding is vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar ontwikkelingen in de 

maatschappij. Deze ontwikkelingen hebben directe en indirecte gevolgen voor organisaties die in 

deze samenleving opereren en hebben tot het inzicht geleid dat organisaties goed moeten zijn 

voor hun personeel 

Organisaties worden door deze ontwikkelingen genoodzaakt in te spelen op de behoeften van de 

verschillende groepen werknemers. In het kader van levensfasebewust personeelsbeleid wordt er 

in deze scriptie gefocust op de behoeften van de Young Professionals bij Atos Origin om de 

problemen met de doelgroep op te lossen en verdere problemen te voorkomen. 

 

 

1.3.1 Vraagstelling 

Literatuuronderzoek en de eerder beschreven tendensen in de Nederlandse samenleving hebben 

geleid tot de volgende empirische onderzoeksvraag: 

 

 

Wat zijn de arbeidsgerelateerde behoeften van Young Professionals binnen Atos Origin ES en in 

hoeverre sluiten de hr-praktijken van de organisatie daarbij aan? 
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Voor beantwoording van deze vraag zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

 

1. Wat zijn de arbeidsgerelateerde behoeften van de Young Professionals binnen  

 Atos Origin ES? 

2. Wat zijn, voortkomend uit het onderzoek, relevante hr-praktijken? 

3. In hoeverre sluiten deze hr-praktijken aan bij de behoeften van de Young Professionals? 

4. Zijn de kenmerken van de Young Professionals ook van toepassing op de jongeren bij 

Atos Origin Enterprise Solutions? 

 

In dit onderzoek draait het om de arbeidsgerelateerde behoeften van de Young Professionals. Om 

die reden wordt allereerst de vraag gesteld wat de arbeidsgerelateerde behoeften van de Young 

Professionals zijn (1). Of een hr-praktijk relevant is of niet is een verondersteld kenmerk van de 

doelgroep vanuit de literatuur en de explorerende interviews. Het criterium waarom een hr-

praktijk relevant is (2), komt dus voort uit de behoeften van Young Professionals. Om de 

hoofdvraag te kunnen beantwoorden wordt vervolgens logischerwijs, op basis van de voorgaande 

vragen, de vraag gesteld ‘in hoeverre de hr-praktijken aansluiten op de behoeften (3). 

De laatste deelvraag (4) is op verzoek van de organisatie aan dit rijtje toegevoegd. Atos Origin 

veronderstelt dat ze te maken hebben met een nieuwe generatie Young Professionals. Om die 

reden zijn de meest opvallende kenmerken uit de literatuur en de explorerende interviews aan het 

einde van het resultatenhoofdstuk voor de organisatie getoetst. 

 

Ook voor de theoretische verkenning van het onderzoeksterrein zijn vragen opgesteld die helpen 

het empirische onderzoek te onderbouwen en uit te voeren: 

 

1. Wat zijn de kenmerken van de nieuwe generatie Young Professionals? 

2. Wat zijn professionals en welke kenmerken hebben zij? 

3.  Wat verstaan we onder behoeften? 

4. Wat zijn de arbeidsgerelateerde behoeften van de nieuwe generatie Young Professionals? 

5. Wat zijn de voordelen van beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroep? 

 

1.3.2 Definiëring 

Young Professionals zijn in het verband van dit onderzoek jonge it-professionals in de 

leeftijdscategorie van 21 tot en met 27 jaar, die beschikken over een HBO of WO diploma en 

werkzaam zijn bij Atos Origin Enterprise Solutions (gebaseerd op van Steensel, 2007). 
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Onder behoeften wordt verstaan de werkgerelateerde wensen en behoeften die de motivatie van 

de jonge generatie werknemers sturen (gebaseerd op hoofdstuk 9 van Rainey, 2003).  

 

In het kader van dit onderzoek wordt onder de hr-praktijken verstaan: de personeelsinstrumenten 

waar Atos Origin Enterprise Solutions beschikking over heeft en de manier waarop 

leidinggevenden deze instrumenten ‘fair’ inzetten ten behoeve van de behoeften en het 

commitment van de Young Professionals in de organisatie (gebaseerd op Purcell and Hutchinson, 

2007) 

 

Om te onderzoeken in hoeverre de bovengenoemde hr-praktijken aansluiten bij de behoeften van 

de Young Professionals, zal door middel van een enquête op basis van een 5-puntsschaal aan de 

jongeren gevraagd worden hun mening te geven over enkele hr-instrumenten waarvan uit de 

literatuur en de explorerende interviews blijkt dat deze van toepassing kunnen zijn op de 

doelgroep. 

 

1.3.3 Doelstelling 

Dit onderzoek tracht inzicht te verschaffen omtrent de wensen, eisen en behoeften van Young 

Professionals binnen Atos Origin Enterprise Solutions. Aan de hand van de uitkomsten van het 

onderzoek, zullen aan de organisatie aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de inzet 

van verschillende hr-praktijken voor de doelgroep, teneinde in de toekomst betere performance te 

realiseren. 

Uit verschillende onderzoeken is namelijk gebleken dat wanneer hr-praktijken beter aansluiten bij 

de behoeften en verwachtingen van werknemers, dat deze werknemers dan meer tevreden zijn 

over hun baan, ze eerder bereid zijn om meer inspanning te leveren en zich meer verbonden 

voelen met de organisatie waardoor de organisatie vervolgens betere performance kan leveren. 

(Julian Gould-Williams, 2003; Allen & Meyer, 2001; Schomaker, 1999) Zoals Boxall & Purcell 

(2003) aangeven: een tevreden werknemer presteert beter.  

 

In het figuur is schematisch weergegeven hoe hr-praktijken en behoeften van werknemers zich 

verhouden tot tevredenheid, commitment, inzet en performance.  Ook hier geldt dat onder hr-

praktijken niet alleen de instrumenten worden verstaan, maar ook de manier waarop 

leidinggevenden die hr-praktijken ‘fair’ inzetten en uitdragen naar de Young Professionals toe. 

Deze schematische weergave zal in het theoretische kader verder uitgewerkt, ingevuld en belicht 

worden.  
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Figuur: 1 

  

 

 

1.4. Relevantie 

 

1.4.1 Wetenschappelijke relevantie 

Uit literatuurstudie blijkt dat er, op wetenschappelijk gebied, verschillende onderzoeken zijn 

gedaan op het gebied van leeftijdsbewust en levensfasegericht personeelsbeleid. Deze 

onderzoeken focussen zich, met het oog op de vergrijzende samenleving, hoofdzakelijk op de 

inzetbaarheid van senioren binnen organisaties. (o.a. Leisink, Knies & Walter, 2007; Thijssen, 

2006; Thunnissen, 2001)  

Losgekoppeld van het levensfasegericht personeelsbeleid, zijn er enkele onderzoeken te vinden 

die zich richten op de nieuwe jonge werknemers (Polach, 2004; Steensel, 2007) en de 

zogenaamde Generatie Einstein, hoog opgeleide, geïndividualiseerde jongeren die zijn 

opgegroeid in de jaren negentig. (Boschma & Groen, 2006) Aan artikelen die de koppeling 

maken tussen levensfasegericht personeelsbeleid en de nieuwe generatie hoog opgeleide Young 

Professionals wordt in wetenschappelijk onderzoek nog geen aandacht besteed. 

 

Dit onderzoek tracht ten eerste een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk inzicht op het gebied 

van nieuwe generatie Y, de Young Professionals, in het kader van levensfasegericht 

personeelsbeleid. Anderzijds zal onderzocht worden of de nieuwe generatie Young Professionals 

wel zoveel verschilt van haar voorgangers zoals de populaire literatuur aangeeft.  

 

1.4.2 Praktische relevantie 

In de bovenstaande paragraaf staat geschreven dat levensfasebewust personeelsbeleid tot op 

heden vooral op de oudere populatie in organisaties is gericht. Atos Origin ziet naast de aandacht 

die de senioren in de organisatie veelal krijgen, ook het belang van Young Professionals voor de 
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organisatie. Voor Atos Origin is het belangrijk om betere inzichten te krijgen in de wensen, eisen 

en behoeften van deze nieuwe doelgroep. Door toenemende flexibilisering, individualisering en 

employability van werknemers is het binden van het individu aan de organisatie steeds moeilijker 

geworden.  

Om de concurrentie in deze snel veranderende kennissamenleving voor te blijven, investeren 

organisaties meer dan ooit in personeel door middel van uitgebreide werving en selectie 

procedures, secundaire arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheden tot opleiding en ontwikkeling. 

Voor een organisatie als Atos Origin wordt de moeilijkheidsgraad tot binding versterkt door het 

feit dat het een professionele organisatie is waarin professionals/consultants werken die hun job 

ook los van de organisatie kunnen uitoefenen. De professionals sluiten zich aan bij de organisatie 

voor de voordelen die een grote organisatie met zich meebrengt, bijvoorbeeld de aanwezige 

kennis en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Indien de organisatie niet meer aan de behoeften en 

verwachtingen voldoet, gaan de consultants, die veel bij andere werkgevers over de vloer komen, 

veelal op zoek naar een andere werkgever die beter bij deze behoeften aansluit. Hierdoor lekt de 

kennis en expertise vanuit de achterdeur weg.  

 

Dit onderzoek tracht voor Atos Origin inzicht te verschaffen in de behoeften van Young 

Professionals en de manier waarop de organisatie daar met haar hr-praktijken het beste bij aan 

kan sluiten. 

 

 

 

1.5.  Leeswijzer 

 
In hoofdstuk 1 is zojuist de onderzoeksorganisatie en de aanleiding voor het onderzoek 

besproken. Vervolgens is de probleemstelling met bijbehorende vraag- en doelstelling 

uiteengezet. Daarna is gekeken naar de wetenschappelijke en praktische relevantie van dit 

onderzoek. In hoofdstuk 2 worden allereerst verschillende theorieën omtrent de kenmerken van 

Young Professionals en hun behoeften besproken. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 een 

verantwoording worden gegeven over de opzet en uitvoering van het onderzoek, waarbij 

dataverzameling, data-analyse, statistische keuzes en validiteit en betrouwbaarheid een grote rol 

spelen. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek per deelvraag uitvoerig 

gepresenteerd. Het voorlaatste hoofdstuk bevat de conclusie en discussie. In dat hoofdstuk wordt 

antwoord gegeven op de hoofd- en deelvragen en zal kritisch naar de resultaten en het eigen 

onderzoek gekeken worden. De aanbevelingen worden in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, 

besproken. Deze bevatten praktische aanbevelingen voor de organisatie. 
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2. Hoofdstuk: 

 Theoretisch Kader 
 

 

Aan het eind van het vorige hoofdstuk is het conceptueel model van deze thesis gepresenteerd. 

Centraal in het onderzoek staan de behoeften van de Young Professionals binnen Atos Origin. 

Zodoende zal dit onderzoek zich voornamelijk richten op de eerste kolom uit het schema, waarbij 

de behoeften van de Young Professionals en de relevante hr-praktijken onderzocht zullen 

worden. Later zal op basis van verschillende theorieën uit de literatuur een aanname worden 

gedaan over de koppeling van hr-praktijken naar commitment, satisfaction, effort en uiteindelijk 

performance, wat het conceptueel model compleet maakt. 

In deze theoretische verdieping zullen verschillende begrippen en concepten die in de 

vraagstelling genoemd zijn, nader beschreven, bediscussieerd en uitgewerkt worden. Aan de hand 

van verschillende theorieën zullen keuzes gemaakt worden met betrekking tot de vraag welke 

behoeften van Young Professionals in het kader van dit onderzoek het meest van belang zijn. Dit 

alles zal gebeuren aan de hand van de eerder genoemde theoretische onderzoeksvragen: 

 

1. Wat zijn de kenmerken van de nieuwe generatie Young Professionals? 

2. Wat zijn professionals en welke kenmerken hebben zij? 

3. Wat verstaan we onder behoeften? 

4. Wat zijn de arbeidsgerelateerde behoeften van de nieuwe generatie Young Professionals? 

5. Wat zijn de voordelen van beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroep 

 

 

2.1.  Young Professionals 

 

In deze paragraaf wordt een poging gedaan het begrip Young Professionals nader te definiëren en 

uit te werken. Hiertoe wordt allereerst aandacht geschonken aan het ontstaan en de kenmerken 

van de nieuwe generatie jonge werknemers. Vervolgens zullen de kenmerken van starters op de 

werkvloer besproken worden en zal gekeken worden in welke zin de jongeren professionals te 

noemen zijn.  

Aangezien het een nieuwe doelgroep betreft waar nog weinig over bekend is, blijft het aantal 

gebruikte wetenschappelijke artikelen bij het eerste gedeelte van het theoretisch kader beperkt.  

 

2.1.1. Generatie Y 

In de aanleiding van het onderzoek hebben we gezien dat verschillende organisaties het gevoel 

hebben dat een nieuwe generatie haar intrede doet op de arbeidsmarkt. In vele management 
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tijdschriften en op de werkvloer wordt er dan ook heel wat over deze nieuwe generatie, die men 

generatie Y of Einstein noemt, gesproken en gediscussieerd (Boschma & Groen, 2006; 

Accountemps, 2007; Managementsite, 2008). Hoewel er nog weinig wetenschappelijke literatuur 

bekend is over generatie Y, wijst het huidige aanbod in de richting van veranderingen in 

kenmerken en houding ten opzichte van die van voorgaande generaties. (Van Steensel, 2007; 

Boschma en Groen, 2006; Terjesen, Vinnicombe en Freeman, 2007).  

 

Vanuit verschillende perspectieven wordt er anders naar het ontstaan van generaties en 

generatieverschillen gekeken. Er is dan ook geen eenduidige weg naar een verklaring. Vanuit de 

generatiesociologie wordt, wanneer men verschillen tussen generaties wil verklaren, gekeken 

naar bepaalde gebeurtenissen of trends in de periode dat de jongeren tussen de twaalf en twintig 

jaar oud zijn. In deze formerende periode vormen de pubers eigen opvattingen en maken zij zich 

de normen en waarden in de samenleving eigen die vervolgens de rest van hun leven behoorlijk 

stabiel blijven (Van Steensel, 2007). Doorslaggevende trends in de maatschappij van dat 

moment, kunnen voor inzichten zorgen en verklaringen opleveren over denk- en gedragspatronen 

van generaties (Van Steensel, 2000), wat dan weer de basis vormt voor generatieverschillen 

(Jurkiewicz en Brown, 1998, in Smola en Sutton, 2002). 

Gaandeweg ontwikkelt elke generatie een zekere persoonlijkheid die bepalend is voor hoe er over 

organisaties, autoriteit en invulling van het werk nagedacht wordt (Kupperschmidt, 2000, in 

Smola en Sutton, 2002). Zo wordt er in de theorie en ook in organisaties gesproken over 

verschillende te onderscheiden generaties zoals de Babyboomers (geboren grofweg tussen 1945 

en 1960), generatie X (geboren grofweg tussen 1960 en 1980) en opkomend op de arbeidsmarkt 

de huidige generatie, generatie Y (Smola en Sutton, 2002). 

 

Wie generatie Y nu precies is, daar zijn de meningen nog over verdeeld. In de Britse literatuur 

zijn jongeren geboren tussen 1977 en 1994 generatie Y (Terjesen et al., 2007) terwijl de 

Amerikaanse literatuur hen tussen 1979 en 1994 geboren laat worden (Smola en Sutton, 2002). 

Deze verschillen ontstaan omdat generaties ook worden gekenmerkt door geboorteplaats of -land 

(Kupperschmidt, 2000, in Smola en Sutton, 2002). Volgens Van Steensel (2007) begint generatie 

Y bij de jongeren geboren ná 1980 die hun formerende periode beleefde tussen 1993 en 2001. 

Aangezien het in dit onderzoek een Nederlandse onderzoeksorganisatie betreft, zal de definitie en 

onderstaande opvatting van Van Steensel (2007) gehanteerd worden. 

De jaren negentig werden gekenmerkt door een bloeiende economie waarbij er voor iedereen met 

een opleiding volop mogelijkheden waren. Daarnaast heeft ook de opvoeding tot zelfvertrouwen 

een bijdrage geleverd aan het ontstaan van de nieuwe generatie. De hiërarchie binnen het gezin 

werd beperkt en er ontstond een overlegcultuur waarbij de nadruk werd gelegd op eigen 
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verantwoordelijkheid en vrijheid. Keuzemogelijkheden ten over en niemand die je een bepaalde 

richting in duwt. In deze zin is de nieuwe generatie jongeren sterk individualistisch. Dit 

individualisme heeft geen weerslag op het omgaan met anderen. De nieuwe generatie jongeren 

hecht erg veel waarde aan het onderhouden van persoonlijke relaties. Vrienden zijn dan ook 

buitengewoon belangrijk. Door nieuwe communicatietechnieken waardoor leeftijdsgenoten 

constant met elkaar in contact staan, hebben vrienden ook een meer centrale plaats gekregen in 

het dagelijks leven van de generatie Y. Kortom de belangrijkste formerende trends voor de 

nieuwe generatie zijn optimisme, opvoeding tot zelfvertrouwen, belang van relaties, 

individualisme en de opkomst van het communicatie- en mediatijdperk geweest (Van Steensel, 

2007). 

 

Deze trends, gecombineerd met veranderingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijssysteem, 

dragen bij aan de veranderde houding en opvattingen van generatie Y-werknemers ten opzichte 

van oudere generaties. De belangrijkste verschillen worden zichtbaar in het omgaan met 

hiërarchie, respect en plezier in het werk en gezelligheid op het werk. Jongeren accepteren 

hiërarchie minder gemakkelijk dan ouderen. Een beroep op hiërarchie zien de jongeren al snel als 

wantrouwen. Een ander verschil is zichtbaar in het belang van respect. Waar eerdere generaties 

respect toekenden op basis van rang status en positie vindt de nieuwe generatie twintigers 

verdiensten het meest belangrijk als basis voor respect. Een laatste verschil dat de veranderde 

houding ten opzichte van werkt tekent is de waarde die toegekend wordt aan het plezier en de 

gezelligheid op het werk. Plezier op het werk is geen mooie bijkomstigheid meer, het is een 

voorwaarde geworden (Van Steensel, 2007). 

 Deze nieuwe generatie laat zich niet meer zo gemakkelijk inpakken door dure lease-auto’s, 

mobiele telefoons en bonussen. De overwegingen van deze generatie om voor een werkgever te 

kiezen zijn meer intrinsiek onder andere: uitdaging in het werk, plezier, afwisseling, waardering, 

flexibiliteit en ontwikkeling (zelfstandigheid) (Van Steensel, 2007). Waarbij de centrale waarden 

hierin authenticiteit, respect, zelfontplooiing en autonomie zijn (Boschma en Groen, 2006).  

Wanneer de organisatie niet meer aan de wensen van de jonge werknemer kan voldoen, gaat deze 

gewoon op zoek naar een andere werkgever die, naar verwachting, wel aan alle eisen voldoet. De 

jongeren zijn vol optimisme en weten dat er op de arbeidsmarkt volop banen beschikbaar zijn en 

ze met hun job-hopgedrag geen gevaar lopen. Zoals King (2003:7) aangeeft: ‘Generation Y has 

grown up expecting to be self-sufficient and move frequently between companies and make 

continuous enhancements to things like employability’. 
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2.1.2. Starters 

Buiten het feit dat we mogelijk te maken hebben met een nieuwe generatie die door opvoeding en 

ontwikkeling andere specifieke wensen heeft dan haar voorgangers, hebben we in dit onderzoek 

te maken met een doelgroep die voor het eerst de arbeidsmarkt betreedt. Theorieën over 

gedragspatronen, verwachtingen, ervaringen van net afgestudeerden en starters op de werkvloer 

(Polach, 2004; King, 2003; Sturges & Guest, 2001) en begeleiding van nieuwe medewerkers 

(Kluytmans & Vermaas, 2001) mogen hier dan ook niet achterwege worden gelaten.  

 

Voor elke nieuwkomer in een organisatie is het van belang dat hij/zij zich de sociale kennis en 

vaardigheden van de nieuwe organisatie eigen kan maken. Een introductie in de organisatie 

waarmee een start wordt gemaakt met het socialisatieproces in de organisatie kan daarbij helpen. 

Helaas wordt er ten onrechte vaak vanuit gegaan dat medewerkers wanneer ze vakbekwaam zijn, 

zichzelf wel weten te redden in de nieuwe context (Van den Berg & Van den Tillaart in 

Kluytmans & Vermaas, 2001). Bij een socialisatieproces in een organisatie is het volgende 

belangrijk (Kluytmans & Vermaas, 2001): Het zich eigen maken van vaardigheden voor het 

vervullen van de toegewezen rol; Het verwerven en het zich eigen maken van normen en 

verwachtingen die er binnen de organisatie ten aanzien van de desbetreffende rol bestaan; en het 

tot op zekere hoogte zich eigen maken van de organisatiecultuur. 

Normen en waarden van de arbeidsrol en de organisatiecultuur leert men veelal op informele 

wijze, in de omgang met collega’s en leidinggevenden. De vaardigheden die nodig zijn voor het 

uitvoeren van de werkzaamheden worden, indien nodig, door middel van formele scholing en 

trainingen bijgebracht.  

 

Gedeelten van ervaringen van de starters van nu zullen hetzelfde zijn als die van elke 

nieuwkomer in een organisatie. Polach (2004:7) geeft echter aan dat er bij net afgestudeerde 

starters wat meer specifieke veranderingen plaatsvinden: ‘Moving to a new community, having 

considerable income for the first time, establishing a home, trying to contribute and feel useful to 

the organisation’.  

Voor starters en in het bijzonder de net afgestudeerden, is de overgang van studeren naar werk 

een stressvolle periode met veel veranderingen. Onzekerheid is troef tijdens de indiensttreding 

van een starter. Er is dan ook een grote rol weggelegd voor leidinggevenden en in het speciaal 

coaches en mentoren om de jongeren te begeleiden (Kluytmans & Vermaas, 2001; Polach, 2004). 

Coaches bieden in de meeste gevallen ondersteuning in (inhoudelijk) specifieke werksituaties 

terwijl het bij mentoring vooral gaat om het begeleiden en sturen van individuen rondom 

loopbaankeuzes, carrièrepaden en het opbouwen van een netwerk. (Kluytmans & Vermaas, 2001; 

Van der Sluis, 2008; Wright & Wright, 1987). Hoe dan ook beide begeleidingsinstrumenten 
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hebben betrekking op het proces waarin een starter met behulp van een buitenstaander de grenzen 

van de werkzaamheden en zijn eigen persoonlijkheid, talenten & ambities verkent. Het is een 

leerproces, wat maakt dat coaching, mentoring en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

 

Veel debutanten op de arbeidsmarkt zijn zeer ambitieus hebben vaak een grote motivatie tot leren 

omdat er een verwacht of werkelijk gat is tussen iemands huidige kennis en vaardigheden en de 

kennis en vaardigheden die de starters nodig hebben voor de nieuwe baan (van der Heijden, 

2003). Starters hebben naar verhouding dan ook een laag aantal professional skills (van der 

Heijden, 2002) wat te maken heeft met de geringe mate van ervaring op het werkgebied 

(Finegold et. al. 2002). Voor de starter is het van belang dat de werkgever investeert in opleiding 

en ontwikkeling aan het begin van de carrière. De gewenste vakinhoudelijke- en persoonlijke 

ontwikkeling kan op verschillende manieren geschieden. Naast training ‘on the job’ (Beardwell 

e.a., 2007: 317) door middel van het uitvoeren van interessante, uitdagende projecten (Werkum & 

Breevaart, 2008), ziet de starter ook graag dat er ‘off the job’ leermogelijkheden zijn die verzorgd 

worden door ervaren trainers en opleiders (Beardwell e.a., 2007:317).  

 

Hoogopgeleide starters zijn dikwijls energiek, gedreven en prestatiegericht. Ze willen graag een 

uitdagende, stimulerende, leuke baan met afwisseling waardoor ze veel kunnen leren. Ze willen 

zeker niet het gevoel krijgen dat ze, terwijl ze aan het begin van hun carrière zitten, nu al 

vastzitten aan een bepaalde rol of nutteloos werk verrichten. Bij de uitvoering van de 

werkzaamheden willen de starters graag veel eigen verantwoordelijkheid. Dat geeft een gevoel 

van geloof en vertrouwen in het kunnen van de beginneling. Hierdoor raakt deze veelal extra 

gemotiveerd. 

 

Tegengesteld aan deze verantwoordelijkheid wil de nieuwkomer wel graag duidelijke 

terugkoppeling of feedback over zijn/haar functioneren. Deze terugkoppeling kan enerzijds 

plaatsvinden tijdens formele gesprekken met de leidinggevende, de functioneringsgesprekken. 

Aan de andere kant kan hier ook een taak weggelegd zijn voor de mentoren en de directe 

collega’s die de jongeren dagelijks bezig zien. Het regelmatig geven van feedback over het 

functioneren, en zeker niet te vergeten, de vorderingen, is belangrijk om eventuele onzekerheden 

van starters te verminderen en waardering te laten blijken (Kluytmans & Vermaas, 2001; Sturges 

& Guest, 2001). 

 

Opvallend in de literatuur over jongeren en starters op de arbeidsmarkt is dat er weinig aandacht 

gericht wordt op het belang van mogelijkheden voor goede work-life balances voor deze 

doelgroep. De gedachte rond work-life balances is, dat deze balans vooral belangrijk is voor de 

wat oudere werknemers van wie de man, vrouw of kinderen thuis om aandacht en zorg verlegen 
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zitten, de gehuwden, de samenwonenden. Kortom, meestal wordt er vanaf de categorie dertigers 

in de literatuur pas echt aandacht geschonken aan het belang voor goede work-life balances.  

De nieuwe generatie hecht, zoals we eerder gelezen hebben, echter erg veel belang aan het 

onderhouden van vrienden en familie. Vrije tijd is om die reden voor deze generatie ook erg 

belangrijk. Naast het feit dat de starters dus harde werkers zijn en zeer gemotiveerd en ambitieus 

het werkveld betreden, is voor deze jongeren naar mijn idee een goede balans tussen werk en 

privé ook erg belangrijk. Dit dus in tegenstelling tot de wetenschappelijke literatuur die niet veel 

aandacht schenkt aan de behoefte van jongeren aan work-life balances. 

 

2.1.3. Professionals 

In de vorige deelparagrafen is gekeken naar de karakteristieken en wensen van de nieuwe 

generatie jonge werknemers en starters op de arbeidsmarkt. In de bespreking van de literatuur 

kwam naar voren dat de verschillen in wensen en behoeften tussen generaties (babyboomers, X 

en Y) in organisaties mogelijk zorgen voor moeilijkheden met betrekking tot de werving en het 

behoud van de nieuwe generatie. Zo wordt het behouden van jongeren bemoeilijkt doordat 

jongeren relatief snel van baan verwisselen omdat ze op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen en 

afwisseling in het werk (Boschma & Groen, 2006; Van Steensel, 2007). Ook de verschillende 

mogelijkheden tot ontwikkeling spelen een rol bij de keuze om een organisatie wel of niet te 

verlaten. 

De veronderstelling van Atos Origin dat de meeste werknemers professionals zijn, zou naast het 

generatieverschil ook een rol kunnen spelen in de minder hoge commitment van de doelgroep. 

Waarbij onder commitment wordt verstaan: ‘betrokkenheid bij de organisatie waarbij een 

werknemer zich extra inspant en de intentie heeft om langer in de organisatie te blijven werken’ 

(Meyer, e.a., 2002:22). In deze paragraaf zal gekeken worden in welke zin de werknemers bij 

Atos Origin professionals zijn en wat voor gevolgen dat kan hebben voor de binding van de 

werknemers aan de organisatie.  

Uit verschillende literatuurstudies is gebleken dat het voor organisaties moeilijk is om de 

professionals die ze in dienst hebben, vast te houden (Schomaker, 1999; Aranya en Ferris, 1984 

in van Wijk, 2006). Het verlies van een professional betekent voor een organisatie verlies van de 

competenties van deze persoon (Weggeman, 1997 in van Wijk, 2006). Zeker in dienstverlenende 

kennisorganisaties zoals Atos Origin is om deze reden het vasthouden van het personeel erg 

belangrijk (Van der Aa & Elfring, 2003). 

 

Een eenduidige definitie of beschrijving van het begrip professional is niet zo gemakkelijk in de 

literatuur te vinden. Wel is tijdens het lezen van verschillende stukken over professionals 

duidelijk geworden dat de wetenschap vandaag de dag onderscheid maakt tussen ‘traditionele 
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professionals’ (Wilensky, 1964), zoals artsen, dominees en docenten, en ‘nieuwe professionals’ 

(Auer, 1994). Het ontstaan van de ‘nieuwe professional’ wordt verklaard door het feit dat de 

grootste bedrijvigheid steeds meer in de dienstensector zit en niet meer in de productiesector, 

mensen steeds vaker de voorkeur geven aan een hogere opleiding en er door technologische 

ontwikkelingen steeds meer mogelijkheden zijn tot specialisatie waardoor een 

professionaliseringsproces op gang komt (Ayree e.a., 1990 en Weggeman, 1997, in Schomaker 

1999).  

 

De vraag rijst nu of de eerder genoemde werknemers van Atos Origin professionals zijn en of ze 

gerekend kunnen worden tot de categorie ‘traditionele’ of ‘nieuwe’ professionals. Aangezien er 

bij Atos Origin geen officieel orgaan aanwezig is dat toeziet op het handhaven van de waarden en 

normen van de professie, voldoet de organisatie niet aan de eis voor traditionele professionaliteit  

van Wilensky (1964). Wel komen de eigenschappen, waarover de werknemers van Atos Origin 

beschikken, overeen met die van de ‘nieuwe professional’ die Auer (1994) beschrijft. De 

werknemers in de organisatie zijn hoogopgeleid, voeren hoogwaardige taken uit, zijn niet 

programmeerbaar en hun opdrachten worden in interactie met de opdrachtgever vastgesteld. Ook 

zijn de nieuwe professionals in tegenstelling tot de traditionele professionals veelal werkzaam in 

dienst van een organisatie, in dit geval Atos Origin, waarbinnen zij zich het liefst als 

zelfstandigen gedragen en zo min mogelijk verantwoording willen afleggen. De belangrijkste 

speerpunten van deze professionals zijn over het algemeen dan ook de waarde die zij hechten aan 

autonomie in hun werk en mogelijkheden tot professionele ontwikkeling.  

 

De jonge starters, die getypeerd kunnen worden als ‘nieuwe professionals’, staan centraal in deze 

studie en zijn werkzaam in dienst van de organisatie (Atos Origin). Binnen het bedrijf richten zij 

zich voornamelijk op hun professie en werken ze zelfstandig aan projecten. Mogelijk kunnen 

organisatiedoeleinden daardoor uit het oog worden verloren of er wordt bij het aanpassen aan die 

doeleinden aan voorbij gegaan. Een dominant thema in de studie naar ‘professionals’ is daarom 

de verenigbaarheid van de waarden van enerzijds de professionals en anderzijds de organisatie. 

Tussen de rolopvattingen van de ‘professional’ en die van de organisatie kan een discrepantie 

ontstaan, wat theoretici het Organisational-Professionals-Conflict of OPC noemen. Het is 

aangetoond dat het OPC, als oorzaak van een gebrek aan binding aan de organisatie, kan leiden 

tot voor de organisatie ongewenste gedragingen als bijvoorbeeld vertrek/uitdiensttreding. (Ayree 

e.a., 1990 in Schomaker, 1999) Door de relatief zwakke binding met de organisatie, zullen de 

meeste professionals er weinig moeite mee hebben hun ‘werkplek’ te verruilen voor een andere, 

als zij elders meer vrijheid en mogelijkheden krijgen om hun deskundigheid verder te 

ontwikkelen.  



 

  Masterscriptie Stephanie Willems

  
22 

Zoals we in de eerste paragraaf van het theoretische kader zagen, gaat de nieuwe generatie 

redelijk gemakkelijk op zoek naar een nieuwe werkgever. Door het feit dat bij Atos Origin vooral 

professionals werkzaam zijn, maakt het behouden van werknemers vanwege het OPC nog 

lastiger. Organisaties die pretenderen een professionele organisatie te zijn moeten, wanneer ze de 

professionals aan zich willen binden, dus naast hun eigen waarden ook sterk rekening houden met 

de wensen van de professionals en hen voldoende autonomie en vrijheid geven. 

 

De afgelopen decennia is er onder andere veel veranderd in de vraag en het aanbod op de 

arbeidsmarkt. Het is om die reden dan ook discutabel of vertrekintenties of vertrekcijfers van de 

‘nieuwe professional’ en de nieuwe generatie Y met hun lage commitmentgraad nog wel zo uniek 

zijn. Is er niet al sprake van een algemene tendens, een trend dat veel meer mensen 

verzelfstandigen, steeds vaker van baan verwisselen en dat de inrichting van carrières en 

carrièrepaden aan het veranderen is?  

In de volgende paragraaf wordt deze discussie verder uitgediept en zal er gekeken worden of de 

kenmerken van de ‘nieuwe’ professionals niet verheven kunnen worden tot een meer algemene 

trend die steeds meer zichtbaar is op de arbeidsmarkt. 

 

 

2.2.  The new career  

 

De vorige paragraaf werd afgesloten met een discussie over de kenmerken die Auer (1994) 

bestempelt als typische kenmerken van de ‘nieuwe’ professional. In deze paragraaf zal op basis 

van verschillende theorieën gekeken worden in hoeverre er werkelijk sprake is van een algemene 

tendens zoals in de discussie naar voren is gekomen. 

 
In today’s world we can’t ignore the role of the environment in the career.  (Hall, 2004:10) 

 
In de laatste twintig jaar is er niet alleen veel veranderd in de omgeving van organisaties, ook de 

inrichting ervan is daardoor aan verandering onderhevig. Waar organisaties jaren terug 

opereerden in een relatief stabiele, hiërarchische omgeving waarbij de meeste werknemers loyaal 

en conformistisch waren, hebben organisaties vandaag de dag steeds meer te maken met een  

dynamische, competitieve omgeving met werknemers die zich minder snel binden aan 

organisaties, de zogenaamde job-hoppers (Steensel, 2007; Arthur, 1994).  

Het oude beeld upward mobility (Arthur, Inkson & Pringle, 1999) en stabiliteit en zekerheid op 

het werk, waarbij de verhouding tussen werkgever en werknemer gebaseerd was op een lange-

termijn relatie (lifetime employment) en een gegarandeerde life-long organizational career 

(Arthur, 1994), is grotendeels verdwenen. Zakelijke, korte-termijn relaties en employable 
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werknemers, die carrières maken over de grenzen van organisaties heen, bepalen het beeld van de 

hedendaagse arbeidsmarkt.  

 

Zoals Auer in 1994 het onderscheid maakte tussen professionals, is er in de literatuur, naar 

aanleiding van de veranderingen op de arbeidsmarkt, tevens onderscheid gemaakt tussen 

‘traditionele’ en ‘nieuwe’ carrières, zoals boven beschreven. 

De theoretische concepten protean career (Hall, 1976 in Hall, 2002) en boundaryless career, 

(Arthur 2004, Arthur & Rousseau, 1996 in Briscoe & Hall, 2006) die hieronder besproken 

worden, zijn onlosmakelijk verbonden met de ‘new career’ (King, 2003). Ze zijn deel geworden 

van de nieuwe status quo (Briscoe & Hall, 2006). 

 

‘Boundaryless careers are not bounded, not tied to a single organization, not represented by an 

orderly sequence, marked by less vertical coordination and stability...’(Arthur and Rousseau, 

1996 in Briscoe & Hall, 2006: 6). Deze grenzeloze carrières kennen vele uitingsvormen, maar 

bijna altijd wordt het concept boundarylessness geassocieerd met carrières die de grens van 

organisaties en werkgevers overschrijden (Briscoe en Hall, 2006; Arthur 1994).  

De boundaryless careerist wordt gedreven door physical en psychological mobility (Arthur & 

Sullivan in Briscoe & Hall, 2006). De employable werknemers zien hierdoor steeds meer 

mogelijkheden en uitdagingen over de grenzen van een organisatie heen. Daarnaast stemmen ze 

hun carrières in toenemende mate af op het privé-leven.  

 

Een duidelijk verschil tussen de traditionele en nieuwe carrière is de focus op de 

verantwoordelijkheid voor de carrière. In het traditionele carrièremodel managede de organisatie 

de life-long careers van haar werknemers. Maar doordat de arbeidscontracten kortstondiger en 

zakelijker zijn geworden, heeft de individuele werknemer zelf de verantwoordelijkheid voor 

zijn/haar carrière gekregen. Het is nu taak voor elk individu om zelf een carrièrepad te creëren in 

de vele complexe mogelijkheden die er zijn en zichzelf te blijven ontwikkelen om employable te 

blijven. Dit alles vraagt om zelfsturend vermogen en onafhankelijkheid van individuele 

werknemers, een ‘protean’ oriëntatie van de carrière. 

‘A protean career is a career that is self-determined, driven by personal values rather than 

organizational rewards, and serving the whole person, family and ‘life purpose’ (Hall, 2004: 2) 

De ‘nieuwe carrièreactor’ wordt gezien als een open minded, gedreven, pro-actief persoon. Een 

soort free-agent, die telkens op zoek is naar de beste kansen, beloningen en kwaliteit van het 

leven. Deze persoon maakt eigen keuzes en bepaalt hiermee zelf de richting van zijn carrière, 

binnen of buiten de grenzen van een organisatie. Deze protean career oriëntatie van Hall ligt 

hiermee in de lijn van steeds verdere individualisering van de westerse samenlevingen (Taylor 
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1999 in Hall 2004, Schnabel 1999). Men maakt ook steeds meer persoonlijke keuzes met 

betrekking tot het werk en het privé-leven en dat is in de meeste gevallen ook mogelijk.  

 

‘Individuals who hold protean career attitudes are intent upon using their own values to guide 

their career and take an independent role in managing their vocational behavior’ (Briscoe, Hall & 

Frautschy DeMuth, 2006:31). Hoewel de protean en de boundaryless carrièreoriëntatie 

onlosmakelijk verbonden zijn met de ‘new career’, geven Hall, Briscoe & Frautsch DeMuth 

(2006) aan dat deze twee concepten niet altijd hand in hand gepaard gaan. Het feit dat de actor 

van de nieuwe carrière een modern, pro-actief persoon is, wil, zo geven zij aan, niet altijd zeggen 

dat deze constant actief is op het gebied van mobiliteit, al gebeurt het wel  relatief vaak. 

 

Met in het achterhoofd de kennis van bovenstaande concepten, wil ik graag terug gaan naar de 

discussie waar deze paragraaf mee begon. De discussie of de kenmerken die Auer (1994) 

toeschrijft aan de ‘nieuwe professional’ enkel kenmerkend zijn voor professionals of, dat er 

sprake is van een meer algemene trend in de richting van verzelfstandiging.  

 

Wat Taylor (1999 in Hall, 2004) en Schnabel (1999) aangeven met betrekking tot 

individualisering is duidelijk terug te zien. In de huidige samenleving zijn algemene trends 

zichtbaar op het gebied van verregaande individualisering wat men ook terug vindt op de 

werkvloer. Zeker nu generatie Y, die met individuele eigen waarden is opgegroeid en veel 

waarde aan familiebanden en vriendschappen hecht, haar intrede doet op de arbeidsmarkt, zal het 

protean en boundaryless career concept hierdoor versterkt worden.  

Echter geven Briscoe en Hall (2006:2), wanneer ze over de ‘new career’ spreken, dat eigenlijk 

alleen professionals genoeg vermogen of kracht hebben om mobiel te zijn en hun eigen carrière te 

managen. ‘These theories seem to be relevant only for the elite professionals who truly have the 

power to be mobile or to change their careers at will’.  

In zijn algemeenheid ben ik het met bovenstaande opvatting van Briscoe & Hall (2006) eens dat 

professionalisme en de boundaryless- & proteancareer veelal samengaan en elkaar vooral 

vergemakkelijken. De opvatting is echter niet absoluut. Kijk bijvoorbeeld naar het toenemende 

aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp) in de bouw. Vooral op het gebied van aanbesteden en 

aannemen zie je veel van deze zelfstandigen. Deze vakmannen en specialisten zijn net als 

aanhangers van de new career ook zelfstandig en ook zij zoeken hun eigen weg op de markt 

zonder gebonden te zijn aan een organisatie. 

Toch is er een verschil zichtbaar in eigenschappen en drijfveren tussen de zzp-ers en de 

professionals. De werknemers die de new career volgen hechten volgens Briscoe en Hall (2006) 

veel waarde aan constante doorgroeimogelijkheden en vooruitstrevende carrièrestappen. Deze 
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personen willen groeien en veelzijdiger worden. Vakmannen in de bouw hebben deze drive 

minder en bovendien zijn er voor hen minder doorgroeimogelijkheden denkbaar. 

Kortom: de zzp-ers in de bouw gedragen zich op de markt alsof ze de new career volgen, maar 

wanneer men kijkt naar de eigenschappen en drijfveren van deze vakmannen, blijkt dat ze 

bepaalde eigenschappen niet bezitten om vast te kunnen stellen dat ze de new career volgen. 

De echte protean & boundaryless career oriëntaties zijn naar mijn mening dus vooral weggelegd 

voor de hoogopgeleide professionals die gedreven worden door carrièreperspectieven en 

doorgroeimogelijkheden.  

De opvatting van Briscoe & Hall (2006) wordt gebruikt in deze scriptie met de kanttekening dat 

deze opvatting niet absoluut is en uitzonderingen (zoals de zzp-ers) mogelijk zijn.  

 

 

2.3.  Arbeidsgerelateerde behoeften 

 

Tot nu toe heeft deze theoretische verkenning zich met name gericht op de kenmerken, drijfveren 

en omschrijving van Young Professionals. In dit onderzoek staan de arbeidsgerelateerde 

behoeften van deze Young Professionals centraal. Om die reden bespreken we in deze paragraaf 

wat we verstaan onder arbeidsgerelateerde behoeften. In de volgende paragraaf kunnen we op 

basis van de voorgaande paragrafen dan de koppeling maken tussen de behoeften en de doelgroep 

van dit onderzoek, de Young Professionals.  

 

Het begrip ‘behoefte’ wordt in de literatuur vrijwel nooit als een opzichzelfstaand onderwerp 

behandeld. Vaak wordt het door theoretici besproken in combinatie met motivatie, waarden, 

drijfveren en needs. Motivatietheoretici gebruiken de verschillende termen in combinatie of door 

elkaar heen: needs, values, motives and motivation (Rainey, 2003). Men gaat er bij behoeften 

vanuit dat ze worden geleid door waarden die mensen toekennen en de motivatie die zij ergens 

uithalen.  

Behoeften komen in veel gevallen voort uit ervaringen die men eerder heeft opgedaan op school, 

tijdens de opvoeding of met een andere baan. Afhankelijk van die ervaringen worden 

verwachtingen voor de toekomst gecreëerd waardoor zich tevens behoeften ontwikkelen 

(Zierden, 1980). Dit geldt ook voor de arbeidsgerelateerde behoeften van werknemers, ook die 

zijn verbonden met de verwachtingen die de werknemer van zijn baan en de organisatie heeft qua 

salaris, ontwikkelingsmogelijkheden, werkzaamheden enzovoorts.  

 

Verschillende literatuur over dit onderwerp geeft aan dat arbeidsgerelateerde behoeften worden 

gestuurd door waarden en drijfveren van de werknemer. Deze waarden tonen wat mensen willen 

bereiken door en op het werk. Wetenschappers in de gedragswetenschap hebben 
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arbeidsgerelateerde waarden (work values) in twee categorieën onderverdeeld: intrinsieke 

waarden en extrinsieke waarden (George & Jones, 2002, Rainey, 2003).  

Intrinsieke waarden zijn waarden die gerelateerd zijn aan de aard van het werk zelf. ‘Mediated 

within the worker-psychological rewards derived directly from the work itself, such as feelings of 

accomplishment, growth and self-esteem’ (Rainey, 2003: 227). Het zijn de werknemers die 

uitdaging willen, leergierig zijn, een bijdrage willen leveren en zich op volle kracht voor het werk 

in willen zetten, die intrinsieke arbeidswaarden hebben. Zij willen het liefst een uitdagende baan, 

waarbij ze al hun kennis, vaardigheden en mogelijkheden kunnen gebruiken. Een baan waarin ze 

veel verantwoordelijkheid en autonomie hebben terwijl ze tegelijkertijd kunnen werken aan hun 

persoonlijke ontwikkeling (George & Jones, 2002, Beardwell & Claydon, 2007). 

Werknemers die gedreven worden door extrinsieke waarden halen geen of minder voldoening uit 

de mogelijkheden van het werk zelf maar meer uit de voortvloeisels daarvan. Deze werknemers 

werken voor het salaris en zien werk als middel om economische zekerheid te hebben voor 

zichzelf en eventueel de familie. Buiten salaris zijn er nog andere extrinsieke waarden die deze 

medewerkers kunnen drijven zoals status in de organisatie en de samenleving, promotie, sociale 

contacten voortkomend uit het werk en de mogelijkheid waarin een baan je de ruimte biedt om 

tijd te spenderen met je familie of bijvoorbeeld een hobby uit te oefenen. Zoals Rainey (2003: 

227) aangeeft: ‘Extrinsic values are externally mediated and are exemplified by salary, 

promotion, status, and other rewards that come from the organization or work Group’. 

 

Wanneer een organisatie de performance van het bedrijf wil gaan managen, kunnen ze dat doen 

door medewerkers extra te motiveren. Wanneer men medewerkers extra wil motiveren zal er 

rekening gehouden moeten worden met de work values, de waarden van de werknemers (George 

& Jones, 2002). Het succes van de methode waarmee motivatie wordt gestimuleerd, hangt af van 

de manier waarop de verandering in het werk overeenkomt met de gewenste waarden van die 

persoon. Zo zullen werknemers die extrinsiek gemotiveerd zijn, eerder reageren op financiële 

stimuli en baanzekerheid dan op veranderingen in het werk zelf.  

 

Door het managen van behoeften en waarden van werknemers kan het naast organisatie of 

persoonlijke performance ook invloed hebben op de mate van jobsatifactie. Dit komt omdat 

waarden de overtuiging van de werknemers laat zien, over wat werk moet opleveren en hoe men 

zich wil gedragen op het werk. Iemand met intrinsieke arbeidswaarden is, naar alle 

waarschijnlijkheid, meer tevreden met een baan die interessant is en waarmee hij/zij de 

maatschappij dient, dan iemand die sterk gemotiveerd wordt door extrinsieke waarden (George & 

Jones, 2002). 
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Vanwege het feit dat de meeste mensen werken om zichzelf in levensonderhoud te kunnen 

voorzien, is er bij iedere werknemer een extrinsiek element terug te vinden in de waarden die 

men hecht aan het werk. De meeste mensen worden dus gedreven door een combinatie van 

intrinsieke en extrinsieke waarden (Beardwell & Holden, 2007). Wel varieert de mate waarin met 

belang hecht aan extrinsieke en intrinsieke waarden per persoon of per groep.  

 

Op dit gebied wordt er in wetenschappelijk onderzoek vaak onderscheid gemaakt op basis van 

leeftijd, geslacht of opleidingsniveau (George & Jones, 2002). Voor deze studie is vooral het 

onderscheid in behoeften en motivaties tussen hoog- en lager opgeleiden interessant. Het verschil 

daartussen kan verklaard worden door een discrepantie in verwachtingen over een baan. Zoals we 

eerder hebben besproken, ontstaan verwachtingen meestal op basis van voorgaande ervaringen 

die men opdoet tijdens een studie en de opvoeding. Het verschil in opleiding bij hoger en lager 

geschoolden, kan mogelijk het verschil in behoeften tussen deze groepen verklaren. Rainey 

(2003: 230-234) heeft hier het volgende over geschreven: ‘Lower level employees show more 

concern with material and security rewards. They rate job security and benefits like pay as the 

most important job factors. While higher level employees place more emphasisis on achievement 

and challenge. (p.230) They gave the highest rating to the importance of work and to having an 

impact on public affairs. Their self-actualization motives are the strongest (p.234) they want 

accomplishment and challenging work and they give the lowest rating on job security and pay’.  

 

Nadat we het bovenstaande hebben besproken en aan de hand daarvan aannemen dat hoger 

opgeleiden eerder gemotiveerd worden door intrinsieke waarden, is de onderstaande 

omschrijving van de protean career van Briscoe & Hall (2002, 2006) weer een extra argument om 

te bevestigen dat de protean career oriëntatie vooral weggelegd is voor hoog opgeleiden 

(Professionals): ‘Being driven by the person, not the organization, based upon individually 

defined goals, encompassing the whole life space, as well as being driven by psychological 

success rather than objective success such as pay, rank, or power’ (Briscoe & Hall, 2006:6). ‘It is 

an attitude toward the career that reflects freedom, self-direction, and making choices based on 

one’s personal values’ (Briscoe & Hall, 2006: 6). 

 

 

2.4.  Arbeidsgerelateerde behoeften van de Young Professionals 

 

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn de kenmerken van Young Professionals 

uiteen gezet en hebben we gesproken over arbeidsgerelateerde waarden, behoeften en motivaties. 

Daarbij is er verschil aangebracht in behoeften tussen hoog- en lager opgeleiden.  
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In deze paragraaf bespreken we eerst puntsgewijs waarom het voor werkgevers belangrijk is om 

goed aan te sluiten op de behoeften van jonge, startende professionals. (§2.4.1) Daarna zal er 

gesproken worden over wat de daadwerkelijke arbeidsgerelateerde behoeften van de nieuwe 

generatie startende professionals, de Young Professionals inhouden (§2.4.2). Deze paragraaf zal 

worden afgesloten met een schema waarin de beschreven behoeften tegenover hr-praktijken gezet 

zullen worden (§2.4.3).  

 

2.4.1 Het belang voor werkgevers 

Met in het achterhoofd de toenemende arbeidsmarktkrapte door vergrijzing en ontgroening 

richten steeds meer organisaties zich op het recruiten en behouden van hoogopgeleide jonge 

zelfstandige professionals. Voor het behouden van deze moeilijk te binden doelgroep is het van 

fundamenteel belang dat managers de hoop, de verwachtingen en de uitdagingen van 

afgestudeerden en hoogopgeleide starters in een vroeg stadium begrijpen, zodat in de wensen en 

behoeften van deze groep voorzien kan worden (Polach, 2004; King, 2003). Zeker ook voor 

kennisorganisaties als Atos Origin, is het van belang om jonge startende professionals aan te 

trekken en aan de organisatie te committeren. Zoals King (2003:6) aangeeft: ‘It would be useful 

for employers to know more about career expectations and experiences of graduates further on 

from graduation in order to develop policies and practices that are effective in attracting, 

motivating and retaining them’. 

 

Het ontwikkelen van beleid dat aansluit bij de verwachtingen en wensen van de Young 

Professionals is zeker van belang sinds er bewijs is dat wanneer de verwachtingen en behoeften 

niet nagekomen worden, dat het dan ten koste kan gaan van de commitment aan de organisatie 

(Wanous et. al. 1992, in Sturges & Guest, 2001). Dit gegeven wordt versterkt doordat we in dit 

onderzoek enerzijds spreken over startende jonge professionals bij wie de sterke 

commitmentbasis met de organisatie nog opgebouwd moet worden (Cohen, 1991; Meyer & 

Allen, 1988 in Sturges & Guest, 2001). En anderzijds doordat we spreken over ‘professionals’ 

die zich meestal sneller committeren aan hun werk en minder snel aan de organisatie zelf.  

 

4.4.2. Terugkijkend op de theoretische verkenning; de behoeften. 

In deze deelparagraaf worden de behoeften van Young Professionals, die naar voren zijn 

gekomen uit de theoretische verkenning, achter elkaar uiteengezet en verder uitgewerkt. De 

onderwerpen die behandeld worden zijn: ontwikkeling, work-life balances, 

doorgroeimogelijkheden, uitdaging & afwisseling, salaris, waardering & feedback, autonomie, 

mentoring en als laatste gezelligheid.  
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� Ontwikkeling 

Eerder hebben we gelezen dat debutanten op de arbeidsmarkt (starters) zeer ambitieus zijn en 

vaak ook een grote motivatie tot leren hebben (van der Heijden, 2003) De jongeren willen graag 

hun brede inzetbaarheid verbeteren en beseffen dat leren en blijven ontwikkelen daarvoor 

belangrijk zijn. ‘Graduate employees are concerned about their employability, as they have 

always been’ (King, 2003: 20).  

Nu we te maken hebben met the new career en je als jongere de verantwoording moet dragen 

voor je eigen carrière, is het belangrijk om employable te blijven en je te ontwikkelen op vak- en 

persoonlijk gebied, daar creëren ze zekerheid mee. Aangezien de nieuwe generatie veel waarde 

hecht aan persoonlijke groei, zullen de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling in een 

bedrijf dan ook zeker belangrijk zijn. 
 
Verwachting 1: 

Naast vakgerelateerde ontwikkeling hechten de Young Professionals ook veel waarde aan 

persoonlijke ontwikkeling. 
 
Niet alleen het feit dat ze starters zijn en hun eigen carrières moeten managen zorgt ervoor dat 

ontwikkeling voor de Young Professionals erg belangrijk is. Zoals de naam al aangeeft zijn de 

meeste jongeren in deze studie ‘nieuwe professionals’. Een kenmerk van deze professional is dat 

hij graag mogelijkheden tot ontwikkeling heeft om bij te blijven met de kennis over het werkveld.  

Zoals we hebben gezien valt of staat de tevredenheid van de Young Professional dus met de 

mogelijkheden tot vakgerichte- en persoonlijke ontwikkeling. Anders gezegd: goede 

ontwikkelingsmogelijkheden zijn ontzettend belangrijk voor het werven, behouden en binden van 

deze doelgroep. Ook King (2003: 18-19) geeft dit aan: ‘the offer to enhance employability does 

seem to be critical to attracting graduates, and failing to deliver that offer may be an important 

key to understanding graduate turnover’. 

 
� Goede work-life balances  

Een ander thema waarvan blijkt dat het belangrijk is voor het managen van behoeften van de 

Young Professionals zijn de mogelijkheden voor het creëren van een goede work-life balance.  

Voorheen was de gedachte dat work-life balances vooral belangrijk waren voor de wat oudere 

werknemers van wie de man, vrouw of kinderen thuis om aandacht verlegen zaten. Echter hecht 

de nieuwe generatie, zoals we eerder gelezen hebben, erg veel belang aan het onderhouden van 

vrienden en familie en is vrije tijd daardoor ook voor de jongere generatie erg belangrijk 

geworden. Een goede werk-privé balans zou voor de Young Professionals zodoende erg 

belangrijk kunnen zijn.  
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Verwachting 2:  

De Young Professionals vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk 
 
Verwachting 3: 

De stelling ‘ik werk om te leven’ wordt meer gewaardeerd dan de stelling ‘ik leef om te werken’. 

 

� Doorgroeimogelijkheden 

Naast mogelijkheden tot ontwikkeling zijn ook de doorgroeimogelijkheden voor de Young 

Professionals belangrijk. Ze willen niet het gevoel hebben dat ze vast zitten aan een rol en het is 

een van de kenmerken van the new career die de jongeren aanhangen. De beloofde 

mogelijkheden voor de toekomst zijn dus erg belangrijk, zelfs meer van belang dan de huidige 

functie waarin ze nu werkzaam zijn. ‘Being stuck in a role or lack of career progression posed a 

threat to the graduates’ commitment to their employer’ (Sturges & Guest, 2001: 457) 

 

� Uitdaging en afwisseling 

Werk moet leuk zijn. Voor Young Professionals betekent dat, dat er genoeg afwisseling en 

uitdaging in het werk moet zitten (Accountemps, 2007). De jongeren willen niet vastzitten aan 

een bepaalde functie, ze willen zich doorontwikkelen, veel ervaring opdoen. Het zijn immers 

ambitieuze starters. ‘The graduates expected and wanted to be given challenging, stimulating and 

enjoyable work. This was far more important for them than, for example, pay, which they 

believed could never compensate for having to do a boring unstimulating job’ (Sturges & Guest, 

2001:452). Wanneer er niet genoeg uitdaging en/of afwisseling in het werk zit, kan dat voor de 

jongeren een reden zijn om op zoek te gaan naar een andere werkgever (Sturges & Guest, 2001). 

Het is voor werkgevers dus van belang om rekening te houden met de uitdaging en afwisseling in 

de werkzaamheden.  

 
� Salaris 

Mensen werken om zichzelf (en hun gezin) in levensonderhoud te kunnen voorzien. Salaris zal 

dus voor elke werknemer enigszins belangrijk zijn. Zoals we in de paragraaf over behoeften 

(§2.3) hebben gezien is er bij elke werknemer wel een extrinsiek element terug te vinden in zijn 

motivatie om te werken. Bij hoog opgeleiden is die extrinsieke motivatiefactor echter vaak tot 

een minimum beperkt en zijn intrinsieke motivatiefactoren meer belangrijk. Geld is dus wel 

belangrijk maar voor de meeste Young Professionals geldt, zoals we hierboven hebben gezien, 

dat ze een uitdagende interessante baan boven salaris plaatsen.  
 

 

 

Verwachting 4: 

Intrinsieke motivatiefactoren als ontwikkeling en uitdaging worden door de Young Professionals 

boven salaris geplaatst. 
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� Waardering & feedback 

Waardering kun je op vele verschillende manieren laten blijken. Managers kunnen complimenten 

geven of kunnen bonussen uitreiken. Ook hier geldt hetzelfde voor de Young Professionals als bij 

het salaris. Waardering hoeft voor hen niet altijd te gebeuren aan de hand van financiële stimuli, 

het kan ook overgebracht worden op een persoonlijke manier, door bijvoorbeeld een compliment 

of een schouderklopje. Zoals ook uit het onderzoek van Sturges & Guest (2001:457) naar voren 

komt: ‘Recognition is more motivating than money’. Managers moeten dus wel de middelen en 

de vaardigheden hebben om de waardering voor de behaalde prestaties uit te kunnen drukken en 

constructieve feedback te kunnen geven.  
 
Verwachting 5: 

Persoonlijke waardering wordt belangrijker gevonden dan waardering in geld. 

 

� Autonomie 

Een van de kenmerken van professionals is dat ze graag veel autonomie hebben in de uitvoering 

van hun werk, ze willen daarin niet belemmerd worden en veel eigen verantwoordelijkheid 

hebben (Auer, 1994). Ook voor de Young Professionals is autonomie dus een belangrijk gegeven 

waar niet aan voorbij gegaan mag worden. Generatie Y wil graag vrijgelaten worden en ruimte 

krijgen voor eigen inzichten en ook voor starters is autonomie erg belangrijk. Het krijgen van 

veel verantwoordelijkheid wordt door starters gezien als een teken van vertrouwen, wat erg 

belangrijk is voor het opbouwen van een goede verstandhouding en binding aan de organisatie.  
 
Verwachting 6: 

Young Professionals hechten veel waarde aan autonomie en eigen verantwoordelijkheid maar 

hebben tegelijkertijd ook  behoefte aan feedback 

 

� Mentoring 

Afgezien van het feit dat de Young Professionals behoefte hebben aan veel autonomie in de opzet 

en uitvoering van het werk en er in deze tijd verwacht wordt dat individuen hun eigen carrières 

managen (new career) en de nieuwe generatie vlot is in het leggen van contacten, hebben Young 

Professionals wel behoefte aan begeleiding door een coach of mentor. Deze mentor kan hen 

helpen met managen van de carrière en het opbouwen van een netwerk. Wanneer de jongeren niet 

begeleid worden kan dat leiden tot ontevredenheid en minder commitment met de organisatie 

(Sturges & Guest, 2001). 
 
Verwachting 7: 

Voor starters is het belangrijk om een mentor te hebben. 
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� Gezelligheid 

Meer dan ooit is ‘gezelligheid op het werk’ en ‘plezier in het werk’ voor de nieuwe generatie 

werknemers belangrijk. Een van de opvallende uitkomsten die Van Steensel (2007) met haar 

onderzoek naar voren bracht, was dat generatie Y van X onder andere verschillen in het feit dat 

de eerste gezelligheid op het werk ziet als een voorwaarde en de tweede het meer als een mooie 

bijkomstigheid ziet. Gezelligheid is van bijkomstigheid naar voorwaarde verschoven (Van 

Steensel, 2007:91). Aangezien wij in dit onderzoek te maken hebben met deze nieuwe generatie, 

generatie Y. Gaan we er vanuit dat ook voor de doelgroep van dit onderzoek gezelligheid op het 

werk erg belangrijk wordt gevonden.  

 

� Overige behoeften 

In de besproken literatuur wordt bij alle genoemde arbeidsbehoeften aangegeven dat ze van 

belang zijn voor de Young Professionals. Naar verwachting zijn niet alle bovengenoemde 

behoeften even belangrijk. Intrinsieke waarden zijn naar verwachting meer van belang dan 

extrinsieke motivatiefactoren. Wanneer een werkgever zijn jonge personeel wil behouden, dan 

dient hij rekening te houden met al deze behoeften en deze tijdig te inventariseren. Wanneer de 

behoeften van deze doelgroep niet voldoende worden bevredigd, gaan ze op zoek naar een andere 

werkgever waarbij er beter in hun wensen en behoeften wordt voorzien. De jongeren zijn zoals 

eerder genoemd erg optimistisch en bovendien is de arbeidsmarkt op dit moment erg gunstig, wat 

het verlaten van een organisatie erg vergemakkelijkt.  
 
Verwachting 8: 

Bij de Young Professionals zijn intrinsieke motivatiefactoren belangrijker dan de extrinsieke. 

 

Tevens is er op basis van verschillende invalshoeken uit de literatuur met betrekking tot 

commitment van medewerkers (Briscoe & Hall, 2006, Auer, 1994, Sturges & Guest, 2001, Van 

Steensel, 2007) een laatste theoretische verwachting over de nieuwe generatie Young 

Professionals opgesteld.  
 
Verwachting 9: 

De Young Professionals binnen Atos Origin ES hebben een grote vertrekintentie. 
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4.4.3.Behoeften versus hr-praktijken 

In deze deelparagraaf wordt de eerste aanzet gegeven in de richting van het praktijkonderzoek. 

Hieronder worden de zojuist besproken behoeften van de Young Professionals schematisch 

weergegeven en worden er voor het onderzoek relevante hr-praktijken aan gekoppeld. Deze 

gegevens vormen de theoretische basis voor de rest van het onderzoek.  

 

Figuur 2 
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2.5.  Van bundels van hr-praktijken naar performance 

 

Om het onderzoeksmodel compleet te maken zal, in dit laatste gedeelte van het theoretisch kader, 

op basis van verschillende theorieën de vertaalslag worden gemaakt van de behoeften en de hr-

praktijken naar organisatiecommitment, tevredenheid, effort en individueel en 

organisatieperformance. 

 

Performance is vaak direct gerelateerd aan de inzet van werknemers. Performance kan immers 

direct worden verbeterd wanneer werknemers harder en slimmer werken. (Guest, 1992 in Gould-

Williams, 2003). Wanneer hr-praktijken aan de behoeften (en verwachtingen) van werknemers 

voldoen, resulteert dat doorgaans in een verhoogde motivatie, jobsatisfactie en commitment van 

de medewerkers (Guest, 1987 in Gould-Williams). Door de inzet van verschillende hr-praktijken 

kunnen organisaties de inspanning van medewerkers dus stimuleren. Deze hr-praktijken dienen 

dan wel aan te sluiten op de wensen en verwachtingen van de medewerkers waar ze op gericht 

zijn (zie § 2.4).  

Vanaf de jaren negentig zijn wetenschappers zich steeds meer gaan richten op bundels van 

human resource praktijken. Met complementaire bundels van hr-praktijken wordt, zo geven zij 

aan, eerder verbeterde organisatieperformance gerealiseerd, dan met losse/individuele hr-

praktijken. (Marchington & Grugulis, 2000; Dyer & Reeves, 1995; Richardson and Thompson, 

1999; Wood, 1999 in Gould-Williams, 2003).  

Samenvattend kan tot dusver gesteld worden dat bundels van hr-praktijken de schakel vormen 

tussen gedragstheorieën, zoals de verwachtingstheorie van motivatie en commitment en 

satisfactie waardoor uiteindelijk betere performance gerealiseerd kan worden. 

 

Julian Gould-Williams (2003) heeft ook onderzoek verricht naar bundels van hr-praktijken en 

performance, alleen hij voegt er nog een belangrijk derde element aan toe: ‘trust’, vertrouwen.  

Hij heeft met zijn onderzoek de relatie tussen hr-praktijken, trust en individuele- en 

organisatieperformance onderzocht. De resultaten van het onderzoek ondersteunden de hypothese 

dat bundels van hr-praktijken in combinatie met trust, ‘key’ factoren zijn die performance van 

organisaties beïnvloeden.  

De trust, het vertrouwen van de werknemers, waar Gould-Williams over spreekt, wordt gevoed 

door het ‘fair’ inzetten van hr-praktijken door de organisatie ten behoeve van de werknemers. 

(Gould-Williams, 2003) Commitment en performance van werknemers is dus niet alleen 

afhankelijk van de beschikbaarheid van hr-praktijken, maar ook van de kwaliteiten die leiders 

hebben om het over te brengen. (Purcell & Hutchinson, 2007). De ervaring van het hr-beleid door 

werknemers is zodoende/namelijk afhankelijk van de interpretatie van de hr-praktijken door de 
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leidinggevenden (Gould-Williams, 2003) en de houding die hij/zij aanneemt bij het inzetten 

ervan (Purcel & Hutchinson, 2007). 

 

Bij veel organisaties zit er een gat tussen het hr-beleid zoals dat op papier staat en de ervaring van 

de hr-praktijken door de werknemers. Voor het dichten van dit gat en het scheppen van goede 

verwachtingen, is een belangrijke rol weggelegd voor de direct leidinggevenden van deze 

werknemers. Het contact met de leidinggevende en het vertrouwen dat deze laat zien in de 

werknemer, wordt als een voorwaarde voor jobsatisfactie gezien. (Gould-Williams, 2003). 

In steeds grotere kringen wordt erkend dat vertrouwen op de werkvloer, workplace trust, een 

kritische factor is om via commitment, effort en satisfactie organisatie performance te kunnen 

verbeteren (Gould-Williams, 2003; George & Jones, 2002). Een slechte relatie met de 

leidinggevenden kan ten gevolge hebben dat een werknemer besluit een nieuwe werkgever te 

gaan zoeken.  

 

De universalistische en de contingentiebenadering kijken beide vanuit een verschillende 

invalshoek naar de literatuur uit deze paragraaf. Vanuit het universalistische perspectief zegt men 

dat er vooraf vastgestelde bundels van hr-praktijken zijn die gezien kunnen worden als ‘best 

practices’ die geschikt zijn in alle industrieën en contexten (Pfeffer, 1994, 1999 in Gould-

Williams, 2003, Boxall & Purcell, 2003, hs. 3). Zelf ben ik voorstander van de 

contingentiebenadering waarbij bundels van hr-praktijken worden geselecteerd op de basis van de 

beste ‘fit’ met de organisatie factoren (Schuler and Jackson, 1987 in Gould-Williams, 2003, 

Boxall & Purcell, 2003, hs. 3 ). De reden waarvoor ik voorstander ben van de laatst beschreven 

benadering is dat ik, samen met vele hr-specialisten van deze tijd, zie dat tussen organisaties en in 

organisaties verschillende behoeften zichtbaar zijn. De hr-praktijken die in mijn onderzoek 

aansluiten op de behoeften van de Young Professionals, sluiten niet per definitie aan op de 

behoefte van de senioren in de organisatie en ook waarschijnlijk niet op de behoeften van lager 

geschoolde leeftijdgenoten. De universalistische benadering is naar mijn idee te generaliserend en 

daarom niet geschikt voor mijn onderzoek.  

 

Op de volgende pagina wordt nogmaals het theoretische model gepresenteerd waarbij op basis 

van de bovenstaande literatuur de aanname wordt gedaan dat:  

 

Wanneer bundels van hr-praktijken ‘fair’ ingezet worden en aansluiten op de behoeften 

van jonge werknemers, dat deze dan meer tevreden zijn over hun baan, ze eerder bereid 

zijn om meer inspanning te leveren en ze zich meer verbonden voelen met de organisatie 

waardoor uiteindelijk de organisatie betere performance kan leveren. 
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Figuur 3. 

  

 

 

 

 

2.6.   Verwachtingen vanuit de literatuur 

 

1. Naast vakinhoudelijke ontwikkeling hechten de Young Professionals ook veel waarde aan 

persoonlijke ontwikkeling. 

2. De Young Professionals vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk.  

3. De stelling ‘ik werk om te leven’ sluit meer aan bij de visie van Young Professionals dan 

de stelling ‘ik leef om te werken’. 

4. Intrinsieke motivatiefactoren als ontwikkeling en uitdaging worden door de Young 

Professionals boven salaris gewaardeerd. 

5. Persoonlijke waardering wordt belangrijker gevonden dan waardering in geld. 

6. Young Professionals hechten veel waarde aan autonomie maar hebben tegelijkertijd 

behoefte aan feedback. 

7. Voor starters is het belangrijk om een mentor te hebben.  

8. Bij Young Professionals zijn intrinsieke motivatiefactoren belangrijker dan de extrinsieke. 

9. Young Professionals hebben een redelijk grote vertrekintentie. 
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3.  Hoofdstuk: 

 Verantwoording van de opzet en uitvoering van het onderzoek 
 

 

In dit hoofdstuk wordt een verantwoording gegeven van de methodische aspecten van het 

onderzoek. Zoals blijkt uit de onderstaande centrale vraag vormt de jonge generatie professionals 

in de organisatie de doelgroep voor het onderzoek. 

 

Wat zijn de arbeidsgerelateerde behoeften van Young Professionals binnen Atos Origin ES en in 

hoeverre sluiten de hr-praktijken van de organisatie daarbij aan? 

 

De doelstelling van het onderzoek is om de attitudes van de Young Professionals, die werkzaam 

zijn voor de organisatie, te inventariseren en de organisatie aanbevelingen te kunnen doen. In het 

onderzoek wordt daarom gezocht naar concrete kennis die het beste te verkrijgen is door middel 

van een enquête.  

Echter is er in de wetenschap, zoals eerder aangegeven, nog weinig bekend over de nieuwe 

generatie jonge werknemers. Om die reden is het praktijkonderzoek gestart met een aantal 

explorerende interviews als basis voor  het formuleren van verwachtingen, om gericht een 

vragenlijst op te kunnen stellen en de theorie in het theoretisch kader verder uit te kunnen 

werken. 

In dit hoofdstuk over methoden en technieken zullen allereerst de centrale concepten uit de 

onderzoeksvraag worden gedefinieerd (§1) en geoperationaliseerd (§2). Vervolgens wordt er een 

paragraaf gewijd aan de onderzoekspopulatie en de responsgroep (§3). Vervolgens zal er 

aandacht geschonken worden aan de verschillende dataverzamelingsmethoden (§4) en de data 

analyse daarvan (§5). Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een paragraaf (§6) over de 

validiteit en betrouwbaarheid en de statistische verantwoording (§7) van het onderzoek. 

 

 

3.1.  Definiëring 

 

Young Professionals zijn in verband van dit onderzoek jonge, hoger opgeleide IT-experts in de 

leeftijdscategorie van 21 tot en met 27 jaar, die beschikken over een HBO of WO diploma en 

werkzaam zijn bij Atos Origin Enterprise Solutions. (Steensel, 2007) 

 

Onder behoeften wordt verstaan de werkgerelateerde wensen en behoeften die de motivatie en 

inzet van de jonge generatie werknemers sturen (Rainey, 2003). 
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In het kader van dit onderzoek wordt onder de hr-praktijken verstaan: de personeelsinstrumenten 

waar Atos Origin Enterprise Solutions beschikking over heeft en de manier waarop 

leidinggevenden deze instrumenten ‘fair’ inzetten ten behoeve van de behoeften en het 

commitment van de Young Professionals in de organisatie (Purcell and Hutchinson, 2007) 

 

Om te onderzoeken in hoeverre de bovengenoemde HR-praktijken aansluiten bij de behoeften 

van de Young Professionals, zal door middel van een enquête op basis van een 5-puntsschaal aan 

de jongeren gevraagd worden hun mening te geven over enkele hr-instrumenten waarvan uit de 

literatuur blijkt dat deze van toepassing zijn op de doelgroep. 

 

 

3.2.  Operationalisering 

 

In deze paragraaf worden de centrale begrippen uit de onderzoeksvraag, de hr-praktijken en 

behoeften nader geoperationaliseerd.  

 

Hr-praktijken 

Op basis van uitgebreid literatuuronderzoek en de explorerende interviews vooraf, is bepaald dat 

de volgende hr-praktijken van belang zijn voor de doelgroep van dit onderzoek: 

 

� Projecten en werkzaamheden 

� Opleiding en ontwikkeling 

� Leiderschap 

� Mentoring 

� Work-life balances 

� Salaris & bonussen 

� Feedback & waardering 

� Organisatie communicatie 

 

Elke van deze hr-praktijken bestaat uit een x aantal items die gegroepeerd zijn in subschalen die 

samen weer de totaalschaal van de hr-praktijk vormen. Figuur 4 op de volgende pagina geeft deze 

onderverdeling grafisch weer met gebruik van een voorbeeld. De concrete invulling van deze hr-

praktijken vind je terug in de vragenlijst die in de bijlage is opgenomen (bijlage IV). Op basis van 

die vragen in de vragenlijst zijn uiteindelijk de behoeften van de Young Professionals 

vastgesteld. 
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Figuur 4:  

 

 

Behoeften 

Een veel voorkomende manier om de behoeften vast te leggen is om bij elk item in de vragenlijst 

allereerst te vragen naar de mate waarin zij het belangrijk vinden om vervolgens te vragen naar 

de tevredenheid over dat item. Wanneer iets belangrijk wordt gevonden maar men er in mindere 

mate tevreden mee is, dan wordt er onvoldoende in een behoefte voorzien. Aangezien we in dit 

onderzoek te maken hebben met een specifieke doelgroep jongeren (generatie Y), die mijn 

inziens een dergelijke constructie oninteressant en demotiverend vindt, is voor een andere aanpak 

gekozen om veelvuldige uitval tijdens de vragenlijst te voorkomen.  

 

Bij elk van de hierboven onderscheiden hr-praktijken (schalen) zijn er, in het geval van een 

redelijk homogeen begrip, tenminste twee items over belangrijkheid gesteld om een voldoende 

inzicht te krijgen in het concept. Bij een meer complex onderdeel zijn er drie of waarnodig vier of 

vijf vragen over belang/behoefte gesteld omdat het anders het onderwerp niet voldoende dekking 

geeft.  

Ook op het gebied van tevredenheid zal het aantal vragen per onderdeel variëren. Uit de 

explorerende interviews en de literatuur is namelijk gebleken dat er meerdere vragen gesteld 

moeten worden om voldoende in te kunnen zoemen op de verschillende aspecten van het 

onderdeel.  

 

 

3.3.  Populatie en respons 

 
Populatie 

Het onderzoek is uitgevoerd bij Atos Origin Enterprise Solutions waar 165 Young Professionals 

werkzaam zijn. Deze jongeren zijn werkzaam in zes verschillende IT-afdelingen en vormen 

samen de doelgroep voor dit onderzoek.  
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De enquête is uitgezet onder de gehele populatie. De reden waarom niet voor een steekproef is 

gekozen is simpel. Gezien de gemiddelde respons van een enquête maar 20 procent is 

(Schomaker, 1999) en er maar 165 respondenten beschikbaar zijn, moet gebruik gemaakt worden 

van de gehele populatie om het onderzoek valide te laten zijn. De respons bij medewerker 

tevredenheidonderzoeken (MTO) in de organisatie ligt rond de 60 procent. Om die reden 

verwacht ik met deze enquête ongeveer 90 Young Professionals te bereiken. 

Uiteindelijk was de operationele populatie om verschillende redenen (langdurige ziekte, 

zwangerschapsverlof, overplaatsingen en uittreding) iets kleiner dan 165, namelijk 149 jonge 

professionals.  

 

Respons 

De vragenlijst is verspreid onder alle Young Professionals van Enterprise Solutions. Van de 149 

benaderde respondenten zijn er 117 aan de enquête begonnen, dat is maar liefst 79%. De hoge 

respons is bemoedigd door het veelvuldige contact met de doelgroep en het onderwerp van het 

onderzoek. Van deze respondentengroep is de verdeling man - vrouw 106 tegenover 11. Van de 

117 respondenten is er gaandeweg het onderzoek helaas een aantal afgevallen (zie tabel 6 § 

5.6.2). Desondanks hebben 102 respondenten de vragenlijst in zijn geheel ingevuld. Dat is 69% 

van het totaal aantal jongeren dat de enquête opgestuurd heeft gekregen. Dit is een bijzonder 

hoge respons, die rechtvaardigt dat de resultaten voor de hele populatie gelden.  

In de respondentgroep is een grote spreiding zichtbaar tussen de geboortejaren (1981-1986). De 

grootste groep is echter geboren in het jaar 1981. Opvallend is dat het aantal respondenten afloopt 

samen met het geboortejaar. Met betrekking tot het opleidingsniveau kan gezegd worden dat alle 

respondenten een HBO of WO studie hebben afgerond. In de onderzoeksgroep bevinden zich 84 

Young Professionals die afkomstig zijn van het HBO, 29 die een universitaire opleiding hebben 

afgerond en drie respondenten geven aan een HBO-Master of een diploma op Hogeschool België 

behaald te hebben. Voor 79 respondenten (68%) is de huidige baan bij Atos Origin Enterprise 

Solutions ook tevens de eerste volledige baan na het afronden van de studie. Gemiddeld werken 

de jongeren circa twee jaar bij Atos Origin. Verder is iets minder dan de helft (46%) van de 117 

respondenten samenwonend of gehuwd.  

 

Missing Values 

De vragenlijst is zo opgesteld dat alle items op een pagina ingevuld moeten worden voordat naar 

de volgende pagina geklikt kan worden, zodoende zijn er binnen de onderdelen geen onnodige 

missing values. Wel was het mogelijk om de vragenlijst voortijdig af te sluiten en later verder af 

te maken waardoor er wat missing values zijn ontstaan. Zoals aangegeven zijn er gedurende de 

vragenlijst dan ook enkele respondenten (15) voortijdig afgehaakt. Oorzaak hiervoor zou 
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desinteresse, tijdgebrek of vergetelheid kunnen zijn. Door deze missing values is er een 

responsverschil zichtbaar gaandeweg de verschillende onderdelen waardoor de N bij de eerste 

onderdelen van de vragenlijst groter is dan bij de latere onderdelen.  

 

 

3.4.  Dataverzamelingsmethoden 

 

De dataverzameling heeft op drie verschillende manieren plaatsgevonden. Namelijk, 

literatuuronderzoek (5.4.1), voorbereidend kwalitatief onderzoek (5.4.2) en kwantitatief 

onderzoek door middel van een enquête (5.4.3). 

 

3.4.1.  Literatuuronderzoek 

Voorafgaand aan het empirisch onderzoek is uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende 

concepten uit de literatuur die te maken hebben met het onderwerp. Zo is er op basis van 

literatuur gekeken wat er wordt verstaan onder het begrip Young Professional en welke 

kenmerken deze doelgroep heeft. Vervolgens is er vanuit verschillende artikelen over de 

generatie Y (Van Steensel, 2007), starters (Kluytmans & Vermaas, 2001), professionals (Auer, 

1994; Schomaker; 1999) en carrièrepaden (Briscoe & Hall, 2005, 2006) gekeken naar hetgeen 

Young Professionals belangrijk vinden in een baan en welke arbeidsgerelateerde behoeften zij 

hebben. Om de vertaalslag naar de doelstelling van het onderzoek te maken, is er op basis van de 

literatuur van Julian Gould-Williams (2003) een onderzoeksmodel opgesteld. Als deze 

bevindingen zijn in het theoretisch kader verwerkt.  

 

3.4.2.  Explorerende interviews en observaties 

Voorafgaand aan de enquête zijn, ter inventarisering van het probleem, acht explorerende 

interviews met Young Professionals gehouden. De semi-gestructureerde interviews werden 

gehouden op basis van een topiclijst (bijlage) en namen gemiddeld 30 minuten in beslag. Aan de 

hand van deze interviews, zijn de verschillende concepten uit het theoretisch kader 

geconcretiseerd, getest en waar nodig verder aangevuld. Tevens is geïnventariseerd welke 

arbeidsgerelateerde behoeften de jongeren binnen Atos Origin hebben en in hoeverre ze daar op 

dit moment tevreden over zijn. De interviews dienen via deze weg dus ook als input voor de 

vragenlijst en het opstellen van de verwachtingen.  

Voor deze interviews zijn acht respondenten aselect gekozen uit de doelgroep (Baarda e.a. 2005) 

Bij de selectie van de steekproef is rekening gehouden met het feit de jongeren uit de doelgroep 

werkzaam zijn op verschillende afdelingen. Van elke afdeling is minimaal één Young 
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Professional in de steekproef vertegenwoordigd om rekening te kunnen houden met de mogelijke 

diversiteit van behoeften in samenhang met de afdeling.  

Door het afnemen van de interviews werd er tegelijkertijd ook draagvlak gecreëerd voor het 

verdere onderzoek  

 

Gedurende het onderzoek zijn tijdens het werk ook informele observaties gedaan op 

verschillende flexplekken van de afdeling ES. ‘Participerende observatie is het proces waarin een 

onderzoeker een veelzijdige en relatief lange relatie met een gemeenschap tot stand brengt en 

onderhoudt in een natuurlijke setting met het doel wetenschappelijke kennis over die 

gemeenschap te ontwikkelen’. (Boeije, 2005: 29) 

 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de observaties die verricht zijn op een minder 

gestructureerde manier hebben plaatsgevonden in een informele setting.  

 

3.4.3. Kwantitatief onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is inzichten bieden in de behoeften van Young Professionals binnen 

Atos Origin Enterprise Solutions en de mate van aansluiting van de hr-praktijken daarbij. De 

beste manier om deze doelstelling te behalen en de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is 

door middel van een enquête. Een enquête wordt ook wel aangeduid als een breedte-onderzoek. 

De nadruk ligt bij een dergelijk onderzoek meer op de representativiteit en de frequentie waarin 

bepaalde verschijnselen voorkomen, dan op het inzicht in de complexiteit van een bepaalde 

problematiek.  

Een enquête vereist dat gegevens over een relatief groot aantal onderzoekseenheden worden 

verzameld. De onderzoekspopulatie van 149 eenheden is hier voldoende voor.  

Het opstellen van een goede enquête vereist veel voorkennis over het onderwerp. Door middel 

van uitgebreide literatuurstudie, aangevuld met informatie uit de explorerende interviews is een 

vragenlijst opgesteld. Bij verschillende onderwerpen uit de vragenlijst is gebruik gemaakt van 

vragen uit bestaande vragenlijsten (Van Wijk (2002), Schomaker (1999) en het MTO (2006) van 

Atos Origin). 

De vragenlijst is opgesteld en verstuurd via een online enquêtetool op het web. 

(www.questionpro.com). Het invullen en versturen van de vragen werd hierdoor gemakkelijker, 

wat mogelijk een positieve impuls heeft gegeven aan de respons.  

De meeste vragen in de vragenlijst zijn gesteld op een 5-punts Likert schaal. De respondent is 

daarbij gevraagd naar een bepaalde mate van instemming met stellingen met betrekking tot 

persoonskenmerken, behoeften en tevredenheid (zie bijlage voor de gehele vragenlijst). 



 

  Masterscriptie Stephanie Willems

  
43 

Daarnaast bevat de vragenlijst open- en gesloten vragen en een vraag waarbij een rangorde 

bepaald moet worden.  

 

 

3.5.   Data-analyse 

 

3.5.1.  Analyse explorerende interviews & observaties 

Aan de hand van bandmateriaal van de gesprekken met de acht geïnterviewde Young 

Professionals, zijn de kwalitatieve interviews nader uitgewerkt en geanalyseerd. De basis 

hiervoor waren de vooraf opgestelde topics voor de interviews (zie bijlage II). Uit de analyse van 

de explorerende interviews moest blijken of de informatie verkregen uit deze gesprekken 

omgezet konden worden in een kwantitatieve methode voor onderzoek. Uit de data van de 

interviews kwam een laag ambivalentieniveau naar voren. Daarom is ervoor gekozen om het 

onderzoek voor te zetten met behulp van een kwantitatieve methode, waarmee de hele doelgroep 

bereikt kan worden.  

De analyse van de interviews heeft tevens de volgende verwachtingen opgeleverd: 

 

1. Jongeren die niet op een project zitten zijn over het algemeen minder tevreden met hun 

werkgever 

2. Jongeren die vinden dat ze een slechte begeleiding (mentor) hebben gehad, zijn over het 

algemeen minder tevreden. 

3. Salaris is vooral belangrijk wanneer de Young Professionals vinden dat ze niet 

marktconform beloond worden. 

4. Young Professionals die langer in dienst van de organisatie zijn, hebben minder behoefte 

aan een mentor dan Young Professionals die relatief kort in dienst zijn. 

5. De behoeften op het gebied van ontwikkeling worden niet voldoende ingevuld 

6. Jongeren van alle afdelingen zijn tevreden over de gezelligheid 

7. Op het gebied van communicatie zijn de jongeren het minst tevreden over de 

communicatie over projecten. 

8. Ook de manier/wijze van communiceren door de Peoplemanager wordt door de Young 

Professionals slecht beoordeeld.  

9. Samenwonenden/gehuwden hechten meer belang aan goede work-life balances dan niet 

samenwonenden/gehuwden. 
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3.5.2. Analyse kwantitatieve methoden 

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvragen, deelvragen en de verwachtingen, is er op basis 

van literatuur en de gegevens uit de explorerende interviews een vragenlijst voor de enquête 

opgesteld die uitgezet is onder de gehele populatie van het onderzoek. De ingevulde vragenlijsten 

zijn gecodeerd en verwerkt in SPSS 16.0. Hiermee zijn de in het volgende hoofdstuk beschreven 

statistische analyses gedaan. Door het gebruik van de online enquêtetool, die de data aanlevert in 

Excel, konden de gegevens gemakkelijk en zonder fouten naar SPSS worden getransporteerd.   

Voor de analyse van het kwantitatieve deel is een analyseplan opgesteld, dat in zijn geheel is 

opgenomen in de bijlagen (V). De analyse is gericht op de mate waarin Young Professionals de 

hr-praktijken belangrijk vinden en de mate waarin de jongeren tevreden zijn over deze praktijken. 

Deze hr-praktijken zijn onderverdeeld in subschalen die gezamenlijk het construct van die hr-

praktijk meten en bestaan uit een serie items. De verantwoording van de betrouwbaarheid van de 

subschalen bevind zich in bijlage VI. 

Met behulp van frequenties, kruistabellen en gemiddelden wordt vastgesteld in hoeverre en op 

welke gebieden er wel of niet een ‘fit’ is tussen de (onderdelen van de) hr-praktijken en de 

behoeften van de Young Professionals. Hierbij worden ook de verbeterpunten met betrekking tot 

het hr-beleid zichtbaar. Behalve de analyse van de hoofd- en deelvragen zijn er naast de 

genoemde analysemethoden ook T-toetsen en Correlaties gebruikt om antwoord te kunnen geven 

op de verwachtingen die naar voren zijn gekomen uit de explorerende interviews.  

 

3.5.3.  Analyse groepsdiscussie 

Na de analyse van het kwantitatief onderzoek is er nog een laatste kwalitatief aspect aan het 

onderzoek toegevoegd. De groepsdiscussie of focusgroep die hier bedoeld wordt, heeft 

plaatsgevonden met vier Young Professionals enerzijds en vier Human Resource Officers en 

Peoplemanagers anderzijds. Tijdens deze twee bijeenkomsten zijn de resultaten van het 

kwantitatief onderzoek besproken, met als doel de resultaten beter te kunnen interpreteren, meer 

concrete aanbevelingen te kunnen doen naar de organisatie toe en de validiteit en 

betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen. 

 

 

3.6.  Validiteit en Betrouwbaarheid 

 
Om dit onderzoek zo betrouwbaar en valide mogelijk te krijgen, zijn de volgende zaken in acht 

genomen: 

1. Er zijn halfgestructureerde interviews afgenomen om de onderdelen in vragenlijst 

volledig te laten zijn. 
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2. Gebruik van een online enquête; het heeft voordelen zoals foutenreductie en hogere 

respons. 

3. De vragen zijn zo opgesteld dat ze niet suggestief zijn en enkel eenzijdig te interpreteren 

zijn.  

4. De vragenlijst bevat controlevragen die andersom gecodeerd zijn.  

5. Volledige anonimiteit wordt gewaarborgd. 

6. De vragenlijst is getest door een aantal testpersonen. 

7. De gehele populatie jongeren is genomen; genoeg respondenten. 

8. De responsgroep is getest op haar representativiteit ten opzichte van de populatie. 

9. Er is gekeken naar de mate waarin de test meet wat hij zou moeten meten. 

10. De subjectiviteit wordt verminderd door achteraf interviews met managers te houden, de 

mate van selfreport wordt er enigszins uitgefilterd.  

 

Wanneer de interne validiteit van het onderzoek gewaarborgd is, is het toegestaan om op basis 

van de datagegevens uitspraken te doen over de gehele populatie. Een respresetativiteitstest is 

daarvoor noodzakelijk.  

 

3.6.1. Representativiteit van de responsgroep 

Om de interne validiteit aan te tonen is er een representativiteitstoets gedaan. Deze toets rekent 

het statistische verschil uit tussen de responsgroep en de totale populatie. Wijst deze toets uit dat 

er een significant verschil is tussen deze twee groepen, dan is de responsgroep niet representatief. 

De test kijkt dus naar het absolute verschil en de verhouding tussen populatie en responsgroep en 

kijkt niet naar de relatieve cijfers (%). 

 
Figuur 5 

Achtergrond Categorieën Frequentie in populatie  Frequentie in respons Chi
2
 

     (N=149)   (N=117)   (a=0.05)* 

Geslacht Man   133   106    

 Vrouw   16    11   s 

 Totaal  149   117 

Geboortejaar Categorieën Frequentie in populatie Frequentie in respons Chi
2
 

 1981  52   41   

 1982  44   32 

 1983  28   21 

 1984  19   16   n.s. 

 1985   5    3 

 1986   1    1 

 Anders   /    3 
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Afdeling Categorieën Frequentie in populatie Frequentie in respons Chi
2
 

 Bi/crm  35   25 

 Ecm  20   13 

 Pbs  16   11 

 Sap  38   37   n.s. 

 Tubs   5    5 

 Ta  35   24 

 Anders   0     2 

 Totaal  149   117 

*Zie bijlage VII voor de nadere berekeningen van de representativiteit. 

 

Wanneer de responsgroep niet representatief blijkt te zijn, dan zullen de resultaten van een verder 

statistisch onderzoek, hoe nauwkeurig ook uitgevoerd, minder betrouwbaar zijn, om niet te 

zeggen misleidend. In figuur 5 is de significantie van de categorieën bepaald op een standaard 

betrouwbaarheidsniveau van α 0,05 (95%). 

In de tabel zijn de frequentie in de populatie en de frequentie in de respons naast elkaar gezet en 

is de representativiteit berekend: 

 

Geslacht: Niet representatief 

Geboortejaar: Representatief 

Afdeling: Representatief 

 

De verhouding man – vrouw binnen de responsgroep is vrijwel dezelfde als die binnen de 

populatie. Echter volgens deze strikte toets is de verdeling van de responsgroep naar geslacht net 

niet representatief. Voor mijn onderzoek is dit niet echt een probleem aangezien ik toch niet van 

plan was geslacht als onafhankelijke variabele op te nemen. Het aantal vrouwen in de populatie is 

dusdanig laag waardoor toeval- en kansfactoren teveel invloed kunnen hebben.  

Met deze toets heb ik aangetoond dat ik met de verzamelde data uitspraken mag doen over alle 

Young Professionals binnen Atos Origin Enterprise Solutions. 

 

3.6.2. Betrouwbaarheid van de vragenlijst 

De verschillende schalen en items uit de vragenlijst zijn geconstrueerd op basis van verschillende 

onderzoeken en inzichten uit de explorerende interviews. Aangezien er geen bestaande schalen 

worden gebruikt is het van groot belang de schalen (onderdelen) in de vragenlijst aan nadere 

inspectie te onderwerpen.  

 

De tabel op de volgende pagina rapporteert de betrouwbaarheid van de diverse schalen die in de 

vragenlijst opgenomen zijn. De betrouwbaarheid van een schaal is voldoende wanneer het een 



 

  Masterscriptie Stephanie Willems

  
47 

minimum alpha (α) van .60 heeft. Deze betrouwbaarheid is ook meteen een voorwaarde voor 

validiteit van onderdelen van de vragenlijst.  

Wanneer een onderdeel een alfa heeft van α < .60 kunnen de items niet als één schaal 

samengenomen worden omdat er dan niet vanuit gegaan mag worden dat ze hetzelfde begrip 

meten. Deze items zijn onafhankelijk van elkaar bekeken en geanalyseerd. De betrouwbaarheid 

van de schalen is in het algemeen goed, echter zes gevallen (waarvan vier over het belang van 

een bepaalde hr-praktijk) hebben een lage alpha.  

 
Figuur 6.  

Onderdeel/Schaal   Aantal Items  Alpha (α)      (N) 

A. Belangrijkheid Peoplemanager 6   .699   114 

A. Tevredenheid Peoplemanager 16   .919   114 

B. Belangrijkheid Coaching  2   .727   114 

B. Tevredenheid Coaching*  4   .933     38 

C. Belangrijkheid Ontwikkeling 4   .764   110  

C. Tevredenheid Ontwikkeling 10   .821   110 

D. Belangrijkheid Werkzaamheden 2   .552   109 

D. Tevredenheid Werkzaamheden 7   .886   109 

E. Belangrijkheid Gezelligheid 2   .144   106 

E.Tevredenheid Gezelligheid  5   .688   106 

F. Belangrijkheid Autonomie  3   .687   104 

F. Tevredenheid Autonomie*  6   .491   104 

G. Belangrijkheid WLB II  3   .692   104 

G. Tevredenheid WLB*  8   .574   104 

H. Belangrijkheid Salaris*  2   .325   104 

H. Tevredenheid Salaris  4   .897   104 

I. Belangrijkheid Feedback*  4   .449   104 

I. Tevredenheid Feedback  7   .610   104 

J. Belangrijkheid Organisatie  3   .704   104 

J. Tevredenheid Organisatie  7   .831   104 
* De N bij Coaching is opvallend laag aangezien daar een zesde antwoordcategorie n.t.v. aan toe was gevoegd en enkel 

de schalen 1-5 meegenomen zijn in dit schema. 

 

Om de schalen met een te lage alpha toch als schaal te mogen interpreteren, is het statistisch 

verantwoord om de meest afwijkende items binnen de schaal te verwijderen.  

Voor twee onderdelen uit de bovenstaande tabel dit mogelijk; Autonomie en Work-life balances.  

 

Door bij tevredenheid over autonomie de items ‘anderen beoordelen de kwaliteit van mijn werk 

(7)’en ‘anderen houden toezicht op mijn werk (8)’ te verwijderen ontstond een nieuwe alpha van 

.695. Bij verdere totaalberekeningen is gewerkt met deze schaal zonder de twee genoemde items.  



 

  Masterscriptie Stephanie Willems

  
48 

In het schema zie je dat ook de tevredenheid over de Work-Life Balances (WLB) een te lage 

alpha geeft. Deze is berekend op basis van acht items uit de vragenlijst. Door het item ‘reistijd’ 

niet mee te nemen in de berekening, wordt op basis van zeven vragen toch een alpha behaald van 

.607, voldoende voor de betrouwbaarheid. Ook hier zal bij verdere berekeningen omtrent de 

totaalschaal gewerkt worden zonder het item reistijd.  

Voor de overige begrippen uit figuur 6 werkzaamheden, gezelligheid, salaris en feedback is het, 

vanwege het aantal items of de complexiteit ervan, niet mogelijk om met het verwijderen van 

items een alpha te verkrijgen van α >.60. Deze begrippen kunnen hierdoor niet als schaal worden 

gerapporteerd maar zullen per begrip apart besproken worden. 

 
Figuur 7: Aanpassingen betrouwbaarheidsanalyse van de vragenlijst 

Onderdeel    Aantal Items  Alpha (α)      (N) 

F. Belangrijkheid Autonomie  3   .687   104 

F. Tevredenheid Autonomie  4   .695   104 

G. Belangrijkheid WLB II  3   .692   104 

G. Tevredenheid WLB  7   .607   104 

 

Zoals we bij de operationalisatie van het begrip hr-praktijk hebben besproken, vallen alle hr-

praktijken uiteen in verschillende onderdelen; subschalen, die los van elkaar geanalyseerd 

worden in het hoofdstuk resultaten. Ook deze subschalen zijn getoetst op hun betrouwbaarheid. 

De toetsen hiervan zijn in de bijlagen opgenomen.  

 

 

3.7. Statistische Verantwoording 

 

In deze paragraaf worden de statistische stappen besproken die ertoe hebben geleid dat er op een 

wetenschappelijk verantwoorde wijze conclusies getrokken mogen worden uit de gegenereerde 

data van het onderzoek.  

 

Klassenverdeling onafhankelijk variabelen 

Onderzoeksvariabelen uit de vragenlijst zijn onder te verdelen in onafhankelijke variabelen en 

afhankelijke variabelen. De onafhankelijke variabelen zijn in dit geval de persoonskenmerken 

van de respondenten, te weten:  

 

- Geslacht 

- Geboortejaar 

- Vooropleiding 

- Aantal dienstjaren 

- Samenwonend/gehuwd 
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- Afdelingen 

- Project 
 

Voor het doen van verantwoorde uitspraken ten aanzien van het onderzoek zijn de 

frequentieverdelingen van de diverse variabelen alsmede de gemiddelde waarden en de 

standaarddeviaties van belang. Indien het aantal respondenten niet evenredig over de variabelen 

is verdeeld, zijn de onafhankelijke variabelen (persoonskenmerken) in klassen verdeeld om 

verantwoord verdere statistische analyses te mogen doen. 

Het totaaloverzicht naar de verdeling in klassen is in de tabel hieronder weergegeven. 

 

Figuur 8: 

Persoonskenmerk Klassen:    

 I II III IV 

- Geslacht Man Vrouw / / 

- Geboortejaar 1981 t/m 1982 1983 t/m 1986 / / 

- Vooropleiding HBO WO / / 

- Dienstjaar 2003 t/m 2006 2007 t/m 2008 / / 

- Samenwonend Samenwonend Niet samenwonend / / 

- Afdeling Bi/crm Sap Ta Overig 

- Project Project Niet op project / / 

 

Herverdeling antwoordcategorieën. 

Zoals in paragraaf 3.2 wordt aangegeven, worden in de vragenlijst een aantal schalen gebruikt 

(bestaande uit een x-aantal items). Om de spreiding over verschillende antwoordcategorieën te 

tonen, wordt vaak gebruik gemaakt van frequentieverdelingen. Omdat bij frequenties van 

schaalconstructies de gemiddeldes op de schalen worden berekend, komen er geen mooie ronde 

getallen uit.  

Om deze reden zijn alle antwoorden op de totaalschalen in drie categorieën onderverdeeld, 

namelijk:
1
 

 

1 = < 2,5 onbelangrijk 

2 = 2,5 -3,5 niet belangrijk/onbelangrijk 

3 = > 3,5 belangrijk 

 

Vaststellen van belang 

Voorafgaand aan het onderzoek is een analyseplan opgesteld. In dat plan is opgenomen dat een 

hr-praktijk of hr-onderdeel voor dit onderzoek belangrijk bevonden wordt wanneer meer dan 

                                                 
1
 NB. Deze verdeling is van origine een 5/puntsschaal. De respondenten die gemiddeld precies een 2,5 of een 3,5 

scoren, horen bij de middelste categorie.  
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60% van de respondenten het onderdeel met een vier (mee eens) of een vijf (helemaal mee eens) 

zou beoordelen. Dit is het model waarmee het belang wordt gemeten. Tijdens de analyse van de 

resultaten is echter gebleken dat bij een criterium van 60% alle hr-praktijken en hr-onderdelen 

belangrijk worden gevonden. Om toch onderscheid te kunnen maken tussen de mate van belang 

van de verschillende hr-onderdelen, hebben we hetzelfde principe gehanteerd (>60% is 

belangrijk) maar is de schaal voor de analyse enigszins aangepast. Het onderscheid is gemaakt op 

basis van de mediaan van de gemiddelde scores op het belang van alle hr-onderdelen (4,19). Door 

deze onderverdeling valt circa 50% van de hr-onderdelen in de categorie belangrijk en 50% van 

de hr-onderdelen in de categorie zeer belangrijk. Bovendien is het naar mijn mening niet gewenst 

dat één uitschieter effect kan hebben op resultaten van het onderzoek, zoals bij het gemiddelde 

van de gemiddeldes het geval zou zijn. Een mediaan zorgt voor mijn onderzoek voor een goede 

eerlijke onderverdeling. 

 

Vaststellen van de aansluiting van de hr-praktijken bij de behoeften  

De aansluiting van de hr-praktijken bij de behoeften van de Young Professionals wordt gemeten 

door het verschil te berekenen tussen het belang en de tevredenheid (Gem. belang – Gem. 

tevredenheid). Een hr-praktijk voorziet in de behoeften wanneer het gemiddelde belang kleiner is 

dan de gemiddelde tevredenheid, bij de bovenstaande berekening moet er dan een negatief getal 

uitkomen. Uit de resultaten is gebleken dat een hr-praktijk nooit volledig aansluit bij de behoefte 

van de Young Professionals. Om onderscheid te kunnen maken in de mate waarin een hr-praktijk 

aansluit bij de behoeften van Young Professionals is ook hier de analyse wat aangepast. 

Verschillen met een grootte van ≤ 0,8 wordt in deze studie gezien als relatief kleine verschillen 

tussen belang en tevredenheid. Alle verschillen met een grootte van 0,8 of hoger worden gezien 

als grote verschillen tussen belang en tevredenheid.  

Wanneer we de laatste twee onderdelen van deze statistische verantwoording combineren, kan 

het volgende schema worden opgesteld: 

 
Figuur 9:  

 
 

KLEIN VERSCHIL 

≤ 0,8 

 

GROOT VERSCHIL 

> 0,8 
 

ZEER BELANGRIJK 

> 4,19 

 
 
 

 
 

 

BELANGRIJK 

≤ 4,19 

 

 
  

 

 

Dit schema zal toegepast worden op de resultaten in paragraaf 3 van het volgende hoofdstuk.  
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4. Hoofdstuk:  

 Onderzoeksresultaten 
 

 

Nadat in hoofdstuk 1 het onderwerp van deze studie is geïntroduceerd, de achtergrond ervan is 

geschetst, de relevantie van het onderzoek is aangegeven en de probleemstelling is neergezet, zijn 

in hoofdstuk 2 verschillende theoretische concepten behandeld die inzichten hebben geboden in 

de arbeidsgerelateerde behoeften van de nieuwe generatie Young Professionals. In hoofdstuk 3 is 

de verantwoording van de opzet en uitvoering van het onderzoek aan de orde gekomen waarin 

ondermeer de opbouw van de vragenlijst en de clustering van vragen tot werkbare schalen werd 

behandeld. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktijkonderzoek geanalyseerd. In §1 

wordt aandacht besteed aan de relevante hr-praktijken van dit onderzoek. Deze hr-praktijken en 

onderdelen worden in §2 uitgebreid besproken. In §3 worden vervolgens alle gegevens met 

betrekking tot het belang en de tevredenheid van de onderzochte hr-onderdelen gecombineerd. 

De kenmerken van de Young Professionals staan centraal in §4 van het resultatenhoofdstuk. In de 

voorlaatste paragraaf (§5) zijn de resultaten uit de focusgroepen opgenomen en in de laatste 

paragraaf (§6) staan alle antwoorden op de verwachtingen uit de literatuur en de interviews 

systematisch bij elkaar.  

 

 

4.1. De relevante hr-praktijken 

 

Vanuit de literatuur zijn verschillende behoeften naar voren gekomen die in het theoretisch kader  

gekoppeld zijn aan verschillende hr-praktijken. Deze theoretische uiteenzetting is aangevuld met 

informatie over behoeften uit de explorerende interviews. Hieronder wordt een schematisch 

overzicht gegeven van de hr-praktijken die relevant lijken voor dit onderzoek.  

 
Figuur 10: 

 

Hr-praktijk α > .60 Hr-onderdeel α > .60 

    

 
Autonomie V - Verantwoordelijkheid V 

  - Werk naar eigen inzicht uitvoeren V 

  - Feedback V 

Feedback & Waardering  - Persoonlijke waardering V 

  - Waardering in geld V 

 

Gezelligheid V - Gezelligheid op het werk V 

  - Organisatie van informele activiteiten V 
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Mentoring 

 

V 

   

  - Doorgroeimogelijkheden 

 

V 

Ontwikkeling V - Opleidingen V 

  - Ontwikkeling vakgebied V 

  - Persoonlijke Ontwikkeling V 

  - Projecten V 

Organisatie communicatie V - Interne ontwikkelingen V 

  - Manier van communiceren V 

  - Informatievoorziening V 

  - Duidelijkheid V 

Peoplemanagement V - Persoonlijke aandacht V 

  - Manier van communiceren V 

  - Goed contact V 

 
Salaris  - Goed salaris V 

  - Koppeling tussen salaris en prestaties V 

 

Werkzaamheden  - Uitdagend werk V 

  - Laten zien wat ik kan V 

 

Work-life balances 
 

V 

   

 

 

Op basis van deze hr-praktijken en –onderdelen, zijn de behoeften van de Young Professionals en 

mate van aansluiting van de hr-praktijken onderzocht.  

 

 

4.2. De hr-praktijken nader beschouwd  

 

In de vorige paragraaf hebben we gezien hoe de verschillende hr-praktijken en de bijbehorende 

onderdelen zijn opgebouwd. Om een totaalbeeld te krijgen van de behoeften van de Young 

Professionals en mate van aansluiting van de hr-praktijken daarbij, is het van belang om alle hr-

praktijken met hun bijbehorende hr-onderdelen nader te bestuderen. Alleen op deze manier is het 

mogelijk een beeld te vormen over op welke hr-praktijken en op welke gebieden de aandacht van 

de organisatie de komende tijd gericht dient te worden. 

Juist omdat er over deze doelgroep eigenlijk nog maar weinig bekend is, en er wel veel over 

Young Professionals gespeculeerd wordt, is ervoor gekozen om de resultaten per hr-praktijk 

uitgebreid te bespreken. Om diezelfde reden zal de informatie over deze praktijken en de 

verwachtingen ook voornamelijk beschrijvend van aard zijn (in welke behoefte wordt voorzien, 
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in welke behoefte wordt niet voorzien). Het is voor de organisatie namelijk van belang om inzicht 

te krijgen in de details om gerichte stappen in de goede richting te kunnen ondernemen.  

Deze uitgebreide manier van presenteren heeft als voordeel dat het veel informatie oplevert voor 

hr-beleid, maar het risico is tegelijkertijd dat men wellicht door de vele cijfers en informatie het 

overzicht niet meer kan bewaken. Om dit te voorkomen zullen de belangrijkste en meest 

opvallende resultaten in paragraaf 3 van dit hoofdstuk samengepakt en gepresenteerd worden. 

 

In deze paragraaf worden achtereenvolgens dus alle acht hr-praktijken (Autonomie, Feedback & 

Waardering, Gezelligheid, Mentoring, Ontwikkeling, Organisatie-communicatie, 

Peoplemanagement, Salaris, Werkzaamheden en Work-life balances) uitgebreid behandeld en 

uitvoerig besproken. 

 

 

4.2.1. Autonomie (N=104) 

Op het gebied van autonomie zijn de Young Professionals redelijk tevreden. De responsgroep 

beoordeelt het belang aan autonomie met gemiddeld een 4,04. Op de tevredenheid wordt 

gemiddeld niet veel minder gescoord, een 3,84. Het verschil tussen het gemiddelde belang en de 

gemiddelde tevredenheid over alle items van autonomie is 0,20, wat een relatief klein verschil is.  

 

Autonomie: gem. belang – gem. tevredenheid = 4,04 – 3,84 = 0,20 

 
Dit verschilcijfer van autonomie is berekend op basis van gemiddelden, die eigenlijk relatief 

weinig zeggen wanneer het over totaalscores gaat.  

Om meer inzicht te geven in de verdeling over de antwoordcategorieën is hieronder een 

kruistabel weergegeven. Zoals uit de tabel blijkt, vindt 92,2% van de 104 respondenten 

autonomie in het werk belangrijk en is 74,8%, daar op het moment van de meting tevreden mee. 

Wat daarnaast opvalt, is dat de tabel geen cijfer 1,00 bevat. Hieruit blijkt dat geen van de 

respondenten ontevreden is over autonomie en niemand het onbelangrijk vindt. 

 
Figuur 11: 

   Autonomie Tevredenheid 

   
2,00 3,00 Total 

Count 3 5 8 2,00 

% of Total 2,9% 4,9% 7,8% 

Count 23 73 96 3,00 

% of Total 22,3% 69,9% 92,2% 

Count 26 78 104 

 

 

Autonomie 
Belang 

Total 

% of Total 25,2% 74,8% 100,0% 
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Wanneer we dieper ingaan op autonomie en naar de onderdelen van autonomie, 

‘verantwoordelijkheid’ en ‘ruimte voor eigen inzicht’ kijken, zien we dat het belang dat de 

Young Professionals aan beiden hechten met een volle vier waarderen, 4,08 en 4,14. De score op 

de tevredenheid laat wat meer variatie zien. De tevredenheid over de verantwoordelijkheid is 

gemiddeld 3,70 en over de ruimte voor eigen inzicht 3,89. Deze gemiddelden zorgen voor de 

volgende verschilcijfers:  

 

Verantwoordelijkheid: gem. belang – gem. tevredenheid = 4,08 – 3,70 = 0,38 

Ruimte voor eigen inzicht: gem. belang – gem. tevredenheid = 4,14 – 3,89 = 0,25 

 

 

4.2.2.  Feedback & waardering (N=104) 

Vanwege een te lage homogeniteit (α =.449), mogen de items van het onderdeel feedback & 

waardering niet als één hr-praktijk gerapporteerd worden. Feedback en waardering zullen in deze 

paragraaf zodoende na elkaar besproken worden.  

 

Uit de literatuur is gebleken dat feedback voor hoogopgeleide starters belangrijk is. Dit blijkt ook 

uit de score op het belang dat aan feedback wordt gehecht 4,08. Op de tevredenheid over de 

feedback in de organisatie wordt door de respondenten gemiddeld een 3,44 gegeven. Dit zorgt 

voor een verschil van 0,64 tussen het gemiddelde belang en de gemiddelde tevredenheid over 

feedback. 

 

Feedback:  gem. belang – gem. tevredenheid = 4,08 - 3,44 = 0,64 
 
In de kruistabel hieronder zie je dat 95 van de 104 respondenten feedback belangrijk vinden, dit 

in tegenstelling tot de 45 die tevreden zijn met de hoeveelheid en het soort feedback dat ze 

krijgen. 

 
Figuur 12: 

    Feedback tevredenheid 

   1,00 2,00 3,00 Total 

Count 0 0 1 1 1,00 

% of Total ,0% ,0% 1,0% 1,0% 

Count 0 6 2 8 2,00 

% of Total ,0% 5,8% 1,9% 7,7% 

Count 9 44 42 95 3,00 

% of Total 8,7% 42,3% 40,4% 91,3% 

Count 9 50 45 104 

 

 
 

Feedback 

Belang 

Total 

% of Total 8,7% 48,1% 43,3% 100,0% 
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De verwachting dat Young Professionals veel waarde hechten aan autonomie en eigen 

verantwoordelijkheid, maar toch graag feedback op hun werk krijgen wordt bevestigd door het 

belang dat ze aan beide hr-praktijken schenken 4,04 versus 4,08. 

 

Op het gebied van waardering zijn aan de Young Professionals vragen gesteld over persoonlijke 

waardering en waardering door middel van geld. Zoals verwacht wordt persoonlijke waardering 

(4,08) gemiddeld meer belangrijk gevonden dan erkenning en waardering in geld (3,84), waarbij 

de percentages van belang 89 % om 75% zijn (zie figuur 13).  

De respondenten zijn echter duidelijk minder tevreden op het gebied van waardering in geld dan 

op het gebied van persoonlijke waardering. Slechts 14 van de 104 Young Professionals vinden 

dat ze voldoende bonussen krijgen. De gemiddelde tevredenheid komt hierdoor op 2,48 te liggen 

op het gebied van waardering in geld. 
 
 

Figuur 13: 

   Tevredenheid waardering  

in geld 

   1,00 2,00 3,00 Total 

Count 4 1 0 5 1,00 

% of Total 3,8% 1,0% ,0% 4,8% 

Count 7 10 4 21 2,00 

% of Total 6,7% 9,6% 3,8% 20,2% 

Count 39 29 10 78 3,00 

% of Total 37,5% 27,9% 9,6% 75,0% 

Count 50 40 14 104 

 

 

 

Belang 

waardering in 

geld 

Total 

% of Total 48,1% 38,5% 13,5% 100,0% 

 

Uit bovenstaande kruistabel is nog wat interessants af te lezen naast hetgeen hierboven is 

gerapporteerd. Van de mensen die waardering in geld belangrijk vonden (78) zijn er maar 10 die 

ook daadwerkelijk tevreden zijn met de waardering in geld die zij ontvangen.  

 

Op de tevredenheid over de persoonlijke waardering in de organisatie wordt wat hoger gescoord 

(3,69). 54 respondenten (52%) zijn tevreden over de persoonlijke waardering, dat zijn 40 

respondenten meer dan bij de tevredenheidscore op waardering in geld. Op het gebied van 

persoonlijke waardering zijn de Young Professionals het minst te spreken over het aantal 

schouderklopjes dat ze krijgen (3,42). 51% is tevreden over het aantal schouderklopjes.  

Deze gegevens maken dat we de volgende som kunnen opstellen en kunnen rapporteren dat er op 

dit moment minder in waardering in geld wordt voorzien dan in persoonlijke waardering. 

 

Waardering in geld:   gem. belang – gem. tevredenheid = 3,84 – 2,48 = 1,36 

Persoonlijke waardering: gem. belang – gem. tevredenheid = 4,08 – 3,69 = 0,39 
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In de onderstaande grafiek is het verschil tussen de tevredenheid over persoonlijke waardering en 

waardering in geld ook goed zichtbaar. 
 
Figuur 14: 

Waardering

3,84

4,08

2,48

3,69

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

4,4

In geld Persoonlijk

Belang 

Tevredenheid

 

 

4.2.3.  Gezelligheid (N=106) 

Volgens de besproken theorie wordt gezelligheid op het werk door Young Professionals als 

voorwaarde gezien om bij een werkgever te willen en te blijven werken. Hierdoor is het van 

belang om aandacht te schenken aan het onderwerp gezelligheid. De Cronbach’s alpha van het 

belang aan gezelligheid is niet voldoende (α =.144) om gezelligheid als één praktijk te 

analyseren. Gezelligheid is geoperationaliseerd met enerzijds ‘gezelligheid op de werkvloer’ en 

anderzijds ‘het organiseren van informele activiteiten in werkverband’. Deze verdeling zal ook 

bij de verwerking van onderstaande resultaten aangehouden worden.  

 

Uit de resultaten blijkt dat gezelligheid op het werk belangrijker wordt gevonden (4,30) dan het 

organiseren van informele activiteiten in werkverband (3,86). Dit relatief grote verschil verklaart 

mogelijk waarom de cronbach’s alpha op gezelligheid betrekkelijk laag is. Waarschijnlijk hebben 

deze begrippen voor de Young Professionals een andere betekenis. 

Gezelligheid op het werk wordt door 91,5% van de respondenten belangrijk gevonden. De meeste 

van hen zijn ook tevreden (81,1%). Aangezien geen enkele respondent ontevreden is komt de 

gemiddelde tevredenheid uit op 3,95. In tegenstelling tot de 91,5% die gezelligheid op het werk 

belangrijk vindt, hecht 78,3% van de respondenten belang aan het organiseren van informele 

activiteiten in werkverband. Gemiddeld genomen zijn de Young Professionals dan ook minder 
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tevreden met de mate waarin informele activiteiten worden georganiseerd (3,62). Aangezien ze 

echter ook minder belang hechten aan informele activiteiten is ook het verschil tussen het belang 

en de tevredenheid miniem gebleven.  

 

Gezelligheid:    gem. belang – gem. tevredenheid = 4,30 – 3,95 = 0,35 

Informele  activiteiten: gem. belang – gem. tevredenheid = 3,86 – 3,62 = 0,24 
 
Van de respondenten is 65,1% tevreden met de mate waarin informele activiteiten worden 

georganiseerd. Daarnaast zijn 10 respondenten (9,1%) ontevreden.  

 

 

4.2.4.  Mentoring (N=114) 

In vergelijking met de andere onderdelen uit de vragenlijst is de analyse van mentoring enigszins 

afwijkend. De reden hiervoor is dat slechts 38 respondenten een oordeel over hun mentor hebben 

gegeven en dat de overige 76 respondenten gebruik hebben gemaakt van de categorie ‘niet van 

toepassing’ aangezien er volgens hen geen mentor is aangesteld.  

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel respondenten het belang van mentoring hebben 

aangegeven (N = 114) en hoeveel er een uitspraak hebben gedaan over de tevredenheid (N =38) 

op dat gebied.  

Van de 38 respondenten, die hebben aangegeven een mentor te hebben, is het grootste deel (23) 

afkomstig van de afdeling SAP. De overige 15 zijn ongeveer evenredig verdeeld over de andere 5 

afdelingen.  
 
Figuur 15: 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Belang 
Coaching 

114 1,00 5,00 3,3684 ,89752 

Tevredenheid 
Coaching 

38 1,00 5,00 3,6974 1,03512 

 

Van de 114 respondenten die hun oordeel hebben gegeven over het belang van mentoring, vindt 

slechts 43% mentoring belangrijk. Het gemiddelde belang van mentoring (3,37) ligt dan ook 

lager dan het gemiddelde van de andere onderdelen. Op de vraag of het voor starters belangrijk is 

om een mentor te hebben geeft 68% aan dat het belangrijk is waardoor er een gemiddelde 

ontstaat van 3,80. Tevens blijkt uit de resultaten dat starters significant (p < 0.01) meer behoefte 

hebben aan een mentor dan jongeren die al langer werkzaam zijn in de organisatie.
2
  

Van de respondenten die hebben aangegeven een mentor te hebben (N=38) zijn er 27 tevreden 

met hun mentor. Dit is 71,1 procent van het totale aantal Young Professionals.  

                                                 
2
  Zie paragraaf 4.6 voor nadere uitwerking van deze verwachting. 
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De tevredenheid over mentoring wordt gemiddeld met een 3,70 gewaardeerd. 
 

Figuur 16: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer we de gemiddelde tevredenheid minus het gemiddelde belang dat wordt gehecht aan 

mentoring berekenen, zien we dat er een negatief getal uitkomt. 

 

Mentoring:  gem. belang – gem. tevredenheid = 3,37 – 3,70 = - 0,33 

 
De mensen die aangeven een mentor te hebben zijn er klaarblijkelijk meer tevreden over dan dat 

ze het belangrijk vinden.  

 

 

4.2.5.  Ontwikkeling (N=110) 

Uit literatuurstudie is naar voren gekomen dat ontwikkeling zeer belangrijk is voor Young 

Professionals. Organisaties zouden daar vandaag de dag dan ook veel aandacht aan moeten 

besteden. Op basis van de explorerende interviews is gebleken dat de behoeften op het gebied 

van ontwikkeling niet voldoende worden ingevuld binnen Atos Origin Enterprise Solutions. 

Het onderzoek toont aan dat de jongeren ontwikkeling belangrijk vinden (gem. 4,40), maar dat er 

inderdaad niet voldoende in de behoeften van de Young Professionals wordt voorzien. De 

jongeren zijn niet echt te spreken over de ontwikkelingsmogelijkheden en geven gemiddeld een 

3,46 op de tevredenheid over de hr-praktijk.  

 

Ontwikkeling:  gem. belang – gem. tevredenheid = 4,40 – 3,46 = 0.94 
 
In deze paragraaf zal nadat ontwikkeling als totaalschaal verder is besproken, nader 

gerapporteerd worden welke onderdelen van ontwikkeling de meeste aandacht behoeven. 

In de kruistabel op de volgende pagina wordt duidelijk dat 109 van de 110 respondenten (99,1%) 

behoefte hebben aan ontwikkeling en dat er slechts 43 van hen (39,1%) tevreden zijn met de 

ontwikkelingsmogelijkheden in de organisatie. Er is een gat ontstaan van 66 respondenten die 

ontwikkelmogelijkheden belangrijk vinden maar er niet in gelijke mate tevreden over zijn. De 

respondenten hebben, zoals figuur 17 laat zien, redelijk homogene antwoorden gegeven 

Belang  Frequency Valid % 

1,00 17 14,9 

2,00 48 42,1 

3,00 49 43,0 

Valid 

Total 114 100,0 

Missing System 4  

Total 118  

Tevredenheid  Frequency Valid % 

1,00 3 7,9 

2,00 8 21,1 

3,00 27 71,1 

Valid 

Total 38 100,0 

Missing System 80  

Total 118  
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Figuur 17: 

   Ontwikkeling tevredenheid 

   1,00 2,00 3,00 Total 

Count 0 1 0 1 1,00 

% of Total ,0% ,9% ,0% ,9% 

Count 4 62 43 109 3,00 

% of Total 3,6% 56,4% 39,1% 99,1% 

Count 4 63 43 110 

 

Ontwikkeling 
Belang 

Total 

% of Total 3,6% 57,3% 39,1% 100,0% 

 

Op het gebied van ontwikkeling hebben we tot nu toe alleen nog maar gesproken over 

ontwikkeling als algemene hr-praktijk. Het is vanwege de ontevredenheid echter juist interessant 

om te weten op welke onderdelen van ontwikkeling de problemen liggen. In deze paragraaf gaan 

we dan ook nader in op deze verschillende hr-onderdelen van ontwikkeling. De hr-onderdelen die 

besproken worden zijn: vakinhoudelijke ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, 

doorgroeimogelijkheden en opleiding. Door het gebruik van de combinatiediagram op de 

volgende pagina worden de probleemgebieden van ontwikkeling gevisualiseerd.   

Zoals de diagram laat zien, vinden de respondenten de verschillende onderzochte hr-onderdelen 

van ontwikkeling erg belangrijk. De scores op het belang variëren van 4,47 tot en met 4,29 op 

een schaal van 5. De tevredenheid wordt lager gewaardeerd. Op dat gebied is er per onderdeel 

ook wat meer variatie zichtbaar dan op het gebied van belang. De variatie in de tevredenheid 

loopt uiteen van gemiddeld een 3,15 voor opleidingen tot een 3,76 gemiddeld voor de 

vakinhoudelijke ontwikkeling. 
 
Figuur 18:  

Ontwikkeling

4,424,47
4,29

4,424,4

3,46

3,76
3,64

3,45

3,15

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Alg. Vakg. Pers. Doorgr. Opl.

Belang

Tevredenheid
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Wanneer we het belang van de verschillende hr-onderdelen combineren met de tevredenheid op 

de subgebieden, komen we tot de volgende berekeningen: 

 

1. Opleidingen:  gem. belang – gem. tevredenheid = 4,42 – 3,15 = 1,27 

2. Doorgroeimogelijkheden: gem. belang – gem. tevredenheid = 4,47 – 3,45 = 1,02 

3. Ontwikkeling vakgebied: gem. belang – gem. tevredenheid = 4,42 – 3,76 = 0,66 

4. Persoonlijke ontwikkeling: gem. belang – gem. tevredenheid = 4,29 – 3,56 = 0,65 
 
Zoals uit de grafiek en bovenstaande berekening blijkt, wordt op het gebied van opleidingen en 

doorgroeimogelijkheden het minst in de behoeften voorzien. Bij opleidingen wordt de 

ontevredenheid vooral veroorzaakt door niet ingevulde trainingsbehoeften (3,08) en de onvrede 

met betrekking tot functiegerelateerde opleiding (3,22) en functieoverstijgende 

opleidingsmogelijkheden (2,91). Op het gebied van doorgroeimogelijkheden wordt de onvrede 

veroorzaakt door de onduidelijkheid over de richting waarin men kan doorgroeien (3,45). 

 

 

4.2.6.  Organisatie-communicatie (N=104) 

Van de overkoepelende hr-praktijken laat organisatie-communicatie het grootste verschil zien 

tussen het gemiddelde belang (4,20) en de gemiddelde tevredenheid (3,25) op de schaal van alle 

items.  

Op dit gebied wordt er, zoals de berekening hieronder laat zien, niet voldoende voorzien in de 

behoeften die de Young Professionals hebben. 

 

Communicatie organisatie: gem. belang – gem. tevredenheid = 4,20 – 3,25 = 0,95 

 
Uit de kruistabel blijkt dat 96 van de 104 respondenten aangegeven hebben dat ze organisatie-

communicatie belangrijk vinden, dat is 92,3%. Niemand vindt communicatie in de organisatie 

onbelangrijk. Van de 96 ondervraagden die organisatie-communicatie belangrijk vinden, zijn er 

maar 30 (28,8%) ook daadwerkelijk tevreden mee.  
 
Figuur 19:  

   Organisatie-communicatie tevredenheid 

   1,00 2,00 3,00 Total 

Count 1 6 1 8 2,00 

% of Total 1,0% 5,8% 1,0% 7,7% 

Count 13 53 30 96 3,00 

% of Total 12,5% 51,0% 28,8% 92,3% 

Count 14 59 31 104 

 

Belang 

Organisatie-

communicatie 

Total 

% of Total 13,5% 56,7% 29,8% 100,0% 
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Net als bij de hr-praktijk ontwikkeling zullen we ook in deze deelparagraaf dieper ingaan op de 

individuele hr-onderdelen van organisatie-communicatie. Op die manier kunnen we een duidelijk 

beeld vormen over de gebieden van communicatie waarin de organisatie het minst voorziet in de 

behoeften.  
 
De individuele onderdelen die nader besproken worden zijn:  
 

1. Communicatie over lopende en aankomende projecten 

2. Communicatie over interne ontwikkelingen in de organisatie.  

3. De snelheid en de manier van communiceren.  
 
Het onderstaande combinatiediagram (figuur 20) laat het verschil tussen het belang en de 

tevredenheid op de verschillende hr-onderdelen van communicatie in de organisatie zien. De 

figuur maakt duidelijk dat de respondenten de verschillende subonderdelen van organisatie-

communicatie ongeveer even belangrijk vinden. De gemiddelde scores op het belang variëren 

nauwelijks (4,20; 4,19; 4,19; 4,21). 
 
Figuur 20: 

Communicatie organisatie

4,2 4,19 4,19 4,21

3,25 3,26

2,76

3,37

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

Alg. Int. Ontw. Projecten comm

Belang

Tevredenheid

 
 
Op het gebied van tevredenheid zijn de jongeren minder tevreden. Net als bij ontwikkeling is er 

per onderdeel van communicatie wat meer variatie in gemiddeldes zichtbaar dan bij het belang. 

De variatie loopt uiteen van gemiddeld een 2,76 voor de communicatie over projecten tot 

gemiddeld een 3,37 voor de manier en de snelheid van communiceren. Wanneer we het belang op 

de verschillende onderdelen combineren met de tevredenheid op de subgebieden, komen we tot 

de volgende berekeningen: 
 

Projecten:   gem. belang – gem. tevredenheid = 4,19 – 2,76 = 1,43 

Interne ontwikkelingen: gem. belang – gem. tevredenheid = 4,19 – 3,26 = 0,93 

Communicatie:  gem. belang – gem. tevredenheid = 4,21 – 3,37 = 0,84 
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De verschillende onderdelen zijn gerangschikt op basis van de mate waarin zij niet voldoen in 

behoefte. Het verschil van 1,43 toont aan dat op het gebied van informatie en rondom projecten 

het minst voorzien wordt in de behoefte van de doelgroep op het gebied van 

organisatiecommunicatie. Op het gebied van interne communicatie is de mate van open 

communicatie (3,18) een aandachtspunt voor de organisatie en bij de communicatie naar 

medewerkers is dat de manier waarop men communiceert (3,28) en de mate waarin zij in staat 

worden gesteld om hun eigen mening te geven (3,26). 

 

 

4.2.7. Peoplemanagement (N=114) 

Uit de exploratieve interviews met Young Professionals, voorafgaand aan de enquête, kwam het 

peoplemanagement als belangrijk aandachtspunt voor de organisatie naar voren. Om die reden 

zijn er in de vragenlijst relatief veel vragen (21) opgenomen over de peoplemanager. De 

betrouwbaarheid van alle items is voldoende of zelfs bij tevredenheid hoog te noemen (α = .919) 

waardoor de items als totaalschaal gerapporteerd mogen worden. De gemiddelde score van alle 

items op belang is 4,13, een score die in vergelijking met de andere hr-praktijken niet heel hoog 

is. De gemiddelde tevredenheid over alle items is een 3,53. De onderstaande berekening laat zien 

dat het verschil tussen beiden 0,60 is.  

 

Peoplemanager: gem. belang – gem. tevredenheid = 4,13 – 3,53 = 0,60 
 
Op een schaal met 21 items kun je uit het gemiddelde niet zoveel conclusies trekken. 

Onderstaande kruistabel, die de gemiddelde spreiding van de respondenten over de 

antwoordcategorieën laat zien, geeft wat meer inzicht in de verdeling over de 

antwoordcategorieën. Een totaal overzicht van alle frequenties is opgenomen in bijlage VIII. 
 
Figuur 21:  

   Peoplemanager tevredenheid 

   1,00 2,00 3,00 Total 

Count 0 1 0 1 1,00 

% of Total 0,0% ,9% ,0% ,9% 

Count 1 6 5 12 2,00 

% of Total 0,9% 5,3% 4,4% 10,5% 

Count 4 45 52 101 3,00 

% of Total 3,5% 39,5% 45,6% 88,6% 

Count 5 52 57 114 

 

 

 

Belang 

Peoplemanager 

Total 

% of Total 4,4% 45,6% 50,0% 100,0% 

 
Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat 101 respondenten (88,6%) behoefte hebben aan een 

peoplemanager en dat precies de helft van alle ondervraagden er tevreden mee is. Van de 101 
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respondenten die peoplemanagement belangrijk vinden, zijn 45 respondenten minder tevreden 

over hun peoplemanager. Zij geven de tevredenheid over hun peoplemanager een score variërend 

van een 2,5 tot en met 3,5. De overige vier zijn ontevreden tot zeer ontevreden over hun 

leidinggevende op dit moment, terwijl ze peoplemanagement wel belangrijk vinden.  

Uit het voorgaande blijkt dat de peoplemanager nog niet geheel in de behoefte van de Young 

Professionals voorziet. Of er probleemgebieden zijn en welke dat zijn wordt hieronder verder 

geëxpliciteerd.  

In paragraaf 4.1 werd eerder aangegeven dat de hr-praktijk van peoplemanagement bestaat uit 

vijf hr-onderdelen namelijk: informatie, duidelijkheid, aandacht voor persoonlijk functioneren, 

communicatie en contact. Voor al deze onderdelen is de mate van tevredenheid en de mate van 

het belang dat de jongeren eraan hechten berekend. Dit is weergegeven in figuur 22. 

In de gemiddelde scores op belang zit enige variatie. Informatieverschaffing wordt meer 

belangrijk gevonden (4,27) dan bijvoorbeeld aandacht voor persoonlijk functioneren (4,04). De 

mate van tevredenheid over de vijf onderdelen laat wat meer verschil zien. De tevredenheid 

varieert van een 2,93 voor informatieverschaffing tot een 3,82 voor de communicatie met de 

peoplemanager. 

Figuur 22: 
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Hieronder zijn de gegevens uit het diagram verwerkt en samengevoegd. Duidelijk wordt dat op 

het gebied van informatieverschaffing het minst wordt voorzien in behoefte maar dat het 

tegelijkertijd ook als het meest belangrijke onderdeel van peoplemanagement wordt gezien.  
 
Informatie:  gem. belang – gem. tevredenheid = 4,27 – 2,93 = 1,34 

Duidelijkheid:  gem. belang – gem. tevredenheid = 4,03 – 3,31 = 0,72 

Aandacht:  gem. belang – gem. tevredenheid = 4,04 – 3,60 = 0,44 

Communicatie:  gem. belang – gem. tevredenheid = 4,20 – 3.82 = 0,38 

Goed contact:  gem. belang – gem. tevredenheid = 4,11 – 3,76 = 0,35 
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Wat betreft informatie is men het meest ontevreden over de aankomende en aflopende projecten 

(2,75). Verder is men vooral ontevreden over de duidelijkheid over verwachtingen in de toekomst 

(3,22). Ook het initiatief dat de peoplemanager neemt in het maken van afspraken (3,69) en het 

feit of de peoplemanager weet waar de Young Professionals echt mee bezig zijn (3,25) worden 

per hr-onderdeel slecht beoordeeld.  

 

 

4.2.8.  Salaris (N=104)
3
 

Door de onvoldoende homogeniteit tussen de verschillende items bij het onderdeel salaris kunnen 

we geen uitspraken doen over salaris als universele hr-praktijk. Na een betrouwbaarheidsanalyse 

met betrekking tot de verschillende items is gebleken dat salaris geanalyseerd kan worden door 

enerzijds te kijken naar het verdienen van een goed salaris en anderzijds naar een link tussen 

salaris en prestaties.  
 

 

Figuur 23: 

   Tevredenheid Salaris 

   1,00 2,00 3,00 Total 

Count 0 1 1 2 2,00 

% of Total 0,0% 1,0% 1,0% 1,9% 

Count 24 49 29 102 3,00 

% of Total 23,1% 47,1% 27,9% 98,1% 

Count 24 50 30 104 

 

Belang 

 Salaris 

Total 

% of Total 23,1% 48,1% 28,8% 100,0% 

 

In bovenstaande tabel is een grote spreiding in het oordeel over de tevredenheid zichtbaar. Van 

de 102 respondenten die salaris belangrijk vinden zijn er 24 ontevreden met het salaris en 29 

tevreden met hun salaris op dit moment. De verdeeldheid in de doelgroep op dit gebied is 

behoorlijk groot.  

Uit de kruistabel komt naar voren dat op dit gebied niet voldoende in de behoeften van de Young 

Professionals wordt voorzien. 98,1% van de respondenten vindt salaris belangrijk terwijl maar 

28,8% tevreden is met het huidige salaris. Op basis van de gemiddelde scores op belang en 

tevredenheid is de volgende berekening gemaakt: 

 

Goed Salaris:  gem. belang – gem. tevredenheid = 4,46 – 2,89 = 1,43 
 
Naast het feit dat de jongeren het belangrijk vinden om een goed salaris te verdienen, vinden ze 

het ook belangrijk dat er een koppeling is tussen prestaties en salaris (4,16). Ook over deze 

                                                 
3
 De resultaten op het gebied van salaris kunnen beïnvloed zijn door de actuele stakingen van de vakbonden bij Atos 

Origin omtrent het salaris. 
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koppeling is de doelgroep niet zo te spreken. De gemiddelde tevredenheid op dit gebied komt uit 

op een 2,83. Het verschil tussen belang en tevredenheid op dit gebied wordt dan: 

 

Koppeling:  gem. belang – gem. tevredenheid = 4,16 – 2,83 = 1,33 

 

 

4.2.9.  Werkzaamheden (N=109) 

Tijdens de betrouwbaarheidsanalyse van de vragenlijst bleek dat werkzaamheden niet als één hr-

praktijk geanalyseerd mag worden. Om die reden is ervoor gekozen om het onderdeel 

werkzaamheden op te splitsen in twee subcategorieën: uitdagend werk en werk waarin het 

mogelijk is te laten zien wat je kunt, die wel een voldoende α hebben.  

Het belang dat gehecht wordt aan uitdagend werk komt gemiddeld uit op een 4,41 terwijl de 

gemiddelde tevredenheid op dit onderdeel een 3,51 scoort op een 5-puntsschaal.  

 

Uitdagend werk: gem. belang – gem. tevredenheid = 4,41 – 3,51 = 0,90 
 
In de onderstaande kruistabel zijn de gegevens over het belang en de tevredenheid van uitdagend 

werk weergegeven. Uit de gegevens blijkt dat uitdagende werkzaamheden erg belangrijk zijn, er 

is weinig spreiding zichtbaar bij het belang.  

Van de 109 respondenten vinden 108 uitdagend werk belangrijk. De Young Professionals zijn 

niet in gelijke mate tevreden met dit onderdeel. Van de 109 jongeren zijn slechts 59 werknemers 

(54,1%) tevreden met de uitdaging die ze in het werk ervaren. Acht respondenten vinden zelfs 

uitdagend werk erg belangrijk maar zijn er wel ontevreden over. 
 
Figuur 24: 

   Tevredenheid uitdagend werk 

   1,00 2,00 3,00 Total 

Count 1 0 0 1 2,00 

% of Total ,9% ,0% ,0% ,9% 

Count 8 41 59 108 3,00 

% of Total 7,3% 37,6% 54,1% 99,1% 

Count 9 41 59 109 

 

 

Belang 

uitdagend werk 

Total 

% of Total 8,3% 37,6% 54,1% 100,0% 

 

De tevredenheid met betrekking tot de uitdagende werkzaamheden is geoperationaliseerd en 

beoordeeld in termen van uitdaging (3,49), afwisseling (3,49) en aansluiting bij kennis en 

ervaring (3,42), die alle drie aandacht van de organisatie vragen.  
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Met betrekking tot het andere subonderdeel van werkzaamheden vindt 94,5% (103 personen) het 

belangrijk om te kunnen laten zien wat ze kunnen en is 57,8% (63 respondenten) daar tevreden 

mee.  

 

Laten zien wat ik kan:  gem. belang – gem. tevredenheid = 4,29 – 3,45 = 0,84 
 
De respondenten vinden dat ze redelijk zinvol werk doen (3,76) maar ze missen de match tussen 

werkzaamheden en persoonlijke ambities nog te veel (3,19), terwijl het naleven van ambities juist 

zo belangrijk is voor Young Professionals. 

Het belang en de tevredenheid met betrekking tot de twee subonderdelen van werkzaamheden 

worden in figuur 25 nog eens grafisch weergegeven. 
 
Figuur 25:  
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4.2.10. Work-life balances, WLB (N=104) 

Het begrip work-life balances is zeer uitgebreid en veelomvattend. Om die reden is er eerst 

gekeken in hoeverre de doelgroep belang hecht aan work-life balances en in welke mate ze er 

tevreden over zijn. Daarna worden ook de verschillende mogelijkheden ter bevordering van 

betere life-work balances besproken en gerapporteerd. 

Work-life balances zijn op basis van antwoorden door de respondenten als zeer belangrijk naar 

voren gekomen. Gemiddeld gaf de doelgroep een 4,32 voor het belang dat men aan work-life 

balances als hr-praktijk hecht. De gemiddelde score op tevredenheid betreft een 3,53. Deze scores 

zorgen ervoor dat het verschil tussen belang en tevredenheid 0,79 is.
4
 De Young Professionals 

                                                 
4
 Reistijd is niet meegenomen in deze totaalschaal 
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hechten relatief veel waarde aan goede work-life balances en ze zijn er niet in grote mate 

ontevreden over.  
 

Work-life balances: gem. belang – gem. tevredenheid = 4,32 – 3,53 = 0,79 
 
Wanneer we met behulp van de onderstaande kruistabel naar de spreiding over de tevredenheid 

en het belang kijken, zien we dat 96 personen (92,3%) belang hechten aan een goede balans 

tussen werk en privé. Van die 96 respondenten zijn er 42 (40,4%) ook tevreden met de balans die 

zij momenteel ervaren. De overige 54 respondenten hechten wel veel belang aan goede life-work 

balances maar zijn er gemiddeld in mindere mate tevreden over.  
 
Figuur 26:  

   WLB tevredenheid 

   1,00 2,00 3,00 Total 

Count 0 0 1 1 1,00 

% of Total ,0% ,0% 1,0% 1,0% 

Count 0 6 1 7 2,00 

% of Total ,0% 5,8% 1,0% 6,7% 

Count 2 52 42 96 3,00 

% of Total 1,9% 50,0% 40,4% 92,3% 

Count 2 58 44 104 

 

 

 

WLB 
belang 

Total 

% of Total 1,9% 55,8% 42,3% 100,0% 

 

Het meest ontevreden zijn de verschillende respondenten over de mogelijkheden tot flexwerken 

(3,52), het aantal vakantiedagen (3,56) en ook de reistijd (3,01) wordt als zeer negatief ervaren 

(deze is echter niet meegenomen in het gemiddelde waar we hierboven over hebben gesproken).  

 

In figuur 27 worden de verschillende mogelijkheden ter bevordering van betere work-life 

balances besproken. Hierbij wordt gekeken naar het belang dat de respondenten gemiddeld 

hechten aan de verschillende mogelijkheden voor het verbeteren van de WLB.  
 
Figuur 27:  

 N Mean Std. Deviation 

1. Mogelijkheid tot parttime werken  104 3,15 1,041 

2. Mogelijkheid tot flexibele werktijden  104 4,21 ,733 

3. Korte reistijd naar het werk 104 3,79 ,962 

4. Mogelijkheid tot flexwerken 104 4,04 ,955 

5. Het aantal vakantiedagen  104 4,03 ,769 

Valid N (listwise) 104   
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Om goede work-life balances te stimuleren, zijn volgens de doelgroep allereerst flexibele 

werktijden (4,21) belangrijk, gevolgd door mogelijkheid tot flexwerken (4,04) en het aantal 

vakantiedagen (4,03). De reistijd (3,79) en de mogelijkheden tot parttime werken (3,15) zijn voor 

de doelgroep minder belangrijk. De standaard deviatie van de mogelijkheid tot parttime werken is 

1,041 wat aangeeft dat er een redelijk grote spreiding is binnen de onderzoeksgroep op dit gebied.  

Leeftijd en woonsituatie zouden hierop van invloed kunnen zijn, maar zoals de t-toetsen 

uitwijzen zijn er geen significante verschillen gevonden op deze gebieden. Zie voor meer 

informatie bijlage (XII). Wel is er een significant verschil gevonden met betrekking tot het belang 

aan goede work-life balances. Niet samenwonenden/gehuwden hechten significant meer belang 

aan een goede balans dan samenwonenden/gehuwden (P<0.01). 

 

 

4.3.  Aansluiting van de hr-praktijken bij de behoeften 

 

Organisaties kunnen op basis van deze resultaten verschillende invalshoeken kiezen voor het 

opstellen of verbeteren van het hr-beleid. Ze kunnen uitgaan van hetgeen de werknemers het 

meest belangrijk vinden op het gebied van human resource praktijken. Daarnaast is het ook 

mogelijk om je als organisatie te richten op de hr-onderdelen die het minst in de behoeften 

voorzien (waar het verschil tussen belang en tevredenheid het grootst is). Maar naar mijn idee 

moeten organisaties de prioriteit leggen bij hr-onderdelen en hr-praktijken die én zeer belangrijk 

zijn én niet in de behoefte voorzien.  

 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is gekeken naar de verschillende relevante hr-praktijken 

en diens onderdelen. Daarna is er in §2 per hr-praktijk uitgebreid stilgestaan bij het belang en de 

tevredenheid over de verschillende hr-onderdelen. In deze paragraaf worden vervolgens al deze 

gegevens met elkaar gecombineerd en zal er op basis van de drie hierboven genoemde 

invalshoeken voor beleid, geprobeerd worden om een totaaloverzicht te geven van de hr-

onderdelen die de meeste aandacht van de organisatie behoeven. 

 

4.3.1. De top 10 belangrijkste behoeften 

Alle onderzochte hr-onderdelen worden door meer dan 75% van de respondenten belangrijk 

gevonden. Al deze hr-praktijken zijn om die reden van belang gebleken voor de Young 

Professionals. Zoals zojuist is besproken, kan een organisatie hr-beleid opstellen of aanpassen op 

basis van de meest belangrijke hr-onderdelen. Om dat te kunnen doen is het nodig om 

onderscheid te maken tussen belangrijke en zeer belangrijke hr-onderdelen. De tien meest 

belangrijke hr-onderdelen worden weergegegeven door middel van een top 10 diagram (figuur 
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28) op de volgende pagina. Een volledig, grafisch overzicht van alle 25 hr-onderdelen is 

opgenomen in de bijlage (IX). Zoals figuur 28 laat zien, loopt de top 10 van belangrijkste 

behoeften van de Young Professionals uiteen van gemiddeld een 4,47 op het gebied van 

doorgroeimogelijkheden tot en met een 4,27 voor informatievoorziening door de peoplemanager.  
 
Figuur 28: 
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Wat opvalt in de figuur, is dat salaris met een verschil van 0,01 ten opzichte van de nummer 1 op 

de tweede plaats staat. In deze top 10 komen alle vier de onderdelen van ontwikkeling 

(doorgroeimogelijkheden (1), opleidingen (3), ontwikkeling op het vakgebied (4) en persoonlijke 

ontwikkeling (9)) terug. De top 5 bestaat zelfs uit drie van de vier onderdelen van de hr-praktijk 

ontwikkeling. Voor de hr-praktijk werkzaamheden geldt hetzelfde. Ook daarvan zijn beide 

onderdelen (uitdagend werk (5) en laten zien wat ik kan (8)) in de top geplaatst. Naast de eerder 

genoemde hr-onderdelen, staat het belang van goede work-life balances op nummer 6 en is de 

nummer 7 van de top 10 gezelligheid. 

 

4.3.2. De top 10 verschillen 

Zojuist zijn de belangrijkste behoeften van de Young Professionals gepresenteerd. Voor 

organisatie is het ook mogelijk om haar hr-beleid te baseren op basis van de meest onvervulde 

behoeften van de onderzochte doelgroep. Behoeften zijn onvervuld wanneer er een groot verschil 

zichtbaar is tussen belang en tevredenheid (belang-tevredenheid) van verschillende hr-

onderdelen. Voor de meest onvervulde behoeften van de Young Professionals is er ook een top 

10 samengesteld. Deze top 10 wordt in figuur 29 op de volgende pagina weergegeven. 
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Figuur 29: 
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In vergelijking met figuur 28, is er in deze top 10 samenstelling wat meer spreiding tussen de 

verschillende hr-onderdelen zichtbaar. Het figuur loopt uiteen van een verschil van 1,57 voor 

salaris tot en met een verschil van 0,9 voor uitdagende werkzaamheden. In deze figuur komen 

een aantal onderdelen voor die niet in de top 10 van de meest belangrijke behoeften staan. Het 

zijn verschillende communicatie aspecten (communicatie omtrent projecten (2), informatie over 

interne ontwikkelingen (9)) en onderdelen die met geld te maken hebben (waardering in geld op 

(3), koppeling van salaris met de prestaties op (5)). 

De minst bevredigende behoefte is het salaris dat met stip op 1 staat. Deze wordt gevolgd door de 

communicatie betreffende projecten in de organisatie. Ook de waardering in geld en de koppeling 

tussen salaris en prestaties staan hoog in de ranglijst van deze tabel terwijl ze niet in de tabel van 

de tien meest belangrijke hr-onderdelen voorkomen. Opleidingen en doorgroeimogelijkheden van 

de hr-praktijk ontwikkeling en ook de onderdelen van werkzaamheden (laten zien wat ik kan op 7 

en uitdagend werk op 10), komen voor in deze top 10. 

 

4.3.3. Belang X Verschil 

In de vorige deelparagrafen (4.3.1 en 4.3.2) zijn op basis van de resultaten van het onderzoek 

twee mogelijke invalshoeken voor hr-beleid besproken, de meeste belangrijkste hr-onderdelen en 

de hr-onderdelen die het minst in de behoeften van de Young Professionals voorzien. Maar 

waarom zou je als organisatie je aandacht richten op iets waar de Young Professionals wellicht 

minder belang aan hechten of waar ze mogelijk relatief tevreden mee zijn. In deze paragraaf gaan 

we verder in op een benadering voor hr-beleid die de eerder besproken invalshoeken combineert. 
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Deze benadering legt de nadruk op de hr-onderdelen die én belangrijk worden gevonden én een 

groot verschil laten zien tussen belang en tevredenheid. 

 

Op basis van alle gegevens over het belang van de hr-onderdelen en de cijfers over het verschil 

tussen belang en tevredenheid, kan een spreidingsdiagram samengesteld worden die een totaal 

overzicht geeft voor alle hr-onderdelen die in dit hoofdstuk besproken zijn.5 

 
Linksonder:  Relatief weinig belangrijk, relatief goede vervulling van behoeften 

Linksboven: Zeer belangrijk, relatief goede vervulling van behoeften 

Rechtsonder: Relatief weinig belangrijk, relatief slechte vervulling van behoeften 

Rechtsboven: Zeer belangrijk, relatief slechte vervulling van behoeften. 

 

Figuur 30 geeft grafisch de spreiding van de diverse hr-onderdelen weer. In de figuur zijn 

grenzen gesteld bij een verschil van 0,8 en een belang van 4,19 waardoor zich een vierkant in de 

figuur vormt. Vanwege de opdeling die daardoor ontstaat, kan gemakkelijk afgelezen worden 

welke hr-onderdelen bovengemiddeld belangrijk worden bevonden dan wel een groot verschil 

vertonen tussen het belang en de tevredenheid en daardoor onvoldoende in behoeften van de 

Young Professionals voorzien. 
 
 
Figuur 30: 
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5
 Met uitzondering van hr-praktijk mentoring 
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De hr-onderdelen die bovengemiddeld belangrijk zijn én een groot verschil vertonen tussen 

belang en tevredenheid worden hieronder bij elkaar gezet: 

 
Ontwikkeling:   Opleidingen en doorgroeimogelijkheden 

Werkzaamheden: Uitdaging en laten zien wat ik kan 

Salaris:  Een goed salaris 

Communicatie: Over projecten en de manier van communiceren 

Peoplemanagement: Informatieverschaffing 

 
Indien we de diverse hr-onderdelen generaliseren naar de overkoepelende praktijk, kunnen we dit 

vertalen in de volgende tabel: 
 
Figuur 31: 
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Voor de organisatie is het, zo blijkt uit de tabel, belangrijk om allereerst actie te ondernemen op 

verschillende onderdelen van de hr-praktijken ontwikkeling, werkzaamheden, salaris en 

communicatie, om de aansluiting bij de behoeften van de Young Professionals te verbeteren.  

Dit betekent echter niet dat de andere onderzochte hr-praktijken geen aandacht behoeven. Alle 

onderzochte hr-onderdelen worden bovengemiddeld belangrijk gevonden en geen van alle hr-

praktijken sluit volledig aan bij de behoeften van de Young Professionals waardoor geen van 

deze hr-praktijken uit het oog mag worden verloren. 

  

De berekening van de posities in de spreidingsdiagram is bepaald op basis van de gegevens in 

onderstaande tabel omtrent het belang, de tevredenheid en het verschil tussen beiden.  

 
Figuur 32: 

Hr-praktijk Hr-onderdelen Belang Tevredenheid Verschil 

Autonomie Naar eigen inzicht uitvoeren 4,14 3,89 0,25 

Autonomie Verantwoordelijkheid 4,08 3,70 0,38 

Communicatie Manier comm organisatie 4,21 3,37 0,84 

Communicatie Comm over projecten 4,20 2,76 1,43 

Communicatie Comm interne ontwikkelingen 4,19 3,26 0,93 
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Feedback Feedback 4,08 3,44 0,64 

Gezelligheid Gezelligheid 4,30 3,95 0,35 

Gezelligheid Org. informele activiteiten. 3,86 3,62 0,24 

Mentoring* Mentoring 3,37 3,70 -0,33 

Ontwikkeling Doorgroeimogelijkheden 4,47 3,45 1,02 

Ontwikkeling Opleidingen 4,42 3,15 1,27 

Ontwikkeling Ontwikkeling vakgebied 4,42 3,76 0,66 

Ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling 4,29 3,56 0,73 

Peoplemanagement Informatie verschaffing 4,27 2,93 1,34 

Peoplemanagement Comm van de peoplemanager 4,20 3,82 0,38 

Peoplemanagement Goed Contact 4,11 3,76 0,35 

Peoplemanagement Aandacht voor mij 4,04 3,60 0,44 

Peoplemanagement Duidelijkheid 4,03 3,31 0,72 

Salaris Goed Salaris 4,46 2,89 1,57 

Salaris Koppeling salaris & prestaties 4,16 2,83 1,33 

Waardering Persoonlijke waardering 4,08 3,69 0,39 

Waardering Waardering in geld 3,84 2,48 1,36 

Werkzaamheden Uitdagende werkzaamheden 4,41 3,51 0,90 

Werkzaamheden Laten zien wat ik kan 4,29 3,19 1,10 

Work-Life Balances Work-Life balances 4,32 3,53 0,79 
 

* Mentoring is niet opgenomen in de spreidingsdiagram, vanwege zijn afwijkende verschil. 

 

 

4.4.  De kenmerken van de Young Professionals 

 

De organisatie veronderstelt dat ze te maken heeft met een nieuwe generatie jonge starters. Deze 

generatie zou afwijkende behoeften hebben in vergelijking tot haar voorgangers. Vanuit de 

literatuur en enkele explorerende interviews is een aantal kenmerken of eigenschappen 

onderscheiden die typerend lijken te zijn voor de nieuwe generatie Young Professionals.  

 

Een aantal van deze stellingen is voorgelegd aan de Young Professionals van Atos Origin 

Enterprise Solutions om te onderzoeken of deze stellingen ook van toepassing zijn op de 

doelgroep van dit onderzoek. Wanneer meer dan 60% van de ondervraagde Young Professionals 

een stelling bevestigt, is deze stelling waarschijnlijk ook van toepassing op de Young 

Professionals van Atos Origin Enterprise Solutions. 

In figuur 33 op de volgende pagina staan de verschillende onderzochte stellingen met 

bijbehorende percentages bij elkaar (n = 117) 
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Figuur 33:  

 

Naast het beoordelen van deze stellingen is aan de Young Professionals in dit onderzoek ook 

gevraagd om vijf hr-praktijken op volgorde te zetten van meest belangrijk (1) tot minst belangrijk 

(5). De volgende ranking op basis van de gemiddelden is daaruit gekomen (n = 104): 

  
1. Ontwikkeling:   2,51 

2. Uitdaging & afwisseling:  2,60 

3. Salaris:    2,93 

4. Work-life balances   3,19 

5. Mentoring    3,77 

 
Bij deze ranking hebben verschillende Young Professionals aangegeven dat ze gezelligheid of 

plezier in het werk missen in dit rijtje. ‘Gezelligheid op het werk op drie’ en ‘ik mis het item 

plezier in het werk’. 

 

Vertrekintentie 

Uit de literatuur is naar voren gekomen dat Young Professionals relatief snel geneigd zijn van 

baan te verwisselen en zodoende mogelijk een grote vertrekintentie hebben. Van de 117 

respondenten hebben 102 Young Professionals de vragen omtrent dit onderwerp beantwoord. 

Van die 102 Young Professionals geven er tien aan na dit jaar niet meer bij Atos Origin te willen 

werken en zegt 24% dat hij/zij de afgelopen drie maanden concrete acties heeft ondernomen op 

zoek naar een andere werkgever. Van de respondenten heeft 52% aangegeven de komende jaren 

bij Atos Origin te blijven werken. De observatie die in de periode van februari tot en met april 

2008 is gedaan versterkt deze cijfers. Zeker tien jongeren uit deze doelgroep hebben de 

organisatie verlaten en nog eens vijf hebben in die periode hun vertrek aangekondigd. De 

organisatie moet echter besluiten of zij deze vertrekintentie groot vindt of niet. Door beter aan te 

sluiten op de behoeften van de jongeren kan de binding met deze doelgroep versterkt worden. In 

de discussie zal dit resultaat nader met de literatuur geconfronteerd worden.  

Eigenschappen Bevestigd 
> 60% 

Ontkracht 
< 60% 

1. Het hebben van zelfvertrouwen  74,4  

2. Behoefte hebben aan autonomie en zelfontplooiing  93,2  

3. Ontwikkelingsmogelijkheden belangrijker vinden dan salaris   45,3 

4. Gezelligheid een voorwaarde vinden ipv bijkomstigheid 77,8  

5. Belang hechten aan persoonlijke relaties buiten het werk  91,4  

6. Het niet nodig vinden om meer dan 40 uur te werken  38,5 

7. Belang hechten aan eerlijke communicatie 82,1  
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4.5.  Uitwerking focusgroepen 

 

In deze paragraaf worden de resultaten uit de focusgroepen gerapporteerd. Tijdens de twee 

focusgroepen, met enerzijds vier hr-managers/peoplemanagers en anderzijds vier Young 

Professionals, zijn verschillende resultaten uit het kwantitatieve deel van het onderzoek 

besproken. Deze paragraaf bevat het commentaar, de reacties en de uitleg van beide partijen op 

de resultaten van de enquête. De gegevens uit deze paragraaf zullen gebruikt worden om de 

organisatie praktische aanbevelingen te kunnen doen en om onderdelen van de discussie kracht 

bij te kunnen zetten. In dit verslag zijn voor het overzicht de data uit de gesprekken gebundeld 

naar onderwerp. 

 

Autonomie; Uit de groepsgesprekken komt naar voren dat er een grote mate van autonomie is 

binnen het bedrijf. De Young Professionals hebben een grote vrijheid in de uitvoering van de 

werkzaamheden en dragen eigen verantwoordelijkheid voor het geleverde werk.  
 
Manager: ‘Het zijn allemaal hoogopgeleide professionals, daar verwachten we een bepaalde 

mate van zelfstandigheid van…’ 
 
Binnen een project werkt men zelfstandig aan een deel van dat project. Voor vragen is er altijd 

wel een senior die de Young Professionals kan helpen. Aan het einde van een dergelijk project 

komen alle puzzelstukjes dan bijeen en vormen ze het eind resultaat. De jongeren hebben verder 

niet veel aan te merken op de mate of de wijze van autonomie die zij ervaren. 

 

Waardering; Op het gebied van waardering komt uit de enquête naar voren dat persoonlijke 

waardering belangrijker wordt gevonden dan waardering in geld. Toch blijkt dat de jongeren 

meer ontevreden zijn met de waardering in geld dan de persoonlijke waardering.  

Volgens de jongeren ontstaat deze onvrede over de bonussen enerzijds omdat ze geen bonussen 

krijgen, maar anderzijds omdat er niet, nauwelijks of onduidelijk over salaris en bonussen wordt 

gecommuniceerd in de organisatie. 

Uit het gesprek met de managers komt naar voren dat Atos Origin helemaal geen variabele 

bonusstructuur heeft. De reden hiervoor ligt erg gevoelig, omdat het de organisatie niet mogelijk 

wordt gemaakt een bonusstructuur in te voeren. Het komt erop neer dat het ‘salarisgebouw’ van 

Atos Origin is gebaseerd op een CAO met vakbonden waarvan de meerderheid geen variabele 

component in het salaris wil. Die meerderheid bestaat vooral uit helpdeskmedewerkers die graag 

de zekerheid willen behouden. 
 
Manager: ‘En tja…de meerderheid beslist’. 
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De jongeren geven aan dat het leuk zou zijn om een bonus te krijgen, maar dat de meeste 

positieve energie voortkomt uit persoonlijke waardering. In de mate van persoonlijke waardering 

die de jongeren ontvangen zit veel verschil, de een is erg tevreden de ander niet. De een krijgt 

veel persoonlijke aandacht, de ander niet. 
 
Young Professional: ‘Van de vele complimentjes moeten we het niet hebben…het laatste 

complimentje kan ik me bijna niet meer herinneren’. 
 
De Young Professionals zijn van mening dat mensen de gewoonte hebben om negatieve zaken te 

benadrukken en complimentjes te vergeten. Maar ze vinden waardering juist ook belangrijk 

wanneer het wel goed gaat of wanneer iemand hard werkt of overwerkt.  

De managers zijn het voor een groot deel eens met de jongeren en ook zij geven aan dat de keren 

dat iets niet helemaal goed of helemaal verkeerd gaat vaak wel benadrukt worden terwijl er 

misschien veel te snel over de goede momenten heengestapt wordt. Een verklaring daarvoor ligt 

in het feit dat iedereen druk bezig is met zijn of haar eigen project en dat men er dan niet aan toe 

komt of er niet aan denkt. 

 

Gezelligheid;  
 
Young Professional: ‘Werk hoeft echt niet altijd leuk en gezellig te zijn, maar met tegenzin naar 

mijn werk moeten, dat wil ik niet’. 
 
Deze zin geeft duidelijk weer hoe de jongeren in de organisatie over gezelligheid denken. Ze 

willen werk doen dat leuk is en ze willen samenwerken met leuke en gezellige collega’s, maar 

begrijpen ook dat dit niet dag in dag uit mogelijk is. 

De managers geven aan dat ze denken dat het wel goed zit met de gezelligheid in de organisatie 

aangezien ze de Young Professionals er nooit over horen. In de organisatie heerst volgens de 

managers een gezonde vorm van collegialiteit. Maar werk blijft werk, het moet niet te gezellig 

worden. 

Een verklaring voor het feit dat jongeren minder waarde lijken te hechten aan informele 

activiteiten in werkverband, is dat de informele borrels en activiteiten vooral plaatsvinden na 

werktijd, naast de andere semi-verplichte bijeenkomsten in de avonduren. De jongeren vinden het 

leuk om een borrel te drinken met collega’s, maar niet wanneer ze al drie avonden in de week 

weg zijn voor het werk.  

 

Mentoring; Uit het gesprek met de managers komt naar voren dat Enterprise Solutions geen 

officiële mentorstructuur kent. Wel kan het zijn dat jongeren op een extern project bij de klant 

een mentor krijgen aangewezen. Bij de managers is er wel enige onduidelijkheid over de functie 

van de ‘binnenloodser’. Is dat nou wel of niet een mentor? De binnenloodser blijkt geen mentor 
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te zijn. Deze functie is in het leven geroepen om starters versneld aan een project te helpen en in 

eerste instantie niet om de jongeren te begeleiden. Het is eigenlijk eerder een sales-man dan een 

begeleider. Dezelfde verwarring is zichtbaar bij de Young Professionals. 

Uit het gesprek met de jongeren blijkt dat bijna iedereen denkt dat de binnenloodser bij SAP een 

mentor is. Door deze onduidelijkheid ontstaat er ook ontevredenheid bij de jongeren die vinden 

dat ze niet goed worden begeleid door hun binnenloodser. Zij zien dat andere binnenloodsers wel 

mentortaken op zich nemen en voelen zich daardoor benadeeld.  

 

Ontwikkeling; Tijdens het groepsgesprek met de Young Professionals is vooral gesproken over 

de mogelijkheden van opleiding en training en de doorgroeimogelijkheden. De jongeren geven 

aan dat ze wel trainingen krijgen, maar dat die vooral functiegerelateerd zijn, zoal de ‘SAP Talent 

Academy’. Grote onvrede is er op het gebied van functieoverstijgende opleidingen of trainingen, 

die matchen niet voldoende met de persoonlijke ambities of gewenste carrièrestappen.  
 
Young Professional: ‘Deze trainingen worden wel beloofd maar de beloftes worden negen van de 

tien keer niet nagekomen’.  
 
De onvrede over de doorgroeimogelijkheden ontstaat doordat de jongeren van mening zijn dat de 

mogelijkheden ondoorzichtig zijn. Wat de mogelijkheden zijn en wat ervoor nodig is om dat te 

bereiken is niet voldoende duidelijk.  

De managers geven aan dat er op het gebied van ontwikkeling een grote verantwoordelijkheid 

ligt bij de jongeren zelf. Ze moeten zelf aangeven wat ze willen en hoe ze dat denken te kunnen 

bereiken. Om de jongeren hierbij te helpen stellen de peoplemanagers samen met hen, aan het 

begin van de carrière, een Individueel Ontwikkel Plan op (IOP). Tijdens gesprekken met de 

peoplemanager kan daarop worden teruggegrepen.  
 
Manager: ‘Ontwikkelen doe je vooral tijdens het werk in de projecten, dat werk moet 

ondersteund worden met training en opleiding. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 

wensen van de jongeren maar dat is om budgettaire redenen niet altijd mogelijk’. 

 

Communicatie; Het item communicatie komt terug in elk onderdeel van het gesprek met de 

jongeren. De jongeren willen op de hoogte gehouden worden. Ze willen eerlijke en open 

communicatie, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. 

De managers hadden op het gebied van communicatie grote ontevredenheid verwacht over de 

snelheid en de wijze van communicatie. De Young Professionals willen en kunnen volgens de 

managers veel sneller communiceren doordat ze zijn opgegroeid met de nieuwe 

informatietechnologieën.  
 
Manager: ‘Ze bellen mij soms na een uur al op, waarom ik nog niet gereageerd heb…’. 
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De Young Professionals zijn echter het minst tevreden over de communicatie omtrent projecten. 

De communicatie is ondoorzichtig, waardoor de jongeren niet weten waar ze aan toe zijn. Er 

wordt niet of nauwelijks gecommuniceerd over aankomende projecten of projecten waar de 

jongeren op voor worden gesteld. Zeker bankzitters krijgen dan het gevoel dat ze niet aangeboden 

worden op projecten. 

Naast de communicatie over projecten, vinden de jongeren dat ze weinig specifieke, gerichte 

informatie krijgen. Door de vele e-mails geven de Young Professionals aan selectief te worden 

waardoor ze mogelijk informatie missen. Het kan volgens de jongeren veel beter, meer 

toegespitst op je eigen afdeling en korter. 

 

Peoplemanager; De Young Professionals geven aan dat het soms onduidelijk is welke rol de 

peoplemanager heeft. Aan de ene kant is de peoplemanager het persoonlijke aanspreekpunt van 

de jongeren, aan de andere kant worden de jongeren ook door hem/haar beoordeeld. Sommige 

peoplemanagers kunnen deze taken goed scheiden en anderen hebben op dit gebied nog veel te 

leren volgens de Young Professionals.  

Omdat de peoplemanager voor de jongeren ook het persoonlijke aanspreekpunt is, willen de 

jongeren graag dat de peoplemanager oprecht in hen geïnteresseerd is. Ze willen niet het gevoel 

krijgen dat hij/zij opbelt omdat ze hadden afgesproken om eens in de drie weken contact te 

hebben. De jongeren willen persoonlijke aandacht, ze willen meer het gevoel krijgen dat ze 

persoonlijk worden gewaardeerd. 

Om terug te komen op de communicatie over projecten. De jongeren zien hierin ook een taak 

weggelegd voor de peoplemanager. Deze persoon weet (als het goed is) namelijk als geen ander 

welke ambities en wensen de betreffende Young Professional heeft.  

 

Salaris; De meeste jongeren zijn niet tevreden over het salaris. Dat wordt veroorzaakt doordat de 

Young Professionals het gevoel hebben dat ze niet marktconform beloond worden. Tevens is de 

salarisstructuur volgens de jongeren niet overzichtelijk. Deze structuur zou meer openbaar 

moeten zijn, om aan iedereen duidelijk te maken waar zijn/haar salaris op is gebaseerd. Daarnaast 

hebben de jongeren het idee dat er geen rechte lijnen getrokken worden in de beoordeling en de 

koppeling daarvan naar de salarissen. Ook hierdoor ontstaat volgens de Young Professionals een 

groot deel van de ontevredenheid.  

De managers begrijpen niet goed waarom de jongeren ontevreden zijn. Het salaris is zeker wel 

marktconform.  
 
Manager: ‘De jongeren vergelijken alleen het brutosalaris bij andere bedrijven, ze vergeten te 

kijken naar de 13
e
 maand en de overige secundaire voorwaarden die ze bij ons krijgen’. 
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De koppeling tussen het salaris en de prestaties is volgens de managers voldoende inzichtelijk. 

De onvrede over de koppeling ontstaat volgens hen wellicht omdat er geen bonussen zijn die de 

koppeling duidelijker kunnen maken. 

 
Werkzaamheden; De Young Professionals willen graag veel leren en daarom willen ze graag 

meedraaien in uitdagende projecten. De Young Professionals geven aan dat het redelijk vaak 

voorkomt dat starters voor langere tijd op de bank zitten of langdurig saaie (support) projecten 

krijgen. Dat is frustrerend omdat deze projecten niet aansluiten op de persoonlijke ambities van 

de jongeren. Ze kunnen dan ook niet in de praktijk brengen wat ze tijdens de opleidingen en 

trainingen hebben geleerd. De opgedane informatie zakt daardoor dan snel weg.  

De managers geven aan dat het lastig is om alle Young Professionals op een project te krijgen. 

Dat komt enerzijds omdat de hoeveelheid projecten afhankelijk is van de markt en anderzijds 

omdat de klanten liever een senior dan een Young Professional op een project willen hebben. 

 
Work-life balances; De Young Professionals hebben niet zoveel aan te merken over work-life 

balances. Wel geven ze aan dat het belangrijk is om genoeg tijd te hebben voor je privé-leven. Er 

moet een gezonde balans zijn tussen hard werken en je vrije tijd. Bij Atos Origin zijn er wel 

goede voorwaarden op het gebied van work-life balances. De reistijd naar de klant kan soms lang 

zijn en in verband met files zijn flexibele werktijden wel belangrijk voor de Young Professionals.  

Ook de managers geven aan dat er op het gebied van work-life balances veel mogelijk is, dat er 

zeer flexibel gewerkt kan worden. Het hangt er echter vanaf wat de klant voor mogelijkheden 

biedt op dit gebied. Eisen stellen aan de klant is lastig omdat de concurrentie dit ook niet doet. In 

de meeste gevallen is er uiteindelijk bij de klant ook een hele hoop te regelen. 

 

 

4.6. Theoretische en praktische verwachtingen 

 
In paragraaf twee van dit hoofdstuk zijn we vrij uitgebreid ingegaan op de verschillende 

onderzochte hr-praktijken. Daar waar mogelijk zijn verschillende verwachtingen in de tekst 

verwerkt. Uit het oogpunt van systematisch overzicht staan hieronder alle verwachtingen op een 

rijtje. In deze paragraaf wordt allereerst gekeken naar de verwachtingen die voortgekomen zijn 

uit de literatuur. Vervolgens worden ook de verwachtingen uit de explorerende interviews 

besproken. 

 

4.6.1. Theoretische verwachtingen 

1. Naast vakinhoudelijke ontwikkeling hechten de Young Professionals ook veel waarde aan 

persoonlijke ontwikkeling. 
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Vakinhoudelijke ontwikkeling wordt net iets meer belangrijk gevonden (4,42) dan persoonlijke 

ontwikkeling (4,29). Wel staan ze beiden in de top tien van de meest belangrijke hr-onderdelen 

wat aangeeft dat de Young Professionals naast vakinhoudelijke ontwikkeling ook veel waarde 

hechten aan persoonlijke ontwikkeling. De verwachting wordt aangenomen op basis van de 

resultaten van het onderzoek.  

 
2. De Young Professionals vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk. 

Van de Young Professionals vindt 92,3% een goede balans tussen werk en privé belangrijk. 

Work-life balance staat dan ook op de zesde plaats in de top tien van de meest belangrijke hr-

onderdelen voor Young Professionals. Op basis van deze resultaten wordt de verwachting 

aangenomen. 

 
3. De stelling ‘ik werk om te leven’ sluit meer aan bij de visie van de Young Professionals dan 

de stelling ‘ik leef om te werken’. 

De verwachting wordt aangenomen. Slechts 8 Young Professionals (7,8%) geven aan te leven om 

te werken. De overige 92,2% werkt om te leven. 

 
4. Intrinsieke motivatiefactoren als ontwikkeling en uitdaging worden door de Young 

Professionals boven salaris gewaardeerd. 

De resultaten met betrekking tot deze onderwerpen zijn enigszins ambigu. Enerzijds worden 

ontwikkeling en uitdaging in het onderdeel ‘ranking’ boven salaris geplaatst. Maar anderzijds 

geeft maar 45,3% van de Young Professionals aan ontwikkelingsmogelijkheden belangrijker te 

vinden dan salaris. Ook in de top tien van belang staat salaris op de tweede plaats waardoor 

salaris andere onderdelen van ontwikkeling en uitdaging achter zich laat. Deze verwachting is 

noch te bevestigen, noch te ontkrachten. Ontwikkeling en uitdaging worden niet per definitie 

meer belangrijk gevonden dan salaris. 

 
5. Persoonlijke waardering wordt belangrijker gevonden dan waardering in geld. 

Waardering in geld wordt met gemiddeld een 3,84 belangrijk gevonden tegenover de persoonlijke 

waardering die met een 4,08 gewaardeerd wordt. Op basis van deze resultaten kan aangenomen 

worden dat persoonlijke waardering belangrijker is voor Young Professionals dan waardering in 

geld. De verwachting wordt bevestigd. 

 
6. De Young Professionals hechten veel waarde aan autonomie maar hebben tegelijkertijd 

behoefte aan feedback. 

De Young Professionals waarderen het belang aan autonomie met een 4,04 gemiddeld (92,2%). 

Feedback wordt gewaardeerd met gemiddeld een 4,08 (91,3%). Deze cijfers geven aan dat de 

doelgroep autonomie en feedback ongeveer even belangrijk vinden. Een score van 4,04 of 4,08 is 
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niet echt een hoge score in vergelijking tot andere hr-onderdelen. Echter vindt wel meer dan 60% 

autonomie en feedback belangrijk. Ze hebben wel aan beiden ongeveer evenveel behoeften. De 

verwachting kan worden aangenomen.  

 
7. Voor starters is het belangrijk om een mentor te hebben. 

68,4% van de Young Professionals geeft aan dat het belangrijk tot erg belangrijk is voor starters 

om een mentor te hebben. 13% vindt het niet belangrijk. De verwachting wordt aangenomen 

omdat de stelling door meer dan 60% van de respondenten wordt bevestigd.  

 
8. Bij de Young Professionals zijn intrinsieke motivatiefactoren belangrijker dan de extrinsieke. 

Deze vraag is grotendeels al beantwoord in verwachting vier van deze sectie. Als aanvulling 

daarop: in dit onderzoek zijn meer intrinsieke dan extrinsieke elementen opgenomen. Hierdoor 

ontstaat de verwachting dat intrinsieke motivatiefactoren belangrijker zijn dan de extrinsieke. 

Echter met de resultaten uit dit onderzoek kan dit niet bevestigd of ontkracht worden.  

 
9. De Young Professionals hebben een redelijk grote vertrekintentie. 

Van de 117 Young Professionals geeft 10% aan het komende jaar niet bij Atos Origin te blijven 

werken. Daarnaast geeft 24% aan de afgelopen drie maanden concrete acties te hebben 

ondernomen op zoek naar een andere werkgever. Daarbij komt nog dat in de periode dat het 

onderzoek liep circa 10 tot 15 Young Professionals de organisatie hebben verlaten. Ruim 30% 

van de Young Professionals heeft dus een intentie om te vertrekken. In de discussie er meer 

aandacht worden besteed aan het feit of deze vertrekintentie van de Young Professionals bij Atos 

Origin groot te noemen is.  

 

4.6.2. Praktische verwachtingen6 

1. Jongeren die niet op een project zitten zijn over het algemeen minder tevreden met hun 

werkgever. 

Gemiddeld genomen zijn de jongeren die niet op een project zitten (gemiddelde 3,67, spreiding 

0.59) minder tevreden met Atos Origin als werkgever dan jongeren die wel op een project zitten 

(gemiddelde 3,82, spreiding 0,54). Dit verschil is echter niet significant: t = 1,06; df = 99; p = 

0,29 bij tweezijdige toetsing. Deze verwachting moet verworpen worden. 

 
2. Jongeren die vinden dat ze een slechte begeleiding (mentor) hebben gehad, zijn over het 

algemeen minder tevreden. 

                                                 
6
 Nadere berekeningen zijn opgenomen in bijlage X 



 

  Masterscriptie Stephanie Willems

  
82 

Voor deze verwachting is geen correlatie gevonden (r = 0.15; p = 0.14; n = 114) tussen de slechte 

begeleiding en de mindere mate van tevredenheid. Oorzaak hiervoor kan de lage diversiteit zijn, 

het is maar een kleine groep die aangeeft een mentor te hebben.  

 
3. Salaris is vooral belangrijk wanneer de Young Professionals vinden dat ze niet marktconform 

beloond worden. 

Het salaris wordt inderdaad belangrijker gevonden door de jongeren die aangeven dat ze niet 

marktconform beloond worden. De correlatie is significant (r = -0.24; p < 0.05; n = 104). De 

verwachting wordt bevestigd door dit resultaat.  

 
4. Young Professionals die langer in dienst van de organisatie zijn, hebben minder behoefte aan 

een mentor dan Young Professionals die relatief kort in dienst zijn. 

De Young Professionals die langer in dienst zijn (startperiode: 2003 t/m 2006) hebben zoals 

verwacht significant (t = -3,29; df = 111; p < 0.01) minder behoefte aan een mentor dan de 

Young professionals die relatief kort in dienst zijn (startperiode 2007 en 2008). De verwachting 

wordt aangenomen.  

 
5. De behoeften op het gebied van ontwikkeling worden niet voldoende ingevuld. 

Deze verwachting wordt ook bevestigd door de resultaten die laten zien dat alle facetten van 

ontwikkeling erg belangrijk worden gevonden, maar er grote verschillen zichtbaar zijn tussen 

behoefte en tevredenheid vooral op het gebied van doorgroeimogelijkheden (verschil = 1,02) en 

opleidingen (verschil = 1,27).  

 
6. Jongeren van alle afdelingen zijn tevreden over de gezelligheid 

De jongeren scoren hoog op de tevredenheid met betrekking tot de gezelligheid op het werk. 

Tussen afdelingen zijn er geen significante verschillen zichtbaar. Opvallend resultaat: TA vindt 

gezelligheid het belangrijkste (bijna significant belangrijker dan BI/CRM)
7
. De verwachting 

wordt aangenomen, de jongeren zijn tevreden over de gezelligheid op het werk.  

 
7. Op het gebied van communicatie zijn de jongeren het minst tevreden over de communicatie 

over projecten. 

De Young Professionals van de organisatie zijn, zoals verwacht, het minst tevreden over de 

communicatie over projecten. Dit geldt voor de organisatiecommunicatie waarbij van alle 

communicatiefacetten de communicatie over projecten het minst gewaardeerd wordt (2,76). 

Hetzelfde geldt voor de communicatie via de peoplemanager waarbij ook de tevredenheid over de 

                                                 
7
 Bijlage XI bevat een matrixschema waar de significante verschillen tussen afdelingen in vernoemd worden. 
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communicatie betreffende projecten met een 2,75 gewaardeerd wordt. De verwachting wordt 

aangenomen.  

 
8. Ook de manier/wijze van communiceren door de Peoplemanager wordt door de Young 

Professionals slecht beoordeeld.  

In tegenstelling tot de verwachting wordt de manier of de wijze van communiceren door de 

Peoplemanager (de snelheid, manier waarop etc.) van de verschillende facetten van 

Peoplemanagement het beste beoordeeld (3,82). De verwachting wordt niet bevestigd en moet 

worden verworpen.  

 
9. Samenwonenden/gehuwden hechten meer belang aan goede work-life balances dan niet 

samenwonenden/gehuwden. 

Deze verwachting kan niet worden bevestigd. In tegendeel, niet samenwonenden/gehuwden 

vinden het hebben van goede work-life balances zelfs significant (t = -2,49; df = 83,42; p < 0.05) 

meer belangrijk dan samenwonenden/gehuwden. 
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5.  Hoofdstuk: 

 Conclusie & discussie 
 

 

5.1 . Conclusie 

 

Voor organisaties wordt het steeds lastiger om jonge hoogopgeleide werknemers te werven en te 

behouden. Dit heeft enerzijds te maken met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt vanwege 

vergrijzing en ontgroening. Anderzijds heerst er binnen organisaties ook het vermoeden dat ze te 

maken hebben met een nieuwe generatie jongeren met eigenzinnige behoeften, generatie Y. 

Het doel van dit onderzoek was dan ook om voor Atos Origin informatie te verzamelen dat een 

basis biedt voor beleid om de hr-praktijken beter aan te laten sluiten op de behoeften van de 

Young Professionals. Verondersteld wordt namelijk dat dergelijk hr-beleid kan zorgen voor meer 

commitment, tevredenheid en inzet zodat de organisatie uiteindelijk betere performance kan 

leveren. 

 

Voor dit onderzoek heeft het bovenstaande geleid tot de volgende centrale vraagstelling: 

 
Wat zijn de arbeidsgerelateerde behoeften van Young Professionals binnen Atos Origin 

Enterprise Solutions en in hoeverre sluiten de hr-praktijken van de organisatie daarbij aan? 

 
Allereerst zijn er op basis van literatuur over de behoeften van Young Professionals aangevuld 

met inzichten uit de explorerende interviews tien hr-praktijken gedefinieerd: autonomie, feedback 

& waardering, gezelligheid, mentoring, ontwikkeling, organisatiecommunicatie, 

peoplemanagement, salaris, werkzaamheden en work-life balances. Deze tien hr-praktijken 

hebben een centrale plaats ingenomen tijdens dit onderzoek over de arbeidsgerelateerde 

behoeften van Young Professionals. 

 

Daarna is er op basis van de geselecteerde hr-praktijken onderzocht wat de belangrijkste 

arbeidsgerelateerde behoeften van de Young Professionals zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de 

Young Professionals alle geselecteerde hr-praktijken en bijbehorende hr-onderdelen belangrijk 

vinden. Om die reden is er in dit onderzoek onderscheid aangebracht tussen belangrijke en zeer 

belangrijke hr-praktijken. Uit de resultaten blijkt dat de meest belangrijke behoeften van de 

Young Professionals liggen op het gebied van ontwikkeling, werkzaamheden, salaris, work-life 

balances en organisatiecommunicatie. Bij ontwikkeling, werkzaamheden en work-life balances 

worden alle bijbehorende hr-onderdelen belangrijk gevonden. Bij salaris is het vooral belangrijk 

om een goed salaris te verdienen en op het gebied van communicatie hechten de Young 
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Professionals vooral veel waarde aan de manier van communiceren en de communicatie over 

projecten.  

 

Vervolgens is er gekeken naar de aansluiting van de hr-praktijken op de behoeften van de Young 

Professionals. Aangezien geen van de hr-praktijken of onderdelen volledig voorziet in de 

behoeften van de Young Professionals en we eerder hebben gezien dat ook alle hr-praktijken en 

onderdelen belangrijk worden gevonden, is er vanwege het overzicht voor gekozen om de nadruk 

te leggen op de hr-praktijken die én zeer belangrijk worden gevonden én die een groot verschil 

vertonen tussen belang en tevredenheid. 

 
Figuur 34: 

 

Uit het bovenstaande schema is af te lezen welke hr-praktijken op basis van dit onderscheid de 

meeste aandacht van de organisatie behoeven. Wanneer we dieper inzoomen op deze hr-

praktijken, kunnen we aangeven dat bij ontwikkeling vooral doorgroeimogelijkheden en 

opleidingen om aandacht vragen, de jongeren bij werkzaamheden vooral ontevreden zijn over de 

uitdaging en de aansluiting op de ambities, het bij salaris vooral draait om de hoogte van het 

salaris en bij organisatiecommunicatie de nadruk moet liggen op de communicatie over projecten 

en de manier van communiceren. 

 

Wanneer de organisatie in de toekomst betere performance wil realiseren en de Young 

Professionals beter aan zich wil binden, dan zal zij allereerst aandacht moeten schenken aan de 

hr-praktijken ontwikkeling, werkzaamheden, salaris en communicatie. Maar omdat alle hr-

praktijken belangrijk worden gevonden en geen van de hr-praktijken voldoende aansluit op de 

behoeften van de Young Professionals, mogen ook de andere hr-praktijken niet uit het oog 

worden verloren. 
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5.2 . Discussie 

 

In deze discussie zal allereerst ingegaan worden op enkele algemene kenmerken van de 

resultaten. Daarna zullen er wat specifiekere discussiepunten aangedragen worden over de 

resultaten van verschillende onderdelen uit het onderzoek. Na de inhoudelijke discussie over de 

resultaten komt in de volgende paragraaf (§ 5.3) ook nog de reflectie op de onderzoeksmethoden 

aan bod.  

 

Wat opvalt over de resultaten in het algemeen is dat alle onderzochte hr-praktijken en hr-

onderdelen belangrijk worden gevonden. Alle onderdelen worden door meer dan 75% of zelfs 

door meer dan 90% van de Young Professionals belangrijk gevonden. De hr-praktijken die 

relevant leken uit het literatuuronderzoek en de explorerende interviews, zijn ook daadwerkelijk 

belangrijk tot zeer belangrijk gebleken voor de doelgroep. Vanwege dit resultaat heb ik af moeten 

wijken van mijn analyseplan. Een mogelijke oorzaak voor het feit dat de Young Professionals 

alles belangrijk vinden zou kunnen liggen aan de tijd waarin zij opgegroeid zijn, de opvoeding 

van de Young Professionals, en/of de huidige situatie op de arbeidsmarkt. De meeste jongeren 

zijn tijdens hun kinderjaren erg verwend door hun ouders. Het was een periode waarin alles 

mocht en er meestal veel mogelijk was. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt hebben de 

jongeren wederom vele mogelijkheden; bedrijven bieden vele extra’s en laten ook zien wat ze te 

bieden hebben. Hierdoor weten de Young Professionals precies wat ze kunnen krijgen en vragen; 

ze zijn overal van op de hoogte.  

Een ander argument kan zijn dat wanneer mensen de mogelijkheid hebben om ergens meer uit te 

halen dan ze in hun huidige situatie hebben, ze over het algemeen altijd zullen aangeven dat iets 

belangrijk is en ze er nog in mindere mate tevreden over zijn. Het kan altijd beter, er is altijd wel 

iets aan te merken. En als je dan je mening mag laten horen…dan zou ik het als Young 

Professional ook wel weten. 

 

Vanuit de literatuur werd verwacht dat de Young Professionals een grote behoefte aan 

autonomie zouden hebben. Starters zien een grote mate van eigen verantwoordelijkheid vaak als 

basis van vertrouwen en bovendien hebben we te maken met jonge professionals die graag 

zelfstandig te werk gaan. 

Net als alle onderzochte hr-praktijken, wordt autonomie door een hoog percentage van de Young 

Professionals belangrijk gevonden. Gaan we echter kijken naar de gemiddelde score op het 

belang van autonomie, dan wordt autonomie in vergelijking met andere hr-praktijken niet 

bijzonder hoog gewaardeerd. Een verklaring voor deze lagere score voor autonomie kan 

mogelijkerwijs liggen in het feit dat we ook te maken hebben met startende Young Professionals. 

Over een verschil in behoeften aan autonomie tussen startende en niet startende professionals 
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wordt in de literatuur over professionals niet uitgewijd. In de bespreking van de theorie is wel 

naar voren gekomen dat de meeste starters behoefte aan begeleiding en feedback hebben wat een 

mogelijke verklaring zou kunnen zijn voor de lager uitgevallen behoefte aan autonomie bij de 

Young Professionals. Nader onderzoek is nodig om te onderzoeken of startende professionals een 

minder grote behoefte hebben aan autonomie dan professionals in een andere fase in hun carrière. 

Een andere mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat behoeften pas echt naar de voorgrond 

treden wanneer de betreffende behoefte in gedrang komt. Bij de behoefte aan autonomie is dit 

niet het geval, de Young Professionals in de organisatie hebben veel vrijheid in het uitvoeren van 

hun taken en dragen eigen verantwoordelijkheid voor hun projecten. De mate van autonomie 

wordt in dit onderzoek dan ook erg positief beoordeeld. De Young Professionals zijn redelijk tot 

goed tevreden met de mate van autonomie in de organisatie. 

 

In de literatuur wordt geen of weinig aandacht geschonken aan de mogelijke behoefte aan work-

life balances door startende Young Professionals. De literatuur bespreekt wel uitgebreid de 

behoefte aan balans voor werknemers die de fase in hun leven bereiken dat ze gaan samenwonen, 

trouwen en/of kinderen gaan krijgen. Uit dit onderzoek komt, zoals ik zelf al verwacht had, naar 

voren dat de doelgroep redelijk veel waarde hecht aan goede work-life balances en de 

mogelijkheid tot het creëren daarvan. De behoefte aan work-life balances staat op de zesde plaats 

(van alle 25 hr-onderdelen) in de top tien van de meest belangrijke behoeften wat aantoont dat 

deze balans wel degelijk belangrijk is voor de Young Professional. In tegenspraak met de theorie 

vinden de jongeren die niet samenwonen of gehuwd zijn work-life balances zelfs significant 

belangrijker dan jongeren die wel samenwonen of gehuwd zijn in dit onderzoek. Een reden voor 

het feit dat work-life balances zo belangrijk worden gevonden door de doelgroep ligt naar mijn 

idee in het feit dat de Young Professionals erg veel belang hechten (91,5%) aan het onderhouden 

van sociale contacten en dat vrienden en familie ook erg belangrijk zijn. Een goede balans tussen 

werk en privé is een voorwaarde om deze sociale contacten voldoende te kunnen onderhouden. 

Waarom juist de jongeren die niet gehuwd zijn of samenwonen de work-life balances significant 

belangrijker vinden is lastig te verklaren. Interessant zou zijn wanneer andere onderzoeken over 

de doelgroep eenzelfde resultaat zouden verkrijgen. Dan weten we dat het niet alleen geldt voor 

de Young Professionals van Atos Origin. Nader onderzoek zal dus moeten uitwijzen wat de 

oorzaak van dit opvallende resultaat is. 

 

Gezelligheid is een vreemde eend in de bijt wanneer je kijkt naar de andere onderzochte hr-

onderdelen. Gezelligheid wordt namelijk in de meeste organisaties gezien als een aspect van de 

cultuur, de werksfeer in de organisatie en niet als een hr-praktijk die gemanaged kan of moet 

gaan worden. Uit dit onderzoek blijkt dat gezelligheid voor de Young Professionals erg 
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belangrijk is. 91,5% vindt gezelligheid op de werkvloer belangrijk en bijna 80% daarvan ziet 

gezelligheid zelfs als voorwaarde om bij een organisatie te gaan of te blijven werken. Met de 

krapte op de arbeidsmarkt is het voor de it-professionals ook mogelijk om voorwaarden te stellen, 

maar het feit dat ze gezelligheid als voorwaarde stellen geeft wel aan in welke mate gezelligheid 

belangrijk is voor de Young Professionals. 

Nu is het de vraag of gezelligheid gewoon een onderdeel van de cultuur moet blijven of dat 

gezelligheid ook gemanaged kan of moet gaan worden. Op dit moment zijn de Young 

Professionals tevreden over de gezelligheid in de organisatie, maar zouden ze dat niet zijn, moet 

de organisatie de gezelligheid dan gaan managen? En op welke manier moet zij dat dan gaan 

doen? Om daarachter te komen kunnen organisaties naar mijn idee het beste overleg plegen met 

de Young Professionals zelf. Zij zijn immers degene die gezelligheid belangrijk vinden. 

Bovendien vindt vrijwel iedereen het leuk wanneer hem of haar om advies of instemming 

gevraagd wordt. 

 

In tegenstrijd met wat er verwacht werd, valt de onvrede over de peoplemanager onder de 

Young Professionals mee. In de vragenlijst waren maarliefst 21 items opgenomen over de 

peoplemanager aangezien verschillende aspecten van peoplemanagement uit de explorerende 

interviews naar voren waren gekomen als onduidelijk, vervelend of omstreden. Uit verschillende 

interviews kwamen onderwerpen als onduidelijkheid over doelen, informatie, de manier van 

communiceren, de rol van de peoplemanager en onvrede over de persoonlijke aandacht voor de 

jongeren naar voren. Uit de resultaten blijkt dat niet alle Young Professionals dezelfde 

(negatieve) ervaringen hebben met hun peoplemanager. Weinig onderdelen worden echt slecht 

beoordeeld, maar de spreiding over de antwoordcategorieën is groter dan bij andere onderdelen.  

Een oorzaak voor dit verschil zou kunnen liggen in het feit dat er per peoplemanager of per 

afdeling relatief grote verschillen zichtbaar zijn. Echter zijn er tussen de afdelingen geen 

significante verschillen gevonden op het gebied van peoplemanagement (zie bijlage XI) en ligt 

het probleem waarschijnlijk bij de afzonderlijke peoplemanagers. Uit privacyoverwegingen is het 

niet mogelijk om de resultaten van de enquête te koppelen aan de betreffende peoplemanagers. 

Om te weten te komen of er grote verschillen zijn in skills tussen peoplemanagers is het wellicht 

een idee om 180
◦
-feedback in te voeren bij de peoplemanagers. Op die manier hebben de 

jongeren meer inspraak en komt de organisatie te weten welke peoplemanagers sommige 

belangrijke skills missen voor de begeleiding van Young Professionals. Voor Young 

Professionals is persoonlijke aandacht namelijk erg belangrijk, maar uit de resultaten en de 

focusgroepen blijkt dat sommige peoplemanagers hier te weinig aandacht aan besteden, wat 

ontevredenheid veroorzaakt bij de jongeren.  
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Zoals we bij het onderdeel autonomie zagen, hebben startende professionals behoefte aan 

autonomie maar willen ze tegelijkertijd ook graag begeleiding en feedback op de uitvoering van 

hun werkzaamheden. Startende professionals in dit onderzoek hebben significant meer behoefte 

aan een mentor dan Young Professionals die al langer in dienst van de organisatie zijn. De 

verklaring hiervoor is logisch. De Young Professionals die al langer in dienst zijn hebben hun 

weg binnen de organisatie waarschijnlijk al gevonden en hebben geen specifieke begeleider meer 

nodig. Zij gebruiken bijvoorbeeld hun netwerk daarvoor.  

De onduidelijkheid over mentoren in de organisatie is de reden geweest om het oordeel over 

mentoring niet verder mee te nemen in het onderzoek. De resultaten geven dan ook aan dat er 

veel onduidelijkheid bestaat over begeleiding en mentoring in verschillende afdelingen. In de 

afdeling SAP denken bijvoorbeeld 23 Young Professionals dat zij een mentor hebben, terwijl 

blijkt dat Atos Origin geen officiële mentorstructuur kent. Door de focusgroepen is duidelijk 

geworden wat het probleem omtrent mentoring is. De jongeren van de afdeling SAP hebben een 

‘binnenloodser’ aangewezen gekregen door de organisatie. De officiële taak van deze 

‘binnenloodser’ is om de Young Professionals zo snel mogelijk op een project te krijgen, een 

soort salestaak. Omdat deze ‘binnenloodsers’ bijna allemaal senioradviseurs zijn, die het meestal 

leuk vinden om jongeren te begeleiden, nemen zij bepaalde mentortaken op zich, zonder dat dit in 

de taakomschrijving van de binnenloodser staat. Dit kan positieve en negatieve uitwerkingen 

hebben op de Young Professionals. De jongeren die een binnenloodser treffen die vele 

mentortaken op zich neemt zijn tevreden, echter de jongeren die een binnenloodser treffen die 

deze (ongeschreven)taak niet op zich neemt, zien dat zij anders behandeld worden, zijn daardoor 

ontevreden en voelen zich benadeeld. Nader intern onderzoek moet uitwijzen hoe deze 

belangrijke begeleidingstaak het beste ingevuld kan worden binnen de organisatie. Het is voor de 

organisatie nu eerst een taak om dit probleem goed te gaan managen en in de gaten te houden. 

Communicatie over de taak van de binnenloodser naar de jongeren van afdeling SAP toe is een 

eerste stap in de goede richting. In het onderdeel aanbevelingen wordt hier nog op teruggekomen. 

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat ruim eenderde van de Young Professionals het afgelopen half 

jaar concrete acties heeft ondernomen op zoek naar een nieuwe werkgever of zelfs de organisatie 

heeft verlaten. Als resultaat an sich lijkt dit cijfer hoog. Van de andere kant bekeken heeft 

tweederde van de Young Professionals dan waarschijnlijk niet de intentie om te vertrekken. 

52% van de respondenten geeft zelfs stellig aan de komende jaren bij de organisatie te blijven 

werken. Wanneer we dit resultaat confronteren met de literatuur kun je jezelf afvragen of een 

vertrekintentie van eenderde van alle Young Professionals hoog te noemen is. In dit onderzoek 

hebben we namelijk te maken met een doelgroep die zeer lastig aan de organisatie te binden is. 

De jongeren zijn professionals, hebben geen traditionele carrière meer in een organisatie, zijn 
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zelfstandig en tevens is de nieuwe generatie constant op zoek naar nieuwe uitdagingen waarbij ze 

gewend zijn over de grens van organisaties heen te kijken. Het cijfer van de vertrekintentie is 

wellicht dus niet zo hoog.  

Bovendien is het leuk en aardig om te weten wat de vertrekintentie van de Young Professionals 

is, maar om dit cijfer te kunnen vergelijken met andere bedrijven zijn daadwerkelijke 

verloopcijfers nodig. Cijfers van vertrekintentie zijn moeilijk te vergelijken met andere 

onderzoeken of cijfers van organisaties. Helaas is het niet mogelijk gebleken om aan de 

verloopcijfers van de organisatie te komen. Herhaling van het onderzoek en vergelijking van deze 

cijfers van de vertrekintentie, kan voor de organisatie zeker nog waardevolle informatie 

opleveren. Er wordt dan duidelijk of de vertrekintentie onder de Young Professionals is gedaald 

of is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 

Ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor Young Professionals erg belangrijk, zo bleek uit de 

literatuur. De resultaten geven hetzelfde beeld weer. Alle hr-onderdelen van ontwikkeling worden 

zeer belangrijk gevonden. Het onderdeel doorgroeimogelijkheden staat zelfs op nummer één in 

de top 10 van meest belangrijke behoeften en de opleidingsmogelijkheden staan op drie. Dat 

doorgroeimogelijkheden als een zodanig belangrijk onderdeel naar voren komt, is voor mij niet 

echt verassend. In de discussie over de ‘new career actor’ in het theoretisch kader, werd al 

duidelijk dat de actor van de ‘new career’ constant op zoek is naar ontwikkeling en nieuwe 

carrièrestappen. De Young Professionals van Atos Origin Enterprise Solutions vertonen hetzelfde 

beeld als hetgeen wat in de literatuur geschetst is. Doorgroeimogelijkheden worden door meer 

dan 98% van de Young Professionals belangrijk gevonden.  

De Young Professionals zijn echter niet tevreden met de doorgroei- en ontwikkel mogelijkheden 

in de organisatie. Uit de focusgroep blijkt dat het niet duidelijk is waar je als Young Professional 

naar door kunt groeien, hoe lang dat duurt en functieoverstijgende opleidingen of trainingen die 

in de lijn der ambities liggen, worden vaak niet toegekend terwijl ze wel beloofd zijn. De 

managers geven aan dat trainingen vooral bedoeld zijn voor ondersteuning van de 

werkzaamheden en dat de jongeren de meeste ontwikkeling uit de verschillende projecten halen, 

daar doe je echter ervaring op. Ik zie hier een gat ontstaan in de opvatting en ervaring van de 

jongeren in vergelijking met de percepties van de managers. Uit de resultaten en de focusgroep 

blijkt dat de Young Professionals de werkzaamheden vaak niet uitdagend vinden. Bovendien 

sluiten ze niet aan op de persoonlijke ambities. De Young Professionals zijn zodoende 

ontevreden over de ontwikkelmogelijkheden én de uitdaging in de werkzaamheden. De ideeën 

van de managers en de Young Professionals lopen hier te ver uiteen. Ze zullen het beter met 

elkaar af moeten stemmen om de problemen te verhelpen. 
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Zojuist hebben we gezien dat Young Professionals veel waarde hechten aan intrinsieke waarden 

als ontwikkeling, uitdaging en gezelligheid. Dit komt overeen met de literatuur over behoeften 

waarin staat dat hoog opgeleiden veel waarde hechten aan intrinsieke motivatiefactoren. Aan de 

andere kant geeft de literatuur ook aan dat extrinsieke factoren minder van belang zijn voor de 

hoogopgeleide werknemers. Salaris zou voor deze doelgroep voornamelijk een basisbehoefte 

zijn en zou zodoende minder belangrijk zijn dan de intrinsieke waarden.  

De resultaten van dit onderzoek zijn in dit opzicht tegenstrijdig met de literatuur. Salaris staat bij 

de Young Professionals namelijk op de tweede plaats van de meest belangrijke behoeften, 

waardoor blijkt dat zij dus wel extrinsiek gemotiveerd worden. Een mogelijke verklaring voor 

deze hoge plaatsing van salaris zou kunnen zijn dat het belang van salaris, door de commotie 

(stakingen) bij de vakbonden omtrent dit onderwerp, meer naar de voorgrond is getreden. Het zou 

dan gaan om een tijdelijke fluctuatie met betrekking tot salaris. Een andere verklaring zou kunnen 

liggen in de sociaal wenselijkheid van de antwoorden van de hoogopgeleide werknemers. In veel 

organisaties in Nederland is het not-done om over het salaris te praten. Dit zou kunnen verklaren 

waarom er verwacht wordt dat salaris minder belangrijk wordt gevonden. Wellicht is de nieuwe 

generatie Young Professionals recht voor zijn raap en durven zij wel het belang van een goed 

salaris aan te geven. Een laatste verklaring zou mogelijk kunnen liggen in het feit dat de Young 

Professionals het gevoel hebben dat ze ondergewaardeerd worden (niet marktconform). Uit de 

resultaten komt namelijk naar voren dat de meerderheid van de Young Professionals het gevoel 

heeft niet marktconform beloond te worden. Hierdoor kan onvrede zijn ontstaan waardoor salaris 

hoger op het prioriteitenlijstje van de Young Professionals is komen te staan.  

Naar mijn idee zijn er voor deze verklaringen verschillende oplossingen te bedenken. Nader 

onderzoek zal allereerst moeten uitwijzen of het gaat om een fluctuatie in de behoeften of dat de 

Young Professionals salaris gewoon meer belangrijk vinden dan verwacht. Vervolgens is vooral 

communicatie over de hoogte van het salaris en de skill-levels belangrijk. Uit de focusgroepen is 

namelijk gebleken dat de salarisstructuur niet erg transparant is. Bovendien hebben de jongeren 

het gevoel dat ze ondergewaardeerd worden, maar geven de managers aan dat dit zeker niet het 

geval is. Communicatie moet hier duidelijkheid in verschaffen.  

 

In de literatuur over generatie Y komt naar voren dat de nieuwe generatie Young Professionals 

andere behoeften heeft dan de voorgaande generaties. Wanneer we echter dieper de literatuur in 

gaan, zien we dat een deel van de behoeften ook voort kunnen komen uit het feit dat we te maken 

hebben met jonge starters en professionals die de ‘new career’ volgen.  

Op basis van de literatuur, de resultaten en de discussie uit de focusgroepen kan aangeven 

worden dat de behoeften van de nieuwe generatie niet constructief afwijken van de behoeften van 

de generaties daarvoor. Er zijn enkele kleine verschillen zichtbaar waarvan de oorzaak nader 
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onderzocht moet worden door middel van nieuw uitgebreid onderzoek over de behoeften van 

Young Professionals. 

Wel duidelijk is geworden dat de nieuwe generatie snel uitspreekt wat hij/zij denkt. Tevens zijn 

ze veeleisend wat waarschijnlijk komt door de opvoeding en goede economische omstandigheden 

waar zij in opgegroeid zijn. De jongeren willen graag weten waar ze aan toe zijn en wat ze 

kunnen verwachten. Eerlijke communicatie naar deze jongeren toe lijkt dan toch wel meer dan 

ooit van belang. 

 

 

5.3 . Methodische reflectie 

 

Over de opzet van het onderzoek is niet veel aan te merken. Er is gestart met uitgebreid 

literatuuronderzoek en explorerende interviews. Daarna is er een vragenlijst opgesteld die is 

uitgezet onder alle Young Professionals. Vervolgens zijn de gegevens geanalyseerd en zijn de 

resultaten besproken in focusgroepen. Deze methoden hebben zeker tot bruikbare en interessante 

inzichten geleid voor de organisatie. Vanwege de hoge respons en goede representativiteit is het 

ook mogelijk geweest om over de gehele populatie uitspraken te doen. 

 

Op de gebruikte methoden en statistische analyse en verwerking is natuurlijk ook het een en 

ander aan te merken. Voorafgaand aan dit onderzoek had ik bijvoorbeeld niet verwacht dat een 

nieuw onderwerp of een nieuwe doelgroep een dergelijk grote impact kon hebben op het verloop 

van het onderzoek en de analyse van de resultaten en de verwachtingen. Met betrekking tot de 

literatuur was het vooral lastig dat er geen of weinig wetenschappelijke, maar vooral populaire 

literatuur te vinden was over de nieuwe generatie Y. Hierdoor is het niet mogelijk geweest om 

aan te geven dat bepaalde behoeften toe te schrijven zijn aan het feit dat we te maken hebben met 

een nieuwe generatie. Dit is jammer aangezien het voor de wetenschap nog veel belangrijke 

inzichten op kan leveren. Vanwege de hoge representativiteit zijn we daarentegen wel in staat om 

uitspraken te doen over de kenmerken van de Young Professionals binnen de 

onderzoeksorganisatie.  

Een andere tekortkoming in dit onderzoek op het gebied van literatuur heeft te maken met de 

theorie van Julian-Gould Williams (2003). In deze scriptie wordt op basis van deze theorie de 

aanname gedaan dat wanneer hr-praktijken beter aansluiten op de behoeften van werknemers, zij 

dan meer tevreden zijn, ze harder zullen werken en zich meer zullen binden met de organisatie. 

Deze aanname klinkt logisch, maar wordt niet bewezen door dit onderzoek. Vervolgonderzoek 

zal moeten uitwijzen of deze theorie op gaat voor de nieuwe generatie Young Professionals.  

Verder bleek gezelligheid uit de literatuur erg belangrijk te zijn voor Young Professionals. 

Gezelligheid is echter eerder een cultuuraspect dan een onderdeel van human resource 



 

  Masterscriptie Stephanie Willems

  
94 

management (hrm). Toch is er vanwege het belang van gezelligheid voor de Young Professionals 

besloten om gezelligheid mee te nemen als hr-praktijk in de vragenlijst. Net zoals we ons ervan 

bewust zijn dat gezelligheid officieel niet wordt gerekend tot de hr-praktijken, geldt ditzelfde 

eigenlijk ook voor communicatie. Purcell & Hutchinson (2007) geven echter al aan dat onder hr-

praktijken niet alleen de instrumenten worden verstaan maar ook de manier waarop ze ‘fair’ 

ingezet worden ten behoeve van de werknemer. Dit laatste heeft veel te maken met communicatie 

en omdat de nieuwe generatie volgens de populaire literatuur veel belang hecht aan goede 

communicatie is ook communicatie in dit onderzoek opgenomen als hr-praktijk. 

 

Naast de reflectie met betrekking tot het gebruik van en de thema’s uit de literatuur, wordt er nu 

kritisch gekeken naar de statistische methodes en keuzes die gemaakt zijn tijdens het onderzoek.  

Elke keuze heeft zijn voor- en nadelen. Zo ook de keuze voor een onderzoeksmethode. De 

resultaten van dit onderzoek zijn voor het grootste gedeelte gebaseerd op een kwantitatieve 

onderzoeksmethode, namelijk enquêtering. Een eerste beperking van het gebruik van een enquête 

heeft te maken met het feit dat je de gemiddelde voorkeuren van een groep analyseert en in 

mindere mate naar de individuele reacties kijkt. Echter waren we vanwege het doel van het 

onderzoek genoodzaakt om de gegevens te verzamelen door middel van enquêtes. Aangezien er 

een grote homogeniteit was onder de Young Professionals, heeft deze onvermijdelijke beperking 

van de onderzoeksmethode naar mijn idee weinig impact gehad op de resultaten van het 

onderzoek.  

Een tweede beperking van het onderzoek is gevonden in het gebruik van schalen. Tijdens de 

analyse van de resultaten bleek dat een overkoepelende schaal met veel items bijna niets of 

nauwelijks iets zegt over de doelgroep of de pijnpunten in het beleid. Het gebruik van dit soort 

grote schalen zorgt voor datareductie. Die datareductie wordt alleen maar versterkt vanwege het 

feit dat je bij schalen met veel items geen mooie ronde frequenties krijgt, waardoor ook de 

frequenties afgerond moeten worden. Doordat we in de resultatensectie de nadruk hebben gelegd 

op de hr-onderdelen (subschalen) en ook gekeken hebben naar individuele uitschieters, is 

geprobeerd deze datareductie te verminderen. 

 

Naast deze beperkingen zijn we gaandeweg het onderzoek ook nog enkele obstakels tegen 

gekomen. Een daarvan was dat in het analyseplan was opgenomen dat een hr-praktijk of hr-

onderdeel belangrijk zou zijn wanneer meer dan 60% van de respondenten aan zou geven er 

behoefte aan te hebben (antwoordcategorie 4+5). Echter bleek na een korte inventarisatie dat elke 

hr-praktijk en hr-onderdeel door meer dan 60, 70 of zelfs 90 procent van de responsgroep 

belangrijk is bevonden. Op grond hiervan is besloten om het belang te verdelen in twee 

categorieën: belangrijk en zeer belangrijk. Doordat je een grens stelt worden sommige onderdelen 
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ondergeschikt gemaakt terwijl ze wel belangrijk zijn, maar net buiten de grens vallen. Maar aan 

de andere kant is het wel belangrijk om voor de overzichtelijkheid dit soort generaliserende 

keuzes te maken. Het is dus lastig om deze onderverdeling te maken, maar welke keuze je ook 

maakt, je zult altijd te maken hebben met grensgevallen. 

Een ander obstakel waren de verwachtingen die voorafgaand aan het praktische deel van het 

onderzoek waren opgesteld. Vanwege het feit dat er nog maar weinig bekend is over de 

doelgroep van mijn scriptie was het lastig om op basis van literatuur en interviews verwachtingen 

op te stellen. De verwachtingen zijn hierdoor ook niet erg specifiek en uitdagend geformuleerd. 

Vaak konden ze ook niet geformuleerd worden omdat er nog niet eerder onderzoek naar gedaan 

is. Hierdoor lagen de verwachtingen soms wat voor de hand en moesten er relatief veel 

theoretische verwachtingen worden aangenomen. Deze verwachtingen waren meestal 

beschrijvend en ondersteunend van aard. Ten gunste van de structuur en om een wildgroei van 

vragen te voorkomen, is daarom besloten niet alle verwachtingen in de tekst op te nemen, maar 

aan het einde van het resultatenhoofdstuk een systematisch overzicht te geven van alle 

theoretische en praktische verwachtingen. 

 

Samenvattend: Het onderzoek had een goede structuur, de opbouw was goed, maar zoals bij elk 

onderzoek hebben zich wat obstakels voorgedaan en zijn er wat kritiekpunten te noemen. Deze 

obstakels hebben de resultaten van het onderzoek echter uiteindelijk niet of nauwelijks in de weg 

gestaan. Het onderzoek heeft tot duidelijke inzichten en aanbevelingen voor de organisatie geleid 

omtrent de behoeften van de Young Professionals. Het doel is bereikt! 

 

 

5.4 . Suggesties voor vervolg onderzoek 

 

In dit onderzoek zijn een aantal zaken duidelijk geworden. Er zijn echter ook nieuwe vragen 

opgekomen, waarvan de beantwoording niet eenvoudig is en vraagt om verder onderzoek.  

De literatuur vraagt om inzichten over jonge professionals. Dit onderzoek geeft inzichten in de 

behoeften van Young Professionals binnen Atos Origin Enterprise Solutions. Echter kunnen er 

geen wetenschappelijke uitspraken gedaan worden over het feit of deze behoeften typerend zijn 

voor de nieuwe generatie Young Professionals. Dit komt omdat het onderzoek niet grootschalig 

genoeg is, niet genoeg variatie meet en er bovendien geen vergelijkend materiaal in meegenomen 

is. Nieuw onderzoek, waarbij gekeken wordt of de behoeften en kenmerken van generatie Y 

significant verschillen van de behoeften en kenmerken van bijvoorbeeld dertiger of veertigers, zal 

moeten uitwijzen of de kenmerken typerend zijn voor nieuwe generatie Young Professionals.  

In de discussie is eerder al duidelijk geworden dat nog relatief veel vragen zijn omtent 

verschillende onderzochte onderwerpen. Zo vinden bijvoorbeeld niet samenwonenden/gehuwden 
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uit de doelgroep een goede work-life balans significant belangrijker dan 

samenwonenden/gehuwden van het onderzoek. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit 

resultaat een algemeen kenmerk is voor de nieuwe generatie of dat het enkel een kenmerk is van 

de Young Professionals van Atos Origin Enterprise Solutions.  

 

Buiten de suggesties voor het verbreden van de wetenschappelijke inzichten, is er ook voor de 

organisatie een aantal suggesties voor vervolgonderzoek opgesteld. Dit onderzoek is uitgevoerd 

onder alle Young Professionals binnen Atos Origin Enterprise Solutions en heeft tot interessante 

en praktische inzichten geleid. Voor de organisatie is het om die reden interessant om dit 

onderzoek uit te zetten over de gehele divisie System Integration of het onderzoek 

organisatiebreed uit te laten voeren. Daarnaast kan, zoals eerder aangegeven, herhaling van het 

onderzoek (volgend jaar) voor de organisatie tot belangrijke inzichten leiden. De organisatie kan 

dan zelf onderzoeken of er vooruitgang is geboekt op verschillende hr-onderdelen en of de 

vertrekintentie onder Young Professionals bijvoorbeeld is afgenomen.  

 

Op basis van de resultaten en de discussie die daarop volgde, wil ik vaststellen dat er naar mijn 

mening nog genoeg te onderzoeken is op het onderzoeksterrein van Young Professionals en hun 

behoeften. 
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6. Hoofdstuk: 

 Praktische aanbevelingen 
 

 

De praktische aanbevelingen worden gedaan op basis van zowel het kwantitatieve als het 

kwalitatieve deel van het onderzoek. Na een introductie van hr-praktijken die belangrijk zijn voor 

de Young Professionals en aandacht van de organisatie behoeven, zullen een aantal zeer praktisch 

gerichte aanbevelingen worden gegeven. Deze aanbevelingen kunnen tot discussie en inspiratie 

leiden voor zowel leidinggevenden als medewerkers in de organisatie. 

 

De Young Professionals zijn veeleisend. Voor organisaties is het belangrijk om kennis te hebben 

van die wensen en eisen om er op een goede manier op in te kunnen spelen. De doelgroep van dit 

onderzoek vindt het belangrijk dat er in de organisatie vele ontwikkel mogelijkheden zijn, 

voldoende opleiding, uitdaging in projecten en doorgroeimogelijkheden. Daarnaast zien de 

jongeren graag gezonde balans tussen autonomie en begeleiding en hechten ze veel waarde aan 

gezelligheid, flexibiliteit, persoonlijke aandacht en duidelijkheid in de communicatie. Uit de 

conclusie komt naar voren dat de organisatie de meeste aandacht moet richten op de hr-praktijken 

ontwikkeling, werkzaamheden, salaris en communicatie. 

 

Op welke manier zou de organisatie stappen vooruit kunnen zetten op deze belangrijke gebieden? 

Hieronder worden een aantal zeer toegepaste aanbevelingen gegeven op basis waarvan de 

organisatie op de korte en de langere termijn voortgang kan boeken in de aansluiting van het 

beleid bij de behoeften van de Young Professionals.  

 

Rekening houden met ambities; de Young Professionals zijn ambitieus en willen graag veel 

leren en zich ontwikkelen. In het Individueel Ontwikkel Plan (IOP) geven de jongeren aan wat 

hun ambities zijn op het gebied van ontwikkeling en de persoonlijke carrière. Het is belangrijk 

om bij de verschillende opleidingsmogelijkheden en projecten rekening te houden met deze 

persoonlijke ambities van de jongeren. Wanneer de organisatie de jongeren wil behouden zal zij 

naast het standaard training/opleidingspakket bijvoorbeeld meer aandacht moeten schenken aan 

een flexibel pakket waaruit de jongeren in overleg met de organisatie zelf een keuze kunnen 

maken. 

 

Meer duidelijke communicatie; In de organisatie is communicatie een belangrijke 

veroorzaker van ontevredenheid bij de jongeren. Het is voor de organisatie dus van belang om 

aandacht te schenken aan de communicatie. Communicatie is vaak niet gericht en er is een 

wildgroei aan e-mails waardoor de jongeren geïrriteerd raken en selectief gaan lezen. Bovendien 
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vinden jongeren dat ze te weinig gerichte informatie krijgen, zo zijn ze naar eigen zeggen 

bijvoorbeeld vaak niet op de hoogte van lopende en aankomende projecten. Door bijvoorbeeld 

een wekelijkse afdelingsmail te sturen met informatie over aankomende en aflopende projecten, 

nieuwe werknemers op de afdeling, en andere informatie over de practice stuur je gerichte 

informatie en creëer je meer binding met je eigen afdeling. Dit voorkomt een wildgroei van losse 

e-mails. Voorwaarde is dan wel dat de losse e-mails niet meer gestuurd worden. 

 

Meer communicatie over projecten; jongeren willen graag uitdagend werk doen dat aansluit 

op hun ambities. Door omstandigheden is dit niet altijd mogelijk en komt het regelmatig voor dat 

de Young Professionals tijdelijk geen of een saai project met weinig uitdaging hebben. Aan uitleg 

waarom de jongeren geen project hebben ontbreekt het vaak en doordat de jongeren geen 

informatie ontvangen wanneer ze voorgesteld worden op een project krijgen de jongeren het 

gevoel dat er geen moeite voor het gedaan wordt. Hierdoor ontstaat grote onenigheid die met 

simpele communicatie over en weer opgelost kan worden.  

 

Meer transparante beleidsvoering; beleid is er wel, maar het moet meer transparant 

gemaakt worden om een groot deel van de onvrede op dit terrein bij de jongeren weg te halen. 

Beleid moet meer open en inzichtelijk zijn zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is en wat men 

kan verwachten. Dit is vooral belangrijk op het gebied van de salarisstructuur en de mogelijke 

doorgroeirichtingen. De jongeren zijn onvoldoende op de hoogte van de opbouw van het salaris 

en de doorgroeimogelijkheden die er zijn in de organisatie. 

 

Verhelder het concept binnenloodser; uit het onderzoek is gebleken dat de functie van de 

binnenloodser voor veel jongeren en tevens managers niet duidelijk is. Velen zien deze persoon 

als een mentor terwijl dat niet in zijn taakbeschrijving staat. Het is belangrijk om helder te zijn 

over de taken van de binnenloodser zodat ontevredenheid bij de jongeren op dit gebied kan 

worden weggenomen. De verduidelijking van het concept kan mogelijk bewerkstelligd worden 

door duidelijke communicatie over de taken van de binnenloodser en door wellicht het beestje 

een nieuwe naam te geven waaruit zijn functie duidelijk naar voren komt. 

 

Meer persoonlijke aandacht; de nieuwe generatie vindt het belangrijk om als individu 

behandeld te worden. Ze hechten dan ook veel waarde aan persoonlijke aandacht en persoonlijke 

waardering. Om de Young Professionals hier meer in tegemoet te komen is het belangrijk om ze 

op regelmatige basis persoonlijke feedback of een complimentje te geven. Tevens zou de 

peoplemanager meer interesse kunnen tonen in de bezigheden van de Young Professionals, door 

vaker langs te komen op het project en meer ‘oprecht’ geïnteresseerd te bellen.  
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Beloof geen dingen die je niet waar kunt maken; de Young Professionals houden van 

eerlijke communicatie. Wanneer er aan hen iets beloofd wordt, dan willen ze ook dat die belofte 

nagekomen wordt. Op dit moment worden er te vaak afspraken gemaakt die niet nagekomen 

worden. Vooral op het gebied van training en opleiding gebeurt dit veel. Hierdoor raken de 

jongeren het vertrouwen in de organisatie kwijt en worden ze ontevreden. Beloof dus geen dingen 

die je niet waar kunt maken of zorg dat je de beloftes nakomt. Ben als manager in ieder geval 

voorzichtig met uitspraken op dit gebied.  

 

Invoering officiële mentor- en beloningsstructuur; Voor startende Young Professionals is 

het belangrijk om een persoonlijke begeleider of mentor te hebben waarmee bijvoorbeeld 

verwachtingen, persoonlijke en werkgerelateerde problemen mee besproken kunnen worden. 

Voor de organisatie zou het een stap voorwaarts kunnen zijn om een mentorstructuur op te zetten. 

Hetzelfde geldt voor de beloningsstructuur. Jongeren vinden het belangrijk om een koppeling te 

zien tussen salaris en prestaties. De beste manier om deze koppeling te realiseren is op basis van 

een beloningssysteem met bonussen. Zodra het mogelijk is8 raad ik de organisatie aan een 

beloningsstructuur op te zetten waardoor de jongeren nog meer gestimuleerd worden.  

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Dit is wanneer de vakbonden instemmen met een flexibele component in het salaris 
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Bijlage I 
 

Paper Strategisch Human Resource Management 
Publieke Dimensie van het beleidsvraagstuk 
 

 

Introductie 

 

Atos Origin is een ICT-adviesorganisatie die een groot aantal organisaties haar diensten aanbiedt 

om de nieuwste toepassingen op het gebied van informatietechnologie door te voeren. De 

organisatie speelt in op de vraag naar uitbreidingen en vernieuwingen op het gebied van ICT en 

geeft advies op dit terrein en bieden de service om hele en gedeeltelijke afdelingen in beheer te 

nemen voor een organisatie.  

De toegevoegde waarde van een bedrijf als Atos Origin is afhankelijk van de beschikbare soft- en 

hardware, de technologie die voor handen is, de kansen en bedreigingen in de omgeving én de 

medewerkers met ICT-kennis, zowel in de organisatie als op de arbeidsmarkt. Vanwege het feit 

dat Atos Origin een kennisorganisatie is, vormen medewerkers de belangrijkste kracht van het 

bedrijf. 

Door verschillende ontwikkelingen zoals onder andere de aanhoudende economische groei, de 

krapte op de arbeidsmarkt door toenemende vergrijzing en ontgroening en het ontstaan van de 

transitionele arbeidsmarkt, is het voor de organisatie steeds meer van belang geworden om te 

investeren in het personeel. 

De komst van de transitionele arbeidsmarkt, een zeer mobiele arbeidsmarkt waarin mensen 

gemakkelijker wisselen van banen en steeds vaker zelfstandig werken, heeft ervoor gezorgd dat 

mensen gemakkelijker het bedrijf verlaten waardoor er kennis verloren gaat en/of het doorgeven 

van kennis wordt bemoeilijkt. Zeker nu, met de toenemende vergrijzing en de krapte op de 

arbeidsmarkt, is behoud van personeel en daarmee diens kennis van stijgend belang. 

Atos Origin is zich bewust van deze ontwikkelingen en heeft, naast het jaarlijkse medewerkers 

tevredenheid onderzoek, verschillende projecten opgezet om behoud van werknemers en hun 

kennis te stimuleren. In dit kader is er onderzoek gedaan naar de inzetbaarheid en wensen van 

oudere werknemers in de organisatie. De vraag waar de organisatie nu mee worstelt, vormt de 

kern van mijn afstudeeronderzoek: wat zijn de behoeften van Young Professionals in de 

organisatie en speelt de organisatie daar voldoende op in met haar hr-praktijken om de doelgroep 

aan zich te commiteren.  

 

In dit paper staat de publieke dimensie van dit hr-vraagstuk centraal. Allereerst zal er gekeken 

worden wat er publiek is aan Atos Origin en in hoeverre social legitimacy een doelstelling van 

het hr-beleid van de organisatie is, en specifiek ten einde van het vraagstuk. In de conclusie en 

discussie zal vervolgens mijn persoonlijke oordeel gegeven worden over de publieke dimensie 

van het vraagstuk en het beleid dat de organisatie voert, danwel zou kunnen voeren.  

 

 

Het publieke domein 

 

Atos Origin opereert in een complexe, dynamische omgeving. De organisatie moet constant 

inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals hierboven beschreven. Tevens moet zij 
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rekening houden met wetten en regels die vanuit de overheid aan organisaties worden opgelegd. 

Overheid, maatschappij en organisaties staan zodoende in een driehoeksverhouding tot elkaar. De 

mate waarin zij elkaar beïnvloeden verschilt per organisatie. Ook beleidsvraagstukken kunnen 

mijns inziens maatschappelijk zijn ingebed, ook hier kan de mate waarin per vraagstuk 

verschillen.  

 

Om tot een antwoord te komen in hoeverre Atos Origin en mijn onderzoeksvraag over een 

publieke dimensie beschikken, zullen er eerst enkele definities gegeven worden. 

Auteurs denken verschillend over het feit welke organisaties deel uitmaken van de publieke 

sector of het publieke domein. Rainey (2003: 68-71) bepaalt op basis van kenmerken zoals 

eigendom, bron van inkomsten en zeggenschap welke organisaties formeel publiek of privaat 

zijn. In zijn definitie vallen enkel overheidsorganisaties onder het publieke domein. Noordegraaf 

(2004: 7) hanteert een breder perspectief en verstaat onder publiek: de verzameling van 

overheids- semi-overheids- en verstatelijkte organisaties en instellingen. 

Leisink (2005) staat strak tegenover de visies van Noordegraaf en Rainey en kent ook een rol toe 

aan private organisaties Hij ziet publiek belang als de wijze waarop publieke en private 

organisaties omgaan met maatschappelijke issues en belangen.  

 

Atos Origin is een private organisatie, met als voornaamste doel winst behalen. Gezien het feit 

dat Atos in haar personeelsbeleid inspeelt op maatschappelijke issues en belangen, heeft de 

organisatie een publieke dimensie in de zin van de definitie van Leisink. 

Leisink (2005: 10/11) geeft ook aan dat de mate waarin maatschappelijke belangen invloed 

kunnen hebben op het personeelbeleid van organisaties, is vast te stellen in drie relaties tussen 

organisaties en hun omgeving. Allereerst is dit de afstemmingsrelatie waarbij organisaties hun 

personeelsbeleid afstemmen op hun maatschappelijke en bestuurlijke omgeving. Ten tweede de 

beïnvloedingsrelatie waarbij organisaties een personeelsbeleid voeren dat in samenhang met de 

marktstrategie bedoeld of onbedoeld gevolgen heeft voor de maatschappij en als laatste de 

verantwoordingsrelatie. Organisaties leggen in dat geval publieke verantwoording af over het 

gevoerde personeelsbeleid.  

In het personeelsvraagstuk met betrekking tot Young Professionals binnen Atos Origin komt 

vooral de afstemmingsrelatie naar voren. De organisatie kijkt naar haar directe omgeving, waarin 

trends als vergrijzing, ontgroening en arbeidsmarktkrapte zichtbaar zijn, en onderneemt acties om 

haar personeelbeleid af te stemmen op deze ontwikkelingen. 

 

 

Maatschappelijke legitimiteit 

 

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid in het strategisch human resource 

management van organisaties, geven Boxall en Purcell (2003: 6-10) aan dat maatschappelijke 

legitimiteit (social legitimacy), naast arbeidsproductiviteit en organisatie flexibiliteit, een van de 

kritische doelen is van personeelsbeleid. Het draagt bij aan de viability ofwel levensvatbaarheid 

van de organisatie. Naast de marktstrategie, stelt, zo zeggen zij, ook de maatschappelijke 

omgeving eisen waaraan het personeelsbeleid dient te voldoen. Het gaat om de 

verantwoordelijkheid die organisaties nemen voor People, Planet en Profit, oftewel de sociale, 

ecologische en financiële verantwoordelijkheden. (Leisink, 2005) 
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Bij Atos Origin is social legitimacy nog niet als doelstelling ingebed in het hr-beleid. De 

algemene trend, Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), is bij de organisatie nog in 

een opstartfase. Marianne Hewlett van Atos Origin stelt hierover: ‘We timmeren aardig aan de 

weg op het gebied van MVO’.
9
 In 2007 is de organisatie gestart met het aanbieden van hybride 

leaseauto’s aan het personeel die voor een leaseauto in aanmerking komen. Verder houdt het 

bedrijf ieder jaar een ‘Tuning dag’ met en voor haar medewerkers. Deze dag staat in het teken 

van het weerzien van en leren kennen van collega’s en heeft tot doel een bijdrage te leveren aan 

een maatschappelijk onderwerp. Daarnaast is Atos Origin lid van het zogenaamde Social Venture 

Network, een internationaal netwerk van ondernemingen die zich als voorloper op het gebied van 

MVO zien. (www.source.atosorigin.nl)  

Naast de verantwoordelijkheid die de organisatie neemt voor Planet zoals hierboven is 

beschreven, richt de organisatie zich ook steeds meer op de People-kant van MVO. Ten aanzien 

van het vraagstuk over de behoeften van Young Professionals in de organisatie, is Social 

Legitimacy op dit moment nog geen onderdeel van de hr-doelstellingen. Door onderzoeken die 

de organisatie laat uitvoeren naar behoeften, wensen en eisen van verschillende doelgroepen in de 

organisatie, weet de organisatie wat er speelt, en kan ze op een sociaal verantwoorde manier 

rekening houden met de verschillende groepen in de organisatie zonder direct bij te dragen aan 

het publieke belang. Ook neemt Atos Origin zitting in een ICT commissie, die jongeren warm 

moet maken voor een bèta- of ICT-opleiding. Dit is van belang om de concurrentiepositie van 

Europa in de kenniseconomie te versterken (Lissabon verdrag) en om de organisatie in de 

toekomst van voldoende jonge ICT professionals te kunnen voorzien. De organisatie is zodoende 

goed op weg op het gebied van MVO maar het beleid kan nog verder uitgebreid worden. 

 

In laatste paragraaf zal duidelijk worden gemaakt of de organisatie de MVO activiteiten 

onderneemt vanuit het oogpunt van de sociale legitimiteit zoals Boxall en Purcell het zien of dat 

de MVO activiteiten ten dienste staan van de profit van de organisatie en dus niet losgezien 

kunnen worden van de marktstrategie.  

 

 

Organisatie identiteit 

 

In de literatuur wordt er vaak gesproken over het verschil in publieke en private organisaties. 

Zoals eerder aangegeven maakt Rainey (2003) op basis van formele kenmerken onderscheid 

tussen organisaties. Deze kunnen zodoende formeel privaat of formeel publiek zijn. In de praktijk 

blijkt dit verschil echter niet zo groot te zijn en bestaat er een grote variatie binnen de categorieën 

publieke en private organisaties.  

Noordegraaf & Teeuw (2003) maken naast de formele kenmerken van organisaties ook 

onderscheid op het gebied van organisatie identiteit. Waar staat een organisatie voor? Wat zijn de 

fundamentele waarden? Hierdoor ontstaat een meer genuanceerde opvatting over wat organisaties 

met een publieke of private functie zijn.  

Een organisatie heeft een publieke identiteit wanneer zij is gericht op het realiseren van een hoger 

doel en een korte termijn oriëntatie heeft. Een private identiteit hebben bedrijven die gericht zijn 

op operationele doelstellingen en een korte termijn oriëntatie hebben. Ook met betrekking tot 

identiteit zijn geen rechte lijnen te trekken. Hier zijn eveneens gradaties aan te brengen in de mate 
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waarin organisaties een publieke danwel private identiteit hebben. In het onderstaande figuur is 

schematisch weergegeven welke positie van Noordegraaf & Teeuw (2003) Atos Origin inneemt.  

 

 
 

Atos Origin is, zoals eerder aangegeven, een formeel private onderneming, het belangrijkste doel 

van de organisatie is winst maken. Tot even geleden heeft de organisatie ook een private 

identiteit gehad. Echter door verschillende ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie is 

de identiteit van de organisatie veranderd. Wanneer er nu naar de waarden van de organisatie 

gekeken wordt, kan men nu stellen dat de organisatie, door haar MVO praktijken, een hoger doel 

nastreeft en zodoende de laatste jaren een wat meer publieke identiteit heeft aangenomen. 

Doordat de MVO activiteiten nog niet in de hr-doelstellingen zijn opgenomen en de MVO 

activiteiten mogelijk ten dienste staan van de winst van de organisatie, heeft Atos Origin een 

positie aan kant van de private identiteit verkregen. In de discussie die hieronder zal volgen zal 

op dit punt verder worden ingegaan.  

 

 

Conclusie en discussie 

 

In dit paper is allereerst kort geïnventariseerd met welke contextfactoren Atos Origin direct of 

indirect te maken heeft. Vervolgens is er gekeken in hoeverre Atos Origin over een publieke 

dimensie beschikt. In het paper is geconcludeerd dat de organisatie formeel gezien volgens 

Rainey (2003) en Noordegraaf (2004) een private organisatie is, maar dat zij door MVO 

activiteiten die zij onderneemt in het kader van social legitimacy een zekere publieke identiteit 

heeft aangenomen (Noordegraaf & Teeuw, 2003, zie figuur 1).  

Met het vraagstuk over Young Professionals in de organisatie, speelt Atos Origin in op bepaalde 

issues en belangen in haar maatschappelijke en bestuurlijke omgeving en stemt het 

personeelsbeleid daarop af. (Leisink, 2005) Eerder in dit paper heb je kunnen lezen dat dit soort 

aandacht, die aan een bepaalde groep in de organisatie geschonken wordt, evenzo gezien kan 

worden als een vorm van sociale legitimiteit van de organistatie. 

 

De MVO praktijken van de organisatie en het vraagstuk rond mijn onderzoek zijn beiden niet 

ingebed in de doelstellingen die de organisatie heeft. Dit heeft mij aan het denken gezet over de 

redenen waarom Atos Origin is overgegaan tot het ondernemen van MVO praktijken. Naar mijn 

idee staan bij Atos Origin People en Planet ten dienste van de Profit.  

 

Atos Origin is een beursgenoteerd bedrijf en opereert zodoende altijd ten dienste van de 

financiële belangen van de shareholders. Het op lange termijn winst behalen vereist van een 

organisatie, zeker in deze arbeidsmarkt, dat zij haar personeel goed behandelt (vraagstuk) en dat 
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zij zich verantwoord gedraagt ten opzichte van de natuurlijke omgeving en de waarden van de 

samenleving. Volgens Grant (2002) vloeit dit gedrag voort uit het economische belang en niet uit 

ethische overwegingen ten aanzien van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Persoonlijk deel ik de visie van Grant dat organisaties, zoals Atos Origin, wel maatschappelijke 

projecten ondernemen en inspelen op de directe en indirecte omgeving, wat ten goede komt van 

de maatschappij, maar dat deze organisaties dit enkel doen uit economische overwegingen. 

Een bewijs hiervoor vormt het voorbeeld van EnecoEnergie. EnecoEnergie is vanaf januari 2008, 

na 7 jaar samenwerkingsverband met Atos Origin, overgestapt naar concurrent Capgemini. De 

reden hiervoor is dat Atos Origin in vergelijking tot Capgemini minder aan MVO doet.
10

 Deze 

case maakt duidelijk dat maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven ook als 

strategisch concurrentiemiddel wordt ingezet.  

Kortom, Atos Origin levert met haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op het gebied 

van People en Planet enerzijds een bijdrage aan de maatschappij, maar anderzijds doet zij dit in 

eerste instantie niet met de intentie om bij te dragen aan een betere wereld maar om er zelf een 

beter imago te creeren en de winst van de organisatie te verhogen. 
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Bijlage II 
 

Topicslijst 

Explorerende interviews 
 
I  Introductie van mezelf en het onderzoek en waarom ik de respondent hiervoor nodig heb. 

 

II Algemene vragen 

- Naam  

- Leeftijd 

- Afdeling 

- Functie 

- Dienstjaren bij Atos 

- Eerste werkgever na studie of niet 

- Vooropleiding mbo/hbo/wo 

 

III Topics Young Professionals 

 

1. Wat vinden jonge starters op dit moment erg belangrijk in een werkgever? Als je naar jezelf 

en anderen om je heen kijkt? 

 

2. Autonomie (niet op een hiërarchische manier opgevoed, willen het zelf doen en hebben 

zelfvertrouwen, maar willen wel feedback) 

 

3. Projecten 

3.1. Uitdaging 

3.2. Afwisseling, kortlopende projecten 

 

4. Ontwikkeling 

4.1. Persoonlijk 

4.2. Functiegericht 

 

5. Begeleiding 

5.1. Buddy/Coach/Mentor 

5.2. Feedback, veel/weinig/wie? 

5.3. In elke afdeling hetzelfde/verschillen? 

 

6. Socialisatie 

6.1. Introductie 

6.2. Netwerken 

6.3. Rol van mentor 

 

7. Waardering 

7.1. Willen waardering voor wat ze doen, niet als mindere beschouwd worden 

 

8. Gezelligheid 
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8.1. Gezelligheid lijkt vanuit de theorie meer dan ooit van belang 

 

9. Salaris/Bonussen 

 

10. Laptop/Telefoon/Auto 

 

11. Flexible 

11.1. Werk-privé balans 

11.2. Hoe belangrijk zijn vrienden/vrije tijd 

11.3. Hoe doet Atos het? 

11.4. Hoe gaat het als je in projecten zit? 

 

12. Leidinggeven/hr-beleid 

12.1. Discretionaire ruimte 

 

IV Wat is nog meer van belang? 

 

V Waar ben je het meest tevreden/ontevreden mee? 

 

VI  Wat zou een reden zijn om een andere werkgever te zoeken? 
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Bijlage III 

 

Begeleidende brief bij vragenlijst 

YOUNG PROFESSIONALS, WHAT DO THEY WANT?  

Ben jij een Young Professional van Atos Origin? Wil je jouw werkgerelateerde behoeften 

verwezenlijkt zien in de organisatie?  

Dan is hier nu de kans om je stem te laten horen!  

“Wie zijn nou die Young Professionals van Atos Origin en wat willen ze?”  

In het kader van de masteropleiding Strategisch Human Resource Management aan de 

Universiteit van Utrecht, doe ik voor Enterprise Solutions (ES) een onafhankelijk en anoniem 

onderzoek naar de behoeften van Young Professionals. ES wil namelijk graag beter aansluiten op 

deze behoeften van de Young Professionals. Middels mijn enquête hoopt het HR-team meer zicht 

te krijgen in wie de Young Professionals zijn en wat ze willen. Het doel van dit onderzoek is: 

informatie verzamelen om het personeelsbeleid beter bij deze behoeften aan te laten sluiten. Op 

deze manier kan Atos Origin zorgen voor meer tevredenheid en binding van de jonge 

werknemers die aan het begin van hun carrière staan. 

De enquête bevat verschillende soorten vragen variërend van openvragen tot stellingen met een 

antwoordschaal. Het invullen van de enquête zal ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag nemen. De 

gegevens voortkomend uit dit onderzoek zullen geheel anoniem en vertrouwelijk behandeld 

worden. Doordat er op een geaggregeerd niveau naar de organisatie wordt gerapporteerd; zijn 

individuele reacties niet herkenbaar.  

Via de volgende link kom je bij de vragenlijst:  

http://www.questionpro.com/akira/TakeSurvey?id=950952 Indien de link niet werkt, kopieer 

hem dan en plak hem in de browserbalk van Internet Explorer. Mocht je de melding krijgen dat je 

de enquête al ingevuld is via deze computer, negeer deze dan en vul de enquête alsnog in zijn 

geheel in.  

Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd contact met mij opnemen.  

Bij voorbaat hartelijk bedankt voor het invullen van de enquête!  

Vriendelijke Groeten,  

Stephanie Willems  

E-mail:  

Mobiel: 
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Bijlage IV 

 

Vragenlijst Young Professionals 
 
 

Introtekst: 

 

Welkom bij de vragenlijst over de behoeften van Young Professionals op de werkvloer bij Atos 

Origin Enterprise Solutions 
 

Gelieve deze vragenlijst zonder onderbrekingen in te vullen. 

Druk op continue om de vragenlijst te starten. 

 

!Succes! 

 

 
Onderdeel 1: Algemene vragen 

 

Vraag1:  Geslacht? 

o Man 

o Vrouw 

Vraag 2:  Geboortejaar: 

Vraag 3: Ben je gehuwd of heb je een vaste partner waar je mee samen woont? 

o Ja 

o Nee 

Vraag 4: Wat is je hoogst afgeronde vooropleiding? 

o HBO 

o WO 

o Anders, namelijk: 

Vraag 5: Sinds welk jaar ben je in dienst bij Atos Origin? 

Vraag 6: Is dit je eerste baan na het afronden van je HBO/WO? 

o Ja 

o Nee 

Vraag 7: In welke practice ben je werkzaam? 

o ECM,  

o BI/CRM,  

o SAP, 

o TA,  

o TUBS 

o PBS 

o Anders, namelijk: 

Vraag 8: Ben je momenteel werkzaam in een project? 

o Ja 

o Nee 

Vraag 9: Heb je een mentor/coach? 

o Ja 

o Nee 
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Onderdeel 2:   

 

Vraag 1:  Geef aan in welke mate jij vindt dat de volgende uitspraken op jou van toepassing zijn  

  
Likertschaal 1-5: helemaal mee oneens – helemaal mee eens 

 

Stelling 1: Ik heb veel zelfvertrouwen 

Stelling 2: In mijn werk heb ik behoefte aan autonomie en zelfontplooiing 

Stelling 3: Ontwikkelingsmogelijkheden vind ik belangrijker dan het salaris 

Stelling 4: Gezelligheid op het werk is voor mij eerder een voorwaarde dan iets dat mooi 

meegenomen is. 

Stelling 5: Ik hecht veel belang aan het onderhouden van persoonlijke relaties buiten het werk 

(vrienden zijn erg belangrijk) 

Stelling 6: Over het algemeen vind ik het niet nodig 40 uur in de week te werken 

Stelling 7:  Ik denk dat ik de kwaliteiten heb om snel promotie te kunnen maken 

Stelling 8: Ik vind het belangrijk dat mensen nakomen wat ze beloven (eerlijke communicatie) 

 

 

 

Onderdeel 3:  

 

Geef aan in welke mate jij het eens bent met de volgende stellingen: 

(1 helemaal mee oneens. 2 mee oneens, 3 neutraal, 4, mee eens, 5 helemaal mee eens) 

 

Peoplemanager (Leiderschap) 
 

1. Ik vind het belangrijk om goed contact te hebben met mijn peoplemanager 

2. Ik heb prettig contact met mijn peoplemanager  

3. Ik heb voldoende contact met mijn peoplemanager 

4. Ik heb er behoefte aan dat mijn peoplemanager duidelijkheid schept 

5. Mijn peoplemanager geef duidelijk aan welke doelen ik moet behalen 

6. Mijn peoplemanager is duidelijk over zijn/haar verwachtingen van mij in de toekomst 

7. Ik vind het belangrijk dat mijn peoplemanager mij goed informeert 

8. Mijn peoplemanager houdt me op de hoogte van belangrijke zaken in de organisatie 

9. Mijn peoplemanager houdt me op de hoogte van (af)lopende en aankomende projecten 

10. Ik vind het van belang dat de communicatie tussen mij en mijn peoplemanager goed verloopt 

11. Ik ben tevreden over het niveau waarop mijn peoplemanager en ik communiceren 

12. Ik ben tevreden over de snelheid waarop mijn peoplemanager op mijn e-mails/telefoontjes reageert 

13. Ik ben tevreden met het initiatief dat mijn peoplemanager neemt in het maken van afspraken 

14. Ik heb er behoefte aan dat mijn peoplemanager aandacht heeft voor mijn persoonlijk functioneren 

15. Mijn peoplemanager heeft voldoende aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling 

16. Mijn peoplemanager voert op een goede manier functioneringsgesprekken met mij 

17. Mijn peoplemanager weet echt waar ik mee bezig ben 

18. Mijn peoplemanager toont oprecht interesse in mij 

19. Ik vind het belangrijk dat mijn peoplemanager mij motiveert 

20. Mijn peoplemanager motiveert me in mijn werk 

21. Mijn peoplemanager laat mij waardering merken voor mijn werk 

 

22. Over het algemeen ben ik tevreden over mijn peoplemanager 
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Coaching/Mentoring  
 

1. Naast mijn peoplemanager heb ik behoefte aan een coach/mentor 

2. Voor starters is het belangrijk om een coach/mentor te hebben 

3. Voor persoonlijke problemen zou ik eerder naar mijn coach/mentor gaan dan naar mijn 

peoplemanager 

4. In mijn eerste jaar is er bij Atos is er een coach/mentor voor mij aangesteld 

 

Kruis n.v.t. aan indien je hebt aangegeven geen coach/mentor te hebben. (extra 6
de

 categorie) 

 

5. Ik ben tevreden over de inzet van mijn coach 

6. Ik heb prettig contact met mijn coach/mentor 

7. Ik kan voor vragen of problemen altijd bij mijn coach/mentor terecht 

8. Mijn mentor weet wat zijn taken als mentor zijn 

 

 

 

Ontwikkelmogelijkheden 
 

1. Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied  

2. In mijn werk kan ik voldoende nieuwe kennis opdoen 

3. Atos Origin biedt mij voldoende mogelijkheden om me vakinhoudelijk te ontwikkelen 

4. Ik wil me op persoonlijk gebied ontwikkelen 

5. Atos Origin biedt mij voldoende mogelijkheden om mij persoonlijk te ontwikkelen 

6. Ik ben tevreden over de persoonlijke ontwikkeling die ik ervaar door mijn werk 

7. Ik vind het belangrijk dat er voor mij mogelijkheden zijn om door te groeien 

8. Binnen Atos Origin heb ik de mogelijkheid om door te groeien 

9. Het is voor mij duidelijk welke kanten/richtingen ik op kan om door te groeien binnen Atos Origin 

10. Ik vind het belangrijk om via de werkgever goede opleidingen te krijgen 

11. Mijn trainingsbehoeften worden voldoende ingevuld 

12. Ik weet welke ontwikkelingsmogelijkheden er voor mij zijn 

13. Mijn verzoeken tot functiegerelateerde opleiding worden ingewilligd 

14. Mijn verzoeken tot niet-functiegerelateerde opleiding worden ingewilligd 

 

15. Ik ben over het algemeen tevreden met mijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen Atos Origin 

 

 

 

Projecten / Werkzaamheden 
 

1. Ik wil graag uitdagend werk doen dat aansluit op mijn kennis en ervaring 

2. Ik vind mijn werk uitdagend 

3. Ik heb voldoende afwisseling in mijn werk 

4. Mijn huidige werkzaamheden sluiten aan op mijn kennis en ervaring 

5. Ik vind mijn werk eentonig (controlevraag, andersom coderen) 

6. Ik vind het belangrijk werk te doen waarin ik kan laten zien wat ik kan 

7. Ik doe zinvol werk 

8. Ik krijg voldoende kans om te doen waar ik goed in ben 

9. Mijn huidige werkzaamheden sluiten aan op mijn persoonlijke ambities 
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Gezelligheid 
 

1. Ik vind gezelligheid op het werk belangrijk 

2. Ik ben tevreden over de gezelligheid op het werk 

3. Ik heb plezierige collega’s 

4. Ik heb leuke collega’s om mee samen te werken 

5. Atos Origin als werkgever stimuleert een gezellige werksfeer 

6. Ik vind het belangrijk dat er informele activiteiten in werkverband worden ondernomen 

(borrels/activiteiten/lezingen) 

7. Ik ben tevreden met mate waarin er informele activiteiten in werkverband worden georganiseerd 

 

Autonomie 
 

1. Ik vind het belangrijk dat ik mijn werk naar eigen inzicht kan uitvoeren 

2. Ik vind het belangrijk om verantwoordelijke taken te krijgen 

3. Ik heb voldoende ruimte om mijn werk op mijn manier uit te voeren 

4. Ik bepaal zelfstandig de planning van mijn werkzaamheden binnen het kader van de algemene 

opdrachtplanning 

5. Ik bepaal zelfstandig de volgorde waarin ik werkzaamheden uitvoer 

6. Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk  

7. Anderen beoordelen de kwaliteit van mijn werk (controlevraag andersom coderen) 

8. Anderen houden toezicht op mijn werk (controlevraag andersom coderen) 

9. Vrijheid en onafhankelijkheid staan bij mij hoog in het vaandel 

 

 

Work-life balances 
 

A Hoe belangrijk zijn onderstaande aspecten om je privé-leven en je werk (meer) in balans te 

brengen. 

(1 zeer onbelangrijk. 2 onbelangrijk, 3 neutraal, 4, belangrijk, 5 zeer belangrijk) 

 

1. Mogelijkheid tot parttime werken      (…) 

2. Mogelijkheid tot flexibele werktijden  (…) 

3. Korte reistijd naar het werk      (…) 

4. Mogelijkheden tot flexwerken (flexplekken/thuiswerken etc  (…) 

5. Het aantal vakantiedagen      (…) 

 

B  Geef aan in welke mate jij het eens bent met de volgende stellingen: 

(1 helemaal mee oneens. 2 mee oneens, 3 neutraal, 4, mee eens, 5 helemaal mee eens) 

 

1. Ik vind het belangrijk om werk en privé goed te kunnen combineren 

2. Vrienden en familie (sociale contacten) buiten het werk om zijn erg belangrijk voor mij 

3. Ik vind het belangrijk dat er binnen Atos Origin mogelijkheden zijn om werk en privé goed te kunnen 

combineren 

4. Ik kan momenteel mijn privé-leven goed combineren met mijn werk 

5. Atos Origin biedt voldoende mogelijkheden om een goede werk-privé balans te kunnen creëren. 

6. Ik ben tevreden over mijn werktijden 

7. Ik kan mijn tijd zelf indelen 

8. Mijn reistijd is te lang (R) 

9. Ik ben tevreden over het aantal vakantiedagen 
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10. Ik heb er geen moeite mee om regelmatig langer door te werken (R) 

11. Ik ben tevreden over de geboden mogelijkheden tot flexwerken 

 

 

Salaris 
 

1. Ik vind het belangrijk om een goed salaris te verdienen 

2. Ik vind dat ik een goed salaris verdien gezien de werkzaamheden die ik verricht 

3. Ik vind dat ik marktcomform beloond word 

4. Ik ben tevreden met het salaris dat ik verdien 

5. Ik vind het belangrijk dat er een link is tussen mijn prestaties en mijn salaris 

6. Ik ben tevreden over mijn salaris in verhouding tot mijn prestaties  

 

 

Erkenning/waardering en feedback 

 

1. Ik heb behoefte aan feedback 

2. Ik krijg voldoende feedback 

3. Ik ben tevreden over het soort feedback dat ik krijg 

4. Ik vind het belangrijk om erkenning en waardering in geld te krijgen 
5. Een beloning (in geld uitgedrukt) maakt me voldoende duidelijk dat ik word gewaardeerd 

6. Ik krijg voldoende bonussen 

7. Naast beloning (in geld) heb ik behoefte aan persoonlijke waardering/erkenning 
8. Ik krijg voldoende waardering (schouderklopjes) van mijn collega’s 

9. Ik voel me in mijn werkomgeving opgenomen en geaccepteerd 

10. Ik vind het fijn wanneer naaste collega’s mij om advies vragen 

11. Collega’s van mijn practice vragen mij om advies 

 

 

Organisatie/communicatie 
 

1. Ik vind het van belang dat Atos Origin mij op de hoogte houdt van interne ontwikkelingen 

2. Ik ben tevreden over de mate waarin ik geïnformeerd word over zaken die spelen in de organisatie 

3. Atos Origin is open in haar communicatie naar haar medewerkers toe 

4. Ik vind het belangrijk dat Atos Origin mij op de hoogte houdt van lopende/aankomende projecten 

5. Ik ben tevreden over de mate waarin ik geïnformeerd word over lopende/aankomende projecten 

6. Ik vind het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt naar de medewerkers 

7. Ik ben tevreden over de middelen waarmee men communiceert. 

8. De manier waarop de organisatie naar de medewerkers communiceert is goed. 

9. De snelheid waarmee de communicatie verloopt is goed. 

10. Ik ben tevreden over de mate waarin ik betrokken word om mijn eigen mening te geven 

 

 

Onderdeel 4:  Onderzoeken op welke rang de verschillende componenten gezet worden om te bepalen 

welke onderdelen het meest van belang zijn 

 

Vraag 1: Geef aan van 1 tot en met 5 welke van onstaande zaken je het meest belangrijk vindt in je 

werk (1) en welke je het minst belangrijk vindt (5). 

 

Ontwikkel mogelijkheden  (…) 
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Uitdaging en afwisseling (…)  

Life/work balances  (…) 

Mentoring/coaching  (…) 

Salaris    (…) 

Anders, namelijk   (…) 

 

Onderdeel 5: 
 

Geef aan in welke mate jij het eens bent met de volgende stellingen: 

(1 helemaal mee oneens. 2 mee oneens, 3 neutraal, 4, mee eens, 5 helemaal mee eens) 

 

Algemeen 
 

1. Ik ben tevreden met Atos Origin als werkgever 

2. Ik denk dat ik de komende jaren bij Atos Origin te blijf werken 

3. Ik raad Atos Origin aan als werkgever bij vrienden en kennissen 

 

 

4. Heb je in de afgelopen 3 maanden concrete acties ondernomen op zoek naar een andere  

werkgever of ben je dat van plan te doen? 

o Ja,  

o Nee 

5. Waar ben je het meest tevreden over? 

Open vraag 

6. Waar ben je het minst tevreden over? 

Open vraag 

7. Ik vind mijn peoplemanager inspirerend/niet inspirerend, omdat: 

Openvraag 

8. welke stelling sluit het meest bij jou aan 

a. Ik leef om te werken 

b. Ik werk om te leven 

 

Geef een rapportcijfer voor de mate waarin hr-praktijken van Atos Origin aansluiten bij jouw 

arbeidsgerelateerde behoeften 

… 

Geeft een rapportcijfer voor de mate waarin deze hr-praktijken ingezet worden ten behoeve van de 

werknemers 

… 

 

Wat vind je van het onderwerp van het onderzoek? Wat vond je van de enquête die je zojuist 

ingevuld hebt?  

… 

 

Indien je nieuwsgierig bent geworden en de resultaten van het onderzoek wilt ontvangen kun u 

hieronder je e-mailadres achterlaten. (Uw e-mailadres wordt automatisch losgekoppeld van de 

zojuist ingevulde gegevens zodat die volledig anoniem blijven) 

… 
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Bijlage V 

 

Analyseplan onderzoek Young Professionals 
26 mei 2008 
 

 

1. Hoofdvraag:  Wat zijn de arbeidsgerelateerde behoeften van Young Professionals binnen 

Atos Origin ES en in hoeverre sluiten de hr-praktijken van de organisatie 

daarbij aan? 

 

De relevante hr-praktijken zijn door middel van literatuur studie geoperationaliseerd en verder 

uitgewerkt aan de hand van explorerende interviews met acht Young Professionals binnen 

Enterprise Solutions.  

De aansluiting van de lijst geselecteerde hr-praktijken bij de behoeften van de Young 

Professionals zal gemeten worden aan de hand van de belangrijkheidvragen en de 

tevredenheidvragen die in de enquête verwerkt zijn.  

Indien de gemiddelde score op de schaal van tevredenheid met een bepaalde hr-praktijk minus de 

gemiddelde score op het belang dat aan dat gebied gehecht wordt positief is, dan wordt 

voldoende voorzien in die behoefte. Indien deze verschilscore negatief is, dan wordt er 

onvoldoende voorzien in die behoefte. 

 

Uiteraard ben ik me bewust dat de mate van de verschilscore tussen belang en tevredenheid ook 

mee moet tellen.  

 

 

2. Deelvragen voor het theoretisch onderzoek: 

1. Wat zijn kenmerken van de nieuwe generatie Young Professionals? 

 

Aan de hand van theoretisch onderzoek zullen kenmerken van de nieuwe generatie jongeren, de Y 

generatie besproken worden. Deze kenmerken die voortkomen uit het literatuuronderzoek zullen 

ook aan de jongeren voorgelegd worden in de vorm van stellingen. Deze stellingen bevatten 

uitgangspunten van de generatie Y zoals die in de populaire literatuur worden beschreven en 

kunnen met een schaal van 1-5 (helemaal oneens - helemaal eens) beantwoord worden.  

Wanneer meer dan 60% de vragen heeft beantwoord met de laatste twee schaalcategorieën 

(4+5) 

 

2. Wat zijn professionals en welke kenmerken hebben zij?  

 

Om erachter te komen in hoeverre de Young Professionals van Atos Origin Professionals zijn, zal 

allereerst de literatuur omtrent Professionals belicht worden (traditionele professionals versus 

de nieuwe professionals). Nadat de kenmerken van de nieuwe professional besproken zijn, zal 

afgevraagd worden of we niet te maken hebben met een algemene trend van verzelfstandiging 

van werknemers en job-hop gedrag. De new career wordt besproken en daarbij ook de concepten 

boundaryless en protean career die daar niet losgezien van kunnen worden.  
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Uiteindelijk zal gekeken worden of de hoogopgeleide jongeren van Atos Origin Professionals zijn 

of dat zij gewoon volgers zijn van the new career, dat voor iedereen weggelegd is.  

Wel kan aan de hand van een aantal vragen zoals: Is dit je eerste officiële baan na het afronden 

van je hbo/wo? Heb je de afgelopen 3 maanden concrete acties ondernomen op zoek naar een 

andere werkgever of ben je van plan dat te gaan doen?De stelling: ik blijf de komende jaren bij 

Atos Origin werken. Gekeken worden of de jongeren veelal gebonden zijn aan hun werkgever of 

dat ze inderdaad jobhop-gedrag vertonen.  

 

3. Wat verstaan we onder behoeften? 

 

Bij dit theoretisch onderdeel zal gekeken worden naar motivatie/behoeften theorieën. De nadruk 

zal liggen op de behoeften van hoogopgeleide professionals. In dit kader zullen intrinsieke 

motivatiefactoren en extrinsieke motivatiefactoren besproken worden.  

 

4. Wat zijn de behoeften van de nieuwe generatie Young Professionals? 

 

In dit theoretisch deel zullen de verschillende theoretische stukken samengepakt worden. 

Behoeften die voortkomen uit het feit dat we te maken hebben met de kenmerken van de nieuwe 

generatie Y die ook behoeftes hebben die de meeste starters hebben. Behoeften die voortkomen 

uit het feit dat we te maken hebben met professionals en behoeften die te maken hebben met the 

protean en boundaryless career.  

 

5. Op welke wijze kan een hr-beleid beter aansluiten bij de behoeften van de doelgroep? 

 

Deze vraag is eigenlijk meer praktische gericht. Wellicht moet deze vraag anders gesteld worden.  

Wat ik met deze vraag bedoel wordt waarschijnlijk duidelijk wanneer ik uitleg welke theorie ik 

ervoor wil gebruiken. Ik heb een schema opgesteld waarin ik zeg dat wanneer bundels van 

relevante hr-praktijken aansluiten bij de behoeften van de jong professionals, en deze hr-

praktijken ingezet worden ten behoeve van de werknemers, dat in dat geval er meer commitment, 

satisfactie en effort komt, waardoor de organisatie betere performance levert.  

Dit zal besproken worden aan de hand van literatuur van Julian Gould Williams en een meta-

analyse met betrekking tot commitment. Hiermee kan ik de vertaalslag voor de organisatie 

duidelijk maken, wat het uiteindelijk oplevert wanneer je de hr-praktijken fair inzet ten opzichte 

van de werknemers en de (voor de Young Professionals) belangrijke bundels hr-praktijken 

aansluiten op hun behoeften.  

 

 

3. Deelvragen voor het praktijk onderzoek: 

1. Zijn de kenmerken over generatie Y ook van toepassing op de Young Professionals van 

Atos Origin? 

 

Om dit te gaan onderzoeken heb ik stellingen opgesteld die de typische eigenschappen van Young 

Professionals bevestigen of ontkrachten. Naar aanleiding van respons van de Young 

Professionals krijg ik uiteindelijk zicht in of deze kenmerken ook van toepassing zijn op de 

jongeren van Atos Origin.  

Ik kan kiezen voor twee strategieën naar mijn idee:  
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- Gemiddeldes die groter zijn >3 telt mee als kenmerk van de generatie young professionals bij 

Atos Origin. 

Of:  

- Wanneer meer dan 60% de vragen heeft beantwoord met de laatste twee schaalcategorieën 

(4+5) 

 

2. Wat zijn voortkomend uit het onderzoek relevante hr-praktijken? 

 

De relevante hr-praktijken zijn door middel van literatuurstudie geoperationaliseerd en verder 

uitgewerkt aan de hand van explorerende interviews met acht Young Professionals binnen 

Enterprise Solutions. De volgende lijst is daar uitgekomen: 

 

- Leidinggeven 

- Coaching/mentoring 

- Salaris 

- Opleiding & ontwikkeling  

- Werkzaamheden/projecten  

- Work-life balances 

- Communicatie 

- Feedback/waardering/beloning  

 

3. Wat zijn de arbeidsgerelateerde behoeften van Young Professionals binnen Atos Origin 

ES? 

 

Om te bepalen wat de arbeidsgerelateerde behoeften van de Young Professionals van Atos 

Origin zijn, zullen de uitkomsten van de belangrijkheids (vragen) uit de enquête bekeken moeten 

worden.  

Dit wilde ik gaan doen door een ranglijst samen te stellen. Allereerst een ranglijst van alle hr-

praktijken die meegenomen zijn in het onderzoek en daarna per onderdeel wat er nou het meest 

belangrijk wordt gevonden. 

In de berekening zal het er als volgt uitzien:  

- alle scores op de vragen van belangrijkheid van een bepaald item zullen bij elkaar 

opgeteld worden en dat getal zal gedeeld worden door het aantal vragen dat bij item 

hoorden. 

- Om te kijken of de vragen van belangrijkheid bij elkaar opgeteld mogen worden zal 

voorafgaand een betrouwbaarheidstoets gedaan worden. Wanneer de score >.60 is 

kunnen de verschillende ‘betrouwbaarheidsvragen’ bij elkaar opgeteld mogen worden. 

  

4. In hoeverre sluiten deze hr-praktijken aan bij de behoeften van de Young Professionals 

 

In de twee voorgaande deelvragen stonden de hr-praktijken van Atos Origin centraal. Er werd 

gekeken welke hr-praktijken uit de theorie van belang zijn bij Atos Origin en vervolgens is er 

gekeken in welke mate deze onderdelen van belang waren.  

Bij deze deelvraag zijn ook de ‘tevredenheidsvragen’ die onder elk item van de 

belangrijkheidvragen vallen van onmisbaar. Ook van deze tevredenheidsvragen zal per 

onderdeel het gemiddelde berekend worden.  
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Om te onderzoeken in hoeverre de hr-praktijken die belangrijk zijn (60% 4 of 5) aansluiten bij de 

behoeften van de Young Professionals zal de volgende rekensom gemaakt worden.  

 

Gem.(tevredenheid) – gem. (belang) = positief of negatief 

 

Indien het getal dat uit deze rekensom komt, positief is, dan wordt voldoende voorzien in die 

behoefte. Indien de verschilscore negatief is, dan wordt er onvoldoende voorzien in die behoefte.  

 

Of  

 

Ik zou ook een kruistabel kunnen samenstellen. Ik heb namelijk 2 variabelen: tevredenheid en 

belangrijkheid.  

 

                       Belangrijkheid 

Tevredenheid Laag <60% 

belangrijk 

Hoog >60% 

belangrijk 

Laag <60% tevreden  ** 

Hoog >60% tevreden  * 

 

In deze kruistabel zie je de operationalisatie: 

 

‘Erg belangrijk’ of ‘hoog belang’ is als meer dan 60% van de respondenten de score ‘belangrijk’ 

(=eens met stelling, 4) of erg ‘belangrijk’ (= helemaal eens met stelling, 5) aan dat onderwerp 

heeft gegeven. Enzovoorts. 

Wat je nu duidelijk kunt maken is, dat ** een onderwerp is dat hoog belang heeft en waar een 

lage tevredenheid over bestaat, een onderwerp is waarin het huidige hr-beleid slecht voorziet in 

de behoeften van Young Professionals en waar dus je aanbeveling is om actie te ondernemen. 

 

 

4. Verwachtingen vanuit de literatuur 

 

 

1. Naast vakinhoudelijke ontwikkeling hechten de Young Professionals ook veel waarde aan 

persoonlijke ontwikkeling. 

 

Belang aan vakinhoudelijke ontwikkeling & belang aan persoonlijke ontwikkeling. Indien meer 

dan 60 % op deze vragen ‘mee eens’ of ‘helemaal mee eens’ heeft geantwoord, kunnen we 

aannemen dat aan beide hr-onderdelen veel waarde wordt gehecht. Tevens kan er gekeken 

worden naar de gemiddeldes van deze twee onderdelen. 

 

 

2. De Young Professionals vinden een goede balans tussen werk en prive belangrijk. 

 

Het feit dat ze graag goede life-work balances willen ga ik ook analyseren door bepaalde vragen 

te bekijken! Uit de interviews bleek dat goede life-work balances in de top 5 staan van alle 
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jongeren. De Young Professionals hebben allemaal de life-work balances in de top 5 laten staan 

(rankingvraag) 

Vraag: Ik vind het belangrijk om werk en privé goed te kunnen combineren. Is op dit moment 

89.47 % die ‘mee eens’ of ‘helemaal mee eens’ hebben geantwoord. 

Vraag: Ik vind het belangrijk dat er binnen Atos Origin mogelijkheden zijn om werk en privé 

goed te kunnen combineren. Is op dit moment 85,26 % die ‘mee eens’ of ‘helemaal mee eens’ 

hebben geantwoord. 

 

 

3. De stelling ‘ik werk om te leven’ sluit meer aan bij de visie van de Young Professionals 

dan de stelling ‘ik leef om te werken’. 

 

Deze vraag wordt letterlijk gesteld in de vragenlijst. Wanneer een stelling met meer dan 60% 

wordt bevestigd kan hij worden aangenomen. 

 

 

4. Intrinsieke motivatiefactoren als ontwikkeling en uitdaging worden door de Young 

Professionals boven salaris gewaardeerd.  

 

Ook voor deze vraag zal de rankingvraag gebruikt worden. Wanneer salaris onder ontwikkeling 

wordt geplaatst door de meesten dan is salaris minder belangrijk.  

NU: 1. Ontwikkeling  2.53 

 2. Uitdaging    2.61 

 3. Salaris   2.97 

 4. Life-work   3.15 

 5. Coaching   3.74 

Ontwikkeling en uitdaging zijn voor de Young Professionals meer belangrijk dan Salaris dat op 

de 3
e
 plaats staat op dit moment 95 respondenten. 

 

 

5. Persoonlijke waardering wordt belangrijker gevonden dan waardering in geld 

 

Persoonlijke waardering moet gemiddeld meer belangrijk worden gevonden dan waardering in 

geld. Deze twee hr-onderdelen zijn beiden geoperationaliseerd in de vragenlijst. 

 

 

6. De Young Professionals hechten veel waarde aan autonomie maar hebben tegelijkertijd 

behoefte aan feedback. 

 

Bij deze vraag zal er gekeken worden naar het belang aan autonomie en het belang aan 

feedback. Wanneer deze beiden even hoog gewaardeerd worden zal worden aangenomen dat ze 

beiden belangrijk zijn. 

 

 

7. Voor starters is het belangrijk om een mentor te hebben. 

 

Deze vraag staat ook letterlijk in mijn enquête. Dus daarbij kan ik gewoon kijken wat eruit komt.  
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Voor starters is het belangrijk om een coach/mentor te hebben. 68,93 % heeft op dit moment 

‘mee eens’ of ‘helemaal mee eens’ geantwoord. Met een gemiddelde score op de vraag van 3.835 

t-toets. Significantie tussen starters en mensen langer in dienst (2003-2006 & 2007-2008) 

 

 

8. Bij de Young Professionals zijn intrinsieke motivatiefactoren belangrijker dan de 

extrinsieke 

 

Deze vraag zou ik willen beantwoorden aan de hand van verschillende vragen die mijn 

verwachting bij zullen moeten staan.  

Rankingvraag: Hierbij is het de bedoeling dat verschillende Items in de rankingvraag die 

intrinsiek zijn BOVEN salaris(extrinsiek) staan.  

Vraag: Ik vind het belangrijk om erkenning en waardering in geld te krijgen 3.853 

Vraag: Naast beloning (in geld etc.) heb ik behoeften aan persoonlijke waardering/erkenning 
4.095 
 

 

9. De Young Professionals hebben een redelijk grote vertrekintentie 

 

Deze vraag zal ook bevestigd worden aan de hand van verschillende vragen uit de enquête.  

Vraag: Heb je in de afgelopen 3 maanden concrete acties ondernomen op zoek naar een andere 

werkgever of ben je dit van plan te doen?  

Vraag: Ik denk dat ik de komende jaren bij Atos Origin blijf werken. 

Verder heb ik ook nog een observatie gedaan. In januari heb ik een personeelslijst gekregen en 

daaruit alle YP geselecteerd die werkzaam zijn bij ES. In eind april heb ik ditzelfde nog een keer 

gedaan en merkte ik dat er meer dan 20 YP de organisatie in 3 maanden tijd hadden verlaten of 

aan hadden gegeven de organisatie te verlaten. Hieruit blijkt dat mijn onderwerp leeft en dat de 

YP echte kenmerken vertonen van de Boundaryless career en de theorie over professionals en 

job-hoppen.  

 

 

 

5. Verwachtingen vanuit de praktijk 

 

1. Jongeren die niet op een project zitten zijn over het algemeen minder tevreden met hun 

werkgever. 

 

Verschilvraag:  

Jongeren die op project zitten. 

Jongeren die niet op project zitten. 

Tegenover de vraag: over het algemeen ben ik tevreden met mijn werkgever Atos Origin.  

 

 

2.  Jongeren die vinden dat ze een slechte begeleiding hebben gehad zijn over het algemeen 

minder tevreden 
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Deze vraag kan niet meegenomen worden vanwege een stoorfactor bij de resultaten van het 

onderdeel mentoring. 

 

 

3. Salaris is vooral belangrijk wanneer de Young Professionals vinden dat ze niet 

marktconform beloond worden. 

 

Bij deze vraag zal een correlatie berekend worden op basis van de twee variabelen 

marktconforme beloning en belang van een goed salaris. Wanneer de correlatie significant is zal 

de verwachting worden aangenomen.  

 

 

4. Young Professionals van Atos Origin die langer in dienst zijn hebben minder behoefte 

aan een mentor/coach dan YP die relatief kort in dienst zijn. 

 

Deze vraag wil ik gaan beantwoorden door de Young Professionals te gaan groeperen op het 

jaar dat ze in dienst getreden zijn.  

Zo zijn er: 

2003: 1 

2004: 2 

2005: 19 

2006: 24 

2007: 56 

2008: 12 

 

Ik zou eerst kunnen kijken hoe het per jaartal zit. En daarna zou ik 2003-2004-2005-2006 samen 

kunnen pakken en die ‘relatief lang in dienst’ kunnen pakken en 2007 en 2008 samen kunnen 

pakken onder de noemer ‘relatief kort in dienst’. En dan met deze groepen zou ik dan een 

vergelijking kunnen maken met de vraag: Naast mijn peoplemanager heb ik behoefte aan een 

mentor/coach.  

t-toets naar oordeel. 

 

Tevens zou de vraag: Voor starters is het belangrijk om een mentor/coach te hebben mee kunnen 

tellen. Hoe denken YP daarover? Per afdeling? Per startjaar? 

 

 

5. De behoeften op het gebied van ontwikkeling worden niet voldoende ingevuld.  

 

In verhouding tot de mate waarin de Young Professionals ontwikkelingsmogelijkheden belangrijk 

vinden zijn ze er minder tevreden over.  

Gem. (belangrijkheid) > gem. (tevredenheid) 

En dit kan ook per onderdeel (vakinhoudelijk/functieoverstijgend/trainingen) 

 

 

6. Jongeren van alle afdelingen zijn tevreden over de gezelligheid. 
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Tevredenheidvragen op het gebied van gezelligheid samenvoegen en gemiddelde nemen. Zal 

redelijk hoog liggen. Ligt naar verwachting dicht tegen de mate van belang dat ze eraan hechten.  

Gem. (belangvragen, gezelligheid) ≥ Gem. (tevredenheidvragen, gezelligheid) 

Alleen tevredenheid. 

5 afdelingen als gekozen variabelen tegenover gezelligheid als constante. (afdelingen bundelen) 

1 = bi/crm, 2 = sap, 3= ta, 4= overig 

 

7. Op het gebied van communicatie zijn de jongeren het minst tevreden over de 

communicatie omtrent projecten. 

 

Voor het beantwoorden van deze vraag zal gekeken worden naar alle hr-onderdelen van 

communicatie. Wanneer van deze onderdelen de communicatie omtrent projecten het minst 

gewaardeerd wordt, zal de verwachting worden aangenomen. 

 

 

8. Ook de manier/wijze van communiceren door de peoplemanager wordt door de Young 

Professionals slecht beoordeeld. 

 

Bij deze verwachting geldt hetzelfde als bij de vorige verwachting. Alleen wordt er nu gekeken 

naar de manier en de wijze van communiceren door de peoplemanager. Er wordt dus een 

vergelijking gemaakt tussen alle geoperationaliseerde onderdelen van peoplemanager. 

 

 

9. Samenwonenden/gehuwden hechten meer belang aan goede work-life balances dan niet 

samenwonenden/gehuwden 

 

Deze vraag ga ik beantwoorden door een t-toets uit te voeren. Daarbij is het belang aan goede 

work-life balances de constante en de variabelen zijn gehuwden en niet gehuwden. 

Wanneer er een significant verschil ontstaat ten gunste van de samenwonenden wordt de 

verwachting aangenomen.  

  

 

10. Aangezien starters voor het eerst een echt salaris ontvangen, hechten jongeren in hun 

eerste werkjaar meer waarde aan salaris dan jongeren die verder in hun carrière zitten.  

 

Het beantwoorden van deze vraag is lastig aangezien er bij Atos Origin momenteel onenigheid is 

omtrent het salaris en de CAO daaromtrent. Salaris is op dit moment een hot item. Wel zou ik 

kunnen kijken of de YP die in de jaren 2005, 2006, 2007, 2008  begonnen zijn gemiddeld per 

beginjaar Salaris belangrijk vinden. (gemiddeldes van de schaal per jaar) Kan ik met Excel 

uitrekenen. T-toets gem. groot genoeg significant verschil.  

Bv. 2005 3.45 (op een schaal van 1-5) 

 2006 3.69 

 2007 4.16 

 2008 4.20 
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Bijlage VI 

 

Betrouwbaarheid van de hr-onderdelen 

 

Autonomie 
 

1. B naar eigen inzicht uitvoeren   4,14 

2. B verantwoordelijke taken krijgen   4,08 

3. T voldoende ruimte mijn manier uit te voeren 3,93 

4. T Bepaal zelfstandig de planning v werkzaamh 3,86 

5. T Bepaal zelf de volgorde    3,88 

6. T voldoende verantwoordelijkheid   3,70 

9. A vrijheid & onafh hoog in ’t vaandel  3,90 

 

De α (3+4+5) bij 1B = .686 

Gem. T = 3,89 

B – Gem. t = 4,14 – 3,89 = 0,25 

 

2B-6T= 4,08-3,70 = 0,38 

 

Feedback & Waardering (N = 104) 
 

1. B. Behoefte aan feedback     4,08 

2. T. Voldoende feedback     3,38 

3. T. Soort feedback      3,51 

 

De α (2+3) = .808 

Gem. T = 3,44 

B – Gem. t = 4,08 – 3,44 = 0,64 

 

4. B. Erkenning en waardering in geld   3,84 

5. T. Beloning in geld maakt waardering duidelijk  3,53 

6. T. Ik krijg voldoende bonussen    2,48 

 

De α (4+5) = - 0.398 kan niet 

 

4B – 5T = 3,84 – 3,53 = 0,31 

4B – 6T = 3,84 – 2,48 = 1,36 

 

7. B. Behoefte aan pers waardering    4,08 

8. T. Voldoende schouderklopjes    3,42 

9. T. Voel me in werkomgeving geaccepteerd  3,95 

 

De α (8+9) = .682 

Gem. T = 3,69 

B – Gem. t = 4,08 – 3,69 = 0,39 
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10.B. Fijn wanneer collega’s mij om advies vragen  4,13 

11.T. Vragen me om advies     3,47 

 

10 B – 11 T = 4,13 – 3,47 = 0,66 

 

Gezelligheid (N = 106) 
 

1. B Gezelligheid op werk belangrijk   4,30 

2. T Tevreden over gezelligheid   4.01 

3. T plezierige collega’s     4,18 

4. T leuke collega’s om mee samen te werken 4,14 

5. T AO stimuleert een gezellige werksfeer  3,46 

 

De α (2+3+4+5) = .722 

Gem. T = 3,95 

B – Gem. t = 4,30 – 3,95 = 0,35 

 

6. B organiseren van informele activiteiten  3,86 

7. T mate van organisatie van informele activiteiten 3,62 

 
Gem. T =3,62 

B – Gem. t = 3,86 – 3,62 = 0,24 

 

Ontwikkeling (N = 110) 
 

1. B Ontwikkelen in vakgebied    4,42 

2. T In werk voldoende kennis opdoen  3,98 

3. T voldoende mogelijkheden vak inh ontw. 3,57 

 

De α (2+3) = .667 

Gem. T = 3,76 

B – Gem. t = 4,42 – 3,76 = 0,66 

 

4. B persoonlijke ontwikkeling   4,29 

5. T voldoende mogelijkheden pers ontw.  3,56 

6. T tevreden met pers ontw die ik ervaar  3,72 

 

De α (5+6) = .699 

Gem. T = 3,64 

B – Gem. t = 4,29 – 3,64 = 0,65 

 

7. B doorgroeimogelijkheden    4,47 

8. T1 de mogelijkheid om door te groeien  3,76 

9. T2 duidelijk welke richting ik kan groeien  3,45 
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De α (8+9) = .415 

Gem. T = kan niet berekenen 

B – Gem. t = kan niet berekenen 

B-T1 = 4,47- 3,76= 0,71 

B-T2 = 4,47- 3,45= 1,02 

 

10.B om via werkgever opleidingen te krijgen 4,42 

11.T voldoende ingevulde trainingsbehoeften 3,08 

12.T functiegerelateerde opleiding   3,22 

13.T functieoverstijgende opleiding   2,91 

 

De α (11+12+13) = .697 

Gem. T = 3,15 

B – Gem. t = 4,42 -3,15 = 1,27 

 

14.A over het algemeen tevreden   3,49 

 

Organisatie Communicatie (N = 104) 
 
1. B op de hoogte houden van interne ontwikkelingen 4,19 

2. T geïnformeerd wordt over zaken die spelen  3,35 

3. T open communicatie     3,18 

 

De α (2+3) = .740 

Gem. T = 3,26 

B – Gem. t = 4,19 – 3,26 = 0,93 

 

4. B op hoogte houden van projecten    4,19 

5. T geïnformeerd wordt over projecten   2,76 

 

4B- 5T = 4,19 – 2,76 = 1,43 

 

6. B communiceerd wordt naar medewerkers   4,21 

7. T middelen waarmee men communiceert   3,53 

8. T manier waarop      3,28 

9. T snelheid       3,42 

10.T betrokken om eigen mening te geven   3,26 

 

De α (7+8+9+10) = .736 

Gem. T = 3,37 

B – Gem. t = 4,21 – 3,37 = 0,84 

 

Peoplemanager (N = 114)  
 

1.  B goed contact     4,11 

2.  T Prettig contact     3,90 
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3.  T Voldoende contact    3,62 

 

De α (2+3) = .718 

Gem. T = 3,76  

B – Gem. t = 4,11 – 3,76 = 0,35 

 

4.  B Duidelijkheid     4,03 

5.  T Te behalen doelen    3,40 

6.  T Verwachtingen in de toekomst   3,22 

 

De α (5+6) = .765 

Gem. T = 3,31 

B – Gem. t = 4,03 – 3,31 = 0,72 

 

7.  B Informeert     4,27 

8.  T Belangrijke zaken in de organisatie  3,11 

9.  T Aankomende aflopende projecten  2,75 

 

De α (8+9) = .703 

Gem. T = 2,93 

B- Gem. t = 4,27 – 2,93 = 1,34 

 

10.B Communicatie mij en peoplemanager  4,20 

11.T Niveau communicatie    3,83 

12.T Snelheid communicatie    3,94 

13.T Initiatief  PM     3,69 

 

De α (11+12+13) = .654 

Gem. T = 3,82 

B – gem. t = 4,20 – 3,82 = 0,38 

 

14.B Aandacht persoonlijk functioneren  4,04 

15.T Voldoende aandacht pers ontwikkeling  3,67 

16.T Goede manier funct. Gesprekken  3,65 

17.T Weet echt waar ik mee bezig ben  3,25 

18.T toont oprecht interesse in mij   3,83 

 

De α (15+16+17+18) = .806 

Gem. T = 3,60 

B – gem t = 4,04 – 3,60 = 0,44 

19.B dat mijn peoplemanager mij motiveert  3,75 

20.T motiveert me     3,26 

21.T waardering merken voor mijn werk  3,48 

 

De α (20+21) = .660 

Gem. T = 3,37 

B – gem t = 3,75 – 3,37 = 0,38 
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22.A tevreden      3,886 

 

Salaris (N = 104) 
 

1. B goed salaris     4,46 

2. T goed salaris     3,16 

3. T vind dat ik marktcomform beloond word 2,89 

4. T tevreden met salaris    3,04 

 

De α (2+3+4) = .867 

Gem. T = 3,03 

B – Gem. t = 4,46 -3,03 = 1,43 

 

5. B link prestaties & salaris    4,16 

6. T salaris ivt prestaties    2,83 

 

B – T = 4,16 – 2,83 = 1,33 

 

Werkzaamheden 
 

1. B uitdagend werk doen      4,41 

2. T uitdaging         3,49 

3. T afwisseling       3,49 

4. T aansluiting werkzaamheden op kennis & ervaring  3,42 

5. T ik vind mijn werk eentonig      

 

De α (2+3+4+5) = .823 

Gem. T = 3,51 

B – Gem. t = 4,41 -3,51 = 0,90 

 

6. B belangrijk om werk te doen ik kan laten zien wat ik kan 4,29 

7. T ik doe zinvol werk      3,76 

8. T voldoende kans om te doen waar ik goed in ben   3,39 

9. T match werkzaamheden & pers ambities    3,19 

 

De α (7+8+9) = .790 

Gem. T = 3,45 

B – Gem. t = 4,29 – 3,45 = 0,84 

 

Work-life balances (N = 104) 
 

1. B te kunnen combineren werk & privé  4,32 

2. B vrienden en familie buiten werk   4,54 

3. B mogelijkheden zijn voor combinatie w&p 4,11 

4. T combinatie privé-leven en werk   3,91 
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5. T mogelijkheden om werk-privebalans te creëren 3,69 

6. T werktijden     3,92 

7. T indelen van tijd     3,93 

8. T reistijd      3,01 

9. T aantal vakantiedagen    3,56 

10.T geen moeite langer door te werken  3,85 

11.T mogelijkheden tot flexwerken   3,52 

 

1B-4T = 4,32 – 3,91 = 0,41 (het kunnen combineren van werk en privé) 

 

De α (5+6+7+8+9+10+11) = 0,347 

 

Dus niet samenpakken 

 

3B-5T = 4,11 – 3,69 = 0,42 

3B-6T = 4,11 – 3,92 = 0,19 

3B-7T = 4,11 – 3,93 = 0,18 

3B-8T = 4,11 – 3,01 = 1,10 

3B-9T = 4,11 – 3,56 = 0,55 

3B-10T= 4,11- 3,85 = 0,26 

3B-11T= 4,11 – 3,52= 0,59 
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Bijlage VII 

 

Representativiteitstoets 
 

 

In dit document is uitgezocht:  

 

1. Representativiteit Geslacht 

2. Representativiteit Afdeling 

3. Representativiteit Geboortejaar 
 

 

Op basis van de volgende gegevens over de onderzoekspopulatie en de respons: 

 
 

Tabel: representativiteit 

 

Achtergrond Categorieën Frequentie in populatie  Frequentie in respons 
     (N=149)   (N=117) 

Geslacht Man   133   106 

 Vrouw   16    11 

 Totaal  149   117 

Geboortejaar Categorieën Frequentie in populatie Frequentie in respons 
 1981  52   41   

 1982  44   32 

 1983  28   21 

 1984  19   16 

 1985   5    3 

 1986   1    1 

 Anders   /    3 

Afdeling Categorieën Frequentie in populatie Frequentie in respons 
 Bi/crm  35   25 

 Ecm  20   13 

 Pbs  16   11 

 Sap  38   37 

 Tubs   5    5 

 Ta  35   24 

 Anders   0     2 

 Totaal  149   11 

 

 

Representativiteit voor geslacht 

 
 Observed 

Frequentie (O) 

Expected 

Frequency (E) 

(O-E)2 (O-E)2 / 

E 

Man 106 133 729 5,48 

Vrouw 11 16 25 1,56 

Totaal    7,04 
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Aantal vrijheidsgraden te bepalen = Alle opties – 1. 

Dus Man en Vrouw =    2  -  1  =   1 vrijheidsgraad. 

 

Waarde voor 1 vrijheidsgraad bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% = 3,84. 

7,04 is hoger dan 3,84 dus niet representatief. (Maar ook weer niet heel erg niet representatief) 

 

In deze tabel kijken: 

 

 
 

In het geval dat een steekproef niet representatief is, dan moet ik: 

− dit tenminste te vermelden in de onderzoeksverantwoording en 

− er rekening mee te houden voor de analyses en conclusies die u trekt. 
 

Representativiteit voor Afdelingen 
 
 Observed 

Frequentie (O) 

Expected 

Frequency (E) 

(O-E)2 (O-E)2 / 

E 

Bi/crm 25 35 100 2,86 

Ecm 13 20 49 2,45 

Pbs 11 16 25 1,56 

Sap 37 38 1 0,03 

Tubs 5 5 0 0 

Ta 24 35 121 3,46 

Totaal    10,36 

 

Aantal vrijheidsgraden = 5 

Bij 95% betrouwbaarheidsniveau = 11,07 

 

10,36 is minder dan 11,07, dus afdelingen zijn representatief vertegenwoordigt.  
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Representativiteit voor Geboortejaar 

 
 Observed 

Frequentie (O) 

Expected 

Frequency (E) 

(O-E)2 (O-E)2 / 

E 

1981 41 52 121 2,33 

1982 32 44 144 3,27 

1983 21 28 49 1,75 

1984 16 19 9 0,47 

1985 3 5 4 0,8 

1986 1 1 0 0 

Totaal    8,62 

 

Aantal vrijheidsgraden = 5 

Bij 95% betrouwbaarheidsniveau = 11,07 

 

8,22 is minder dan 11,07, dus het geboortejaar is representatief vertegenwoordigt.  
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Bijlage VIII 

 

Frequenties 
 

Vragen Young Professionals 
 

Stelling 1: Ik heb veel zelfvertrouwen 

Stelling 2: In mijn werk heb ik behoefte aan autonomie en zelfontplooiing 

Stelling 3: Ontwikkelingsmogelijkheden vind ik belangrijker dan het salaris 

Stelling 4: Gezelligheid op het werk is voor mij eerder een voorwaarde dan iets dat mooi  

  meegenomen is. 

Stelling 5: Ik hecht veel belang aan het onderhouden van persoonlijke relaties buiten het werk 

  (vrienden zijn erg belangrijk) 

Stelling 6: Over het algemeen vind ik het niet nodig 40 uur in de week te werken 

Stelling 7:  Ik denk dat ik de kwaliteiten heb om snel promotie te kunnen maken 

Stelling 8: Ik vind het belangrijk dat mensen nakomen wat ze beloven (eerlijke communicatie)  

 

 

  Freq. 1 Freq. 2 Freq. 3 Freq. 4 Freq. 5 Freq. 6 Freq. 7 Freq. 8 

Helemaal mee oneens 0 0 1 1 1 3 0 0 

Mee oneens 5 0 8 7 3 25 1 1 

Neutraal 25 8 55 18 6 44 10 19 

Mee eens 74 82 40 66 52 33 84 76 

Helemaal mee eens 13 27 13 25 55 12 22 18 

Valid 

Total 117 117 117 117 117 117 117 117 

Missing System 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 
118 

 
118 

118 118 118 118 118 
118 
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Peoplemanager 

 
1. Ik vind het belangrijk om goed contact te hebben met mijn peoplemanager 

2. Ik heb prettig contact met mijn peoplemanager  

3. Ik heb voldoende contact met mijn peoplemanager 

4. Ik heb er behoefte aan dat mijn peoplemanager duidelijkheid schept 

5. Mijn peoplemanager geef duidelijk aan welke doelen ik moet behalen 

6. Mijn peoplemanager is duidelijk over zijn/haar verwachtingen van mij in de toekomst 

7. Ik vind het belangrijk dat mijn peoplemanager mij goed informeert 

8. Mijn peoplemanager houdt me op de hoogte van belangrijke zaken in de organisatie 

9. Mijn peoplemanager houdt me op de hoogte van (af)lopende en aankomende projecten 

10. Ik vind het van belang dat de communicatie tussen mij en mijn peoplemanager goed verloopt 

11. Ik ben tevreden over het niveau waarop mijn peoplemanager en ik communiceren 

12. Ik ben tevreden over de snelheid waarop mijn peoplemanager op mijn e-mails/telefoontjes 

reageert 

13. Ik ben tevreden met het initiatief dat mijn peoplemanager neemt in het maken van afspraken 

14. Ik heb er behoefte aan dat mijn peoplemanager aandacht heeft voor mijn persoonlijk functioneren 

15. Mijn peoplemanager heeft voldoende aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling 

16. Mijn peoplemanager voert op een goede manier functioneringsgesprekken met mij 

17. Mijn peoplemanager weet echt waar ik mee bezig ben 

18. Mijn peoplemanager toont oprecht interesse in mij 

19. Ik vind het belangrijk dat mijn peoplemanager mij motiveert 

20. Mijn peoplemanager motiveert me in mijn werk 

21. Mijn peoplemanager laat mij waardering merken voor mijn werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Freq. 1 Freq. 2 Freq. 3 Freq. 4 Freq. 5 Freq. 6 Freq. 7 

Helemaal mee oneens 1 1 1 1 2 4 0 

Mee oneens 0 8 12 2 18 22 2 

Neutraal 13 14 26 22 32 36 4 

Mee eens 72 70 65 57 56 46 69 

Helemaal mee eens 28 21 10 32 6 5 39 

Valid 

Total 114 114 114 114 114 114 114 

Missing System 4 4 4 4 4 4 4 

Total 118 118 118 118 118 118 118 

  Freq. 8 Freq. 9 Freq. 10 Freq. 11 Freq.12 Freq. 13 Freq.14 

Helemaal mee oneens 3 11 1 2 1 0 0 

Mee oneens 26 35 2 7 7 13 1 

Neutraal 43 43 7 19 20 25 13 

Mee eens 39 22 67 66 56 60 80 

Helemaal mee eens 3 3 37 20 30 16 20 

Valid 

Total 114 114 114 114 114 114 114 

Missing System 4 4 4 4 4 4 4 

Total 118 118 118 118 118 118 118 
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Mentoring 

 
1. Naast mijn peoplemanager heb ik behoefte aan een coach/mentor 

2. Voor starters is het belangrijk om een coach/mentor te hebben 

3. Voor persoonlijke problemen zou ik eerder naar mijn coach/mentor gaan dan naar mijn 

peoplemanager 

4. In mijn eerste jaar is er bij Atos is er een coach/mentor voor mij aangesteld 

5. Ik ben tevreden over de inzet van mijn coach 

6. Ik heb prettig contact met mijn coach/mentor 

7. Ik kan voor vragen of problemen altijd bij mijn coach/mentor terecht 

8. Mijn mentor weet wat zijn taken als mentor zijn 

  Freq.15 Freq.16 Freq.17 Freq.18 Freq.19 Freq.20 Freq.21 

Helemaal mee oneens 1 3 5 1 1 4 3 

Mee oneens 10 6 23 6 6 13 13 

Neutraal 25 30 36 22 26 51 35 

Mee eens 68 64 38 67 68 41 52 

Helemaal mee eens 10 4 12 18 13 5 4 

Valid 

Total 114 114 114 114 114 114 114 

Missing System 4 4 4 4 4 4 4 

Total 118 118 118 118 118 118 118 

  Freq. 1 Freq. 2 Freq. 3 Freq. 4 Freq. 5 Freq. 6 Freq. 7 Freq.8 

Helemaal mee oneens 8 2 6 42 3 3 3 4 

Mee oneens 38 11 38 26 3 0 0 6 

Neutraal 24 23 39 11 7 7 4 7 

Mee eens 41 50 22 22 19 19 20 17 

Helemaal mee eens 3 28 9 13 7 10 13 6 

Valid 

NVT 0 0 0 0 75 75 74 74 

Missing System 4 4 4 4 4 4 4 4 

Total 
118 

 
118 

118 118 118 118 118 
118 
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Ontwikkeling 
1. Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied  

2. In mijn werk kan ik voldoende nieuwe kennis opdoen 

3. Atos Origin biedt mij voldoende mogelijkheden om me vakinhoudelijk te ontwikkelen 

4. Ik wil me op persoonlijk gebied ontwikkelen 

5. Atos Origin biedt mij voldoende mogelijkheden om mij persoonlijk te ontwikkelen 

6. Ik ben tevreden over de persoonlijke ontwikkeling die ik ervaar door mijn werk 

7. Ik vind het belangrijk dat er voor mij mogelijkheden zijn om door te groeien 

8. Binnen Atos Origin heb ik de mogelijkheid om door te groeien 

9. Het is voor mij duidelijk welke kanten/richtingen ik op kan om door te groeien binnen Atos 

Origin 

10. Ik vind het belangrijk om via de werkgever goede opleidingen te krijgen 

11. Mijn trainingsbehoeften worden voldoende ingevuld 

12. Ik weet welke ontwikkelingsmogelijkheden er voor mij zijn 

13. Mijn verzoeken tot functiegerelateerde opleiding worden ingewilligd 

14. Mijn verzoeken tot niet-functiegerelateerde opleiding worden ingewilligd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden 
1. Ik wil graag uitdagend werk doen dat aansluit op mijn kennis en ervaring 

2. Ik vind mijn werk uitdagend 

3. Ik heb voldoende afwisseling in mijn werk 

4. Mijn huidige werkzaamheden sluiten aan op mijn kennis en ervaring 

5. Ik vind mijn werk eentonig (controlevraag, andersom coderen) 

6. Ik vind het belangrijk werk te doen waarin ik kan laten zien wat ik kan 

7. Ik doe zinvol werk 

8. Ik krijg voldoende kans om te doen waar ik goed in ben 

9. Mijn huidige werkzaamheden sluiten aan op mijn persoonlijke ambities 

  Freq. 1 Freq. 2 Freq. 3 Freq. 4 Freq. 5 Freq. 6 Freq. 7 

Helemaal mee oneens 1 0 1 0 2 2 1 

Mee oneens 0 8 14 1 11 7 0 

Neutraal 3 14 25 8 32 22 1 

Mee eens 54 60 61 59 54 68 52 

Helemaal mee eens 52 28 9 42 11 11 56 

Valid 

Total 110 110 110 110 110 110 110 

Missing System 8 8 8 8 8 8 8 

Total 
118 

 
118 

118 118 118 118 118 

  Freq. 8 Freq. 9 Freq. 10 Freq. 11 Freq. 12 Freq.13 Freq.14 

Helemaal mee oneens 0 3 0 8 1 1 4 

Mee oneens 8 13 1 21 17 15 19 

Neutraal 23 33 2 42 33 55 71 

Mee eens 67 54 57 32 54 37 15 

Helemaal mee eens 12 7 50 7 5 2 1 

Valid 

Total 110 110 110 110 110 110 110 

Missing System 8 8 8 8 8 8 8 

Total 
118 

 
118 

118 118 118 118 118 
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Gezelligheid 
 

1. Ik vind gezelligheid op het werk belangrijk 

2. Ik ben tevreden over de gezelligheid op het werk 

3. Ik heb plezierige collega’s 

4. Ik heb leuke collega’s om mee samen te werken 

5. Atos Origin als werkgever stimuleert een gezellige werksfeer 

6. Ik vind het belangrijk dat er informele activiteiten in werkverband worden ondernomen 

(borrels/activiteiten/lezingen) 

7. Ik ben tevreden met mate waarin er informele activiteiten in werkverband worden georganiseerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomie 

 
1. Ik vind het belangrijk dat ik mijn werk naar eigen inzicht kan uitvoeren 

2. Ik vind het belangrijk om verantwoordelijke taken te krijgen 

3. Ik heb voldoende ruimte om mijn werk op mijn manier uit te voeren 

4. Ik bepaal zelfstandig de planning van mijn werkzaamheden binnen het kader van de algemene 

opdrachtplanning 

5. Ik bepaal zelfstandig de volgorde waarin ik werkzaamheden uitvoer 

6. Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk  

7. Anderen beoordelen de kwaliteit van mijn werk (controlevraag andersom coderen) 

8. Anderen houden toezicht op mijn werk (controlevraag andersom coderen) 

9. Vrijheid en onafhankelijkheid staan bij mij hoog in het vaandel 

  Freq. 1 Freq. 2 Freq. 3 Freq. 4 Freq. 5 Freq. 6 Freq. 7 Freq. 8 Freq. 9 

Helemaal mee oneens 0 5 3 6 3 0 3 6 5 

Mee oneens 0 9 13 14 7 1 6 12 24 

Neutraal 1 27 29 23 32 5 21 32 32 

Mee eens 62 64 56 60 52 64 63 51 41 

Helemaal mee eens 46 4 8 6 15 39 16 8 7 

Valid 

Total 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

Missing System 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Total 
118 

 
118 

118 118 118 118 118 
118 

118 

  Freq. 1 Freq. 2 Freq. 3 Freq. 4 Freq. 5 Freq. 6 Freq. 7 

Helemaal mee oneens 0 0 0 0 1 1 1 

Mee oneens 0 4 1 0 11 3 9 

Neutraal 9 12 7 11 49 19 27 

Mee eens 56 69 70 69 48 70 61 

Helemaal mee eens 41 21 28 26 7 13 8 

Valid 

Total 106 106 106 106 106 106 106 

Missing System 12 12 12 12 12 12 12 

Total 
118 

 
118 

118 118 118 118 118 
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WLB belang 

 
1. Mogelijkheid tot parttime werken 

2. Mogelijkheid tot flexibele werktijden 

3. Korte reistijd naar het werk 

4. Mogelijkheden tot flexwerken (flexplekken/thuiswerken etc 

5. Het aantal vakantiedagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work-life balances 

 
1. Ik vind het belangrijk om werk en privé goed met elkaar te kunnen combineren 

2. Vrienden en familie buiten het werk zijn heel belangrijk voor mij 

3. Ik vind het belangrijk dat er bij AO mogelijkheden zijn om werk en privé te combineren 

4. Ik kan mijn privé-leven momenteel goed combineren met mijn werk 

5. AO biedt mij voldoende mogelijkheden een goede werk-privé balans te creëren 

6. Ik ben tevreden over mijn werktijden 

7. Ik kan mijn tijd zelf indelen 

8. Mijn reistijd is te lang 

9. Ik ben tevreden over het aantal vakantiedagen 

10. Ik heb er geen moeite mee om langer door te werken  

11. Ik ben tevreden over de geboden mogelijkheden tot flexwerken 

 

 

  Freq. 1 Freq. 2 Freq. 3 Freq. 4 Freq. 5 Freq. 6 Freq. 9 

Helemaal mee oneens 0 0 2 0 0 0 0 

Mee oneens 0 3 2 3 5 8 1 

Neutraal 7 5 6 22 16 23 25 

Mee eens 76 77 82 66 70 65 61 

Helemaal mee eens 21 19 10 13 13 8 17 

Valid 

Total 104 104 104 104 104 104 104 

Missing System 14 14 14 14 14 14 14 

Total 
118 

 
118 

118 118 118 118 118 

  Freq. 1 Freq. 2 Freq. 3 Freq. 4 Freq. 5 

Helemaal mee oneens 8 0 2 2 1 

Mee oneens 19 4 10 6 1 

Neutraal 32 7 19 15 20 

Mee eens 39 56 50 44 54 

Helemaal mee eens 6 37 23 37 28 

Valid 

Total 104 104 104 104 104 

Missing System 14 14 14 14 14 

Total 
118 

 
118 

118 118 118 
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Salaris 
 

1. Ik vind het belangrijk om een goed salaris te verdienen 

2. Ik vind dat ik een goed salaris verdien 

3. Ik vind dat ik marktconform beloond word 

4. Ik ben tevreden met het salaris dat ik verdien 

5. Ik vind het belangrijk dat er een link is tussen mijn prestaties en mijn salaris 

6. Ik ben tevreden met mijn salaris in verhouding tot mijn prestaties 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback 
 

1. Ik heb behoefte aan feedback 

2. Ik krijg voldoende feedback 

3. Ik ben tevreden over het soort feedback dat ik krijg 

4. Ik vind het belangrijk om erkenning en waardering in geld te krijgen 

5. Een beloning (in geld uitgedrukt) maakt me voldoende duidelijk dat ik word gewaardeerd 

6. Ik krijg voldoende bonussen 

7. Naast beloning (in geld) heb ik behoefte aan persoonlijke waardering/erkenning 

8. Ik krijg voldoende waardering (schouderklopjes) van mijn collega’s 

9. Ik voel me in mijn werkomgeving opgenomen en geaccepteerd 

10. Ik vind het fijn wanneer naaste collega’s mij om advies vragen 

11. Collega’s van mijn practice vragen mij om advies 

 

  Freq.1 Freq.2 Freq.3 Freq.4 Freq.5 Freq.6 Freq.7 Freq.8 Freq.9 Freq10 Freq11 

Helemaal mee oneens 0 0 1 1 0 1 0 11 2 1 2 

Mee oneens 5 0 2 5 5 3 5 27 11 4 5 

Neutraal 7 4 11 13 30 11 11 28 24 14 41 

Mee eens 42 40 61 68 61 77 75 26 61 76 48 

Helemaal mee eens 50 60 29 17 8 12 13 12 6 9 8 

 

Total 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

 System 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 
118 

 
118 

118 118 118 118 118 
118 

118 
 

118 
118 

  Freq. 1 Freq. 2 Freq. 3 Freq. 4 Freq. 5 Freq. 6 

Helemaal mee oneens 0 4 6 5 1 8 

Mee oneens 0 18 29 22 2 28 

Neutraal 2 42 40 41 8 42 

Mee eens 52 37 28 36 61 21 

Helemaal mee eens 50 3 1 0 32 1 

Valid 

Total 104 104 104 104 104 104 

Missing System 14 14 14 14 14 14 

Total 
118 

 
118 

118 118 118 118 
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Organisatie-communicatie 
 

1. Ik vind het belangrijk dat Atos Origin mij op de hoogte houd van interne ontwikkelingen 

2. Ik ben tevreden over de mate waarin ik geïnformeerd word over zaken in de organisatie 

3. Atos Origin is open in haar communicatie naar medewerkers toe 

4. Ik vind het belangrijk dat AO mij op de hoogte houd van lopende en aankomende projecten 

5. Ik ben tevreden met de mate waarin ik geïnformeerd wordt over projecten 

6. Ik vind het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt naar medewerkers 

7. Ik ben tevreden over de middelen waarmee men communiceert 

8. De manier waarop de organisatie naar de medewerkers communiceert is goed 

9. De snelheid waarmee de communicatie verloopt is goed 

10. Ik ben tevreden over de mate waarin ik betrokken wordt mijn eigen mening te geven 

 

 

 

 
 

  Freq.1 Freq.2 Freq.3 Freq.4 Freq.5 Freq.6 Freq.7 Freq.8 Freq.9 Freq.10 Freq.11 

Helemaal mee oneens 0 1 1 0 0 18 0 2 1 0 1 

Mee oneens 1 13 10 5 13 32 2 12 2 0 14 

Neutraal 8 37 32 21 33 40 9 37 13 7 35 

Mee eens 77 52 57 64 48 14 72 46 73 77 43 

Helemaal mee eens 18 1 4 14 10 0 21 7 15 20 11 

 

Total 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

 System 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Total 
118 

 
118 

118 118 118 118 118 118 118 
 

118 
118 

  Freq.1 Freq.2 Freq.3 Freq.4 Freq.5 Freq.6 Freq.7 Freq.8 Freq.9 Freq.10 

Helemaal mee oneens 1 3 3 0 9 0 2 5 2 2 

Mee oneens 0 18 25 3 30 1 8 13 6 12 

Neutraal 4 28 28 7 43 8 31 36 44 50 

Mee eens 72 50 46 61 21 63 59 48 50 37 

Helemaal mee eens 27 5 2 33 1 32 4 2 2 3 

 

Total 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

 System 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Total 
118 

 
118 

118 118 118 118 118 118 118 
 

118 
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Bijlage IX 
 

Totaal diagram belang 

 

Tabel Belangrijkheid

3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5

W in geld

Informele act.

Duidelijkheid

Aandacht

Feedback

W persoonlijk

Verantwoordelijkheid

Goed Contact

Eigen inzicht

Koppeling

Projecten

Int. Ontwikkelingen

P. Communicatie

Comm org.

Informatie (pm)

Laten zien

Ontw. Pers.

Gezelligheid

WLB

Uitdagend werk

Opleidingen

Ontw. vakgebied

Goed Salaris

Doorgr mogelijkh
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Bijlage X 
 

Berekeningen praktische verwachtingen  

 
1. Jongeren die niet op een project zitten zijn over het algemeen minder tevreden met hun 

werkgever. 

 

 
 

2. Jongeren die vinden dat ze een slechte begeleiding (mentor) hebben gehad, zijn over het 

algemeen minder tevreden. 

  
3. Salaris is vooral belangrijk wanneer de Young Professionals vinden dat ze niet marktconform 

beloond worden. 
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4. Young Professionals die langer in dienst van de organisatie zijn, hebben minder behoefte aan 

een mentor dan Young Professionals die relatief kort in dienst zijn. 

 

 
 

5. De behoeften op het gebied van ontwikkeling worden niet voldoende ingevuld. 

 
Direct aflezen uit resultaten 
 
6. Jongeren van alle afdelingen zijn tevreden over de gezelligheid 

 
Groep 1:BI/CRM 

Groep 2: SAP 

Groep 3: TA 

Groep 4: overig 

 

 
 

 1 2 3 4 

1 X .724 .107 .816 

2  X .198 .912 

3   X .180 

4    X 

 

7. Op het gebied van communicatie zijn de jongeren het minst tevreden over de communicatie 

over projecten. 

 
Direct aflezen uit resultaten 
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8. Ook de manier/wijze van communiceren door de Peoplemanager wordt door de Young 

Professionals slecht beoordeeld. 
 
Direct aflezen uit resultaten 

 

9. Samenwonenden/gehuwden hechten meer belang aan goede work-life balances dan niet 

samenwonenden/gehuwden. 
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Bijlage XI 
 

Matrixschema met significante verschillen tussen afdelingen 

 

 1 2 

 

3 4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 

1 < 3 

- Opleidingen (.01) 

- Interne ontw. (.05) 

3 < 1 

- Manier van   
  communiceren. (.02) 

3 < 2 

- Work-life     

   Balances (.01) 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 3 < 4 

- Interne ontw. (.02) 

- Work-life  

   Balances (.004) 

 

 
1 = BI/CRM 

2 = SAP 

3 = TA 

4 = Overig 

 
1 < 3 betekent: siginificant verschil. Afdeling 1 heeft hier het laagst op gescoord. 
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Bijlage XII 
 

Berekeningen work-life balances 
 

 

In het belang aan work-life balances hechten niet gehuwden/alleenstaanden in dit onderzoek 

significant meer waarde aan work-life balances dan gehuwden/samenwonenden. 

 

 

 

 

 

 

  N Mean Sig. (2-tailed) 

Gehuwd/samenwonend 50 4,14 .030  belang combinatie 

werk/privé 
Niet gehuwd en samenwonend 54 4,48 .033 

Gehuwd/samenwonend 50 4,46 .180 Belang sociale 

contacten Niet gehuwd en samenwonend 54 4,61 .183 

Gehuwd/samenwonend 50 3,94 .026 belang 

mogelijkheden wlb Niet gehuwd en samenwonend 54 4,26 .029 

 

Verder specifiek voor parttime werken, flexibele werktijden, kortere reistijd naar het werk, 

flexplekken, thuiswerken en aantal vakantiedagen geen significante verschillen in belang. Beide 

groepen hechten belang aan goede work-life balances en significante verschillen tussen 

gehuwden en niet gehuwden zijn er niet.  

 

  N Mean Sig. (2-tailed) 

Gehuwd/samenwonend 50 3,28 .236 Parttime werken  

Niet gehuwd en samenwonend 54 3,04 .235 

 

 

 

  N Mean Sig. (2-tailed) 

Gehuwd/samenwonend 50 4,1800 .013 Work-life balance 
belang 

Niet gehuwd en samenwonend 54 4,4506 .015 

  N Mean Sig. (2-tailed) 

Gehuwd/samenwonend 50 4,10 .136 Flexibele 
werktijden 

Niet gehuwd en samenwonend 54 4,31 .138 

  N Mean Sig. (2-tailed) 

Gehuwd/samenwonend 50 3,90 .215 Korte reistijd 

Niet gehuwd en samenwonend 54 3,69 .215 
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 N Mean Sig. (2-tailed) 

Gehuwd/samenwonend 50 4,16 .234 flexwerken 

Niet gehuwd en samenwonend 54 3,93 .234 

 

  N Mean Sig. (2-tailed) 

Gehuwd/samenwonend 50 4,10 .137 Vakantiedagen 

Niet gehuwd en samenwonend 54 3,96 .137 

 

Ook in de tevredenheid zijn er geen significante verschillen zichtbaar. 

 

   N Mean Sig. (2-tailed) 

Gehuwd/samenwonend 50 3,4800 .238 Work-life balance 
tevredenheid 

Niet gehuwd en samenwonend 54 3,5714 .239 


