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VOORWOORD 

 

 De komende jaren zullen werkgevers in toenemende mate geconfronteerd worden met een 

krapper wordende arbeidsmarkt. Om in de toekomst voldoende in staat te zijn gekwalificeerd 

personeel aan te trekken zullen werkgevers zich moeten verdiepen in de arbeidsbehoefte van 

hun personeel. Dit onderzoek met de titel ‘Van student naar jonge professional: een onderzoek 

naar de verschillen in de oriëntatie op arbeid van studenten en jonge professionals’ geeft inzicht 

in de arbeidsbehoefte van zowel studenten als jonge professionals. Daarmee is bewust gekozen 

om niet de ideale arbeidsvoorwaarden te beschrijven, maar één stap verder, door ook in te gaan 

op de vraag: hoe een organisatie in een samenleving waar kennis en ontwikkeling een steeds 

belangrijkere rol spelen, zich daadwerkelijk kan aanpassen aan de veranderende behoefte van 

student en jonge professional. 

 

 Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voltooiing van de master Strategisch Human 

Resource Management aan de faculteit Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit 

van Utrecht. Er is bewust gekozen voor het uitvoeren van een onderzoek dat voldoet aan de 

methodologische eisen van wetenschappelijk onderzoek, en tevens zijn meerwaarde heeft voor 

werkgevers in de branche van advies- en ingenieursbureaus. 

 Tijdens de planning en uitvoering van dit onderzoek heb ik samen met Jeroen Bos stage 

gelopen op het hoofdkantoor van Advies en ingenieursbureau DHV. Samen participeerden wij in 

de projectgroep genaamd Mmokodi, welke een onderdeel vormde van het International 

Executive Development Programe, en als doel had na te denken over de internationale 

arbeidsmarktstrategie van DHV. Daarnaast hield ik mij op de afdeling Recruitment en 

Arbeidsmarktcommunicatie bezig met het in kaart brengen van de wervingsbehoefte van DHV 

ten aanzien van studenten en starters. 

 Het vervullen van deze functie als stagiair maakte het mogelijk om snel contacten te leggen en 

ondersteuning te vragen bij de uitvoering van dit onderzoek. Deelname aan de explorerende fase 

van het Mmokodi project is niet alleen bepalend geweest voor het opzetten van het onderzoek, 

maar gaf ook houvast tijdens de literatuurstudie en het ontwerpen van een meetinstrument. 

 

 Ik ben dan ook veel dank verschuldigd aan de medewerkers van DHV. Met name Henk Leisink, 

voor de inspirerende gesprekken en zijn support, zowel tijdens de opzet als tijdens de uitvoering 

van het onderzoek, Dick Tiggelers, als stagebegeleider en sparringspartner, en Koos Gloudemans 

voor zijn verfrissende kijk op recruitmentstrategieën.  

 Dit onderzoek had geen wetenschappelijke basis gehad zonder de begeleiding vanuit de 

faculteit bestuurs- en organisatie wetenschap. Daarom wil ik Monique Mulders en Ellen van Wijk 

bedanken voor hun coaching en prettige feedback. En als laatste wil ik natuurlijk Jeroen Bos 

bedanken voor de prettige, maar vooral ook gezellige samenwerking. 

 

Bart Verboom  

December, 2007 
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 Aanleiding van dit onderzoek is de rapportage van het WWR (2006) waarin beschreven wordt, 

hoe demografische veranderingen in Nederland hun stempel zullen drukken op de arbeidsmarkt. 

Vergrijzing en ontgroening van de samenleving hebben als gevolg dat verhoudingsgewijs steeds 

minder mensen zullen participeren op de arbeidsmarkt. Hierdoor zal het voor werkgevers steeds 

moeilijker worden om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken. Een vermindering van 

het aantal bètastudenten, in combinatie met een krapper wordende arbeidsmarkt, maakt dat het 

rekruteren van jonge professionals, zeker in de branche van advies- en ingenieursbureaus, steeds 

lastiger wordt.  

 Om als werkgever te kunnen aansluiten bij de behoefte van studenten en jonge professionals is 

het belangrijk om inzicht te hebben in de factoren die invloed hebben op de aantrekkelijkheid 

van een werkgever. Om die reden is een onderzoek opgezet met de hoofdvraag: is er een verschil 

in de factoren die volgens studenten invloed hebben op de aantrekkelijkheid van een werkgever, 

en de factoren die volgens jonge professionals van invloed zijn?  Beantwoording van deze vraag 

geeft zowel inzicht in de arbeidsoriëntatie van studenten en jonge professionals, en biedt 

werkgevers de mogelijkheid aansluiting te vinden bij de arbeidsbehoefte van de huidige student 

en jonge professional. Het onderzoek is uitgevoerd onder technische jonge professionals 

werkzaam bij Advies- en ingenieursbureau DHV, en deelnemers van Best Graduates 2007, 

afkomstig van een technische universitaire opleiding in Nederland. 

 De veronderstelling dat wanneer een organisatie aansluit (fit) bij de behoefte van studenten en 

jonge professionals, deze als aantrekkelijk wordt ervaren is het uitgangspunt geweest in dit 

onderzoek. Aan de hand van eerdere onderzoeken is gekeken welke motivaties kenmerkend zijn 

voor de huidige behoeften van student en jonge professional. Deze motivatoren hebben 

vervolgens centraal gestaan in dit onderzoek naar de verschillen in de oriëntatie op arbeid tussen 

studenten en jonge professionals.  

  

 Uit de resultaten blijkt dat studenten en jonge professionals, op een aantal losse items na, 

vrijwel volledig overeenkomen in hun oriëntatie op arbeid. Zo hechten jonge professionals net 

iets meer waarde aan de arbeidsomstandigheden op het werk, een markconform salaris, en een 

positief organisatie-imago. Studenten vinden het belangrijker dat een werkgever internationale 

mogelijkheden heeft. Aan de hand van deze resultaten zijn twee soorten conclusies te trekken: 

 Allereerst, kan gesteld worden dat de overgang van studeren naar werken geen invloed heeft 

gehad op de oriëntatie op arbeid. Dit betekent dat verschillen in (1) studie/werkomgeving, en (2) 

werkervaring niet leiden tot verschillen in de oriëntatie op arbeid. 

 Ten tweede, kan aan de hand van de resultaten aangenomen worden dat de oriëntatie van 

student en jonge professional overeenkomt met het beeld dat bestaat over de nieuwe 

professional. Om aan te sluiten op deze arbeidsoriëntatie zal een werkgever: (1) moeten voldoen 

aan de nieuwe relatie tussen werkgever en professional, waar het draait om ‘employability’ in 

ruil voor flexibiliteit en prestatie, (2)  bewust moeten omgaan met de toenemende 
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verantwoordelijkheden die professionals in de praktijk toebedeeld krijgen, en (3) aandacht 

hebben voor de wijze waarop studenten en jonge professionals intrinsiek gemotiveerd raken. 

 

 Dit rapport sluit af met het geven van aantal aanbevelingen aan zowel werkgevers in de advies- 

en ingenieursbureaubranche, als meer concreet aan DHV. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de 

veronderstelling dat het vinden van aansluiting (fit) bij de oriëntatie op arbeid van studenten en 

jonge professionals, zal bijdragen aan de aantrekkelijkheid van een werkgever. 

 Voor werkgevers in de advies en ingenieursbureaubranche, geldt dat zij op basis van deze 

resultaten: (1) in beginsel het beleid ten aanzien van studenten en jonge professionals niet 

hoeven te differentiëren, (2) rekening moeten houden met de arbeidsoriëntatie van de ‘nieuwe’ 

professional. Bij het sturen op de arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen speelt de 

leidinggevende een belangrijke rol. 

 Op basis van de onderzoeksresultaten en de mogelijkheden binnen DHV, is DHV aanbevolen 

om: (1) een duidelijk carrière- en ontwikkeltraject aan te bieden, (2) een duidelijke cultuur te 

definiëren, (3) internationale mogelijkheden te versterken, en (4) leidinggevenden duidelijker 

handvatten te bieden. Deze punten bieden DHV de mogelijkheid om als organisatie beter aan te 

sluiten bij de behoefte van de studenten en jonge professionals, en geeft het management de 

mogelijkheid om door middel van cultuur en leidinggevenden te sturen op deze aansluiting. 
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1. INLEIDING 
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 1.1 Aanleiding onderzoek 

Niet alleen in Nederland, maar in alle Europese verzorgingsstaten doen zich volgens het WRR 

(Verzorgingsstaat Herontworpen, 2006) ingrijpende demografische veranderingen voor. De 

toename van werkgelegenheid afgezet tegen een lichte daling in de beroepsbevolking zal haar 

stempel drukken op de arbeidsmarkt. Op de lange termijn zullen vergrijzing en ontgroening als 

gevolg hebben dat verhoudingsgewijs steeds minder mensen zullen werken, waardoor de druk 

op de arbeidsmarkt alleen maar zal toenemen. Zo meldt het CBS dat na een voortdurende groei 

in de afgelopen eeuw de beroepsbevolking op het punt staat te gaan krimpen (Bron: website 

CBS). Statistici geven aan dat de vergrijzing en ontgroening als gevolg zullen hebben dat de totale 

beroepsbevolking in 2040 zal dalen van 10 naar 9 miljoen. 

 Dat deze maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op de arbeidsmarkt wordt duidelijk 

wanneer gekeken wordt naar het aantal openstaande vacatures. Nog steeds meldt het CBS ieder 

kwartaal een toename in het totaal aantal vacatures, waarbij op het moment van schrijven, de 

zakelijke dienstverlening te maken heeft met de grootste stijging (Bron: website CBS). Deze 

daling in beroepsbevolking, waarbij verwacht wordt dat het de laagste groei zal zijn sinds de 

tweede wereldoorlog, heeft als gevolg dat er steeds meer aandacht komt voor recruitment en 

arbeidsmarktcommunicatie (Highhouse et al., 2003).  

 

“Due to the current quantitative and qualitative shortage on some labor markets the 

attractiveness of organizations has become increasingly important.”  

(Lievens, 2001, p.31) 

 

 Lievens (2001) maakt in zijn artikel duidelijk hoe belangrijk het is voor een organisatie om een 

aantrekkelijke werkgever te zijn. Een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en een tekort aan 

hoogopgeleid personeel heeft als gevolg dat werkgevers zullen moeten vechten voor het 

binnenhalen van talent. Het zijn van een aantrekkelijke werkgever maakt niet alleen dat 

potentiële medewerkers eerder zullen gaan solliciteren maar biedt organisaties ook de 

mogelijkheid het beste personeel te selecteren. Zeker in een dienstensamenleving waarbij het 

personeel een grote invloed heeft op de kwaliteit van dienstverlening ligt nadruk op het 

aantrekken van talent. De strijd om gekwalificeerd personeel is dan ook begonnen en wordt door 

sommige auteurs al omschreven als ‘the war for talent’ (Trank, 2002).  

 

Het rekruteren en het aantrekken van gekwalificeerd personeel zal door de vergrijzing en 

ontgroening ook voor advies- en ingenieursbureaus steeds lastiger worden. Een vermindering 

van het aantal bètastudenten en de overstap van sommige technici naar de zakelijke 

dienstverlening maakt dat, in combinatie met een krapper wordende arbeidsmarkt, het 

rekruteren van gekwalificeerde technische professionals steeds lastiger zal worden (Onderzoek 

Arbeidsmarktimago, USP Marketing Consultancy, 2006). 
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 Adviesbureau USP Marketing Consultancy heeft in opdracht van ONRI, de brancheorganisatie 

van advies- en ingenieursbureaus, onderzoek gedaan naar het arbeidsmarktimago van advies- en 

ingenieursbureaus. Hoewel eerder geschetste verwachtingen juist het belang weergeven van een 

goed werkgeversimago, geeft USP duidelijk aan dat organisaties in deze sector moeten starten 

met zichzelf te profileren als mogelijke werkgever (Onderzoek Arbeidsmarktimago, USP 

Marketing Consultancy, 2006). Waarbij de uitdaging ligt in het vinden van aansluiting bij de 

arbeidsoriëntatie van de steeds schaarser worden technische student. 

 

 1.2 Probleemstelling 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de factoren die invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van een werkgever, en advies te geven hoe zij voor gekwalificeerde 

pasafgestudeerde studenten een aantrekkelijke werkgever kan zijn. Door bij studenten die 

verkeren in de laatste fase van hun studie, te onderzoeken welke waarde zij hechten aan 

verschillende baanaspecten, en bij jonge professionals te onderzoeken welke factoren volgens 

hen van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van een werkgever, wordt voor DHV inzichtelijk wat 

zij als organisatie kan doen om als werkgever door beide groepen aantrekkelijk gevonden te 

worden. Hieruit volgend kan gericht advies gegeven worden over eventuele verbeteringen om 

zowel voor starters, als voor jonge professionals, een aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn. Dit 

leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 

 

Is er een verschil in de factoren die volgens studenten invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van een werkgever, en de factoren die volgens jonge professional 

van invloed zijn? 

 

 Een onderscheid in deze vraagstelling is gemaakt tussen de potentiële medewerkers als zijnde 

bijna afgestudeerde studenten en de jonge professionals, als huidige medewerkers van DHV. Op 

deze manier wordt inzichtelijk wat bijna afgestudeerde studenten belangrijk vinden bij de keuze 

voor hun eerste baan, wat bij starters de belangrijkste redenen zijn geweest, en welke 

baanaspecten nu voor hen belangrijk zijn. 

 

 

 



 
3 INLEIDING 

 1.3 Belangrijke begrippen 

Professional – een professionals wordt in dit onderzoek gedefinieerd als “..de huidige 

kenniswerker, die beschikt over hooggespecialiseerde kennis en of vaardigheden, die zijn werk 

met relatief grote zelfstandigheid uitvoert (veelal in relatie met de klant) en die gebonden is aan 

bepaalde beroepscodes en/of goed definieerbare vakstandaarden” (Oolman en Wanrooy, 1999, 

p.68).  

 Technische jonge professionals - een jonge technisch professional wordt in dit onderzoek 

gedefinieerd als een professionals in de leeftijdscategorie tot en met 33 jaar (Oolman en 

Wanrooy, 1999), die een technische opleiding heeft gevolgd, en die meer dan vier maanden 

fulltime heeft gewerkt in een functie waarbij zijn technische achtergrond een rol speelt in de 

uitoefening deze functie. Wanneer in dit onderzoek gesproken wordt over jonge professionals 

worden de jonge professionals met een technische achtergrond bedoeld. 

 Technische studenten – studenten die verkeren in de afrondende fase van een technische 

opleiding aan een universiteit in Nederland, en die niet meer dan vier maanden fulltime in 

gewerkt hebben in een studie gerelateerde functie. Wanneer in dit onderzoek gesproken wordt 

over studenten worden studenten met een technische achtergrond bedoeld. 

 Motivatoren – onder motivatoren wordt verstaan: ‘alle zaken die de hoogte of de intensiteit 

van de motivatie bepalen’ (Oolman en Wanrooy, 1999). Hiermee wordt niet de directe relatie 

gelegd tussen een motivator en een motivatie, maar de onderlinge samenhang bedoeld die 

bepalend is voor iemands motivatie. 

 Baan en- organisatiekenmerken – met baan- en organisatiekenmerken worden de volgende 

kenmerken bedoeld die baan en organisatie karakteriseren: imago van een organisatie, hoogte 

van het salaris, vrijheid in werkzaamheden, carrièremogelijkheden, afwisseling in 

werkzaamheden, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, kwaliteit leidinggevende, uitdagende 

projecten, sfeer op het werk, en als laatste de balans tussen werk en privé. In dit onderzoek 

wordt met job attributes dezelfde kenmerken bedoeld.  

 Arbeidsoriëntatie – het begrip arbeidsoriëntaties wordt gedefinieerd als: “op het domein van 

arbeid en organisatie toegesneden collectieve voorstellingen, die het mogelijk maken om arbeid 

en organisatie te evalueren’ (Van der Parre, 1996, p. 53). Zowel motivatoren als baan- en 

organisatiekenmerken kunnen gerekend worden tot deze collectieve voorstellingen. 

 Omgeving – met de omgeving van student of jonge professional worden die aspecten bedoeld 

die kenmerkend zijn voor de werk/studieomgeving van student en jonge professional. Zo hebben 

verschillen in omgeving als gevolg dat studenten, meer dan jonge professionals, gewend zijn aan 

feedback op basis van solitaire prestaties en duidelijke promotieverwachtingen (Schreiner, 2000). 
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 1.4 Relevantie onderzoek 

 

“Accordingly, organizations need to understand the organizational characteristics on 

witch final-year students base their organizational choice, and the weight that final-year 

students place on these organizational characteristics” (Bretz & Judge, 1994). 

 

Uitgaande van het feit dat elk individu zijn eigen behoeften en voorkeuren heeft, en een 

omgeving zoekt die aansluit bij deze behoeften (Aiman-Smith et al, 2001; Cable en Judge, 1996) 

is het voor de aantrekkelijkheid van een organisatie belangrijk om te weten welke behoeften en 

voorkeuren potentiële medewerkers hebben. Gecombineerd met een krapper worden de 

arbeidsmarkt en de “.. rise of knowledge based companies that create value through the 

intellectual capital of there employees” (Trank et al, 2002), is onderzoek naar de factoren die een 

organisatie aantrekkelijk maken erg relevant. Er zijn voor dit onderzoek drie maatschappelijk 

trends te benoemen die invloed hebben op de omgeving van organisaties, en die inzicht in de 

voorkeuren en behoeften van studenten en jonge professionals relevant maken.  

 De eerste is de overgang van ‘life time employment’ naar ‘employability’. Traditionele 

carrièrepaden lijken te verdwijnen en de opkomst van ‘boundaryless carreers’ heeft als gevolg 

dat werkgevers zich zullen moeten aanpassen aan de behoefte van hun medewerkers die aan 

verandering onderhevig is (Sullivan, 1999). De tweede trend is de steeds krapper worden 

arbeidsmarkt, als gevolg van demografische veranderingen zoals vergrijzing en ontgroening, en 

een groeiende economie (WWR – Verzorgingsstaat Herontworpen, 2006). Deze maatschappelijke 

ontwikkelingen creëren een schaarste en leggen extra nadruk op het zijn van een aantrekkelijke 

werkgever. En als laatste de groei in dienstverlenende organisaties en de verschuiving naar een 

kennissamenleving, waarbij competative advantage veelal gerealiseerd wordt door de kwaliteit 

van human capitol (Boxall en Purcell, 2003). In die zin draagt dit onderzoek in wetenschappelijke 

zin bij aan kennis over de orientatie op arbeid van studenten en jonge professionals, en bieden 

de resultaten werkgevers uit deze sector concrete handvaten die bijdragen aan het worden van 

een aantrekkelijke werkgever door het realiseren van aansluiting bij deze belangrijke groepen. 

 

 1.5 Onderzoeksorganisatie en onderzoekspopulatie 

De respondenten in dit onderzoek zijn te verdelen in twee groepen, te weten studenten en jonge 

professionals. De groep jonge professionals is benaderd door medewerkers van Advies- en 

Ingenieursbureau DHV te vragen om hun deelname, en de doelgroep studenten is benaderd door 

deelnemers van het programma Best Graduates 2007 te enquêteren. Beide organisaties zullen 

hieronder kort worden toegelicht. 

 

 1.5.1 Advies- en Ingenieursbureau DHV 

DHV B.V is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat diensten verleent in de markten 

Bouw & Industrie, Mobiliteit, Luchthavens, Ruimtelijke Inrichting & Milieu, en Water. De 

adviesdiensten van DHV zijn te verdelen in ontwerp en engineering, management consultancy, 
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project-, contract- en exploitatiemanagement. Bij DHV werken ongeveer 4000, waarvan de helft 

van alle medewerkers werkzaam is in Nederland. De andere vestigingen bevinden zich in Zuid-

Afrika, Indonesië, China, Canada, Verenigde Staten, Polen, Portugal en Hongarije.  

 Een belangrijk onderdeel van het beleid is het one company concept dat de organisatie wil 

realiseren, teneinde alle verschillende DHV onderdelen bij elkaar te brengen en tot op zekere 

hoogte te uniformeren. Vooralsnog bestaat DHV uit veel min of meer los van elkaar opererende 

organisaties. Zo werd onlangs de fusie van enkele DHV bedrijven tot één BV bewerkstelligd. Het 

doel van dit plan is het bieden van transparantie in de totale organisatie en het maken van een 

efficiencyslag (Afstudeeronderzoek Jeroen Bos, 2007).  

 

 1.5.2 Best Graduates 2007 

Best Graduates 2007 is een game voor de zogenaamde high potentials die in de periode januari 

2007 tot maart 2008 afstuderen. In samenwerking met tien werkgevers organiseert Memory 

Productions Events B.V een game waar alle studenten van een universiteit in Nederland zich voor 

kunnen opgeven. Doormiddel van een online-assessment wordt bepaald of een student zich kan 

rekenen tot een high potential en deel mag nemen aan Best Graduates. Gevolgd door 

verschillende rondes waarin de tien werkgevers zich voorstellen aan de kandidaten, worden de 

deelnemers gevraagd verschillende opdrachten uit te voeren. Zo organiseren deelnemende 

werkgevers In-House dagen, en maakt onder andere een capaciteitentest deel uit van het 

selectieproces. De wedstrijd heeft als doel werkgevers in contact te brengen met de high 

potentials van Nederland, en studenten de mogelijkheid te bieden om bij een mogelijk 

toekomstige werkgever binnen te kijken.  

 Advies en Ingenieursbureau DHV B.V behoorde tot één van de tien werkgevers die als bedrijf 

deelnam aan Best Graduates 2007. De reden dat DHV deelnam aan Best Graduates 2007 lag 

gelegen in het feit dat DHV een bedrijf is met de ambitie om te groeien. Deze groeidoelstelling 

van DHV gecombineerd met een arbeidsmarkt die steeds verder aantrekt en het niet al te 

populaire imago van technische adviesbureaus (ONRI-Rapport, 2005), maakt dat het in contact 

komen met bijna afgestudeerde studenten voor DHV een onderdeel is van de 

recruitmentstrategie. Door deel te nemen aan deze wedstrijd ontvangt DHV de gegevens van alle 

kandidaten die door de eerste selectieronde zijn gekomen. Van alle studenten die zich online 

hebben opgegeven, zijn na het eerste online-assessment 580 studenten opgenomen in de 

database. Deze database vormde het startpunt voor de benadering van de doelgroep studenten. 
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 1.6 Structuur onderzoeksrapport 

Dit onderzoeksrapport bestaat uit 6 verschillende hoofdstukken. In het volgende hoofdstuk, 

hoofdstuk 2, zal een theoretische verdieping plaatsvinden, waaruit een aantal verwachtingen 

worden geformuleerd worden. In hoofdstuk 3 zal besproken worden welke onderzoeksmethoden 

zijn toegepast, en zullen de gemaakt keuzes worden toegelicht en verantwoord. De resultaten 

van dit onderzoek zullen worden weergegeven in hoofdstuk 4, waarbij eerder geformuleerde 

verwachtingen getoetst zullen worden. Aan de hand van deze resultaten zal in hoofdstuk 5 een 

antwoord gegeven worden op de centrale vraag in dit onderzoek, en zullen de hieruit volgende 

conclusies besproken worden. Dit onderzoeksrapport sluit af met hoofdstuk 6, waarin een aantal 

aanbevelingen beschreven zijn. Deze aanbevelingen zijn gericht aan werkgevers in de branche 

van advies- en ingenieursbureaus, en meer concreet aan de organisatie waar dit onderzoek is 

uitgevoerd, Advies en ingenieursbureau DHV. De maatschappelijke dimensie van zowel het 

onderzoek als onderzoeksorganisatie DHV, is beschreven in een paper welke als bijlage is 

opgenomen in dit onderzoeksrapport. 

 

Nr Hoofdstuk Inhoud 

1. Inleiding Achtergrond en aanleiding onderzoek 

2. Theoretisch kader Arbeidsoriëntatie van studenten en jonge professionals  

3. Methode Verantwoording en toelichting van uitvoering onderzoek 

4. Resultaten Toetsen van de op theorie gebaseerde verwachtingen 

5. Conclusie en discussie Beantwoording onderzoeksvraag en koppeling naar theorie 

6. Aanbevelingen Implicaties voor advies- en ingenieursbureaus en DHV 

 

Tabel 1.1 Structuur onderzoeksrapport 
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2. THEORETISCH KADER  

 

De theorie in dit onderzoek, is beschreven aan de hand van vijf paragrafen. De eerste twee 

paragrafen hebben betrekking op de onderzoekspopulatie en beschrijven aan de hand van 

eerdere onderzoeken de karakteristieken van respectievelijk de professional (paragraaf 2.1) en 

de student (paragraaf 2.2). Vervolgens zal worden ingegaan op de factoren die bepalend zijn 

voor de aantrekkelijkheid van een organisatie (paragraaf 2.3). Op basis van deze bespreking 

zullen de verwachte verschillen tussen studenten en jonge professional met betrekking tot de 

aantrekkelijkheid van een organisatie, besproken worden vanuit de kenmerken van het individu 

(paragraaf 2.4)  en vanuit de kenmerken van een organisatie (paragraaf 2.5). 

 

2.1 De professional 

In dit onderzoek staat de aantrekkelijkheid van een organisatie centraal. Doordat het type 

organisatie en de doelgroep bepalend zijn voor de mate van aantrekkelijkheid, is het belangrijk 

om te bespreken wat verstaan wordt onder professionals (Lievens et al., 2001). Daarnaast vormt 

door een gebrek aan eerder onderzoek naar de kenmerken van een student, de karakteristieken 

van een professional tevens als uitgangspunt bij deze bespreking (Schreiner, 2000). In de eerste 

subparagraaf zal de in dit onderzoek gehanteerde definitie van een professional worden 

weergegeven. Vervolgens zal worden ingegaan op kenmerken van een professional, en zal deze 

paragraaf afgesloten worden door aan te geven wat  verstaan wordt onder een professionele 

organisatie. 

 

 2.1.1 Definitie professional 

In de loop der tijd zijn er verschillende opvattingen ontstaan over de kenmerken en 

karakteristieken van een professional. Daarbij is vaak onduidelijk welke personen gerekend 

kunnen worden tot de term professional, en welke niet. Het zijn individuen die een professie 

uitvoeren, maar er bestaat enige onduidelijkheid over de betekenis van deze term. Het begrip 

professie is vaak niet afgebakend en staat open voor eigen interpretatie (Freidson, 1972, p. 4 in 

Kerr et al, 1977, p. 341). Vooropgesteld is dan ook dat onderzoekers en schrijvers het niet eens 

zijn over wanneer een occupatie tevens een professie is. Het begrip professie wordt volgens 

Wang en Armstrong (2004, p. 378) over het algemeen geduid met “een beroep waarvoor 

gevorderde opleiding en speciale training vereist is”. Van Mannen en Barley (1984 in McAulay, 

Zeitz en Blau, 2006) zien een professie als een subdeel van een occupatie gemeenschap. Net als 

Kerr, Von Glinow en Schreisheim (1977) die uitputtender zijn wanneer ze stellen dat een 

professie een speciaal type occupatie is, wiens beoefenaars een hoog niveau etaleren qua 

expertise, autonomie, geloof in de zelfregulering van de professie, en geloof in het belang van de 

diensten die de professie levert. Recenter onderzoek legt naast expertise en kennis ook nadruk 

op de vaardigheden van een professionals, en beschrijft ook de relatie van een professional met 

haar omgeving. In dit onderzoek zal een professional in navolging van Oolman en Wanrooy 

(1999) gedefinieerd worden als:   
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“..de huidige kenniswerker, die beschikt over hooggespecialiseerde kennis en of 

vaardigheden, die zijn werk met relatief grote zelfstandigheid uitvoert (veelal in relatie met 

de klant) en die gebonden is aan bepaalde beroepscodes en/of goed definieerbare 

vakstandaarden” (Oolman en Wanrooy, 1999, p.68).  

 

 2.1.2 Kenmerken professional 

De hiervoor beschreven definitie vraagt echter om enige verdieping. Zeker gezien de wijze 

waarop systematische verschillen tussen groepen professionals bepalend zijn voor de verschillen 

in persoonskenmerken en gedrag (Kerr et al, 1977). Onderzoek naar de kenmerken van een 

professional is door de jaren heen, evenals haar omgeving, aan verandering onderhevig, 

waardoor er een onderscheid gemaakt kan worden tussen de ‘traditionele’ professional, zoals 

bijvoorbeeld een tandarts, en de ‘nieuwe’ professional die ook wel getypeerd kan worden als de 

huidige kenniswerker (Kessels, 2004). Het karakteriseren van de traditionele professional kan ook 

wel omschreven worden aan de hand van de functionele of continuüm benadering, waarbij de 

occupatie van een individu wordt geclassificeerd op een schaal van minder of meer 

geprofessionaliseerd ten opzichte van de ideale (traditionele) professional (Kerr et al ,1977, p. 

341). De ideale professional laat zich volgens Kerr et al (1977) kenmerken aan de hand van 

bepaalde karakteristieken. Te weten: expertise, autonomie, commitment, identificatie, ethiek en 

collegiale instandhouding van standaarden. Op deze schaal kunnen verschillende occupaties 

worden ingedeeld.  

 Aan de hand van de indeling van Kerr et al (1977) mag aangenomen worden dat werknemers 

van een advies- en ingenieursbureaus niet zonder meer voldoen aan alle karakteristieken die 

kenmerkend zijn voor de ideale of traditionele professional. In een onderzoek van Kerr et al 

(1977) waarbij de karakteristieken van ‘scientists’ en ‘engineers’ worden afgezet tegen de 

karakteristieken van de ideale professional komt duidelijk naar voren dat er bij engineers in 

mindere mate sprake is van autonomie in de werkzaamheden. Hoewel medewerkers van een 

advies- en ingenieursbureau bij de uitvoering van werkzaamheden, inderdaad rekening moeten 

houden met de wensen van een opdrachtgever, en waar het uiteindelijke resultaat bepaald 

wordt in overeenstemming met meerdere projectgroepleden, is ook deze benadering enigszins 

verouderd. Waar Kerr et al (1977, p.333) ten aanzien van het karakteristiek expertise de werving 

van engineers typeert als “..not very selective, training is not very long, and knowledge is not so 

advanced”, kan gesteld worden dat in tegenstelling tot deze omschrijving, advies- en 

ingenieursbureaus, organisaties zijn met hoogopgeleide medewerkers. Aan de hand van de 

continuüm benadering kan gesteld worden, dat de professionals in dit onderzoek niet volledig 

overeenkomen met de zes kenmerken, die veel onderzoekers zien als de karakteristieken van de 

ideale of traditionele professional. Daarnaast zijn ook de meer specifieke karakteristieken, die 

horen bij het type engineer enigszins verouderd en niet meer van toepassing op de kenmerken 

van een professional werkzaam bij een advies en ingenieursbureau (Kerr et al, 1977). 

  



 
9 THEORETISCH KADER 

 Literatuur over de nieuwe professional vindt meer aansluiting bij de kenmerken van 

professionals die centraal staan in dit onderzoek. Uitgangspunt in deze discussie is de 

ontwikkeling naar een kenniseconomie, waarbij de kenniswerker een steeds prominentere rol 

gaat spelen (Kessels, 2004). Deze economische ontwikkeling, waarin het vermogen om kennis te 

ontwikkelen en toe te passen, steeds meer aandacht krijgt ten opzichte van de klassieke 

economische factoren, zoals kapitaal, grondstoffen en fysieke arbeid, heeft zijn weerslag op de 

kenmerken van de nieuwe professional. De begrippen kennis en autonomie, die beiden 

terugkomen in de definiëring van Oolman en Wanrooy (1999) zullen in het licht van de nieuwe 

professional worden toegelicht en vormen de uitgangspositie van de professional in deze 

onderzoekscontext. 

 

 Het eerste wat opvalt in de definitie van Oolman en Wanrooy (1999) is dat een professional 

wordt gezien als ‘een kenniswerker die beschikt over hooggespecialiseerde en of vaardigheden’. 

Dit komt overeen met de professionals in deze onderzoekscontext. Zij beschikken over een hoog 

niveau qua kennis en expertise binnen hun vakgebied. In beginsel zijn deze kenmerken zowel bij 

de nieuwe (Kessel, 2004) als bij de meer traditionele (Kerr et al, 1977) professional terug te 

vinden. Zo geeft Kessels (2004) nadrukkelijk aan dat ook nieuwe professionals ‘primair kiezen 

voor het inhoudelijke aspect van werk en zich daarmee sterk identificeren, en minder met 

organisatie, de status van de functie of de secundaire arbeidsvoorwaarden’ (Kessels, 2004 p.4). 

Dit komt overeen met de beschrijving van Kerr et al (1977). Kessels (2004, p. 3) voegt hier aan 

toe dat een professional gezien kan worden als een medewerker met een sterk vertrouwen in 

eigen kunnen, een duidelijk bewustzijn van sterke en zwakke kanten, en met een realistisch 

beeld hoe, en in welke mate, zij invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving.  

 Echter, in een ontwikkelende kenniseconomie speelt kennis zo’n belangrijke rol dat Kogut en 

Sander (1996, in: Kessels, 2004) verwachten dat het karakter van het werk langzaam zal 

veranderen en steeds meer kenmerken van leerprocessen zal krijgen. Leren en ontwikkeling zijn 

dan geen voorwaarden meer voor een professional, maar zullen geïntegreerde onderdelen van 

het werk worden. Hierdoor wordt het verschil tussen de traditionele en nieuwe professional 

zichtbaar. De verschuiving van job security naar employability, waarbij leren en ontwikkeling een 

steeds grotere rol gaan spelen, is ook zichtbaar in literatuur waar gesproken wordt over een 

verschuiving van ‘traditionele’ naar ‘grensloze’ carrière (Sullivan, 1999; Arthur et al, 2005). Bij 

deze nieuwe vorm van carrière kan het psychologische contract omschreven worden als een 

uitwisseling van ‘performence for continuous leraning and marketability’ (Sullivan, 1999, p. 458). 

In dit onderzoek wordt aangenomen dat de invloed die een kennissamenleving heeft op de 

karakteristieken van een nieuwe professional, ook gelden voor de professionals in deze 

onderzoekscontext, waarbij carrière en ontwikkeling in de vorm van employability dus een 

belangrijke rol spelen. 
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Het tweede kenmerk wat in het begrip van Oolman en Wanrooy genoemd wordt, heeft 

betrekking op de autonomie in werkzaamheden. Hoewel literuur over de traditionele 

professionals (Kerr et al, 1977) en literatuur over de nieuwe professional (Kessel, 2004) beiden 

autonomie zien als een kenmerk van de professional, bestaan er enige verschillen in de 

interpretatie. Hoewel Kerr et al (1977, p. 332) autonomie definiëren als ‘a perceived right to 

make choices wich concern both means and ends’, verwijst Kessles (2004, p.1) naar ‘zowel de 

ruimte om zelf invloed uit te oefenen op doelbepalingen en de inrichting van werk, als naar het 

vermogen om die ruimte ook daadwerkelijk in te vullen.’ Beide auteurs verwijzen naar hetzelfde, 

zowel naar de ‘doelbepaling’, als de ‘inrichting’ daarvan.  

 Echter, het verschil heeft betrekking op de wijze waarop Kerr et al (1977) autonomie ziet als 

een verkregen eigen verantwoordelijkheid van de professional (perceived right) en Kessels (2004) 

doelt op het vermogen van een professional om invloed uit te oefenen. Waar Kerr et al (1977) 

regels en bureaucratie zien als een inperking van de autonomie geeft Gastelaars (2006) aan dat 

organisatie en professional tegenwoordig moeten toegeven aan verschillende 

verantwoordelijkheden. Dit komt overeen met de autonomie van professionals, werkzaam in een 

advies- en ingenieursbureau waar men bij de uitvoering van werkzaamheden rekening moeten 

houden met de wensen van een opdrachtgever, en waar het uiteindelijke resultaat bepaald 

wordt in overeenstemming met meerdere projectgroepleden. Deze procedurele kenmerken van 

een advies- en ingenieurbureau geven aan dat professionals door verschillende 

verantwoordelijkheden en de daarbij horende rekenschap, over een ander soort autonomie 

beschikken dan die van de traditionele professional (Gastelaars, 2006). Dit wil echter niet zeggen 

dat professionals nu veel minder ruimte krijgen in de uitvoering van hun werkzaamheden, 

aangezien zij nog steeds beschikken over de mogelijkheid om invloed uit te oefenen door middel 

van professionele kennis en vaardigheden (Kessels, 2004). 

 

 2.1.3 De professionele organisatie 

Advies- en ingenieursbureaus worden in dit onderzoek getypeerd als professionele  organisaties. 

Het primaire proces van dit type organisaties kenmerkt zich door een dienstverlenende 

organisatie, waarbij ‘de werkvloer overwegend door hoogopgeleide professionals bevolkt wordt. 

Zij bepalen zelf de doorslaggevende kwaliteitsnormen bij de inrichting van het primaire proces én 

bij het allerdaagse handelen op de werkvloer’(Gastelaars, 2006). In navolg van Weggeman (1992, 

in Wanrooy en Oolman, 1999) kiezen ook Oolman en Wanrooy (1999) voor deze 

definitiebenadering, waarbij gekeken wordt naar het primaire proces van een organisatie, welke 

in deze onderzoekscontext wordt uitgevoerd en bepaald door professionals. 

 De kenmerken van een professional en de professionele organisatie dienen als uitgangspunt in 

het onderzoek naar de arbeidsoriëntaties. In de volgende paragraaf zullen de kenmerken van de 

student ook vanuit dit kader besproken worden. 
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2.2 De student  

Door gebrek aan eerder onderzoek naar de karakteristieken van studenten wordt in beginsel 

aangenomen dat studenten, die in deze onderzoekscontext getypeerd kunnen worden als 

aankomende professionals, dezelfde kenmerken vertonen als jonge professionals. Hoe studenten 

op basis van eerder onderzoek daar op een aantal punten vanaf kunnen wijken wordt in deze 

paragraaf besproken. Op basis van theorie over werkervaring en de nieuwkomer in een 

organisatie, zal weergegeven worden waarom het aannemelijk is, dat studenten verschillen in 

hun oriëntatie op arbeid met jonge professionals. Het vergelijken van deze groepen leidt 

uiteindelijk tot twee concrete verschillen.  

 

 2.2.1 Verschil in werkervaring 

Interessant bij de bespreking van studenten en jonge professionals, is het socialisatieproces dat 

bepalend is voor de identiteit van een professional (Cohen-Scali, 2003). Relevant voor dit 

onderzoek is dimensie met betrekking tot de intentie van een individu (Durbar 1991 In Cohen-

Scali, 2003). Daarbij wordt gesteld dat de identiteit van een professional niet alleen de identiteit 

van een individu op het werk betreft, maar ook betrekking heeft op het beeld dat een individu 

over zichzelf heeft in relatie tot de toekomst (Cohen-Scali, 2003). Dit beeld is bepalend voor de 

keuze van een specifieke carrière, training en opleiding. In dit onderzoek wordt dan ook 

aangenomen dat de identiteit van een professional, zowel aankomend als jong professional, 

bepalend is voor de projectie die iemand heeft over zichzelf in de toekomst en de keuzes die 

daarmee gepaard gaan (Cohen-Scali, 2003). Daarmee heeft de identiteit van een professional dus 

invloed op de oriëntatie op arbeid.  

 Het proces dat aan deze identiteit vooraf gaat kan worden opgesplitst in socialization for work 

en socialization by work (Cohen-Scali, 2003). De eerste categorie, socialization for work, heeft 

betrekking op het socialisatieproces waarin een individu vorm geeft aan houding, cognitieve 

capaciteiten, en waarden en normen. De tweede vorm van socialisatie, socialization by work, 

heeft betrekking op de persoonlijke kwaliteiten die iemand ontwikkelt waneer deze in aanraking 

komt met de ‘working world’ (Cohen-Scali, 2003). Dit onderscheid benadrukt de overgang van 

studeren naar werken en wordt in de literatuur beschreven als “… entering the working world” of  

“… the school to work transition” (Cohen-Scali, 2003, p.237).  

 Het verschil tussen studenten en jonge professionals heeft dus betrekking op het verschil in 

socialization by work, en dus op het gebrek aan werkervaring. Dit komt overeen met de conclusie 

van Schreiner (1999), die stelt dat door een gebrek aan werkervaring, dienstverband, identiteit, 

status en werkomgeving moeilijk vergelijkbaar zijn. Doordat de professionele identiteit, van 

zowel student als jonge professional, bepalend is voor de oriëntatie op arbeid, kan verondersteld 

worden dat gezien het verschil in werkervaring, er een verschil zit in de arbeidsoriëntatie tussen 

student en jonge professional. 
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2.2.2 Student als ‘nieuwkomer’ 

Ook onderzoek naar het psychologisch contract tussen werknemer en werkgever geeft aan dat 

organizational socialization een stressvolle periode is waarin nieuwkomers in een onbekende 

omgeving terecht komen (Thomas en Anderson, 1998). Door kennis en ervaring op te doen, leren 

nieuwkomers door organizational socialization de gewoonten en gebruiken van een organisatie. 

Het psychologisch contract, welke betrekking heeft op wederzijdse verwachtingen tussen 

werkgever en werknemer, verandert naarmate een ‘nieuwkomer’ meer leert over een 

organisatie (Thomas en Anderson, 1998). In een onderzoek van Robinson et al (1994) onder MBA 

studenten die zich in de laatste fase van hun studie bevonden, kwam naar voren dat na drie jaar 

werken de MBA studenten aanzienlijk andere opvattingen hadden over de verplichtingen van 

zowel werkgever en werknemer. Hoewel niet duidelijk was hoe snel deze veranderingen zich 

hebben voorgedaan, waren de MBA studenten van mening dat na drie jaar werkervaring, 

werkgevers meer, en werknemers minder, verplichtingen hebben in de relatie werkgever-

werknemer, dan toen zij nog studeerden (Robinson et al, 1994).  

 

 2.2.3 Verschillen student en jonge professional 

Wanneer uiteindelijk een concrete vergelijking gemaakt wordt tussen de wereld van een student 

en die van een werknemer, kan ten aanzien van twee aspecten een duidelijk onderscheid 

gemaakt worden (Schreinder, 2000). Deze twee aspecten zijn: (1) de aard van de prestaties 

inclusief feedback, en (2) de promotieverwachtingen. Aan de hand van deze verschillen kan 

verklaard worden waarom in een onderzoek van Oolman en Wanrooy (1999) 

beloning/waardering en ontwikkeling als belangrijke motivatoren gekenmerkt werden. 

Studenten zijn gewend om op basis van solitaire prestaties feedback te krijgen (Schreiner, 2000). 

Dit komt overeen met behoefte aan waardering, zowel in de vorm van opbouwende feedback en 

schouderklopjes, als in materiële beloning. Op het gebeid van promotieverwachtingen zijn 

studenten gewend ieder kwartaal, semester, of jaar door middel van toetsing een bepaalde 

periode af te ronden, en automatisch ‘bevorderd’ te worden naar een volgende fase (Schreiner, 

2000). Dit komt overeen met de behoefte aan duidelijke loopbaan/carrière waarin ontwikkeling 

centraal staat (Oolman en Wanrooy, 1999).  

 Deze concrete verschillen tussen student en jonge professional worden veroorzaakt door de 

omgeving van de student en jonge professional. In dit onderzoek wordt de omgeving dan ook 

gedefinieerd als, die aspecten die kenmerkend voor de werk/studieomgeving van student en 

jonge professional (Schreiner, 2000). In navolging van Schreiner (2000) wordt er vanuit gegaan 

dat dezen, juist door de grote verschillen, moeilijk vergelijkbaar zijn. In de volgende paragraaf zal 

besproken worden hoe, ten opzichte van student en jonge professional, de aantrekkelijkheid van 

een organisatie onderzocht kan worden. 
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2.3 Aantrekkelijkheid van een organisatie 

In veel onderzoeken naar de aantrekkelijkheid van organisaties wordt een onderscheid gemaakt 

tussen, enerzijds de houding van een individu ten opzichte van een werkgever, en anderzijds de 

intentie van een individu om actie te ondernemen. Dit onderscheid komt in een onderzoek van 

Turban en Greening (1997, in: Aiman-Smith 2001) duidelijk naar voren wanneer zij bij het meten 

van de aantrekkelijkheid van een organisatie gebruik maken van vijf items, waaronder het item 

persuit action en affective attitude. Het item persuit action beschrijft de wijze waarop een 

individu bereid is om moeite te doen om bij een organisatie te mogen werken. En het item 

affective attitude betreft de wijze waarop een individu bereid is om bij een organisatie te 

werken.  

 Ook in de praktijk is dit onderscheid duidelijk zichtbaar. Organisatiefactoren, zoals het beleid 

van een organisatie, en functieaspecten, zoals bijvoorbeeld beloning en promotie, kunnen 

verschillen in de wijze waarop zij invloed hebben op de aantrekkelijkheid van een organisatie. 

Sommige organisatiefactoren hebben als gevolg dat potentiële medewerkers zich aangetrokken 

voelen tot een organisatie (affective attitude) en andere factoren kunnen als gevolg hebben dat 

potentiële medewerkers ook daadwerkelijk initiatief nemen (action) om te gaan solliciteren. 

Omdat dit onderzoek zich richt op houding van studenten en jonge professionals ten aanzien van 

een organisatie zal organizational attractiveness gedefinieerd worden als: 

 

“an attitude or expressed general positive affect toward an organization, toward viewing the 

organizational as a desirable entity with which to initiate some relationship.” (Aiman-Smith 

et al, 2001, p.221) 

 

 Het onderscheid tussen, enerzijds een houding (affective attitude), en anderzijds het 

ondernemen van actie (action), komt voort uit onderzoek naar job choice theorieën (Highhouse 

et al, 2003). De aantrekkelijkheid van een organisatie wordt in dit geval gemeten door te 

onderzoeken welke organisatiefactoren invloed hebben op het keuzegedrag van een potentiële 

medewerker. Het onderscheid tussen een individu die zich aangetrokken voelt tot een 

organisatie (affective attitude), en het individu die daadwerkelijk initiatief toont en stappen 

onderneemt (action), is dus afgeleid van het proces waarin een individu een keuze maakt om wel 

of niet te gaan solliciteren. 

 De definitie van organizational attractiveness geeft aan dat de focus in dit onderzoek ligt bij de 

behoefte van studenten en jonge professionals, en de waardering die zij geven aan bepaalde 

organisatie- en baanfactoren (affective attitude). Waarbij er vanuit gegaan wordt dat individuele 

verschillen in behoefte en voorkeur maken dat sommige organisaties aantrekkelijker zijn als 

werkgever dan andere (Aiman-Sith et al, 2001). Het uitgangspunt is hierbij dat jonge 

professionals en studenten verschillen in hun behoeften met betrekking tot baan, werkgever en 

organisatie, wat maakt dat elk individu zoekt naar de baan en organisatie, die het meest voldoet 

aan die behoeften (Aiman-Smith, 2001).  
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 2.3.1 Person-organization fit 

Onderzoek naar individuele behoeften en voorkeuren ten aanzien van een werkgevers is veelal 

gebaseerd op de attraction-selection-attrition (ASA) theorie van Schneider (Robberson, et. al., 

2005; Cable en Judge, 1996; Cable en Judge, 1997). Deze theorie gaat ervan uit dat individu en 

organisatie zich tot elkaar aangetrokken voelen op basis van overeenkomsten. Schneider (1987 

In: Lievens et. al, 2001) stelt dat ieder mens in een organisatie uniek is, doordat deze zich 

aangetrokken voelt tot een organisatie, vervolgens geselecteerd is, en uiteindelijk heeft besloten 

te blijven. Ieder individu zal zich dan ook op zijn of haar eigen manier aangetrokken voelen tot 

een organisatie. Als een gevolg van ieders verschil in behoeften, voorkeuren en persoonlijkheid 

zal de aantrekkelijkheid van een werkgever per individu verschillen (Lievens et al., 2001; Rynes & 

Barber, 1990). 

 De mate van aantrekkelijkheid heeft uiteindelijk tot gevolg, dat zowel organisatie als individu 

een keuze zullen maken met betrekking tot de ander (Lievens et. al., 2001). Aan de ene kant 

zorgen werving en selectie ervoor dat organisaties een keuze kunnen maken voor een 

medewerker, op basis van verwachte geschiktheid. En aan de andere kant zal een individu op 

basis van ervaring, voorkeur en persoonlijkheid een keuze maken voor een bepaalde werkgever 

(Lievens et. al., 2001). Uiteindelijk concluderen Judge en Cable (1997 In: Lievens et. al., 2001) dat 

er inderdaad een significante correlatie bestaat tussen de person-organization fit en de 

aantrekkelijkheid van een organisatie. Deze relatie kan worden weergegeven volgens onderstand 

model. 

 

 

 

 

  

 

 

Figuur 2.1- Model person-organization fit 

 

 Dat een individu zich inderdaad aangetrokken voelt tot een organisatie welke past (fit) bij 

iemands eigen persoonlijkheid (Lievens et. al., 2001), wordt door meerdere studies bevestigd. Zo 

concludeerden Bretz, Ash en Dreher (1989) dat individuen met een hoge prestatie drang zich 

sterker aangetrokken voelden tot organisaties waar individuele prestaties worden aangemoedigd 

en beloond (In: Lievens et. al., 2001). Daarnaast concludeerden Judge en Bretz (1992) dat bijna 

afgestudeerde studenten inderdaad een voorkeur hadden voor organisaties die dezelfde normen 

en waarden hadden als zij zelf. En gaven Cable en Judge (1996) aan dat werkzoekenden positief 

beïnvloed worden, wanneer er sprake is van overeenkomsten tussen persoonlijkheid en 

organisatiekenmerken. In die zin kan de person-organization fit gezien worden, als het resultaat 

van een proces waarin individuen juist die omgeving selecteren, waarvan zij verwachten dat deze 

zal voldoen in hun behoeften (Cable en Judge, 1996). Om die reden is de person-organization fit 
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dan ook erg relevant voor onderzoek naar de aantrekkelijkheid van een organisatie. Uitgaande 

van het feit dat elk individu zijn eigen behoeften en voorkeuren heeft, en een omgeving zoekt die 

aansluit bij deze behoeften (Aiman-Smith et al, 2001; Cable en Judge, 1996), is het voor de 

aantrekkelijkheid van een organisatie belangrijk om te weten welke behoeften en voorkeuren 

potentiële medewerkers hebben.  

 

 2.3.2 Toepasbaarheid person-organization fit 

Echter, een nadeel bij het meten van de aantrekkelijkheid van een organisatie, door middel van 

person-organization fit, is dat deze benadering op verschillende manieren toepasbaar is, wat 

leidt tot verschillen in uitkomsten en resultaten van eerder onderzoek (Cable en Judge, 1997). In 

figuur 2.1 is weergegeven dat de person-organization fit benadering zich baseert op de 

samenhang en overeenkomsten tussen, enerzijds de kenmerken van een organisatie, en 

anderzijds de kenmerken van een individu. Deze samenhang kan in de praktijk echter op 

verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Eerder onderzoek toont een variëteit aan 

kenmerken, die gebruikt worden bij het bepalen van de samenhang (fit) tussen individu en 

organisatie. 

 Sommige onderzoeken richten zich bijvoorbeeld bewust op meerdere organisatiekenmerken, 

aangezien deze kenmerken samen iets zeggen over het totale beeld dat een kandidaat heeft over 

een organisatie (Lievens et al, 2001). Terwijl andere onderzoeken zich beperken tot één specifiek 

kenmerk, zoals bijvoorbeeld de beloningstructuur van een organisatie (Kuhn & Yockey, 2003). 

Ook de keuze voor een bepaald type kenmerk heeft invloed op uitkomsten van het onderzoek. 

Zo richtte eerder onderzoek zich op de overeenkomsten van demografische gegevens (Cable en 

Judge,1996), specifieke baan en organisatiekenmerken (organizational attributes) (Lievens et al, 

2001), waarden en normen (Cable en Judge, 1996) en organisatiecultuur (O’Reilly et al, 1991). Dit 

heeft als gevolg dat er in de literatuur ook wel gesproken wordt over een verschillende soorten 

‘fit’. Naast de person-organization fit is er ook onderzoek gedaan naar de person-situation fit, 

waarbij vooral de persoonlijke kenmerken als uitgangspunt dienden, en person-culture fit waarbij 

specifiek werd ingegaan op de overeenkomsten met betrekking tot cultuur en waardering. Deze 

verschillende vormen van ‘fit’, worden soms door elkaar heen gebruikt en maken dat de 

uitkomsten van eerder onderzoek naar person-organization fit vaak lastig te vergelijken zijn 

(O’Reilly et al, 1991).  

 Eerder onderzoek naar de person-organization fit kan grofweg in twee stromen verdeeld 

worden. Enerzijds kan er een groep onderscheiden worden die zich richt op het verklaren van 

samenhang tussen individuele kenmerken en een groot aantal kenmerken van een werkgever. En 

anderzijds de onderzoeken die zich richtten op specifieke kenmerken van een organisatie en de 

mensen die daar werkzaam zijn. Voorbeelden van dit soort onderzoeken zijn onderzoeken naar 

de samenhang tussen individuele kenmerken en bijvoorbeeld de cultuur van een organisatie. 

Doordat dit onderzoek zich richt op de aantrekkelijkheid van een professionele organisatie, en 

het verschil tussen studenten en jonge professionals centraal staat, kan dit onderzoek gerekend 

worden tot de eerste stroming. Dat is omdat het er niet om gaat te achterhalen hoe een individu 
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aankijkt tegen één specifiek kenmerk, maar juist om de verschillen in behoeften van een groep, 

ten aanzien van verschillende kenmerken. 

 

 2.3.3 Definitie person-organization fit  

Doordat er veel verschillen zitten tussen de onderzoeken die gedaan zijn naar person-

organization fit, wordt er in de literatuur niet gesproken over een eenduidige definitie. Zoals 

eerder al is besproken richtten veel onderzoeken zich op andere kenmerken waardoor de 

person-organization fit in deze onderzoeken een andere betekenis krijgt. Deze verschillende 

opvattingen over de person-organization fit hebben tot gevolg dat het definiëren van fit ook wel 

omschreven kan worden als een “..critical and largely unanswered question” (O’Reilly et al, 

1991). Cable en Judge (1997, p.547) definiëren person-organization fit in een onderzoek naar de 

overeenkomsten in waardering tussen individu en organisatie als “.. the congruence between 

individuals’ and organizations’ values”. Doordat dit onderzoek zich richt op de aantrekkelijkheid 

van een organisatie, en dit gemeten wordt bij professionals in een organisatie en bij studenten 

buiten een organisatie, zal de individuele motivatie met betrekking tot baan- en 

organisatiekenmerken van een professionele organisatie centraal staan. In deze context zal voor 

dit onderzoek person-organization fit gedefinieerd worden als de samenhang tussen individuele 

motivatie en de baan- en organisatiekenmerken van een professionele organisatie. 

 

 2.3.4 Imago werkgever 

Uitgaande van deze definitie kan het imago en de reputatie van een organisatie, gezien worden 

als een apart te onderscheiden categorie welke invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie. (Highhouse et al, 2003; Turben et al, 2001). Er kan dus een onderscheid gemaakt 

worden tussen enerzijds de onderzoeken die zich richten op de aansluiting (fit) van baan- en 

organisatiefactoren op individuele behoefte en motivatie, en anderzijds onderzoeken die zich 

richten op de invloed van imago en reputatie op de aantrekkelijkheid van een werkgever (Aiman-

Smith et al, 2001).  

Hierdoor ontstaat echter een lastige situatie, aangezien het item imago en reputatie wel invloed 

heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie, maar niet past in de focus van de person-

organization fit benadering. Het gaat om de samenhang en overeenkomsten tussen de motivatie 

van een individu en baan- of organisatiekenmerken, en niet om de invloed die deze kenmerken 

hebben op het imago of de reputatie van een organisatie. 

 Echter, doordat het imago en de reputatie van een organisatie een grote rol spelen bij de 

aantrekkelijkheid van een organisatie, kan imago in dit onderzoek wel gezien als een motivator 

voor studenten en jonge professionals. Om te onderzoeken of studenten en jonge professionals 

verschillen in hun oriëntatie op arbeid, zal het imago van een organisatie wel worden 

meegenomen in dit onderzoek. 

 Gebaseerd op onderzoek van Cohen-Scali (2003), werd verondersteld dat socialisatie by work 

in de vorm van werkervaring, bij studenten nog geen invloed heeft gehad op hun professional 

identity. Een verwacht verschil tussen studenten en jonge professionals, is dat studenten 
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hierdoor meer gericht zijn op de externe factoren van een organisatie zoals het imago, terwijl 

jonge professionals zich in hun oriëntatie meer zullen richten op de inhoudelijke kant van het 

werk. Dit leidt tot de volgende verwachting:  

 

H1: Het imago van een organisatie heeft voor studenten meer invloed op de aantrekkelijkheid 

van een organisatie dan voor jonge professionals. 

 

 Omdat in dit onderzoek, de person-organization fit als uitgangspunt dient, zal de volgende 

paragraaf ingaan op de individuele kenmerken (person), en zal dit hoofdstuk afsluiten met het 

bespreken van de organisatiekenmerken (organization). 

 

 2.4 Individuele kenmerken 

Uit de vorige paragraaf is naar voren gekomen, dat de aantrekkelijkheid van een professionele 

organisatie afhankelijk is van de individuele voorkeuren en behoeften van jong professionals en 

studenten (Lievens, 2001). Voorkeuren ten aanzien van baan- en organisatiekenmerken komen 

tot uiting in arbeidsoriëntaties. Van der Parre (1996) heeft het begrip arbeidsoriëntaties 

gedefinieerd als: “op het domein van arbeid en organisatie toegesneden collectieve 

voorstellingen, die het mogelijk maken om arbeid en organisatie te evalueren’ (1996, p. 53).  

 Dat individuele kenmerken zoals opleiding, leeftijd en geslacht, invloed hebben op de 

oriëntatie op arbeid komt in veel onderzoeken naar voren (Schwab et al, 1987; Clark et al, 2001; 

Ester et al. 2004; Knies, 2006). Een grootschalig onderzoek dat door Jurgensen (1978, in Schwab 

et al, 1987) is uitgevoerd onder 50.000 mannen en vrouwen in de periode van 1945 tot 1975, 

wees uit dat mannen en vrouwen bepaalde baan- en organisatiekenmerken verschillend 

waarderen. Daarnaast valt ook uit eerder onderzoek af te leiden dat er een samenhang bestaat 

tussen de werkervaring van een individu en de oriëntatie op arbeid (Kunda et al, 2002; Trank et 

al, 2002; Russ en McNeilly, 1995). In deze paragraaf zal besproken worden hoe de verschillende 

begrippen als motivatie, behoefte en voorkeur, bepalend kunnen zijn voor de oriëntatie op 

arbeid van een individu, en welke verschillen hierin te verwachten zijn tussen studenten en jonge 

professionals. 

 

 2.4.1 Arbeidsmotivatie 

In dit onderzoek wordt onder een motief verstaan: ‘alles in een individu, in haar omgeving en de 

interactie tussen beiden, wat bepalend is voor het ontstaan, de intensiteit en de persistentie van 

haar gedrag’ (Oolman en Wanrooy, 1999, p.70). En arbeidsmotivatie heeft volgens Rainey (2003) 

betrekking op het verlangen van een individu om te werken, en kan gedefinieerd worden als “.. a 

person’s desire to work hard and work well” (Rainey, 2003, p.225). Hoewel de meeste 

motivatietheorieën zich met name richten op de determinanten die van invloed zijn op de 

behoeften van een mens om te werken (Rainey, 2003), zal in dit onderzoek in navolging van Van 

der Parre (1996) de focus liggen op motivatie van studenten en jonge professionals die bepalend 

is voor de oriëntatie op arbeid. 
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 In de literatuur over motivatietheorieën worden verschillende factoren genoemd die van 

invloed zijn op de arbeidsmotivatie van een individu. Een benadering die veel invloed heeft 

gehad op het arbeids- en organisatieonderzoek, heeft betrekking op de needs (behoeften) van 

een individu, en kan worden uitgelegd aan de hand van de behoeftetheorie van Maslow (Van der 

Parre, 1996). In deze theorie gaat Maslow uit van de veronderstelling dat een mens door 

behoeften gedreven is, en in alle omstandigheden zal proberen deze doelen te realiseren. Een 

behoefte kan gedefinieerd worden als een voorziening of conditie die benodigd is voor het 

welzijn van een individu (Rainey, 2003, p.225). Wanneer aan een bepaalde behoefte is voldaan 

zal het vervullen van deze behoefte geen prikkels meer opleveren, en zullen de behoeften in een 

hogere categorie de doelen worden. (Van der Parre, 1996) Hierin onderscheidt Maslow vijf 

verschillende categorieën, welke starten bij de fysiologische behoeften om de mens in leven te 

houden, en uiteindelijk eindigt bij de categorie ontplooiing en zelfactualisering.  

 De behoefte van studenten aan duidelijke loopbaan/carrière en waardering (Oolman en 

Wanrooy, 1999) uit zich dan ook in een bepaalde oriëntatie op arbeid. Deze behoefte ligt dus ten 

grondslag aan de motivatie om te werken in een organisatie waar veel aandacht is voor 

loopbaan/carrière en waardering. Afhankelijk van de arbeidsbehoeften van een individu, kan 

naar aanleiding van de behoeftetheorie van Maslow, aangenomen worden dat wanneer er 

samenhang (fit) bestaat tussen de behoeften van een individu en bepaalde baan- of 

organisatiekenmerken, een medewerker geprikkeld zal zijn deze doelen te realiseren. Baan- en 

organisatiekenmerken die aansluiten op de behoeften van studenten en jonge professionals 

kunnen in deze context dan ook gezien worden als incentives. Een incentive kan gedefinieerd 

worden als een extern object of conditie dat een bepaald gedrag oproept, gericht op het 

ontwijken of behalen daarvan (Rainey, 2003). 

 

 2.4.2 Arbeidsoriëntatie 

Verondersteld is dat verschillen in arbeidsmotivatie invloed hebben op de oriëntatie op arbeid 

(Van der Parre, 1996). Deze samenhang is weergegeven in tabel 2.2, waarin zichtbaar wordt, dat 

een oriëntatie op arbeidinhoud en arbeidverhoudingen, zijn afgeleid van intrinsieke motivaties. 

Dit verband geeft weer dat professionals, die doorgaans meer intrinsiek georiënteerd zijn, meer 

waarde hechten aan arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen, dan aan arbeidsvoorwaarden en 

arbeidsomstandigheden. 

 Zowel bij de intrinsieke als bij de extrinsieke arbeidsoriëntaties kan een onderscheid gemaakt 

worden tussen ‘egocentrische’ en ‘sociocentrische’ arbeidsoriëntaties. Van der Parre (1996, p.55) 

beschrijft de egocentrische oriëntaties als de oriëntaties waarbij het individu, dat zich in de 

arbeid moet kunnen ontplooien, centraal staat, en wiens arbeidsprestaties billijk moeten worden 

beloond. Wanneer er wordt gesproken over sociocentrische oriëntaties staat de arbeid, als 

product van en aanleiding tot sociaal handelen centraal (Van der Parre, 1996). 
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 Intrinsiek Extrinsiek 

Egocentrisch arbeidsinhoudoriëntatie arbeidsvoorwaardenoriëntatie 

Sociocentrisch arbeidsverhoudingenoriëntatie arbeidsomstandighedenoriëntatie 

 

Tabel 2.2 Vier arbeidsoriëntaties (Van der Parre, 1996) 

 

 Het is echter wel goed om een aantal nuances aan te brengen als het gaat om de samenhang 

tussen arbeidsmotivatie en arbeidoriëntatie. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het afleiden 

van arbeidsoriëntaties van menselijke behoeften en de daaruit volgende motivaties niet altijd 

even betrouwbaar is (Van der Parre, 1996). De oorzaak hiervan schuilt in de ambiguïteit van de te 

onderscheiden behoeften, waarden en motivaties. Het feit dat behoeften onderling 

samenhangen, en dat auteurs aangeven dat zowel waarden als behoeften van invloed zijn op 

iemands motivatie (Rainey, 2003: Van der Parre, 1996), geeft aan dat het onduidelijk is waar de 

één begint en de ander eindigt. Een tweede argument heeft betrekking op het feit dat de 

menselijke behoeften niet gezien kunnen worden als objectieve kenmerken die in ieder mens 

aanwezig zijn, en onder gelijke condities uitmonden in gelijk gedrag (Van der Parre, 1996). Dit 

onderzoek heeft dan ook niet tot doel het verband te toetsen tussen een bepaalde behoefte of 

motivatie, en de oriëntatie op arbeid. 

 Hoewel een bepaalde behoefte of motivatie ‘an sich’ niet verklarend is voor een bepaalde 

oriëntatie op arbeid, hebben motivaties en behoeften wel invloed op de arbeidsoriëntaties van 

studenten en jonge professionals. Met betrekking tot de person-organisation fit benadering ligt 

in dit onderzoek het focus bij de wijze waarop studenten en jonge professionals verschillen in 

hun oriëntatie op arbeid. (Schreiner, 2000). Omdat studenten in dit onderzoek gezien kunnen 

worden als ‘aankomende’ professionals, wordt er vanuit gegaan dat studenten en jonge 

professionals overeenkomstige motieven hebben ten aanzien van arbeid. De verschillen in 

omgeving (Schreiner, 2000) hebben echter als gevolg dat er verschillen kunnen bestaan in de 

waarde van deze motieven, welke tot gevolg hebben dat studenten en jonge professionals 

verschillen in hun oriëntatie op arbeid. 

 

 2.4.3 Motivatoren studenten en jonge professionals  

Net als bij de bespreking van de kenmerken van de student, geldt ook bij het bespreken van de 

individuele kenmerken, dat de motivatoren van jonge professionals als uitgangspunt dienen. Het 

bespreken van alle in de literatuur genoemde motivatoren voor jonge professionals en 

studenten, zou leiden tot een lijst met veel overlap. De voor dit onderzoek geselecteerde 

motivatoren zullen kort worden toegelicht. 

 

 Materiele beloning (Wallece, 1995; Oolman en Wanrooy, 1999; Oldman en Hackman 1981) 

heeft betrekking op arbeidsvoorwaarden en kan gezien worden als een extrinsieke beloning. Dit 
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is een beloning die wordt beïnvloed door wat anderen aan de arbeidssituatie van het individu 

bijdragen, zoals primaire arbeidsvoorwaarden (Van der Parre, 1996). 

 Billijkheid beloning (Oolman en Wanrooy, 1999) heeft ook betrekking op de extrinsieke 

beloning en gaat specifiek in op de ervaren rechtvaardigheid, waarmee de hoogte van het salaris 

moet corresponderen met de inzet, werkdruk, verantwoordelijkheid en de marktconformiteit.  

 Immateriële beloning (Oolman en Wanrooy, 1999) kan omschreven worden als een intrinsieke 

beloning en heeft betrekking op het verkrijgen van waardering en erkenning. Hierbij wordt een 

intrinsieke beloning gedefinieerd als een beloning die het individu verkrijgt uit zijn eigen 

prestaties, en heeft betrekking op de ‘hogere behoeften’ (Rainey, 2003). 

 Carrière en ontwikkeling (Wallace, 1995; Oolman en Wanrooy, 1999; Minor et al, 1994) heeft 

betrekking op zowel professionele ontwikkeling als de ontwikkeling van het indivdu. In die zin 

heeft ontwikkeling dus betrekking op het vergaren van vakinhoudelijke kennis door opleiding en 

training (Minor et al, 1994) als ook het ontwikkelen als persoon door bijvoorbeeld meer 

verantwoordelijkheden te krijgen (Oolman en Wanrooy, 1999) 

 Sociaal contact (Olman en Wanrooy, 1999; Kerr et al, 1977; Wallace, 1995) heeft betrekking op 

de werkcultuur en het sociale contact tussen collega’s en afdeling (Oolman en Wanrooy, 1999; 

Kerr et al, 1997)  

 Uitdaging (Oolman en Wanrooy, 1999) heeft betrekking op de inhoudelijke uitdaging in de 

werkzaamheden.  

 Afwisseling (Oolman en Wanrooy, 1999; Oldman en Hackman, 1981) heeft betrekking op de 

variëteit aan vaardigheden, en kan in de praktijk ook wel gezien worden als de mix aan taken 

(Van der Parre, 1996) Hoewel variatie in de werkzaamheden niet als belangrijkste factor gezien 

wordt, geven Oolman en Wanrooy (1999) aan dat jonge professionals afwisseling in werk wel als 

motivator zien. 

 Autonomie (Wallace, 1995; Oolman en Wanrooy, 1999; Kerr et al, 1977; Oldman en Hackman, 

1981; Minor et al, 1994) heeft betrekking op de mate van vrijheid en verantwoordelijkheid die 

iemand heeft in de uitvoering van zijn werkzaamheden (Van der Parre, 1996). De behoefte aan 

automie is kenmerken voor de traditionele professional zoals beschreven door Kerr et al, (1977), 

maar wordt ook in de vorm van inhoudelijke zelfstandigheid door Oolman en Wonrooy (1999) als 

motivator genoemd voor jonge professionals.   

 Kwaliteiten leiderschap (Oolman en Wanrooy, 1999) heeft betrekking op de immateriële 

beloning, en kan ook gezien worden als een intrinsieke beloning. Deze is als aparte motivator 

opgenomen aangezien deze betrekking heeft op de aandacht die geschonken wordt aan 

professionals, de blijken van waardering, en de kritische feedback. Volgens Oolman en Wanrooy 

(1999) heeft de direct leidinggevende een sleutel positie in het voorzien van intrinsieke beloning. 

 Arbeidsomstandigheden (Oolman en Wanrooy) kunnen gezien worden als primaire 

voorwaarden, en zullen dus ook geen hoge motivator zijn voor professionals. Goede 

arbeidsomstandigheden zullen niet direct motiveren, maar kan de arbeidsmotivatie wel negatief 

beïnvloeden. Deze kunnen getypeerd worden als een hygiënefactoren welke betrekking hebben 

op de extrinsieke basisbehoeften (Herzberg, 1977, in Jansen, 2003) 
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 Imago heeft betrekking op de reputatie en het positieve imago van een organisatie en kan 

gezien worden als een motivator die direct invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie (Highhouse et al, 2003; Turben et al, 2001). 

 

 Aan de hand van eerder onderzoek is aangenomen dat bovenstaande motivatoren invloed 

hebben op de oriëntatie op arbeid van studenten en jonge professionals. In dit onderzoek wordt 

verondersteld dat de hiervoor genoemde motivatoren de hoogte bepalen van de 

arbeidsmotivatie (Oolman en Wanrooy, 1999), en dat de hoogte van de verschillende 

motivatoren kunnen verschillen tussen studenten en jonge professionals (Schreiner, 2000). 

Uitgaande van deze vooronderstelling wordt aangenomen dat de verschillen in de hoogte van 

deze motivatoren de verschillen verklaren in de oriëntatie op arbeid tussen studenten en jonge 

professionals. Hoe studenten ten opzichte van deze motivatoren kunnen verschillen ten opzichte 

van jonge professionals, zal in de volgende subparagraaf worden toegelicht.  

 

 2.4.4 Verschillen in oriëntatie op arbeid 

Het eerste verschil tussen studenten en jonge professionals in hun oriëntatie op arbeid heeft 

betrekking op een onderscheid dat in de motivatietheorieën veel terug komt, en is het verschil 

tussen intrinsieke en extrinsieke beloning van Lawler (1971, in: Rainey, 2003). Het verschil zit in 

de wijze waarop extrinsieke beloning een beloning is die, afhankelijk van de werksituatie, door 

anderen aan een individu gegeven worden, en intrinsieke beloning een beloning is die een 

individu zichzelf geeft naar aanleiding van zijn eigen prestaties (Rainey, 2003).  

 

 Bij de bespreking van de verschillen tussen studenten en jonge professionals is naar voren 

gekomen dat studenten gewend zijn om op basis van solitaire prestaties feedback te krijgen 

(Schreiner, 2000). Dit komt overeen met bevindingen van Trank (2002) die stelt dat bijna 

afgestudeerde studenten een voorkeur hebben voor variabele beloning aan de hand van 

individuele prestaties. Deze vorm van beloning kan gezien worden als extrinsieke beloning, 

doordat het een beloning betreft die, afhankelijk van de werksituatie, door anderen aan een 

individu gegeven worden. Op basis van de door Schreiner (2000) gevonden kenmerken van een 

student, die van invloed zijn op de orientatie op arbeid, kan verondersteld worden dat studenten 

in hun orientatie op arbeid veel waarde hechten aan extrinsieke beloning.  

 Dit komt overeen met de bevindingen van Russ en McNeilly (1995) die concluderen dat meer 

ervaren professionals over het algemeen meer waarde hechten aan intrisieke beloningen, waar 

bij minder ervaren professionals de nadruk ligt op de behoefte aan extrinsieke beloningen. Door 

dit verband tussen werkervaring en de verhouding intrinsieke - extrinsieke beloning, kan 

verwacht worden dat studenten zonder werkervaring in hun oriëntatie op arbeid meer waarde 

zullen hechten aan extrinsieke beloning dan jonge professionals met enige werkervaring. Dit leidt 

tot de volgende twee verwachtingen: 
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H2: De materiële factoren van beloning hebben bij studenten meer invloed op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie dan bij jonge professionals 

 

H3: De immateriële factoren van beloning hebben voor jonge professionals meer invloed op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie dan voor studenten.  

 

 Uit onderzoek van Oolman en Wanrooy (1999) is naar voren gekomen dat ontwikkeling een 

belangrijke motivator is voor jonge professionals. De vraag is echter of studenten en jonge 

professionals in hun oriëntatie op arbeid evenveel waarde hechten aan de mogelijkheden tot 

ontwikkeling binnen de organisatie. Bij het bespreken van de verschillen tussen jonge 

professionals en studenten is naar voren gekomen, dat kenmerken van de oude baan invloed 

hebben op de oriëntatie op arbeid (Van der Parre, 1996; Schreiner, 2000). Wanneer deze ‘oude’ 

kenmerken vergeleken worden, kan de conclusie getrokken worden dat bij het doorlopen van 

een studie, ontwikkeling een prominente rol speelt. Terwijl bij het uitvoeren van werk de 

ontwikkeling van het individu minder prominent aanwezig is. Daarnaast zijn studenten op het 

gebeid van promotieverwachtingen gewend ieder kwartaal, semester, of jaar door middel van 

toetsing een bepaalde periode af te ronden en automatisch ‘bevorderd’ te worden naar een 

volgende fase (Schreiner, 2000). Op basis van deze verschillen in kaders, wordt verwacht dat 

studenten in hun oriëntatie op arbeid meer waarde hechten aan ontwikkelingsmogelijkheden 

dan jonge professionals.  

 

H4: De mogelijkheden tot carrière en ontwikkeling binnen een organisatie hebben bij 

studenten meer invloed op aantrekkelijkheid van een organisatie dan bij jonge professionals. 

 

 Een andere motivator van jonge en aankomende professionals heeft betrekking op het sociale 

contact tussen collega’s en de werkcultuur binnen een organisatie. Doordat studenten gewend 

zijn om op basis van solitaire prestaties afgerekend te worden, en in de meeste gevallen niet 

hoeven samen te werken (Schreiner, 2000), wordt verwacht dat voor jonge professionals, die wel 

ervaring hebben met projectmatig werken, de werkcultuur van een organisatie een grotere rol 

speelt bij de oriëntatie op arbeid. Deze verwachting leid tot de volgende hypothese:  

 

H5: De werkcultuur van een organisatie heeft voor jonge professionals meer invloed op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie dan voor studenten 

 

 De motivatoren afwisseling, uitdaging en autonomie hebben alle drie betrekking op de 

intrinsieke oriëntatie op arbeid (Van der Parre, 1996). Oldham en Hackman (1981) stellen dat de 

arbeidsmotivatie van professionals zich met name richt op de intrinsieke aspecten van het werk. 

De motivatoren afwisseling en uitdaging kunnen gerekend worden tot de arbeidsinhoud van het 

werk, en autonomie tot de arbeidsverhoudingen (Van der Parre, 1996).   
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 Met betrekking tot de arbeidsinhoud wordt in dit onderzoek verwacht dat het verschil in 

werkervaring tussen studenten en jonge professionals geen invloed zal hebben op de oriëntatie 

op arbeid. Er wordt dus vanuit gegaan dat de motivatoren afwisseling en uitdaging een gelijke rol 

spelen bij de oriëntatie op arbeid. De verschillen in context tussen studenten en jonge 

professionals geven geen aanleiding tot de veronderstelling dat werkervaring invloed heeft in de 

oriëntatie op arbeidsinhoud. Zowel tijdens een studie als tijdens werk, staat de inhoud centraal. 

Dit komt overeen met de definitie van een professional als de huidige kenniswerker, en die 

beschikt over hooggespecialiseerd kennis en vaardigheden (Oolman en Wanrooy, 1999). Deze 

kennis en vaardigheden spelen zowel tijdens een studie als bij het uitvoeren van werk een 

prominente rol. Deze verwachting leidt tot de volgende twee hypothesen: 

 

H6: De invloed van uitdaging in werkzaamheden op de aantrekkelijkheid van een organisatie is 

voor studenten gelijk aan die van jonge professionals 

 

H7: De invloed van afwisseling in werkzaamheden op de aantrekkelijkheid van een organisatie 

is voor studenten gelijk aan die van jonge professionals 

 

 Waar afwisseling en uitdaging betrekking hebben op de egocentrische oriëntatie op arbeid, 

heeft autonomie betrekking op de sociocentrische oriëntatie op arbeid. Van der Parre (1996) 

spreekt over een  egocentrische oriëntatie op arbeid wanneer het individu dat zich in de arbeid 

moet kunnen ontplooien centraal staat, en spreekt over een sociocentrische oriëntatie op arbeid 

wanneer arbeid als product van en aanleiding tot sociaal handelen centraal staat (Van der Parre, 

1996). Autonomie bij de uitvoering van werkzaamheden heeft onder andere betrekking op de 

behoefte van een professionals aan vrijheid met betrekking tot zijn sociale omgeving (Van der 

Parre, 1996). Deze behoefte, welke kenmerkend is voor een professional (Wallace, 1995; Oolman 

en Wanrooy, 1999; Kerr et al, 1977; Oldham en Hackman, 1981; Minor et al, 1994), is typerend 

voor zowel student (Schreiner, 2000) als de jonge professional (Oolman en Wanrooy, 1999). Het  

verschil zit hem echter in de autonomie die een student geniet tijdens zijn studie, in de vorm van 

keuzevrijheid en het ontbreken van een echte baas, en het gebrek aan autonomie wat jonge 

professionals kunnen ervaren door toegewezen te zijn aan één baas of leidinggevende. Ten 

aanzien van autonomie wordt dan ook verwacht dat een student hier in meerdere mate over 

beschikt, maar dat een jonge professional door gebrek aan autonomie meer waarde hecht aan 

autonomie in zijn oriëntatie op arbeid. Deze redernering is gebaseerd op de veronderstelling dat 

een onvervulde behoefte, in tegenstelling tot een vervulde behoefte, een prikkel afgeeft en zich 

uit in een motivatie (Rainey, 2003). De relatie tussen werkervaring en autonomie in de oriëntatie 

op arbeid kan als volgt geformuleerd worden: 

 

H8: Autonomie in werkzaamheden heeft voor jonge professionals meer invloed op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie dan voor studenten zonder werkervaring. 
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 Net zoals bij de motivator autonomie, heeft de motivator leiderschap betrekking op een 

sociocentrische oriëntatie op arbeid. Doordat studenten nog geen werkervaring hebben, en dus 

geen socialisatieproces by work (Cohen-Scali, 2003) hebben doorlopen, kan gesteld worden dat 

zij nog geen ervaring hebben met sociale aspecten van arbeid, zoals bedoeld bij de categorie 

arbeidsverhoudingen (Van der Parre, 1996). 

 Het ontbreken van een hiërarchische structuur in de context van de student (Shreiner, 2000) 

en gebrek aan ervaring met de sociocentrische factoren van arbeid, maken dat verwacht wordt 

dat studenten ten aanzien van de motivator leiderschap een minder duidelijke oriëntatie op 

arbeid hebben dan jonge professionals. Deze verwachting leidt tot de volgende hypothese: 

 

H9: De mate van leiderschap heeft voor jonge professionals meer invloed op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie, dan voor studenten zonder werkervaring. 

 

 

 2.5 Baan- en organisatiekenmerken 

In de vorige paragraaf is de verwachting uitgesproken dat voor zowel studenten als jonge 

professionals, dezelfde motivatoren te benoemen zijn. Gesteld is dat deze in hoogte zullen 

verschillen, wat als resultaat heeft dat beide groepen niet dezelfde oriëntatie op arbeid zullen 

hebben. Onderzoek naar de aantrekkelijkheid van een organisatie, vanuit de person-organisation 

fit benadering, vertrekt vanuit de vooronderstelling dat de aantrekkelijkheid van een organisatie 

afhankelijk is van de samenhang tussen baan- en organisatiekenmerken, en de motivatoren die 

in dit onderzoek getoetst worden. 

 Wanneer er een samenhang bestaat tussen baan- en organisatiekenmerken (job attributes) 

enerzijds, en de motivatoren anderzijds, kunnen deze kenmerken getypeerd worden als 

employment inducements (Rynes en Barber, 1990). Employement inducements zijn in deze 

onderzoekscontext de baan- en organisatiekenmerken die aansluiten bij de motivatoren van 

studenten en jonge professionals, en kunnen gezien worden als een attraction strategy (Rynes en 

Barber, 1990). Daarmee benadrukken zij dat baan- en organisatiekenmerken zoals bijvoorbeeld 

salaris, carrièremogelijkheden, internationale loopbaanmogelijkheden, doelbewust en 

strategisch kunnen worden aangepast en ingezet ten behoeve van organizational attractiveness 

(Rynes en Barber, 1990).  

 Baan- en organisatiekenmerken worden in dit onderzoek gedefinieerd als de karakteristieken 

van zowel baan (job attribute) als de organisatie (organizatial attribute). Een extra onderscheid 

naar sectoriele karakteristieken is daarmee buiten beschouwing gelaten. De employement 

inducements worden in deze context beschouwd als de baan- en organisatiekenmerken die een 

fit vertonen tussen individu en organisatie, en kunnen dus gekenmerkt worden als de factoren 

die invloed hebben op de aantrekkelijkheid van een organisatie (Lievens et al, 2001). De baan en 

organisatiekenmerken die in dit onderzoek zijn meegenomen, zijn afgeleid van de eerder 

besproken motivatoren en weergegeven in tabel 2.3. 
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Baan- en organisatiekenmerk Motivator 

imago van een organisatie  imago 

hoogte van het salaris  materiële beloning 

vrijheid in werkzaamheden  autonomie 

carrièremogelijkheden  carrière en ontwikkeling 

afwisseling in werkzaamheden  variatie 

aandacht voor persoonlijke ontwikkeling  carrière en ontwikkeling 

kwaliteit leidinggevende  kwaliteit leidinggevende 

uitdagende projecten uitdaging 

sfeer op het werk  sociaal contact 

balans tussen werk en privé.  omstandigheden 

 

Tabel 2.3 Baan- en organisatiekenmerken 

  

 Deze baan- en organisatiekenmerken verschillen op twee punten van de 11 motivatoren die 

eerder besproken zijn. Het eerste verschil is dat carrière- en ontwikkelmogelijkheden, die in de 

literatuur gezien worden als één motivator (Oolman en Wanrooy, 1999), apart worden genoemd, 

aangezien dit voor een organisatie twee verschillende kenmerken zijn. En het tweede verschil is 

dat immateriële beloning en de billijkheid van de beloning, niet zijn opgenomen in deze lijst met 

kenmerken. De subjectiviteit van deze aspecten van beloning zorgt ervoor dat zij niet gezien 

worden als een specifiek kenmerk van een baan of organisatie. Hoewel eerder onderzoek 

aangeeft dat deze intrinsieke aspecten belangrijke motivatoren vormen voor professionals, kan 

hier niet gesproken worden over een specifiek baan- of organisatiekenmerk, en vallen deze dus 

niet onder de categorie employment incentives. 
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3. METHODISCHE VERANTWOORDING 

 

 Dit hoofdstuk beschrijft en beargumenteert de verschillende keuzes die gemaakt zijn bij de 

opzet en uitvoering van dit onderzoek. Omdat in dit onderzoek twee verschillende groepen 

centraal staan, zal in deze methodische verantwoording de groep studenten en de groep jonge 

professionals in sommige gevallen apart besproken worden. De centrale vraag in dit onderzoek 

is: 

 

Is er een verschil in de factoren die volgens studenten invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van een werkgever, en de factoren die volgens jonge professionals van 

invloed zijn? 

 

 In het vorige hoofdstuk zijn op basis een theoretische verkenning, verschillende opvattingen en 

theorieën besproken. Aangezien niet alle wetenschappers één en dezelfde theorie aanhangen 

over de factoren die invloed hebben op de aantrekkelijkheid van een organisatie, zijn 

verschillende benaderingen tegen elkaar afgezet. Omdat een theorie vrijwel nooit in zijn geheel 

te toetsen is, heeft dit uiteindelijk geleid tot het formuleren van een aantal hypothesen, die 

betrekking hebben op een gedeelte van de werkelijkheid (Baarde & De Goede, 1999). Omdat een 

aantal concrete verwachtingen statistisch getoetst zullen worden op hun geldigheid, kan dit 

onderzoek getypeerd worden als een toetsend onderzoek. Ook is de keuze gemaakt om een 

enquête als onderzoeksinstrument te gebruiken, waardoor er sprake is van een kwantitatief 

onderzoek. Dat de methodologische eisen en regels aan wetenschappelijk onderzoek bij de opzet 

en uitvoering van dit onderzoek gehandhaafd zijn, zal in dit hoofdstuk besproken worden. 

 De eerste paragraaf van dit hoofdstuk beschrijft de toegepaste onderzoeksmethode. In de 

daaropvolgende paragrafen zal het meetinstrument, de wijze waarop de respondenten in dit 

onderzoek geselecteerd zijn, en de respons besproken worden. Dit hoofdstuk sluit af met een 

korte beschrijving van de analysetechnieken die zijn toegepast. 

 

3.1 Enquête 

Omdat gekozen is voor een kwantitatief onderzoek is dit onderzoek uitgevoerd door het 

uitzetten van een vragenlijst. Via de website www.thesistool.com zijn twee enquêtes uitgezet, 

één voor de professionals van DHV en één voor de deelnemende studenten van Best Graduates 

2007. De keuze voor het scheiden van deze enquêtes is gemaakt omdat het ontwerpen van een 

meetinstrument, het selecteren van de respondenten en het uitzetten van de enquête, is 

gecombineerd met het afstudeeronderzoek van Jeroen Bos. Dit had als gevolg dat de enquête is 

uitgezet met alle technische professionals als doelgroep, in plaats van alleen de jonge 

professionals, die in dit onderzoek naar de verschillen in arbeidsoriëntatie de doelgroep vormen. 

Het combineren van twee onderzoeken maakte dat er meer items voorgelegd werden aan de 

professionals, dan het aantal items dat aan studenten zou worden voorgelegd. Een laatste 

argument om de enquête voor professionals en studenten te scheiden, is gelegen in het feit dat 
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het formuleren van vragen beter kon worden afgestemd op de doelgroep, wat uiteindelijk de 

betrouwbaarheid van de enquête ten goede komt. Echter, om te voorkomen dat de 

itemvolgorde invloed zou kunnen hebben op de verschillen tussen studenten en jonge 

professionals, zijn de verschillende enquêteonderdelen van het meetinstrument gelijk gehouden.  

 De geselecteerde kandidaten ontvingen op 11 juni 2007 een email met daarin een internetlink, 

die door klikken de kandidaat direct doorverwees naar de online-enquête. In dit onderzoek is 

gekozen voor een rappelstrategie, wat inhoudt dat de geselecteerde kandidaten twee maal een 

herinnering tot deelname hebben ontvangen. Waar de initiële e-mail en eerste herinnering naar 

de professionals werden verstuurd uit naam van de twee onderzoekers, is de laatste herinnering 

getekend door de HR directeur van DHV. Dit had tot doel een hoger responspercentage te 

realiseren. Alle drie de brieven aan de deelnemende studenten van Best Graduates 2007 zijn 

verstuurd onder de naam van Koos Gloudemans, aangezien hij vanuit DHV contactpersoon was 

naar de kandidaten toe. Op 18 juni 2007 werd de eerste herinnering verstuurd, waarna op 25 

juni 2007 de laatste herinnering werd verstuurd. De enquête sloot op 4 juli 2007.  

 De brief bevatte informatie over het onderzoek, een internetlink die doorverwees naar de 

online-enquête, en een e-mailadres waarop beide onderzoekers te bereiken waren voor verdere 

vragen. Teneinde het responspercentage te verhogen, is in de brief aangeven dat anonimiteit bij 

deelname gewaarborgd blijft. Er is gekozen voor het online zetten van beide enquêtes twee keer 

30 euro te betalen, aangezien beide enquêtes dan reclame vrij gepresenteerd zouden worden. 

Daarnaast werd door te betalen voorkomen dat respondenten bij deelname gevraagd werden 

een aantal persoonlijke gegevens in te vullen op de site van thesistools.com. Het vragen naar 

persoonlijke gegevens zou in strijd zijn met waarborgen van de anonimiteit van de deelnemers, 

die in de brief aan de respondenten werd gegarandeerd. 

 

 De enquête die is uitgezet onder de professionals van DHV en de deelnemers van Best 

Graduates 2007 bestaat uit vier onderdelen (A,B,C,D; Nr 1 – 69). De items met betrekking tot het 

afstudeeronderzoek van Jeroen Bos (Nr. 70–90), professie commitment en organisatie 

commitment, zullen niet besproken worden. De constructie van de vier onderdelen en de 

homogeniteit van de samengestelde schalen, zal in deze paragraaf worden toegelicht. De vier 

onderdelen van de enquête is zijn als bijlage opgenomen (Bijlage D). 

 

 3.1.1 Deel A: Persoonlijke kenmerken 

Het eerste onderdeel van de enquête had betrekking op een aantal persoonlijke kenmerken van 

de respondent. Het merendeel van vragen had als doel, achteraf te controleren of de respondent 

daadwerkelijk behoort tot de doelgroep van dit onderzoek. Deze criteria worden beschreven 

paragraaf 3.3.2 Selectie respondenten. Zowel in de enquête voor professionals (Nr. 1-9), als in de 

enquête voor studenten (Nr. 1,2,10-17), zijn meerdere items opgenomen met betrekking tot 

opleiding, leeftijd en werkervaring.  
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3.1.2 Deel B: Motivatoren 

De verschillende motivatoren die uiteindelijk invloed kunnen hebben op aantrekkelijkheid van 

een organisatie, zijn in de enquête gemeten door meerdere vragen te stellen. De 

betrouwbaarheid van deze samengestelde score is gemeten middels Cronbachs alpha. De 11 

motivatoren die zijn opgenomen in dit onderzoek scoorden op 1 na, ten aanzien van Cronbachs 

alpha, allen boven de betrouwbaarheidsgrens van α = 0.60, wat het minimum is voor een 

homogene schaal bij het meten van een complex begrip (Baarde en de Goede, 1999). Er is echter 

gekozen om bij een aantal schalen een item niet mee te nemen in de analyse, doordat deze de 

homogeniteit negatief beïnvloedt. Bij het berekenen van Cronbachs alpha is door middel van 

listwise deletion, rekening gehouden met de niet ingevulde items. De missing values hebben dan 

ook geen invloed gehad op de berekening van de homogeniteit van de betreffende schaal. Tabel 

3.1 geeft een overzicht van Cronbachs aplha in combinatie met het aantal gebruikte items. Het 

operationaliseren van de vragenlijst, de gebruikte items, en de homogeniteit van de schalen 

zullen per motivator kort worden toegelicht. 

 

 

 

Cronbachs 

alpha 

N Items 

analyse 

N Items 

weggelaten 

N Items 

 Totaal 

Materiële Beloning .67 3 1 4 

Billijkheid beloning .79 2 0 2 

Immateriële beloning .58 3 3 0 

Carrière en ontwikkeling .74 4 1 5 

Sociaal contact collega’s .85 5 0 5 

Uitdaging in de werkzaamheden .72 2 1 3 

Variatie in de werkzaamheden .76 4 1 5 

Autonomie in de werkzaamheden .74 3 2 5 

Kwaliteiten leidinggevende .81 6 0 6 

Arbeidsomstandigheden .70 3 1 4 

Imago werkgever .83 3 0 3 

 

Tabel 3.1 Homogeniteit motivatoren 

. 

 Materiele Beloning - De mate waarin beloning invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie is gemeten door vragen af te leiden uit definities van Wallece (1995), Oolman en 

Wanrooy (1999), en Oldman en Hackman (1981). Een voorbeeld is de vraag in welke mate de 

respondent het eens is met de stelling ‘ik vind het belangrijk dat ik veel verdien’. Door bij de 

motivator beloning de vraag die betrekking had op de marktconformiteit (Nr. 41) niet mee te 

nemen in de analyse, is deze schaal gemeten aan de hand van drie items (Nr. 38-40) welke samen 

een alfacoëfficiënt gaven van 0.67.  
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 Billijkheid beloning – De wijze waarop de billijkheid van de beloning als motivator invloed 

heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie is geoperationaliseerd aan de hand van eerder 

onderzoek van Oolman en Wanrooy (1999), is in dit onderzoek gemeten aan de hand van twee 

items. Een voorbeeld is de vraag in welke mate de respondent het eens is met de stelling ‘ik vind 

het belangrijk dat de inspanningen die ik lever in verhouding staan tot de beloning die ik 

daarvoor ontvang’. De twee items (Nr. 47, 48) die ingingen op de billijkheid van de beloning 

gaven samen een homogeniteitindex van  α = 0.79 

  

 Immateriële beloning – De motivator immateriële beloning is gemeten aan de hand van drie 

items. Deze motivator heeft betrekking op het verkrijgen van waardering en erkenning van 

collega’s en leidinggevende (Olman en Wanrooy, 1999). Een voorbeeld is de vraag in welke mate 

de respondent het eens is met de stelling ‘ik vind het belangrijk dat mijn collega’s mijn 

individuele prestaties waarderen’. De drie items (Nr 56,57,62) gaven samen een 

homogeniteitindex van α = 0.58. Dit is onder de betrouwbaarheidsgrens van α > 0.6, waardoor 

deze motivator niet is in meegenomen in de analyse en de resultaten. 

 

 Carrière en ontwikkeling - De wijze waarop de mogelijkheden tot carrière en ontwikkeling 

invloed hebben op aantrekkelijkheid van een organisatie is gemeten aan de hand van vijf items 

die geoperationaliseerd zijn naar aanleiding van een definitie van Chang (1999). Het item met 

betrekking tot de internationale carrièremogelijkheden (Nr. 43) bleek de betrouwbaarheid van 

deze schaal negatief te beïnvloeden, en is niet meegenomen in de analyse. Een voorbeeld is de 

vraag in welke mate de respondent het eens is met de stelling ‘ik vind het belangrijk om door te 

kunnen groeien binnen een organisatie’. De homogeniteitindex van de vier items (Nr. 42,44-46) 

over de motivator carrière- en ontwikkelmogelijkheden, betrof α = 0.74. 

 

 Sociaal contact - De wijze waarop sociaal contact tussen collega’s invloed kan hebben op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie is gemeten door vragen op te nemen over het belang van 

collegialiteit op de werkvloer. De items die gebruikt zijn in de enquête zij afkomstig uit de 

vragenlijsten van Van der Parre (1996) en Biessen (1992). Een voorbeeld is de vraag in welke 

mate de respondent het eens is met de stelling ‘ik hecht veel waarde aan collegialiteit op het 

werk’. De vijf  items (Nr. 52-56) die in de enquête betrekking hadden op het sociale contact 

tussen collega’s, kwamen samen uit op een homogeniteitindex van α = 0.85. 

 

 Uitdaging - De wijze waarop uitdaging in de werkzaamheden voor jonge professionals en 

studenten invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie, is in eerste instantie 

gemeten aan de hand van 3 items welke zijn gebaseerd op onderzoek van Van der Parre (1996). 

Door één van deze items (Nr. 25) niet mee te nemen in de analyse kwam deze schaal met twee 

items (Nr. 23,24) uit op een homogeniteitindex van α = 0.72. Een voorbeeld is de vraag in welke 

mate de respondent het eens is met de stelling ‘ik vind het belangrijk dat mijn werk mij uitdaagt’.  
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 Afwisseling - Om te meten of afwisseling in werkzaamheden invloed heeft op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie, zijn in de enquête stellingen opgenomen over het belang 

aan een mix van taken en vaardigheden. Een voorbeeld is de vraag in welke mate de respondent 

het eens is met de stelling ‘ik vind het belangrijk dat ik verschillende taken heb in mijn functie’. 

De items die voor deze motivator zijn geoperationaliseerd zijn afgeleid uit onderzoek van Van de 

Parre (1996) en Biessen (1999). Door één item (Nr. 19) niet mee te nemen in de analyse kwam 

deze schaal met vier items (Nr. 18,20-22) uit op een homogeniteitindex van α = 0.76.  

 

 Autonomie - Bij het operationaliseren van het belang van autonomie in de werkzaamheden, is 

gebruik gemaakt van eerder onderzoek van Oldham en Hackman (1981), Van der Parre (1996), 

Wallace (1995) en Biessen (1999). Bij deze motivator gaven de respondenten op een 

vijfpuntsschaal aan in hoeverre zij het eens waren met vijf stellingen die ingingen op de behoefte 

aan vrijheid en verantwoordelijkheid bij de uitvoering van werkzaamheden. Een voorbeeld van 

een stelling is: ‘ik vind het belangrijk dat ik mijn werkzaamheden naar eigen inzicht kan 

organiseren’. Door twee items (Nr.29,30) niet mee te nemen in de analyse kwam deze schaal na 

berekening van Cronbachs alpha, met drie items (Nr. 26-28) uit op een homogeniteitindex van α 

= 0.74. 

 

 Leidinggevende - De wijze waarop leidinggeven invloed kan hebben op de aantrekkelijkheid 

van een organisatie, is gemeten door 6 items op te nemen in de enquête. Dat een leidinggevende 

een belangrijke rol speelt bij de motivatie van jonge professionals is beschreven door Oolman en 

Wanrooy (1999), en geoperationaliseerd naar aanleiding van eerder onderzoek van Biessen 

(1999). Een voorbeeld is de vraag in welke mate de respondent het eens is met de stelling ‘ik vind 

het belangrijk dat mijn leidinggevende goed communiceert met zijn medewerkers’. De zes items 

(Nr. 57-62) gaven na berekening van cronbach’s alpha een homogeniteitindex weer van α = .80. 

 

 Arbeidsomstandigheden - Hoewel de arbeidsomstandigheden op het werk niet zijn 

opgenomen in de vooraf opgestelde hypothesen, is deze factor wel meegenomen in het 

onderzoek. In de enquête zijn vier items opgenomen welke betrekking hadden op werkdruk en 

de balans tussen werk en privé. Door één item (Nr. 63) niet mee te nemen in de analyse gaven de 

drie items (Nr. 64-66) met betrekking tot arbeidsomstandigheden een homogeniteitindex van α 

=.70.  

  

 Imago werkgever – Om te meten of het imago van een organisatie een grote rol speelt bij de 

motivatie van studenten en jonge professionals, is gebruik gemaakt van onderzoek van 

Highhouse et al (2003) en Turben et al (2001). De drie items (Nr. 49-51) die in dit onderzoek 

gebruikt zijn gaven na berekening van Cronbachs alpha een homogeniteitindex van α =.83. Een 

voorbeeld is de vraag in welke mate respondenten het eens zijn met de stelling ‘ik vind het 

belangrijk dat de organisatie waar ik werk een goede reputatie heeft’.  
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 3.1.3 Deel C: Aantrekkelijkheid baan- en organisatie kenmerken 

In dit gedeelte van de enquête is respondenten gevraagd welke factoren voor hen het meest 

invloed hebben op de aantrekkelijkheid van een organisatie. Daarbij werd de respondenten 

gevraagd de volgende baan- en organisatiekenmerken te voorzien van een rangordecijfer 1 tot 

10: imago van een organisatie, hoogte van het salaris, vrijheid in werkzaamheden, 

carrièremogelijkheden, afwisseling in werkzaamheden, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, 

kwaliteit leidinggevende, uitdagende projecten, sfeer op het werk, en als laatste de balans tussen 

werk en privé. De baan- en organisatiekenmerken in dit onderzoek, zijn afgeleid van eerder 

besproken motivatoren (zie ook tabel 2.3). Deze vraag is in de bijlage terug te vinden onder 

itemnummer 67. 

 

 3.1.4 Deel D: Perceptie studenten  oriëntatie op arbeid 

In het laatste onderdeel van de enquête werd de student gevraagd zichzelf voor te stellen  na 

drie jaar werkervaring, Het doel van dit onderdeel is om respondenten te vragen naar hun 

perceptie, met betrekking tot de veranderingen in de oriëntatie op arbeid als gevolg van fulltime 

werken. Het criterium van drie jaar is afgeleid uit onderzoek van Robinson et al (1999), waarbij 

studenten aangaven na drie jaar andere opvattingen te hebben over de verplichtingen van, zowel 

werkgever, als werknemer.  

 Deelnemende studenten zijn twee keer gevraagd aan te geven in hoeverre zij verwachten dat 

werken invloed zal hebben op de voorkeuren ten aanzien van arbeid. In deze vraag zijn de baan- 

en organisatiekenmerken opgenomen zoals ze besproken zijn in het theoretisch kader. De vraag 

die gesteld is luidde: ‘denk je na drie jaar fulltime werkervaring anders tegen een werkgever aan  

te kijken dan dat je nu doet?’. Vervolgens is aan de student gevraagd van welke factoren hij of zij 

dacht meer (Nr. 68), en welke minder (Nr. 69) van invloed zullen zijn op de aantrekkelijkheid van 

een organisatie. Respondenten hadden de mogelijkheid om meerdere antwoorden in te vullen 

en konden ook aangeven wanneer deze vraag voor hen niet van toepassing was. 

 

 3.2 Selectie respondenten 

Voordat de respondenten geselecteerd zijn, is bepaald aan welke criteria zij moesten voldoen. 

Doordat de arbeidsmotieven zijn onderzocht bij twee verschillende groepen, zijn vooraf een 

aantal criteria opgesteld die een vergelijking van deze groepen mogelijk maakt. De criteria die in 

dit onderzoek een rol hebben gespeeld zullen kort worden toegelicht. Vervolgens zal worden 

beschreven hoe de selectie van jonge professionals, en de selectie van studenten is uitgevoerd. 

 

 3.2.1 Selectiecriteria 

In dit onderzoek hebben drie criteria een rol gespeeld bij de selectie van de respondenten. Het 

eerste criterium dat is gesteld, is gebaseerd op onderzoek over de verandering in de omgeving 

van een individu bij een overgang van studeren naar werken (Schreiner, 2000). In dit onderzoek, 

waar de verschillen tussen studenten en jonge professionals centraal staan, is bij het opzetten 

van het onderzoek rekening gehouden met de omgeving van de respondent. Om een valide 
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vergelijking te kunnen maken tussen studenten en jonge professionals zijn de kenmerken van dit 

criterium dat: studenten niet langer dan 4 maanden fulltime gewerkt hebben in een 

studiegerelateerde functie. En dat: jonge professionals langer dan 4 maanden gewerkt hebben in 

een soortgelijke functie. Het criterium van 4 maanden is afgeleid uit onderzoek naar het 

socialisatieproces van nieuwkomers, welke na vier maanden een vorm van stabiliteit vertoonden 

(Thomas en Anderson, 1998). 

 Het tweede criterium dat gesteld is in dit onderzoek heeft betrekking op de definitie van een 

jonge professional. Bij de selectie van jonge professionals is aangehouden dat alle professionals 

tot 33 jaar behoren tot de categorie jonge professional (Oolmen en Wanrooy, 1999).  

 Het derde criterium dat is gesteld, heeft betrekking op het feit dat alle respondenten een 

technische opleiding moeten volgen of reeds moeten hebben afgerond. Het doel van dit 

criterium is om te voorkomen dat de oriëntatie op arbeid van bijvoorbeeld een alfastudent wordt 

vergeleken met een bètaprofessional. Om valide uitspraken te kunnen doen over de overgang 

van studeren naar werken, is deze randvoorwaarde opgenomen in dit onderzoek.  

 Door dit onderzoek te richten op de respondenten die voldoen aan deze randvoorwaarden, 

kunnen er uitspraken gedaan worden over de verschillen tussen beide groepen. De verschillende 

kenmerken van de respondenten zijn schematisch weergegeven in tabel 3.1. 

 

 Jonge Professionals Studenten 

Benaderd via: Advies- en ingenieursbureau 

DHV 

Best Graduates 2007 

Opleidingniveau: Afgeronde HBO of  

academische opleiding 

Afrondende fase  

academische opleiding  

Opleidingsrichting: Technisch Technisch 

Werkervaring: >/= 4 maanden gewerkt in 

soortgelijke functie  

< 4 maanden fulltime gewerkt in 

studiegerelateerde functie  

Leeftijd: Niet ouder dan 33 n.v.t. 

 

Tabel 3.1 weergave kenmerken respondenten 

         

 3.2.2 Selectie jonge professionals DHV 

Bij het selecteren van de professionals van DHV is, in samenwerking met Jeroen Bos 

(Afstudeeronderzoek, Jeroen Bos, 2007), gekozen om drie van de vier business groups van DHV 

Nederland te selecteren. Uit voorgesprekken bleek namelijk dat de vierde business group 

Aviation, bestaande uit de voorheen zelfstandige organisatie NACO, dusdanig verschilt qua 

cultuur en opzet dat deze divisie de resultaten van het onderzoek waarschijnlijk zou vertekenen. 

Om die reden is deze divisie niet meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek richt zich met 

name op de professionals met een technische achtergrond in technische functies. Omdat dit 

onderscheid lastig te maken is, hebben we eerst de als ‘direct’ te boek staande werknemers 

geselecteerd. Dit zijn de werknemers die behoren tot de operationele kern, en dus degenen die 
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technische adviesdiensten verlenen aan de klant. De als indirect vermeld staande werknemers 

zijn de ondersteunende stafdiensten. Vervolgens hebben we met behulp van 

ervaringsdeskundigen een theoretische selectie gemaakt door bepaalde niet-technische 

afdelingen en functiegroepen uit de overgebleven populatie te filteren. Zo werden juridische 

adviseurs bijvoorbeeld uit de te operationaliseren populatie gehaald. Criterium daarbij was of er 

een technische achtergrond benodigd is voor het vervullen van de functie. De populatie die na 

theoretische selectie overbleef telde ruim 1300 professionals. Helemaal waterdicht is deze 

procedure niet, omdat er onder andere door administratieve onvolkomenheden en ambigue 

definities van functies in het automatiseringssysteem van DHV, bepaalde functies ook met een 

niet-technische achtergrond vervuld kunnen worden. Om dit te ondervangen, zijn zowel in de 

vragenlijst voor studenten, als in de vragenlijst voor professionals, controlevragen opgenomen 

die betrekking hebben op eerder genoemde criteria.  

 Vanuit de directie van DHV bestond de wens om het onderzoek niet onder de totale 

overgebleven populatie van 1327 technische professionals te laten plaatsvinden. Door een 

onderzoek onder de totale populatie zou het onderzoek de organisatie te zwaar belasten, en 

teveel ‘gewicht’ krijgen, zeker met het oog op een eigen breed opgezet tevredenheidonderzoek 

dat voor het najaar staat gepland, zo was de mening van de directie. In tegenstelling tot de 

enquête die is uitgezet onder de studenten, is er voor gekozen om een enkelvoudige aselecte 

steekproef te houden onder de totale overgebleven populatie van 1327. Daartoe zijn middels 

Excel, 400 ad random gekozen professionals geselecteerd. De benaderde professionals vormen 

dus 30% van de totale populatie. Van de 1327 geselecteerde technische professionals zijn geen 

exacte gegevens bekend met betrekking tot leeftijd, opleiding en geslacht, waardoor de 

representativiteit van deze steekproef niet gecontroleerd kan worden. 

 

 3.2.3 Selectie studenten Best Graduates 2007 

Het totaal aantal deelnemers aan Best Graduates 2007 bedroeg 580 studenten afkomstig van 

verschillende universiteiten in Nederland. Om de arbeidsoriëntaties van de studenten te kunnen 

vergelijken met die van de jonge professionals, is ervoor gekozen om alleen de 168 respondenten 

die aangaven een technische opleiding te volgen, te selecteren voor dit onderzoek. In 6 gevallen 

was het bij DHV bekende emailadres incorrect. Daarnaast bestond er vanuit DHV de wens om 

een aantal respondenten niet te benaderen voor dit onderzoek aangezien deze een uitnodiging 

tot deelname aan het sollicitatietraject zou doorkruisen. Op het moment van onderzoek waren 

de 10 finalisten van Best Graduates 2007 bekend, en kregen 20 door DHV geschikt bevonden 

kandidaten een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. De vragen in de enquête over de 

aantrekkelijkheid van een werkgever en de oriëntatie op arbeid, zouden door de kandidaten die 

deelnamen aan het sollicitatietraject wellicht verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Van 

deze 20 studenten die deelnamen aan het sollicitatietraject waren er 16 geselecteerd voor 

deelname in verband met hun technische achtergrond. Na overleg met de recruitmentafdeling is 

ervoor gekozen om deze 16 kandidaten niet laten deel te nemen aan dit onderzoek. Uiteindelijk 

hebben 146 technische studenten een verzoek tot deelname ontvangen. 
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 3.3 Respons 

Het totaal aantal deelnemers aan het onderzoek kwam uiteindelijk op 182, waarvan 39 

studenten en 143 professionals. Een totaal van 146 studenten die per email een verzoek tot 

deelname hebben ontvangen, en een respons van 39 vragenlijsten, maakt dat het 

responspercentage voor studenten uitkomt op 27%. Na controle van de vooraf gestelde criteria 

bleek echter dat 32 van de 39 respondenten geschikt waren om mee te nemen in de analyse. Van 

de 7 vragenlijsten die niet zijn meegenomen in de analyse gaven drie respondenten als antwoord 

op de vraag naar opleidingsachtergrond aan, geen technische opleiding te volgen. En vier 

respondenten gaven aan langer dan vier maanden fulltime werkervaring gehad te hebben in een 

relevante functie, waardoor ook deze respondenten niet voldeden aan de vooraf gestelde 

criteria. Dit betekent dat 7 vragenlijsten niet zijn meegenomen in de analyse wat maakt dat het 

relevante responspercentage uitkomt 22%. De leeftijd van de 32 studenten varieert, met een 

gemiddelde van 24,3 jaar, tussen de 22 en 27 jaar. Daarvan is 65,6 procent man en 34,4 procent 

vrouw. Alle studenten bevinden zich op het moment van onderzoek in de afrondende fase van 

een academische opleiding. 

 

 De 143 professionals die online een enquête hebben ingevuld zorgen ervoor dat het 

responspercentage hoger ligt dan bij de studenten, namelijk 36%. Na analyse bleek echter dat 13 

respondenten geen technische achtergrond, en 9 respondenten geen HBO of Academische 

opleiding hebben afgerond. Daarnaast had 1 respondent onvoldoende antwoorden ingevuld om 

de gegevens te kunnen meenemen in de berekeningen. Na controle van deze criteria bleven nog 

120 enquêtes over. Echter, doordat dit onderzoek gecombineerd is met het afstudeeronderzoek 

van Jeroen Bos (2007), is bij de selectie van de respondenten niet op leeftijd geselecteerd. Dit 

heeft als gevolg dat van de 120 professionals die voldeden aan eerder gestelde criteria, 56 ouder 

bleken te zijn dan 33 jaar. Daarnaast gaf 1 professional aan 0 jaar werkervaring te hebben. Het 

aantal professionals die uiteindelijk zijn meegenomen in de analyse komt hierdoor uit op 63. 

Wanneer dit wordt afgezet tegen de 400 professionals die zijn uitgenodigd tot deelname aan dit 

onderzoek, maakt dat het relevante responspercentage van jonge professionals uitkomt op 16%. 

De leeftijd van de 63 jonge professionals varieert, met een gemiddelde van 28,9 jaar, tussen de 

23 en 33 jaar. Daarvan is 66,7 procent man en 33,3 procent vrouw en heeft 34,9 procent een 

HBO opleiding en 65,1 procent een academische opleiding als hoogst afgeronde opleiding. 

  

3.4 Non-Respons 

Het aantal non-respons bedroeg bij jonge professionals 257 en bij de studenten 103. Een directe 

reden voor dit aantal is niet bekend. Verwacht wordt dat de volgende factoren hieraan hebben 

bij gedragen. Ten eerste, de lengte van de enquête. Een aantal respondenten hebben 

teruggekoppeld de enquête voor de professionals te lang te vinden. Ten tweede, het feit dat het 

onderzoek is uitgevoerd in juni. Dit is een maand waarin relatief meer mensen verlof nemen en 

op vakantie gaan. En ten derde, het ‘gewicht’ van het onderzoek. Het responspercentage steeg 
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aanzienlijk op het moment dat de HR directeur een laatste verzoek tot deelname verstuurde aan 

de professionals van DHV. Dit impliceert dat het gewicht van het onderzoek bij een eerste en 

tweede verzoek, niet voldoende was. 

 In een aantal gevallen was er sprake van partiele non-respons. Dit wil zeggen dat een aantal 

respondenten de enquête niet volledig hebben ingevuld, en er dus een aantal waarden 

ontbreken. Doormiddel van pairwise deletion in het statistiekprogramma SPSS, zijn bij de 

berekeningen de ontbrekende waarden niet meegenomen in de analyse. Afhankelijk van het te 

analyseren onderdeel en de ontbrekende waarden zijn de antwoorden van deze respondenten 

wel of niet meegenomen. 1 Respondent had te veel ontbrekende waarden en is zijn geheel niet 

meegenomen in de analyse (zie par. 3.3 Respons). 

. 

 3.5 Data-analyse 

De analyse die is uitgevoerd heeft als doel het bepalen van de factoren die invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie voor zowel studenten als jonge professionals. Om deze 

statistische berekening te kunnen uitvoeren is bij analyse van de data, gebruik gemaakt van het 

computerprogramma SPSS 10.1. Door het invoeren van de resultaten van de online-enquête in 

een datamatrix van SPSS konden de statistische berekeningen worden uitgevoerd. De eerste stap 

in de analyse was het berekenen van de homogeniteit van de verschillende factoren middels 

Cronbachs alpha. Zoals in paragraaf 3.3. is beschreven voldoen op één na, alle motivatoren aan 

de minimale betrouwbaarheidsgrens van α > 0.6.  

 Vervolgens zijn in SPSS een aantal berekeningen uitgevoerd om de vooraf opgestelde 

hypothesen te kunnen toetsen. In dit onderzoek is sprake van een verschilvraag, aangezien het 

gaat om de verschillen in de oriëntatie op arbeid tussen studenten en jonge professionals. Omdat 

het twee niet-gekoppelde steekproeven betreffen, waarbij de splitsingvariabele een nominaal 

karakter heeft en de testvariabele op rationiveau gemeten is, is de significantie van de verschillen 

tussen studenten en jonge professionals berekend door het uitvoeren van de t-toets (Baarde & 

De Goede, 1999). Ter controle is met behulp van Pearson’s product-momentcorrelatie, de 

verwachtte samenhang berekend tussen de leeftijd en het type respondent (student - jonge 

professional). Daarbij is een significantieniveau aangehouden van p < .05 (Baarde & De Goede, 

1999). 
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4. RESULTATEN 

 

Dit hoofdstuk is een weergave van de resultaten, naar aanleiding van de enquête die is uitgezet 

onder studenten en jonge professionals. Het beschrijven van de resultaten is verdeeld over vier 

verschillende paragrafen. Deze komen overeen met de vier verschillende onderdelen uit de 

enquête. In de eerste paragraaf zullen de resultaten met betrekking tot persoonskenmerken kort 

worden weergegeven. De tweede paragraaf gaat in op het grootste onderdeel van de enquête, 

en beschrijft de verschillen tussen studenten en jonge professionals ten aanzien van de 

motivatoren die in dit onderzoek centraal staan. De invloed van baan- en organisatiekenmerken 

op de aantrekkelijkheid van een organisatie, en de door studenten verwachte oriëntatie op 

arbeid na drie jaar werken, zullen in de laatste twee paragrafen aanbod komen. 

 

4.1 Resultaten persoonskenmerken 

Het eerste onderdeel van de enquête gaat in op de kenmerken van de respondent. 

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste resultaten weer met betrekking tot de 

persoonskenmerken van studenten en jonge professionals.  

 

 Jonge professionals Studenten 

Gemiddelde leeftijd 28,9 Jaar 24,3 Jaar 

Geslacht 67 % 

33 % 

Man 

Vrouw 

66 % 

34 % 

Man 

Vrouw 

Hoogst genoten opleiding 35 % 

65 % 

HBO 

WO 

0 % 

100 % 

HBO 

WO 

  

Tabel 4.1 Persoonskenmerken jonge professionals en studenten 

 

Ter controle zijn ook de correlaties berekend tussen, enerzijds de leeftijd, en anderzijds de het 

type respondent. Met de variabele leeftijd wordt de leeftijd van respondenten in jaren bedoeld, 

en de variabele type respondent geeft aan of een respondent behoort tot de groep studenten, 

dan wel tot de groep jonge professionals. Berekening van Pearson’s product-momentcorrelatie 

bevestigde het verwachtte positieve verband tussen variabelen leeftijd en type respondent. Dit is 

een logisch significant verband (r = .64; p < 0.01) aangezien de gemiddelde leeftijd van jonge 

professionals (28,9 jaar) hoger is dan die van studenten (24,3 jaar). Zowel de leeftijd, als het type 

respondent, zullen een samenhang vertonen wanneer een significant verschil gevonden wordt 

tussen studenten en jonge professionals. 
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4.2 Resultaten motivatoren 

De score van studenten en jonge professionals met betrekking tot de verschillende motivatoren 

zijn weergeven in tabel 4.2. Respondenten hebben op een schaal van 1 (volstrekt niet mee eens) 

tot 5 (volledig mee eens) aangegeven in hoeverre zij het eens zijn met de stellingen die 

betrekking hadden op een bepaalde factor. Van de 10 motivatoren die zijn meegenomen in de 

analyse, is in 9 gevallen geen significant verschil in de waardering tussen studenten en jonge 

professionals. Van de niet-significante verschillen tussen studenten en jonge professionals, is het 

verschil ten aanzien van het imago van een werkgever het grootst. Jonge professionals geven 

met een verschil van 0.23 (op een schaal van 1 tot 5) aan, meer waarde te hechten aan het 

imago van een werkgever dan studenten. Het kleinste verschil tussen beide doelgroepen heeft 

betrekking op behoefte aan carrière- en ontwikkelmogelijkheden. Afgerond op 2 decimalen 

geven studenten en jonge professionals op een schaal van 1 tot 5, beide een gemiddelde score 

van 4.56. 

 

 M 

studenten 

M 

jonge professional 

 

Verschil 

 

Significant 

1.Variatie in werkzaamheden 4,21 4,36 +0,15 n.s 

2.Uitdaging in werkzaamheden 4,34 4,36 +0,02 n.s 

3.Autonomie in werkzaamheden 3,76 3,92 +0,13 n.s 

4. Materiële beloning 4,00 4,09 +0,09 n.s 

5.Carriere en ontwikkeling 4,56 4,56   0,00 n.s 

6.Billijkheid beloning 4,11 4,33 +0,22 n.s 

7.Imago werkgever 3,95 4,18 +0,23 n.s 

8.Sociaal contact collega’s 4,28 4,39 +0,11 n.s 

9.Kwaliteiten leidinggevende 4,33 4,40 +0,07 n.s 

10.Arbeidsomstandigheden 3,28 3,86 +0,58 p < 0.01 

 

Tabel 4.2 Gemiddelde scores motivatoren, van studenten en jonge professionals. 

     

 Een duidelijk verschil is echter wel te herkennen bij de waardering die geven wordt ten aanzien 

van de behoefte aan goede arbeidsomstandigheden. Gemiddeld genomen hechten jonge 

professionals (m = 3,86; sd = .73) meer waarde aan de arbeidsomstandigheden dan studenten (m 

= 3.28; sd = .78). Dit verschil is significant; t = -3,50; df = 59,35; p < .01 bij tweezijdige toetsing. 

 Gezien de samenhang tussen leeftijd en type respondent heeft berekening van de product-

momentcorrelatie tussen de motivator arbeidsomstandigheden en de variabel leeftijd een zwak 

positief verband (r = 0.24; p < 0.05). Dus, hoe hoger de leeftijd van de respondent, des te meer 

waarde de respondent hecht aan de arbeidsomstandigheden op het werk. 
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4.2.1 Imago 

H1: Het imago van een organisatie heeft voor studenten meer invloed op de aantrekkelijkheid 

van een organisatie dan voor jonge professionals. 

 

 De waarde die studenten (m = 3.95; sd = .74) en jonge professionals (m = 4.17; sd = .63) 

hechten aan het imago van een organisatie, is gemeten aan de hand van drie items. Tegen 

verwachting in gaven jonge professionals aan gemiddeld meer waarde te hechten aan het imago 

van een organisatie. Bij een tweezijdige toetsing bleek dit verschil niet significant te zijn. De 

hypothese dat het imago van een organisatie voor studenten meer invloed heeft op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie dan voor jonge professionals, kan op basis van deze 

resultaten niet worden aangenomen. 

 Het is echter interessant dat jonge professionals (m = 4.21; sd = .92) op het derde item ‘ik vind 

het belangrijk dat de organisatie waar ik werk een positief imago heeft’ gemiddeld hoger scoren 

dan studenten (m = 3.84; sd = .76). Dit verschil is significant; t = -1,92; df = 53,35; p < .05 bij 

tweezijdige toetsing. 

 

 4.2.2 Beloning 

H2: De materiële factoren van beloning hebben bij studenten meer invloed op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie dan bij jonge professionals. 

 

 Met betrekking tot de motivator materiële beloning is het verschil tussen de gemiddelde 

waardering van studenten (m = 4.00; sd = .49) en jonge professionals (m = 4.09; sd = .65) te klein 

om bij een tweezijdige toetsing te spreken over een significant verschil. Deze resultaten 

bevestigen niet dat arbeidsvoorwaarden bij studenten meer invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie, dan bij jonge professionals. Hierdoor kan de hypothese dat 

studenten meer waarde hechten aan materiële beloning niet worden aangenomen. 

 Echter, een interessant  verschil is gevonden  op het item ‘ik vind het belangrijk dat mijn salaris 

marktconform is’. Jonge professionals (m = 4,56; sd = .64) geven aan meer waarde te hechten 

aan de markconformiteit van het salaris dan studenten (m = 4.03; sd = .82). Dit verschil is 

significant; t = -3,15; df = 50,73; p < .01 bij tweezijdige toetsing. Dit item (Nr.33) is na berekening 

van Cronbachs alpha, niet meegenomen in de analyse van de motivator materiële beloning (zie 

paragraaf 3.1.2).  
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H3: De immateriële factoren van beloning hebben voor jonge professionals meer invloed op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie dan voor studenten 

  

 Na berekening van Cronbachs alpha bleken de drie items ten aanzien van de motivator 

immateriële beloning niet voldoende homogeen te zijn. Dit heeft als gevolg dat er geen 

uitspraken gedaan kunnen worden over invloed van immateriële beloning op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie. 

 

 4.3.3 Carrière- en ontwikkelmogelijkheden 

H4: De mogelijkheden tot carrière en ontwikkeling binnen een organisatie hebben bij 

studenten meer invloed op aantrekkelijkheid van een organisatie dan bij jonge professionals. 

 

 Zowel studenten als jonge professionals hechten veel waarde aan carrière- en 

ontwikkelmogelijkheden binnen een organisatie, en geven beide dit kenmerk de hoogste 

waardering. Evenals studenten (m = 4,56; sd = .36) geven jonge professionals (m = 4.56; sd .59) 

op een schaal van 1 tot 5, een gemiddelde waardering 4.56. Aangezien er uiteraard geen sprake 

is van een significant verschil kan niet worden aangenomen dat de mogelijkheden tot carrière en 

ontwikkeling binnen een organisatie, bij studenten meer invloed zullen hebben op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie dan bij jonge professionals. 

 Bij het analyseren van de items die na berekening van Cronbachs alpha niet zijn meegenomen 

in de gemiddelde berekeningen van de schaal carrière- en ontwikkelmogelijkheden (zie paragraaf 

3.3.7), werd ten aanzien 1 item een significant verschil gevonden. Studenten (m = 3.87; sd = 1.02) 

scoorden bij het item ‘ik vind internationale carrièremogelijkheden belangrijk’  gemiddeld hoger 

dan jonge professionals (m = 3.14; sd = 1.33).  Dit verschil is significant; t = 2,93; df; 75,34; p < .01 

bij een tweezijdige toetsing. Hierdoor kan gesteld worden dat studenten gemiddeld meer waarde 

hechten aan internationale carrièremogelijkheden dan jonge professionals. 

 

 4.3.4 Sociaalcontact 

H5: De werkcultuur van een organisatie heeft voor jonge professionals meer invloed op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie dan voor studenten. 

 

 Het verschil in de waarde die studenten (m = 4.28; sd = .52) hechten aan sociaal contact met 

collega’s, ten opzichte van jonge professionals (m = 4.39; sd = .56), is te klein om te spreken over 

een significant verschil. Hierdoor kan niet worden aangenomen dat de werkcultuur van een 

organisatie bij jonge professionals meer invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie dan bij studenten. 
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4.3.5 Uitdaging 

H6: De invloed van uitdaging in werkzaamheden op de aantrekkelijkheid van een organisatie is 

voor studenten gelijk aan die van jonge professionals. 

 

 Zowel studenten (m = 4,34; sd = .58) als jonge professionals (m = 4.36; sd = .58) geven beide 

aan op twee decimalen (0,02) na, veel waarde te hechten aan uitdaging in werkzaamheden. Deze 

score geeft aan dat de invloed van uitdaging in werkzaamheden op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie, voor studenten vrijwel gelijk is aan die van jonge professionals. Op basis van deze 

analyse van de resultaten kan worden aangenomen dat uitdaging in de werkzaamheden, voor 

studenten evenveel invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie, als voor jonge 

professionals. 

 

 4.3.6 Afwisseling 

H7: De invloed van afwisseling in werkzaamheden op de aantrekkelijkheid van een organisatie 

is voor studenten gelijk aan die van jonge professionals. 

 

 Jonge professionals hechten gemiddeld iets meer waarde aan de variatie in werkzaamheden 

(m = 4,36; sd = .55) dan studenten (m = 4,21; sd = .54). Dit verschil van 0,15 op een schaal van 1 

tot 5, is echter niet significant.  Hierdoor kan op basis van deze resultaten, de hypothese dat 

afwisseling in de werkzaamheden, voor zowel studenten als jonge professionals, evenveel 

invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie, worden aangenomen.  

 

 4.3.7 Autonomie 

H8: Autonomie in werkzaamheden heeft bij jonge professionals meer invloed op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie dan bij studenten zonder werkervaring. 

 

 Het verschil in de waarde die studenten hechten aan autonomie in werkzaamheden (m = 3,76; 

sd = .73) en jonge professionals (m = 3,92; sd = .61) is erg klein (0,16), en bij een tweezijdige 

toetsing dan ook niet significant. Hierdoor kan niet worden aangenomen dat autonomie in 

werkzaamheden bij jonge professionals meer invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie, dan bij studenten. 

 

 4.3.8 Leiderschap 

H9: De mate van leiderschap heeft voor heeft voor jonge professionals meer invloed op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie dan voor studenten zonder werkervaring. 

 

 Bij de motivator ‘kwaliteiten leiderschap’ is het verschil tussen de gemiddelde waardering van 

studenten (m = 4.33; sd = .41) en jonge professionals (m = 4.40; sd = .50) te klein (0.03) om te 

spreken over een significant verschil. Hierdoor kan niet worden aangenomen dat de mate van 
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leiderschap bij jonge professionals meer invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie, dan bij studenten. 

 

 4.3 Resultaten baan-  en organisatiekenmerken 

In het derde onderdeel van de enquête, rank the issue, zijn de respondenten gevraagd baan- en 

organisatiekenmerken die invloed kunnen hebben op de aantrekkelijkheid van een organisatie te 

scoren op een schaal van 1 tot 10. De baan- en organisatiekenmerken die in dit onderdeel van de 

enquête zijn opgenomen, zijn de kenmerken die aansluiten op de eerder besproken motivatoren. 

De 5 baan- en organisatiekenmerken met de hoogste score zijn weergegeven in tabel 4.3. 

 

 Studenten   Jonge professionals 

1.   Uitdaging in werkzaamheden  1.   Sfeer op de werkvloer 

2/3.  Carrièremogelijkheden  2/3.  Salaris 

2/3. Ontwikkelingsmogelijkheden  2/3. Uitdaging in werkzaamheden 

4.   Sfeer op de werkvloer  4.   Afwisseling in werkzaamheden 

5.   Afwisseling in werkzaamheden  5.   Vrijheid in werkzaamheden 

 

Tabel 4.3. Top 5 aantrekkelijke baan- en organisatiekenmerken. 

 

Zowel bij studenten als bij jonge professionals is door een gelijke score, sprake van een gedeelde 

twee en derde plaats. De baan- en organisatiekenmerken uitdaging in werkzaamheden, sfeer op 

de werkvloer, en afwisseling in werkzaamheden, behoren zowel bij de studenten als bij de jonge 

professionals, tot de vijf baan- en organisatiekenmerken die het meest invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van organisatie.  

  

 4.4 Resultaten perceptie studenten 

De invloed van de overgang van werken naar studeren op de oriëntatie van arbeid is onderzocht 

door de oriëntatie van beide doelgroepen te onderzoeken. Analyse van deze gegevens wees uit 

dat, los van de factor arbeidsomstandigheden, geen noemenswaardige verschillen te herkennen 

zijn, tussen de oriëntatie op arbeid van studenten en die van jonge professionals (paragraaf 4.2; 

tabel 4.2). Naast het meten van de actuele verschillen, is ook de perceptie van de student 

onderzocht door studenten te vragen welke factor(en) hij of zij denkt na drie jaar werkervaring 

(1) meer, en (2) minder invloed zal hebben op de aantrekkelijkheid van een werkgever. De drie 

meest genoemde baan- en organisatiekenmerken zijn weergegeven in tabel 4.4 en tabel 4.5 
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Baan- of organisatiekenmerken n % 

De hoogte van het salaris 18 56 

Carrière mogelijkheden 18 56 

Balans tussen Werk-Prive 17 53 

 

Tabel 4.4. Top 3 baan- en organisatiekenmerken, volgens studenten na drie jaar werken meer 

invloed op aantrekkelijkheid organisatie. 

  

Uit tabel 4.4 blijkt dat meer dan 50% van de studenten verwacht dat na drie jaar werken (1) de 

hoogte van het salaris, (2) carrièremogelijkheden, en (3) de balans tussen werk-prive, meer 

invloed zullen hebben op de aantrekkelijkheid van een organisatie. Van de 32 studenten gaven 2 

studenten als antwoord op deze vraag, geen verschil te verwachten na drie jaar werkervaring. 

  

 

Baan- en organisatiekenmerken N % 

Imago van een organisatie 11 34 

Kwaliteit leidinggevende 7 22 

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 5 16 

 

Tabel 4.5. Top 3 baan- en organisatiekenmerken, volgens studenten na drie jaar werken minder 

invloed op aantrekkelijkheid organisatie. 

 

In vergelijking met tabel 4.4, geeft tabel 4.5 weer dat studenten verhoudingsgewijs minder vaak 

van een baan- of organisatiekenmerk denken dat deze in de toekomst minder invloed zal hebben 

op de aantrekkelijkheid van een organisatie. Ongeveer één derde van de studenten heeft deze 

verwachting bij het baan- of organisatiekenmerk ‘imago van een organisatie’. Bijna een kwart 

van de studenten noemt ‘kwaliteit van de leidinggevende’, en maar één op de zes studenten 

noemt het baan- en organisatiekenmerk ‘aandacht voor persoonlijke ontwikkeling’. Van de 32 

studenten antwoorden 12 studenten op deze vraag geen verschil te verwachten. 
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5. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

 

 5.1 Inleiding 

Dit onderzoek richt zich op de aantrekkelijkheid van een werkgever ten opzichte van technische 

studenten en technische jonge professionals. Aan de hand van een theoretische verkenning in 

hoofdstuk twee is geconcludeerd dat individu en organisatie zich tot elkaar aangetrokken voelen 

op basis van overeenkomsten. Deze aanname, welke is gebaseerd op de attraction-selection-

attrition (ASA) theorie van Schnieder (Robberson, et al., 2005; Cable en Judge, 1996; Cable en 

Judge, 1997), vormt het uitgangspunt van dit onderzoek. Vervolgens is meer concreet besproken 

hoe op basis van de person-organisation fit benadering onderzoek gedaan kan worden naar de 

aantrekkelijkheid van een organisatie. Onderzoek naar de motivatoren die ten grondslag liggen 

aan een oriëntatie op arbeid maakt het mogelijk om die baan- en organisatiekenmerken te 

benoemen die een organisatie aantrekkelijk maken, en dus getypeerd kunnen worden als 

employement inducements. Dit is gebaseerd op het uitgangspunt dat een fit tussen persoon 

(motivatoren) en organisatie (baan- en organisatiekenmerken) een organisatie aantrekkelijk 

maakt (Lievens et al, 2001).  

 Het onderzoek is uitgevoerd onder studenten aan Nederlandse universiteiten welke getypeerd 

kunnen worden als aankomende professionals, en de jonge professionals werkzaam bij advies en 

ingenieursbureau DHV. Uitgaande van de veronderstelling dat studenten en jonge professionals 

verschillen in professionale identiteit, richt dit onderzoek zich op de verschillen tussen studenten 

en jonge professionals (Cohen-Scali, 2003. De centrale vraag in dit onderzoek is: 

 

Is er een verschil in de factoren die volgens studenten invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van een werkgever, en de factoren die volgens jonge professional 

van invloed zijn? 

 

 De verwachting dat studenten qua identiteit verschillen van jonge professionals heeft geleid 

tot een aantal hypothesen. Aan de hand van een theoretische verkenning, zijn ten aanzien van 

verschillende motivatoren verwachtingen geformuleerd over de verschillen en overeenkomsten 

tussen studenten en jonge professionals. De conclusies die door auteurs verbonden werden aan 

de veronderstelling dat studenten: (1) verschillen in identiteit van jonge professionals (Cohen-

Scali, 2003), (2) leven in een andere omgeving dan jonge professionals (Schreiner, 2000), en (3) 

geen werkervaring hebben (Robinson et al, 1994), vormde de basis voor de verwachte verschillen 

en overeenkomsten tussen beide groepen.  

  Aan de hand van 9 vooraf geformuleerde hypothesen, kan een antwoord gegeven worden 

op de vraag of er een verschil zit in de factoren die volgens studenten invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van een werkgever, en de factoren die volgens jonge professionals van invloed 

zijn. Van de 9 hypothesen die in dit onderzoek getoetst zijn, werd bij 7 hypothesen een verschil 

verwacht tussen studenten en jonge professionals. De twee andere hypothesen verwachtten een 

overeenkomst tussen beide groepen. Deze hypothesen gaven een op de theorie gebaseerde 

verwachting weer over de invloed van een motivator op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie. 
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 In het vorige hoofdstuk is besproken hoe de 7 hypothesen die uitgingen van een verschil 

tussen studenten en jonge professionals niet zijn aangenomen. En de 2 hypothesen die uitgingen 

van een overeenkomst wel zijn aangenomen. Doordat studenten en jonge professionals geen 

significant andere waardering geven aan de motivatoren: (1) variatie, (2) uitdaging, (3) 

autonomie, (4) materiële beloning, (5) carrière- en ontwikkelmogelijkheden, (6) billijkheid 

beloning, (7) imago, (8) sociaal contact, en als laatste (9) de leidinggevende, is aangenomen dat 

met betrekking tot deze motivatoren, geen verschillen bestaan tussen studenten en jonge 

professionals. Aan de hand van de getoetste hypothesen, kan de centrale vraag in dit onderzoek 

beantwoord worden met de aanname dat: er tussen technische studenten en technische jonge 

professionals, geen verschillen bestaan in de factoren die invloed hebben op aantrekkelijkheid 

van een organisatie.  

 

 Hierbij moet worden opgemerkt dat deze aanname is gebaseerd op de negen hypothesen die 

in dit inderzoek getoetst zijn. Bij de bespreking van de resultaten is naar voren gekomen dat 

buiten deze negen hypothesen, wel een aantal verschillen bestaan tussen studenten en jonge 

professionals. Zowel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden, als een aantal losse items. In 

de volgende twee paragrafen zal een beargumenteerde interpretatie van de 

onderzoeksresultaten plaatsvinden. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zijn vier 

conclusies te onderscheiden. De eerste twee conclusies hebben betrekking op de overgang van 

studeren naar werken, en zullen in de paragraaf 5.2 besproken worden. De conclusies 3 en 4 

hebben betrekking op de score van studenten en jonge professionals ten opzichte van het beeld 

dat bestaat over de ‘nieuwe’ professional, en zullen besproken worden in paragraaf 5.3. Dit 

hoofdstuk sluit af met een kritische bespreking van het onderzoek.  

 

 5.2 Overgang van studeren naar werken 

Aan de hand van een theoretische verdieping is besproken hoe de omgeving van studenten 

verschilt met de omgeving van jonge professionals (Schreiner, 2000). Op basis van eerder 

onderzoek werd verwacht dat de verschillen in leefstijl en omgeving invloed zouden hebben op 

de oriëntatie op arbeid. Deze verschillen in de oriëntatie op arbeid zouden vervolgens bepalend 

zijn voor de verwachte verschillen met betrekking tot de factoren die invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie.  

 Het vergelijken van studenten en jonge professionals met betrekking tot leefstijl en omgeving 

leidde tot een aantal verwachtingen. Schreiner (2000) is één van de weinige auteurs die, gekeken 

naar de omgeving en leefstijl van studenten, een aantal duidelijke verschillen weergeeft tussen 

beide groepen. In dit onderzoek hebben twee verschillen in omgeving geleid tot het formuleren 

van een aantal toetsbare verwachtingen.  

 Het eerste verschil is gebaseerd op de constatering van Schreiner (2000) dat studenten 

gewend zijn op basis van solitaire prestaties feedback te krijgen, en bijna afgestudeerde 

studenten tijdens eerder onderzoek een voorkeur hebben uitgesproken voor een variabele 

beloning van individuele prestaties (Trank et al., 2002). Aan de hand van deze gegevens werd 

verondersteld dat studenten meer waarde zouden hechten aan een extrinsieke vorm van 

beloning, en jonge professionals meer aan een instrinsieke vorm van beloning. Deze 

verwachtingen zijn getoetst in hypothese 2 en hypothese 3. Het tweede verschil dat Schreiner 
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(2000) aangaf heeft betrekking op het gegeven dat studenten gewend zijn aan een concreet 

tijdpad van voorzienbare bevordering met daarbij duidelijk afgebakende periodes. Hoewel uit 

onderzoek van Oolman en Wanrooy (1999) is gebleken dat ontwikkeling gezien wordt als een 

belangrijke motivator van jonge professionals, werd aan de hand van dit verschil met betrekking 

tot de afbakening van ‘promotie’, verondersteld dat studenten meer waarde zouden hechten 

aan carrière- en ontwikkelmogelijkheden. Deze verwachting is gebaseerd op de veronderstelling 

dat de kenmerken van de oude baan, in het geval van studenten is er dan geen sprake van oude 

baan maar opleiding, invloed hebben op de oriëntatie op arbeid (van de Parre, 1996). Dit leidde 

tot de in hypothese 4 geformuleerde verwachting dat studenten meer waarde hechten aan 

carrière en ontwikkeling.  

 Deze feitelijke verschillen tussen studenten en jonge professionals zijn in dit onderzoek 

gekoppeld aan verwachtingen met betrekking tot de factoren die invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie. Echter, bij het bespreken van de resultaten is naar voren 

gekomen dat studenten en jonge professionals de motivatoren geen verschillende waardering 

gaven. Het verwerpen van hypothese 2, hypothese 3, en hypothese 4 leidt tot de eerste 

conclusie dat verschillen in leefstijl en omgeving niet leiden tot verschillen in de oriëntatie op 

arbeid. Hoewel Schreiner (2000) twee duidelijke verschillen weet aan te wijzen, en Van der Parre 

(1996) aangeeft dat kenmerken van de oude baan invloed hebben op de oriëntatie op arbeid, 

leidt dit voor studenten en jonge professionals niet tot een verschil in de orientatie op arbeid.  

 

Conclusie 1: Verschillen tussen studenten en jonge professionals met betrekking tot leefstijl 

en omgeving, leiden niet tot een verschil in de orientatie op arbeid. 

  

 Ten aanzien van de motivatoren autonomie, leiderschap en sociaal contact, werd verwacht dat 

jonge professionals hier meer waarde aan zouden hechten dan studenten. Doordat studenten 

nog niet fulltime werken als professional, werd verondersteld dat studenten in de praktijk nog 

geen ervaring hebben opgedaan met inperking van autonomie, slecht leiderschap, of een gebrek 

aan sociaal contact in de werkomgeving. Aan de hand van een theoretische verkenning werd 

verondersteld dat jonge professionals, eenmaal geconfronteerd met deze ervaring, een sterkere 

behoefte zouden ontwikkelen ten aanzien van deze kenmerken. Deze redenatie is gebaseerd op 

de veronderstelling dat een onvervulde behoefte, in tegenstelling tot een vervulde behoefte, een 

prikkel afgeeft en zich uit in een motivatie (Rainey, 2003). Verondersteld werd dat jonge 

professionals bij de uitoefening van hun beroep, ervaring opdoen met zowel de goede kanten als 

de slechte kanten van autonomie, leiderschap, en sociaal contact, en daardoor in sommige 

gevallen ook een onvervulde behoefte kunnen ontwikkelen.  

 Het toetsen van hypothese 5, 8, en 9 gaf duidelijk aan dat met betrekking tot deze drie 

motivatoren, er geen verschillen bestaan tussen jonge professionals en studenten. Hoewel jonge 

professionals in de praktijk ten aanzien van deze factoren meer ervaring hebben opgedaan, kan 

aan de hand van deze resultaten geconcludeerd worden dat deze ervaring geen invloed heeft op 

verschillen in oriëntatie op arbeid. De veronderstelling dat ervaring met deze kenmerken een 

onvervulde behoefte creëert, die uiteindelijk invloed heeft op de oriëntatie op arbeid en de 

ervaren aantrekkelijkheid van een organisatie, kan daarmee niet worden aangenomen. 
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Conclusie 2: Verschillen tussen studenten en jonge professionals met betrekking tot 

ervaring, leiden niet tot een verschil in de orientatie op arbeid. 

 

Interessant aan beide conclusies is dat zij zowel ingaan tegen verwachtingen van studenten zelf. 

als tegen verwachtingen uit eerdere onderzoeken (Schreiner, 2000; Cohen-Scali, 2003; Robinson 

et al, 1994). Dat studenten zelf een verschil in oriëntatie verwachten kan uit de 

onderzoeksresultaten worden afgeleid. Meer dan de helft van de studenten verwacht na drie 

jaar werkervaring meer waarde te hechten aan salaris en carrieremogelijkheden.  Kennelijk 

overheerst in de praktijk, en de literatuur, nog steeds het beeld van de student die eenmaal klaar 

is met zijn studie, de grote overgang maakt naar het ‘werkende’ leven. Het feit dat studenten en 

jonge professionals op een paar kleine verschillen na, dezelfde oriëntatie op arbeid hebben, kan 

vanuit twee invalshoeken verklaard worden.  

 De eerste is de veronderstelling dat er inderdaad sprake is van een grote overgang, maar dat 

deze overgang geen invloed heeft op de oriëntatie op arbeid en dus ook niet bepalend is voor 

een verschil in factoren die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van een organisatie. Onderzocht 

zou kunnen worden welke impact veranderingen in sociale omgeving, ritme, en vrije tijd zouden 

kunnen hebben op een individu. De overgang van studeren naar werken staat hierin centraal, 

maar zal zich dan op meer moeten richten dan alleen de oriëntatie op arbeid.  

 Een andere verklaring kan gezocht worden in de veronderstelling dat de stap van studeren 

naar werken wellicht niet meer zo groot is, en misschien wel meer wegheeft van een 

procesmatige overgang. Het is vrij normaal dat studenten zich in de eindfase fase van een studie 

richten op activiteiten die de kansen op de arbeidsmarkt vergoten. Zo zie je steeds meer 

onafhankelijke organisaties die bemiddelen in stages, internationale projecten aanbieden, en 

studenten de mogelijkheid geven bestuurservaring op te doen. Al deze activiteiten doen 

veronderstellen dat pasafgestudeerde studenten niet meer als dummy’s de arbeidsmarkt 

betreden, maar dankzij deze activiteiten een oriëntatie hebben ontwikkeld die overeenkomt met 

die van een jonge professional. 

 Interessant voor verder onderzoek is dan ook deze overgang van werken naar studeren in een 

bredere context. Welke activiteiten en ervaringen heeft een student opgedaan in zijn 

studententijd, en wat voor effect heeft dit op de procesmatige verandering in de oriëntatie op 

arbeid. Het meenemen van jongere studenten en oudere professionals in de onderzoekscontext, 

maakt het misschien mogelijk dit proces in kaart te brengen, en te onderzoeken welke factoren 

sturend zijn voor welke fase in dit proces. In een ideale situatie wordt dan ook geen vergelijking 

gemaakt tussen verschillende groepen respondenten die verkeren in verschillende fases, maar 

volgt de onderzoeker een groep respondenten gedurende deze overgang. 

 

 5.3 De huidige kenniswerker 

Zowel tijdens de studie als tijdens werk, speelt de inhoud een centrale rol. Dit komt overeen met 

de definitie van een professional als huidige kenniswerker, die beschikt over 

hooggespecialiseerde kennis en vaardigheden (Oolman en Wanrooy, 1999). Deze kennis en 

vaardigheden spelen zowel tijdens studie, als bij het uitvoeren van werk een prominente rol, en 

kunnen volgens de indeling van Van der Parre (1996) gerekend worden tot de arbeidsinhoud. 
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Omdat de motivatoren uitdaging en afwisseling gerekend worden tot kenmerken die betrekking 

hebben op de arbeidsinhoud, is in hypothese 6 en hypothese 7 verondersteld dat studenten en 

jonge professionals evenveel behoefte hebben aan deze kenmerken. Er werd uitgegaan van de 

veronderstelling dat deze overeenkomsten leiden tot dezelfde orientatie op arbeid. Met het 

aannemen van hypothese 6 en hypothese 7 kan geconcludeerd worden dat overeenkomsten 

tussen studenten en jonge professionals met betrekking tot de rol van inhoud en kennis, 

inderdaad leidt tot een gelijke oriëntatie op arbeid.  

 

Conclusie 3: Bij studenten en jonge professionals spelen inhoud en kennis een belangrijke 

rol, wat leidt tot overeenkomsten in de oriëntatie op arbeid. 

 

 Niet alleen de overeenkomsten tussen studenten en jonge professional zijn interessant, maar 

ook de wijze waarop deze bevindingen aansluiten bij eerdere onderzoeken naar de motivatie van 

professionals. Met name de karakteristieken van de ‘nieuwe’ professional sluiten op een drietal 

punten aan bij de score van studenten en jonge professional op de verschillende motivatoren. De 

eerste overeenkomst is dat zowel studenten als jonge professionals carrière- en ontwikkeling de 

hoogste waardering geven. Dit sluit aan bij de definiëring van een professional als huidige 

kenniswerker (Oolman en Wanrooy, 1999). Daarnaast is dit ook een weergave van de behoefte 

aan persoonlijke ontwikkeling, om zo employable te blijven. Dit is kenmerkend voor de relatie 

tussen een werkgever en de ‘nieuwe’ professional, die getypeerd kan worden als de uitwisseling 

van ‘performance for continuous learning and marketability’ (Sullivan, 1999, p.458). Wat ten 

tweede opvalt is dat beide groepen autonomie niet zien als één van de belangrijke motivatoren. 

Dit sluit aan bij de theorie van Gastelaars (2006) die aangeeft dat de absolute vorm van 

autonomie, en het contrast met de inlijving daarvan, een typisch kenmerk is van de ‘traditionele’ 

professional. De verschillende verantwoordelijkheden en de daarbij horende rekenschap spelen 

voor de nieuwe professional een veel belangrijkere rol. En als laatste het gegeven dat 

arbeidsomstandigheden en beloning minder hoog gewaardeerd worden dan uitdaging in de 

werkzaamheden en sociaal contact met collega’s. Hieruit volgt de veronderstelling dat zowel 

studenten als jonge professionals in hun oriëntatie op arbeid, meer intrinsiek (uitdaging en 

sociaal contact) georiënteerd zijn dan extrinsiek (arbeidsomstandigheden en beloning). Dit sluit 

aan bij de behoefte van de ‘nieuwe’ professional aan ‘meaningful work’ (Sullivan, 1999).  

 Deze drie overeenkomsten geven aan dat zowel studenten, als jonge professionals, in hun 

oriëntatie op arbeid aansluiten bij de karakteristieken van de ‘nieuwe’ professional. Dit leidt tot 

de laatste conclusie (4), waarin gesteld wordt dat een organisatie om aantrekkelijk te zijn, zich zal 

moeten aanpassen aan de behoefte van de ‘nieuwe’ professional.  

 

Conclusie 4: Om aantrekkelijk te zijn voor studenten en jonge professionals, zal een 

organisatie zich moeten aanpassen aan de behoeften van de ‘nieuwe’ professional. 

  

 Om als organisatie deze aansluiting (fit) te realiseren, zal allereerst gezocht moeten worden 

naar aansluiting bij deze behoefte aan kennis en ontwikkeling. Dit wil zeggen dat een organisatie 

moet voldoen aan de nieuwe relatie tussen werkgever en professional, waar het draait om 
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‘employability’ in ruil voor flexibiliteit en prestatie (Sullivan, 1999). Ten tweede zal een 

werkgever bewust moeten omgaan met de toenemende verantwoordelijkheden die 

professionals in de praktijk toebedeeld krijgen. Het bieden van ruimte aan professionals krijgt 

dan vorm door, als leidinggevende, de grenzen aan deze verantwoordelijkheden procesmatig te 

verleggen (Gastelaars, 2006). Als laatste zal een organisatie aansluiting moeten vinden bij wijze 

waarop studenten en jonge professionals intrinsiek gemotiveerd raken (Kessels, 2004). 

 Aansluitend hierop zou verder onderzoek zich specifiek kunnen richten op dit laatste 

onderdeel, de intrinsieke motivatie van nieuwe professionals. Hoewel duidelijk is dat meerdere 

motivatoren in de indeling van Van der Parre (1996) vallen onder de intrinsieke oriëntatie op 

arbeid, en dat beide groepen veel waarde hechten aan deze motivatoren, is nog niet geheel 

duidelijk hoe een organisatie daarop kan aansluiten. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat 

door de subjectieve aard, intrinsieke motivatie meer individu afhankelijk is dan extrinsieke 

motivatie. Wanneer duidelijk is welke factoren kenmerkend zijn voor deze intrinsieke motivatie 

en aansluiten bij de karakteristieken van de nieuwe professional, wordt het voor organisaties 

makkelijker om daarop te sturen. 

 Daarnaast is geconcludeerd dat overeenkomsten tussen studenten en jonge professionals in 

relatie tot inhoud en kennis, leiden tot overeenkomsten in de oriëntatie op arbeid. Verder 

onderzoek zou zich meer specifiek kunnen richten op deze overeenkomsten in inhoud en kennis. 

Het zou interessant zijn om te weten welke overeenkomsten bepalend zijn voor de oriëntatie op 

arbeid, en hoe deze verbanden zich kenmerken. Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de 

arbeidsmotivaties van studenten en jonge professionals. Het beschrijven en aantonen van deze 

verbanden vraagt om verder onderzoek naar de karakteristieken van student en jonge 

professional. 

 

 5.4 Kritische beschouwing onderzoek 

Deze paragraaf geeft een kritische beschouwing van het onderzoek weer. Door het bespreken 

van een aantal tekortkomingen wordt inzichtelijk wat de zwakke punten zijn in dit onderzoek en 

in hoeverre de resultaten en conclusies generaliseerbaar zijn. Eerst zal worden ingegaan op de 

wijze waarop dit onderzoek uitgevoerd door het bespreken van de betrouwbaarheid en validiteit, 

en vervolgens zal de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten besproken worden.  

 

 5.3.1 Betrouwbaarheid en validiteit 

Het meetinstrument dat is toegepast in dit onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Het 

gedeelte waarin de motivatoren aan de hand van meerdere items worden onderzocht, is 

gebaseerd op verschillende onderzoeken. Het gegeven dat meerdere stellingen gebruikt zijn, die 

in een eerder onderzoek al getoetst zijn, heeft bijgedragen aan een hoge betrouwbaarheid van 

de verschillende samengestelde schalen. Bij het ontwerpen van het meetinstrument is ook 

rekening gehouden met de validiteit van het onderzoek. De vraagstelling is aangepast aan het 

type respondent om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten en verwarring te voorkomen. De  

anonimiteit is bij deelname gegarandeerd, zowel in de begeleidende brief als in de enquête. En 

als laatste is ervoor gekozen om de verschillende vragen in verschillende delen te presenteren en 

deze vervolgens toe te lichten, om zo te voorkomen dat respondenten een vraag moeten 
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beantwoorden waarvan zij de inhoud niet begrijpen. Deze punten hebben bijgedragen aan de 

validiteit van het meetinstrument.  

 Een aantal kritische opmerkingen kunnen geplaatst worden bij het enquêteonderdeel waar 

studenten en jonge professionals gevraagd zijn naar aantrekkelijke baan- en 

organisatiekenmerken. De kleine nuance verschillen tussen motivatoren en baan- en 

organisatiekenmerken kunnen als gevolg hebben dat sommige begrippen als verwarrend worden 

ervaren. Daarnaast is deze ranking niet gemeten aan de hand van meerdere items, wat de 

betrouwbaarheid ten goede zou komen, maar aan de hand van 1 vraag. Hierdoor kan de 

homogeniteit van dit enquêteonderdeel dus niet gecontroleerd worden.   

 Een tweede punt van kritiek betreft hetzelfde enquêteonderdeel, en heeft betrekking op de 

vraag naar de perceptie van studenten. Het gaat hier om een verwachting die wordt 

uitgesproken door studenten, en niet om een feitelijke verandering in de oriëntatie op arbeid. Dit 

onderscheid wordt zichtbaar wanneer gelet wordt op de verschillen in antwoorden tussen de 

vragen die betrekking hebben op de baan en organisatiekenmerken, en de vragen die zich 

richten op de 10 motivatoren. Doordat het een geschatte verwachting van respondenten betreft, 

is dit het minst valide onderdeel van de enquête en moet deze ook als zodanig geïnterpreteerd 

worden.  

 Een derde punt van kritiek heeft betrekking op de lengte van het meetinstrument. Een aantal 

respondenten hebben aangegeven de enquête als lang te ervaren. Dit zou enige irritatie kunnen 

opwekken bij het invullen van de enquête. In hoeverre dit invloed heeft gehad op de 

beantwoording van de enquête is achteraf helaas niet vast te stellen. 

 Een laatste punt van kritiek heeft betrekking op de vergelijking die is gemaakt tussen 

studenten en jonge professionals. Door bij de selectie van de respondenten een aantal criteria te 

stellen, is voorkomen dat er een vergelijking wordt gemaakt tussen verschillende type groepen. 

Echter, doordat dit onderzoek is uitgevoerd bij twee verschillende groepen, kan niet met 

honderd procent zekerheid gesteld worden dat de fase waarin een respondent verkeerd, 

bepalend is geweest voor de verschillen/overeenkomsten in de oriëntatie op arbeid. In een 

ideale situatie beperkt het onderzoek zich tot één groep respondenten, waarbij ten aanzien van 

de verschillende levensfasen op verschillende momenten metingen verricht worden. 

  

 5.3.2 Generaliseerbaarheid 

Doordat alleen studenten met een technische achtergrond, afkomstig van alle universiteiten in 

Nederland, en technische jonge professionals, afkomstig van advies- en ingenieursbureau DHV, 

hebben deelgenomen aan dit onderzoek, werd verondersteld dat de resultaten en bevindingen 

van dit onderzoek generaliseerbaar zijn naar alle technische studenten aan een universiteit, en 

alle technische jonge professionals in de advies en ingenieursbranche. Echter, beide groepen 

respondenten tonen een aantal specifieke karakteristieken welke mogelijkerwijs invloed hebben 

op de generaliseerbaarheid van dit onderzoek. 

 Voor de technische studenten geldt dat zij allen hebben deelgenomen aan Best Graduates 

2007, en de eerste selectieronde van dit programma hebben doorstaan. Deze studenten worden 

dus ook wel gezien als de high potentials onder de bijna afgestudeerde studenten, wat maakt dat 

ondanks hun technische achtergrond, zij geen doorsnee beeld zijn van alle technische studenten 

die in de laatste fase hun studie verkeren. Bij het interpreteren van de onderzoeksgegevens moet 
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dan ook in het achterhoofd gehouden worden dat dit onderzoek is afgenomen onder studenten 

die veel ervaring hebben opgedaan in de vorm van extra activiteiten en die wellicht om die reden 

een duidelijkere oriëntatie op arbeid hebben dan de gemiddelde student. 

 Voor de technische jonge professionals geldt dat advies- en ingenieursbureaus zich kenmerken 

door hun projectmatige manier van werken (Onderzoek Arbeidsmarktimago ONRI, USP 

Marketing Consultancy, 2006). In die zin kan er vanuit gegaan worden dat, omdat het werk op 

gelijke wijze georganiseerd is, de resultaten van dit onderzoek generaliseerbaar zijn voor alle 

jonge technische professional in deze branche. Daarnaast geeft vergelijking van de 

onderzoeksresultaten met de resultaten van eerder brancheonderzoek, verassende 

overeenkomsten. Het gegeven dat jonge professionals van DHV, overeenkomstig met eerder 

brancheonderzoek, veel waarde hechten aan een positief bedrijfsimago en een marktconform 

salaris, geeft aan dat de resultaten van dit onderzoek generaliseerbaar zijn voor de gehele 

branche van advies- en ingenieurbureaus (Onderzoek Arbeidsmarktimago ONRI, USP Marketing 

Consultancy, 2006). Echter, ook DHV beschikt over een eigen interne cultuur waardoor de vraag 

belangrijk wordt, in hoeverre DHV specifieke kenmerken invloed hebben op de resultaten van dit 

onderzoek. Zo zou het ontbreken van informatie omtrent carrièrepaden en opleidingstrajecten, 

invloed gehad kunnen hebben op de grote behoefte aan carrière- en ontwikkelmogelijkheden. Bij 

het interpreteren van de gegevens moet dan ook rekening worden gehouden met het feit dat 

DHV specifieke kenmerken invloed gehad kunnen hebben op de onderzoeksresultaten.  
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6. AANBEVELINGEN 

 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de factoren die invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie. Zeker voor werkgevers in de praktijk kan deze informatie 

erg waardevol zijn. De implicaties voor de praktijk die volgen uit dit onderzoek zijn te verdelen in 

twee onderdelen. Eerst zullen op basis van de resultaten drie algemene aanbevelingen gedaan 

worden, gericht aan alle werkgevers van technische professionals. Vervolgens zullen aan de hand 

van deze drie punten een aantal concrete aanbevelingen volgen, gericht aan de organisatie waar 

dit onderzoek is uitgevoerd, advies en ingenieursbureau DHV. 

 

6.2 Aanbevelingen werkgevers advies- en ingenieursbureaus 

Dat het voor werkgevers van technische professionals belangrijk is om een aantrekkelijke 

werkgever te zijn wordt door een aantal recente studies bevestigd. In opdracht van 

branchevereniging ONRI (2006) gaf USP Management Consultancy de aanbeveling dat technische 

advies en ingenieursbureaus moeten starten met zich op de kaart te zetten als mogelijke 

werkgever. Daarbij gaven zij aan dat het imago dat door deze werkgevers neergezet moeten 

worden dient aan te sluiten bij de motivatoren (loopbaanankers) van jonge technische 

professionals (ONRI, 2006). Wanneer werkgevers van technische professionals aansluiten bij de 

behoeften van huidig en toekomstig personeel, zullen zij aan de hand van deze 

onderzoeksresultaten de volgende punten in ogenschouw moeten nemen: 

 

Tabel 6.1 Aanbevelingen werkgevers advies- en ingenieursbranche 

 

1. Er bestaan veel overeenkomsten tussen studenten en jonge professionals, wat maakt dat 

een organisatie zich naar beide groepen in hoofdzaak gelijk op kan stellen. 

2.  Zowel studenten als jonge professionals hechten het meest waarde aan (1) carrière- en 

ontwikkelmogelijkheden, (2) variatie, (3) uitdaging, (4) sociaal contact, (5) kwaliteiten 

leidinggevende.  

 

 Het eerste punt heeft betrekking op de overeenkomsten tussen studenten en jonge 

professionals. Het feit dat de oriëntatie op arbeid van een student ten aanzien van bijna alle 

motivatoren overeenkomt met die van een jonge professionals, betekent voor werkgevers dat zij 

in hoofdzaak niet hoeven te differentiëren naar groep. In veel gevallen richten grootschalige 

wervingsactiviteiten zich specifiek op een bepaalde doelgroep. Dit blijft uiteraard hetzelfde 

aangezien doelgroepen verschillen in manier waarop zij bereikt kunnen worden. Echter, de 

boodschap kan hetzelfde blijven. Om voor zowel studenten als jonge professionals een 

aantrekkelijke werkgever, te zijn hoeft men zich in de praktijk dus niet anders te gaan 

organiseren.  

 Het tweede punt heeft betrekking op de behoefte van studenten en jonge professionals en dus 

hun oriëntatie op arbeid. Om in de praktijk een aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn, zal een 

werkgever aansluiting moeten zoeken bij deze oriëntatie op arbeid. Uit de resultaten is naar 

voren gekomen dat zowel studenten als jonge professionals het meest behoefte hebben aan 
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goede carrière- en ontwikkelmogelijkheden. Met betrekking tot het uitvoeren van de 

werkzaamheden zijn variatie en uitdaging heel erg belangrijk. Daarnaast behoren ook de 

kwaliteiten van een leidinggevende, alsmede het sociaal contact tussen collega’s, tot de vijf 

belangrijkste motivatoren. Omdat studenten en jonge professionals vrijwel overeenkomen in hun 

oriëntatie op arbeid, scoren van de tien motivatoren die in dit onderzoek zijn gemeten, deze vijf 

kenmerken bij allebei de groepen het hoogst. Om als werkgever zo goed mogelijk te kunnen 

aansluiten bij de behoefte van huidige en toekomstige medewerkers zal extra aandacht besteed 

moeten worden aan deze vijf punten.  

 Daarnaast geven een aantal kleine verschillen tussen studenten en jonge professionals aan dat 

advies- en ingenieursbureaus extra aandacht moeten besteden aan een tweetal punten. Deze 

worden bevestigd door het arbeidsmarktimago onderzoek in de branche van advies- en 

ingenieursbureaus (ONRI, 2006). Uit de resultaten is naar voren gekomen dat advies- en 

ingenieursbureaus, om aan te sluiten bij de behoefte van jonge professionals, meer aandacht 

moeten besteden aan het imago van de organisatie en de marktconformiteit van het salaris. 

 

 Gelet op eerder besproken conclusies bestaat er geen best practice met betrekking tot de 

implementatie van de hieruit volgende baan- en organisatiekenmerken. Het is echter voor een 

werkgever belangrijk te beseffen dat zowel op het gebied van arbeidsinhoud (carrière- en 

ontwikkeling, variatie, afwisseling), als op het gebied van arbeidsverhoudingen (sociaal contact 

en leidinggevende), de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt. Een leidinggevende kan 

gezien worden als de schakel tussen de medewerker en het management, waarbij een 

leidinggevende het best weet hoe hij de inhoud van het werk kan laten aansluiten bij de 

medewerker. Daarnaast is het de taak van de leidinggevende om op het gebied van 

arbeidsverhoudingen, een goede werksfeer te waarborgen en medewerkers individueel te 

motiveren. Een goede leidinggevende zorgt er dan ook voor dat, wanneer daar behoefte aan is, 

medewerkers extra verantwoordelijkheden krijgen door procesmatig grenzen te verleggen, en 

weet daarnaast hoe hij medewerkers intrinsiek kan motiveren. Dit maakt dat een werkgever kan 

aansluiten op datgene wat voor een student en jonge professional zo ontzettend belangrijk is, 

namelijk de arbeidsinhoud en de arbeidsverhoudingen. 
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6.2 Aanbevelingen advies- en ingenieursbureau DHV 

De in de vorige paragraaf genoemde aanbevelingen zijn algemeen en dienen als aandachtpunten 

voor alle advies- en ingenieursbureaus. Doordat dit onderzoek is uitgevoerd in combinatie met 

een tweetal stageopdrachten, kunnen op basis van eerder beschreven conclusies ook een aantal 

concrete aanbevelingen gedaan worden aan Advies en Ingenieursbureau DHV. Tabel 5.5 noemt 4 

punten die zullen bijdragen aan de aantrekkelijkheid van DHV als werkgever. De vier 

aanbevelingen zullen elk apart worden toegelicht. 

 

Tabel 6.2 Aanbevelingen Advies en Ingenieursbureau DHV 

1. Bied medewerkers een duidelijk carrière- en ontwikkeltraject 

2. Definieer een duidelijke cultuur 

3. Versterk internationale mogelijkheden 

4. Bied leidinggevenden duidelijke handvatten 

 

 Het eerste punt heeft betrekking op het aanbieden van een duidelijk carriere- en 

ontwikkeltraject. Op dit moment biedt DHV haar medewerkers veel opleidingsmogelijkheden, die 

allen worden verzorgd vanuit het opleidinghuis. Ook zijn er bij DHV veel carrièremogelijkheden. 

De verscheidenheid aan disciplines en de internationale georiënteerheid biedt medewerkers een 

breed scala aan mogelijkheden. Met betrekking tot de te volgen opleidingen en 

carrièremogelijkheden ontbreekt het echter aan een duidelijk traject. Hoewel er veel 

mogelijkheden zijn, ligt op dit moment de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de medewerker. 

Daarbij ontbreekt het medewerkers in veel gevallen aan een duidelijk overzicht van carrière- en 

ontwikkelmogelijkheden. Het aanbieden van een gearrangeerd traject biedt medewerkers inzicht 

in de verschillende mogelijkheden, stimuleert medewerkers om deel te nemen, en is ook naar 

buiten toe een duidelijke weergave van de verschillende carrière- en ontwikkelmogelijkheden bij 

DHV. DHV heeft alles in huis om aan te sluiten bij de grootste behoefte van technische 

professionals. Het is daarin wel essentieel om dit in de vorm van een duidelijk traject zichtbaar te 

maken. 

 

 Het tweede punt heeft te maken met de behoefte van studenten en jonge professionals aan 

sociaal contact met collega’s. Beide groepen hebben aangegeven een werkgever aantrekkelijk te 

vinden wanneer er sprake is van een goede sfeer op de werkvloer. Veel medewerkers zijn van 

mening dat DHV beschikt over een unieke bedrijfscultuur. Er worden buiten werktijd veel 

activiteiten georganiseerd waarin collega’s elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten, en 

regelmatig wordt iets getypeerd als ‘typisch DHV’. Mede doordat ook de organisatiecultuur van 

DHV aan verandering onderhevig is, is niet altijd duidelijk wat die cultuur precies inhoudt. Door 

deze interne cultuur te definiëren wordt naar buiten toe zichtbaar hoe DHV aansluit bij de 

behoefte van professionals. Daarnaast biedt het definiëren van een duidelijke cultuur de 

mogelijkheid om dit proces te sturen doordat men elkaar kan aanspreken op bepaalde afspraken.

  

 Het derde punt heeft betrekking op de internationale mogelijkheden binnen DHV. Net zoals de 

bedrijfscultuur en de carrièremogelijkheden, is dit een onderbelicht organisatieaspect dat zeer 
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goed aansluit op de behoefte van studenten. Binnen sommige businessunits van DHV is 

uitzending naar het buitenland een vanzelfsprekendheid. Hoewel jonge professionals hebben 

aangegeven gemiddeld genomen niet heel veel waarde te hechten aan internationale 

carrièremogelijkheden, scoorden studenten significant hoger op dit item. Een duidelijk 

programma met betrekking tot staff-exchange sluit aan dan ook bij de behoefte van sommige 

studenten. Dit kan een onderdeel vormen van een algemeen carrièretraject, of georganiseerd 

worden als aparte module. Zolang duidelijk is wat de mogelijkheden zijn, door wie deze 

uitwisseling georganiseerd wordt en wat de daarbij horende condities zijn, zal DHV als werkgever 

goed aansluiten bij studenten en jonge professionals die een sterke behoefte hebben om zich 

internationaal te ontwikkelen. Tevens kan het versterken van internationale 

carrièremogelijkheden bijdragen aan het ontwikkelen van een positief organisatie imago. Uit 

onderzoeksresultaten bleek  dat jonge professionals hier gemiddeld veel waarde aan hechten. 

Als laatste sluit dit onderdeel goed aan op de eerder genoemde behoefte van studenten en jonge 

professionals aan duidelijke carrière- en ontwikkelmogelijkheden. 

  

 Het vierde en laatste punt heeft betrekking op de behoefte van studenten en jonge 

professionals aan bekwame leidinggevenden. Dit is logisch, aangezien een leidinggevende vaak 

een directe rol speelt tussen medewerker en organisatie. Deze aanbeveling houdt verband met 

de drie eerder beschreven punten en is ook beschreven in de vorige paragraaf. Het is de rol van 

een leidinggevende om te faciliteren in het aanbieden van baan- en organisatiekenmerken die 

aansluiten bij jonge professionals. Leidinggevenden moeten daarin bewust worden van het 

belang om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Zowel als het gaat om de sfeer tussen collega’s, 

als de eerder beschreven carrière- en ontwikkelmogelijkheden, is het aan de leidinggevende om 

een medewerker hierop te attenderen en in te stimuleren. Een leidinggevende speelt dus een 

grote rol bij de ‘fit’ tussen persoon en organisatie. Om dit proces goed te laten verlopen moeten 

leidinggevenden allereerst op de hoogte zijn van de behoefte van jonge professionals en 

studenten. Vervolgens moeten zij beschikken over de inhoudelijk kennis met betrekking tot de 

activiteiten die DHV organiseert om deze aansluiting te vinden. En als laatste zullen 

leidinggevenden getraind of gecoacht moeten worden met betrekking tot de uitvoering van deze 

aansluiting in de praktijk. Wanneer deze drie punten in de vorm van een training worden 

aangeboden aan de leidinggevenden binnen DHV, zullen leidinggevenden de ambassadeur zijn 

van de aantrekkelijke baan- en organisatiekenmerken van DHV, en zullen deze aspecten niet 

onderbelicht blijven. 
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BIJLAGE A – PAPER: VAN PUBLIEKE DIMENSIE TOT PUBLIEKE IDENTITEIT 

 

 Inleiding 

Het lijkt erop dat steeds meer organisaties zich bewust worden van hun maatschappelijke positie 

in de maatschappij (Teeuw en Noordegraaf, 2003). Zo beschrijft bijvoorbeeld een artikel in Trouw 

(4 dec 2007) dat het organisaties steeds duidelijker wordt dat milieu sells (Trouw, 4 dec 2007). 

John Koster van Nyenrode Business Univeristy, voegt hier aan toe dat: “geen enkele 

onderneming er meer omheen kan. Wie zich niet als groen presenteert, ligt eruit” (Trouw, 4 dec 

2007) . Dit heeft als gevolg dat steeds meer vragen worden gesteld bij de achterliggende 

motivatie van een organisatie om zich te oriënteren op deze publieke dimensie van dit vraagstuk. 

In dit paper zal aan de hand van verschillende auteurs, uiteengezet worden wat de verschillen 

zijn tussen enerzijds de publieke dimensie van een beleidsvraagstuk, en anderzijds de private 

organisatie die ook daadwerkelijk stuurt op een publieke identiteit. Dit paper sluit af door, DHV 

als onderzoeksorganisatie en de ‘nieuwe’ professional als onderzoeksthema, te bespreken in het 

kader van de publieke dimensie en publieke identiteit. 

 

 Publieke dimensie 

Voordat een antwoord gegeven kan worden op de vraag wat de publieke dimensie is van  het 

door DHV gevoerde beleid, is het goed om dergelijke begrippen uiteen te zetten. Het 

onderscheid publiek versus privaat lijkt in eerste instantie vrij duidelijk. Echter, de praktijk wijst 

uit dat een onderscheid in twee groepen niet makkelijk te maken is (Noordegraaf, 2003).  

Meerdere benaderingen spelen hierop in door in de publiek-privaat discussie voor te stellen als 

een continuüm, waarbij een organisatie langs een dimensie een positie inneemt (Rainey, 1991 in 

Noordegraaf, 2003). Of door te stellen dat ‘alle’ organisaties in meer of mindere mate publiek 

kunnen zijn (Bozeman, 1991 in Noordegraaf, 2003).  

 Beide benaderingen hebben veel weg van het contingentieperspectief, waarbij afhankelijk van 

de omstandigheden een organisatie publieker, dan wel privater kan worden voorgesteld. Op 

basis van deze benadering wordt, los van de discussie of een organisatie publiek of privaat is, 

aangenomen dat alle organisaties op een bepaalde manier verbonden zijn met maatschappij en 

omgeving. Deze relatie tussen organisatie en maatschappij wordt bijvoorbeeld zichtbaar 

wanneer gekeken wordt naar de wijze waarop het personeelsbeleid van een organisatie invloed 

kan hebben op haar maatschappelijke omgeving (Leisink, 2005). In dit onderzoek geldt dan ook 

het uitgangspunt dat organisaties onlosmakelijk verbonden zijn met de maatschappij waar zij in 

staan, wat maakt dat elke organisatie een publieke dimensie heeft. De vraag die hieruit volgt is 

dan dus ook niet of het beleid van een organisatie verbonden is met een publieke dimensie, 

maar wat een organisatie doet ten opzichte van deze dimensie. 

 

 Social legitimacy 

Boxal en Purcell (2003) noemen social legitimacy één van de drie kritische doelen van de human 

resource strategie van een organisatie. Naast het nastreven naar  arbeidsproductiviteit en 
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organisatieflexibiliteit speelt ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een organisatie 

een belangrijke rol (Boxall en Purcell, 2003). Ook deze veronderstelling komt voort uit de 

gedachte dat organisaties opereren in een maatschappelijk context, wat in dit geval betekent dat 

zij gebruik maken van de human resources die voortkomen uit deze maatschappij. Dit heeft als 

gevolg dat een organisatie zich bewust moet zijn van zijn positie/rol in de maatschappij. Deze 

verantwoordelijkheden worden door Boaxall en Purcell (2003) in navolging van Elkington (1997) 

beschreven aan de hand van drie bekende domeinen, te weten: people, profit, planet. Wanneer 

organisaties rekening houden met de maatschappelijke legitimiteit van een (hr)beleidsvraagstuk, 

en gehoor geven aan deze verantwoordelijkheden geven zij dus eigenlijk invulling aan de 

publieke dimensie van een bepaald vraagstuk.   

 

 Multiple goals 

Interessant aan deze discussie is de vraag in hoeverre een doel als social legitimacy conflicteert 

met andere organisatie doelen. Rainey (2003) geeft aan dat een organisatie in de praktijk 

meerdere doelen heeft, waarbij meerdere doelen vaak een onderlinge strijd kunnen vormen. 

‘Maximizing one goal takes away from another goal’ (Rainey, 2003, p.131). Een duidelijk 

voorbeeld hiervan is de keuze voor enerzijds lange termijn doelen, en anderzijds de korte termijn 

doelen. Maar ook een doel als social legitimacy kan in schaarsere tijden conflicteren met 

bijvoorbeeld het winstoogmerk van een organisatie. De vraag is dus niet alleen of organisaties 

invulling geven aan deze publieke dimensie. Hoe organisaties omgaan met deze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, ten opzichte van andere organisatiedoelen, speelt ook 

een belangrijke rol.  

 In sommige gevallen zal invulling geven aan de publieke dimensie bijdragen aan hogere doelen, 

en in andere gevallen zal deze hiërarchische koppeling van doelen weer minder duidelijk zijn, en 

kunnen we spreken over multiple goals (Rainey, 2003). Het feit dat een maatschappelijk 

verantwoord beleid bijdraagt aan de reputatie van een organisatie maakt dat social legitimacy in 

sommige gevallen een duidelijke meerwaarde oplevert (Boxall en Purcell, 2003). Het zal 

ongetwijfeld voorkomen dat maatschappelijk verantwoord beleid wordt ingezet als instrument, 

en niet als zijnde een hoger doel. Zeker met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is de 

kans groot dat organisaties veel zullen doen om hun reputatie hoog te houden, en een ‘employer 

of choice’ te worden. Het zal echter altijd lastig blijven om op afstand te bepalen of een 

organisatie echt een maatschappelijk verantwoord beleid voort, en dus een balans weet te 

vinden in meerdere organisatie doelen en hierop weet te sturen, of dat een organisatie social 

legitimacy enkel gebruikt als marketing tool. 

 

 Publieke identiteit 

Door te kijken naar de identiteit van een organisatie kan wellicht een concreter antwoord 

gegeven worden op de vraag hoe een organisatie om kan gaan met de publieke dimensie van 

bijvoorbeeld een beleidsvraagstuk. Het onderscheid tussen de organisatie die zegt 

maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijk te vinden, en de organisatie waar 
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maatschappelijke verantwoordelijkheid daadwerkelijk een grote rol speelt, zou zichtbaar moeten 

worden door te kijken naar de identiteit van een organisatie. Volgens Noordegraaf & Teeuw 

(2003) kunnen organisaties worden ingedeeld langs twee verschillende dimensies. Door bij 

organisaties enerzijds te kijken naar de formele kenmerken van een organisatie (publiek of 

privaat) en anderzijds te kijken naar de identiteit van een organisatie (publiek of privaat), 

ontstaat een kwadrant van organisatorische posities. Dit wil zeggen dat een private organisatie, 

best een meer publieke identiteit zou kunnen aannemen.  

 Steeds meer private organisaties geven gehoor aan deze publieke dimensie. Een duidelijk 

voorbeeld hiervan is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) (Noordegraaf en Teeuw, 

2003). Deze verandering in identiteit, waarbij organisaties meer teleologischer, holistischer, 

dynamischer, en/of horizontaler opereren, kan volgens Noordegraaf en Teeuw (2003) gezien 

worden als een vermaatschappelijking van het identiteitsbesef. Wat dus betekent dat private 

organisaties in de praktijk vaker rekening houden met de publieke dimensie door een meer 

publieke identiteit aan te nemen. 

 Zoals eerder al is beschreven is het niet de vraag of een organisatie te maken heeft met een 

publieke dimensie, maar de vraag hoe zij daar vervolgens mee omgaat. De identiteit van een 

organisatie geeft in die zin een indicatie hoe een organisatie omgaat met de publieke dimensie. 

Het sturen op meerdere organisatiedoelen om de maatschappelijk legitimiteit te vergroten, zoals 

door Rainey (2003) is beschreven, kan in die zin ook gezien worden als het sturen op een meer 

publieke identiteit. 

 

 Identiteit van DHV 

Hoewel DHV gezien kan worden als een private organisatie, neemt zij in sommige opzichten wel 

degelijk een publieke identiteit aan. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) waar DHV zowel intern als extern (in de vorm van een 

adviesgroep) veel waarde aan hecht. Ook de wijze waarop zij in een mission statement opnemen, 

een ‘.. duurzame ontwikkeling van leefomgeving’ na te streven, zegt iets over hetgeen DHV wil 

uitdragen. Meer concreet is de wijze waarop de directie van DHV stuurt aan de hand van general 

business principles. Door middel van een Business Integrity Management System (BIMS) stuurt 

DHV op de integriteit in het handelen van DHV medewerkers. Dit is een steeds populairder 

wordende methode, om als organisatie daadwerkelijk op meerdere doelen te kunnen sturen 

(Rainey, 2003). 

 Van buiten gezien komt DHV absoluut over als een private organisatie met een publieke 

identiteit. Wat wil zeggen dat DHV zeker oog heeft voor de maatschappelijke omgeving waar zij 

zich in beweegt. In sommige gevallen is dit heel duidelijk zichtbaar als het gaat om het steunen 

van goede doelen, of het opzetten van solidaire acties. En in andere gevallen is het moeilijk te 

achterhalen in hoeverre een ‘maatschappelijk verantwoord’ statement vanuit de directie ook 

daadwerkelijk de hele organisatie bereikt, en dus echt bijdraagt aan een meer publieke identiteit. 

 Om een valide uitspraak te kunnen doen over de identiteit van DHV zal deze eerst intern 

onderzocht moeten worden. Echter, met een redelijke zekerheid kan gesteld worden dat DHV als 
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organisatie de publieke dimensie erg serieus neemt. Dit gezien de verschillende acties die naar 

de maatschappij toe worden ondernomen, en de wijze waarop MVO een belangrijke rol speelt 

binnen DHV. Of deze wijze van sturen op een meer publieke identiteit succesvol is, zal verder 

onderzoek moeten uitwijzen.  

 

 Publieke dimensie en de nieuwe professional 

In een samenleving waarbij veiligheid niet meer gezocht wordt in life-time employment, maar in 

eigen ontwikkeling en employability, is het voor organisaties belangrijk om rekening te houden 

met deze verandering in behoefte. Daarnaast maakt een organisatie gebruikt van de human 

resources die zich in een maatschappij hebben ontwikkeld, en zal daar dus ook verantwoord mee 

om moeten gaan (Boxall en Purcell, 2003). De verschuiving van job security naar employability, 

waarbij leren en ontwikkeling een steeds grotere rol gaan spelen, is ook zichtbaar in literatuur 

waar gesproken wordt over een verschuiving van ‘traditionele’ naar ‘grensloze’ carrière (Sullivan, 

1999; Arthur et al, 2005). Bij deze nieuwe vorm van carrière kan het psychologische contract 

omschreven worden als een uitwisseling van ‘performence for continuous learning and 

marketability’ (Sullivan, 1999, p. 458). 

 In tijden van een krappe arbeidsmarkt lijkt het voor organisaties bijna noodzakelijk om toe te 

komen aan deze nieuwe behoefte van ‘continuous learning and marketability’. Waneer je als 

organisatie hier immers niet aan voldoet, ben je niet aantrekkelijk genoeg en zal het lastig 

worden om gekwalificeerd personeel te werven. Het is echter interessant om je af te vragen of 

organisaties voldoende stilstaan bij deze ontwikkeling en bewust beleid voeren ten aanzien van 

deze publieke dimensie, of dat organisaties enkel hun secundaire arbeidsvoorwaarden 

aanpassen om zo aantrekkelijk te kunnen zijn voor de nieuwe professional. Neemt de organisatie 

de maatschappelijke verantwoordelijkheid door zich in te zetten voor de employability van 

medewerkers? Ook al heeft dit als gevolg dat medewerkers wellicht sneller een andere baan 

zullen vinden. De wijze waarop organisaties omgaan met, en proberen te sturen op verschillende 

organisatie doelen, zegt iets over de identiteit van een organisatie, en dus hoe serieus zij omgaan 

de publieke dimensie van een vraagstuk.  

 Het zal altijd lastig blijven om van buitenaf een organisatie hierop te beoordelen, zeker gezien 

de onbekende achterliggende argumenten. Daarnaast kan men het organisaties niet kwalijk 

nemen maatschappelijk verantwoord beleid te voeren ten gunste van een goede reputatie. 

Uiteindelijk valt toch te verwachten dat de organisatie die zich op meerdere dimensies aanpast 

aan de behoefte van de nieuwe professional, en ten opzichte van deze publieke dimensie 

daadwerkelijk een publieke identiteit aanneemt, juist voor de jonge professionals de meest 

aantrekkelijke organisatie zal zijn. 
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BIJLAGE B – E-MAIL: PROFESSIONALS DHV, STUDENTEN BEST GRADUATES 
 

MAIL 1: Best Graduates 2007 

 

Beste BestGraduates, 

 

Op dit moment zitten jullie in de laatste fase van je studie, en staan jullie op het punt de overstap te 

maken naar een fulltime baan. Omdat DHV studenten ziet als een belangrijke doelgroep heb ik 

Bart Verboom gevraagd zijn afstudeeronderzoek te richten op de factoren die invloed hebben op 

de aantrekkelijkheid van een organisatie. Om als organisatie aantrekkelijk te zijn, is het goed om te 

weten wat jullie belangrijk vinden in je eerste baan en welke behoeften jullie hebben ten aanzien 

van werk. Om die reden wil ik je vragen deel te nemen aan het onderzoek door bijgevoegde 

enquête in te vullen. Het betreft een elektronische Internet enquête die start door te klikken op deze 

link: 

 

http://www.thesistools.com/?qid=32916&ln=eng 

 

Anonimiteit wordt bij deelname aan de enquête gegarandeerd. Het invullen van de enquête zal 

ongeveer 10 minuten in beslag nemen. De resultaten van het onderzoek zullen worden verwerkt in 

een afstudeerscriptie. Deze zal na goedkeuring door de examencommissie van de Utrechtse 

School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap openbaar worden gemaakt. Deelnemers aan de 

enquête die geïnteresseerd zijn in de resultaten kunnen dit ook kenbaar maken via onderstaand e-

mail adres. Geïnteresseerden zullen dan te zijner tijd een elektronische versie van de scriptie 

ontvangen. Voor overige vragen kunnen jullie ook altijd e-mailen. 

 

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, 

 

Koos Gloudemans  

DHV - Recruitment en Arbeidsmarktcommunicatie 

 

Bart Verboom 

UU - Student Strategisch Human Resource Management 

 

 

Contactadres voor informatie en resultaten: 

bart.verboom@dhv.nl 

Gelieve niet op deze e-mail te reageren via de 'reply all' knop.  
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MAIL 2: Best Graduates 2007 

 

Betreft: Herinnering Enquête DHV – Best Graduates  

 

Beste BestGraduates, 

 

Een week geleden ontving je van ons een e-mail met de vraag om mee te werken aan een 

afstudeeronderzoek. Wanneer je dit reeds gedaan hebt willen wij je hiervoor vriendelijk bedanken 

en mag je deze e-mail als niet verzonden beschouwen. Wanneer je echter nog niet hebt 

deelgenomen aan het onderzoek vragen wij je hierbij nogmaals om je medewerking. Het komt de 

betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek ten goede wanneer zoveel mogelijk studenten 

participeren. Het betreft een enquête die ingaat op de factoren die voor jullie invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van een werkgever. Deze elektronische Internet enquête start door te klikken op 

volgende link: 

 

http://www.thesistools.com/?qid=32916&ln=eng 

 

Anonimiteit wordt bij deelname aan de enquête gegarandeerd, en het invullen van de enquête zal 

ongeveer 10 minuten in beslag nemen. De resultaten van het onderzoek zullen worden verwerkt in 

een afstudeerscriptie. Deze zal na goedkeuring door de examencommissie van de Utrechtse 

School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap openbaar worden gemaakt. Deelnemers aan de 

enquête die geïnteresseerd zijn in de resultaten kunnen dit ook kenbaar maken via onderstaand e-

mail adres. Geïnteresseerden zullen dan te zijner tijd een elektronische versie van de scriptie 

ontvangen. Voor overige vragen kunnen jullie ook altijd e-mailen. 

 

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, 

 

Koos Gloudemans  

DHV - Recruitment en Arbeidsmarktcommunicatie 

 

Bart Verboom 

UU - Student Strategisch Human Resource Management 

 

 

Contactadres voor informatie en resultaten: 

bart.verboom@dhv.nl 
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MAIL 3: Best Graduates 2007 

 

Betreft: Laatste Herinnering Enquête - Best Graduates 

 

Beste BestGraduates, 

 

In de afgelopen weken heeft een gedeelte van jullie meegewerkt aan het onderzoek naar de 

aantrekkelijkheid van een werkgever. Wij willen alle respondenten hierbij vriendelijk bedanken voor 

het invullen van onze enquête. Deze e-mail is bedoeld om iedereen die wellicht nog wilde meedoen 

aan het onderzoek – maar dat nog niet gedaan heeft – er aan te herinneren dat deze week de 

laatste week is dat het onderzoek loopt. Het is tot zaterdag 30 juni mogelijk om de enquête in te 

vullen. Het betreft een enquête die ingaat op de factoren die voor jullie invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van een werkgever. Deze elektronische Internet enquête start door te klikken op 

volgende link: 

 

http://www.thesistools.com/?qid=32916&ln=eng 

 

Anonimiteit wordt bij deelname aan de enquête gegarandeerd, en het invullen van de enquête zal 

ongeveer 10 minuten in beslag nemen. De resultaten van het onderzoek zullen worden verwerkt in 

een afstudeerscriptie. Deze zal na goedkeuring door de examencommissie van de Utrechtse 

School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap openbaar worden gemaakt. Deelnemers aan de 

enquête die geïnteresseerd zijn in de resultaten kunnen dit ook kenbaar maken via onderstaand e-

mail adres. Geïnteresseerden zullen dan te zijner tijd een elektronische versie van de scriptie 

ontvangen. Voor overige vragen kunnen jullie ook altijd e-mailen. 

 

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, 

 

Koos Gloudemans  

DHV - Recruitment en Arbeidsmarktcommunicatie 

 

Bart Verboom 

UU - Student Strategisch Human Resource Management 

 

 

Contactadres voor informatie en resultaten: 

a.b.verboom@students.uu.nl 
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MAIL 1: Professionals DHV 

 

Beste DHV’ers, 

 

Op dit moment lopen wij – Bart Verboom en Jeroen Bos –  stage binnen DHV, in het kader 

waarvan wij onder andere ondersteuning verlenen bij een Executive Development Project waarin 

het topmanagement van DHV werkt aan strategieën ten aanzien van de huidige en toekomstige 

arbeidsmarkt. Daarnaast voeren wij voor onze studie Strategisch Human Resource Management 

aan de Universiteit Utrecht een afstudeeronderzoek uit binnen DHV, waarbij wij onderzoek doen 

naar enerzijds de aantrekkelijkheid van organisaties en anderzijds het commitment van 

professionals. Daartoe ondervragen wij de aankomende professionals: de studenten die een 

technische studie doen en een willekeurige selectie van huidige DHV  professionals met een 

technische achtergrond. Wij voeren dit onderzoek uit in nauwe samenwerking met het HR Shared 

Service Center.  

 

Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van wat professionals bindt en boeit binnen een 

organisatie. Daarbij gaan wij in op de persoonlijke waardes van professionals die hiermee 

samenhangen. Vandaar dat wij zeer geïnteresseerd zijn in de motivaties en waarden die jij als 

professional hebt! 

 

Wij willen je dan ook vragen om mee te doen aan het onderzoek door de bijgevoegde enquête in te 

vullen. Het betreft hier een elektronische internetenquête die start door te klikken op deze link:  

 

http://www.thesistools.com/?qid=32876&ln=eng 

 

Deelname aan de enquête komt de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek ten goede. 

De enquête zal bovendien geheel anoniem worden afgenomen en het invullen zal ongeveer 15 

minuten in beslag nemen.  

De resultaten van het onderzoek zullen worden verwerkt in een afstudeerscriptie. Voor verdere 

vragen kun je e-mailen naar ons DHV e-mailadres. 

 

Bij voorbaat dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bart Verboom 

Jeroen Bos 

 

P.S.: Gelieve niet op deze e-mail te reageren via de 'reply all' knop.  
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MAIL 2: Professionals DHV 

Beste DHV’er, 

Een week geleden ontving je van ons een e-mail met de vraag om mee te werken aan ons 

afstudeeronderzoek. Wanneer je dit reeds gedaan hebt willen wij je hiervoor vriendelijk 

bedanken en mag je deze e-mail als niet verzonden beschouwen. Wanneer je echter nog niet 

hebt deelgenomen aan het onderzoek vragen wij je hierbij nogmaals of je wilt deelnemen. Het 

komt de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek immers ten goede wanneer zoveel 

mogelijk professionals meewerken.  

 

Het betreft een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van organisaties en de commitment van 

professionals. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van wat professionals bindt en boeit 

binnen een organisatie. Daarbij zal er worden ingegaan op persoonlijke waardes die hiermee 

samenhangen. Vandaar dat wij zeer geïnteresseerd zijn in de motivaties en waarden die jij als 

professional hebt! 

 

Deelnemen aan het onderzoek kan door de bijgevoegde enquête in te vullen. Het betreft hier een 

elektronische internetenquête die start door te klikken op deze link:  

 

http://www.thesistools.com/?qid=32876&ln=eng 

 

 

De enquête zal geheel anoniem worden afgenomen en het invullen zal ongeveer 15 minuten in 

beslag nemen. De enquête zal bovendien nog tot en met … juni online staan. Wij verzoeken jullie 

dan ook vriendelijk om uiterlijk …juni aan het onderzoek deel te nemen. De resultaten van het 

onderzoek zullen worden verwerkt in een afstudeerscriptie. Voor verdere vragen kun je e-mailen 

naar ons DHV e-mailadres. 

Bij voorbaat dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bart Verboom 

Jeroen Bos 

P.S.: gelieve niet op deze e-mail te reageren via de 'reply all' knop.  
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MAIL 3: Professionals DHV 

Beste DHV’ers, 

 

In de afgelopen weken heeft een gedeelte van jullie meegewerkt aan onze 

afstudeeronderzoeken aan de Universiteit Utrecht. Wij willen alle respondenten hierbij 

vriendelijk bedanken voor het invullen van onze enquête. Deze e-mail is bedoeld om iedereen 

die wellicht nog wilde meedoen aan het onderzoek – maar dat nog niet gedaan heeft – er aan te 

herinneren dat het vandaag de laatste dag is dat het onderzoek loopt. Het is nog de gehele dag 

mogelijk om de enquête in te vullen. 

 

Het betreft een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van organisaties en de commitment van 

professionals. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van wat professionals bindt en boeit 

binnen een organisatie. Daarbij zal er worden ingegaan op persoonlijke waardes die hiermee 

samenhangen. Vandaar dat wij zeer geïnteresseerd zijn in de motivaties en waarden die jij als 

professional hebt! 

 

Deelnemen aan het onderzoek kan door de bijgevoegde enquête in te vullen. Het betreft hier een 

elektronische internetenquête die start door te klikken op deze link:  

 

http://www.thesistools.com/?qid=32876&ln=eng 

 

De enquête zal geheel anoniem worden afgenomen en het invullen zal ongeveer 15 minuten in 

beslag nemen. De resultaten van het onderzoek zullen worden verwerkt in een afstudeerscriptie. 

Voor verdere vragen kun je e-mailen naar ons DHV e-mailadres. 

Bij voorbaat dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bart Verboom 

Jeroen Bos 

P.S.: gelieve niet op deze e-mail te reageren via de 'reply all' knop.  
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BIJLAGE C – ENQUÊTE: PROFESSIONALS DHV, STUDENTEN BEST GRADUATES 
 

Deze enquête is onderdeel van een onderzoek naar factoren die invloed hebben op enerzijds de aantrekkelijkheid van 

organisaties en anderzijds het commitment van professionals. De enquête is opgedeeld in verschillende onderdelen 

die ieder een ander onderwerp zullen behandelen (S/P). De vragen zullen betrekking hebben op persoonlijke 

gegevens, professionele motivaties, aantrekkelijkheid van een werkgever en commitment ten aanzien van organisatie 

en vakgebied (P). De vragen zullen betrekking hebben op persoonlijke gegevens, bestuurs- en werkervaring, 

motivaties ten aanzien van werk en de factoren die invloed hebben op de aantrekkelijkheid van een organisatie (S). 

 

Vergeet na het invullen van de enquête niet op de 'verstuur enquête'-knop te drukken. Wij willen je bij voorbaat 

bedanken voor deelname aan het onderzoek (S/P). 

 

 (S/P) DEEL 1: ALGEMENE VRAGEN  
 

 

   1. 

(S/P) 
   Wat is uw leeftijd?  

   
   

 
-

 

 

   2. (P)    Wat is uw geslacht?  

   

   

 Man 

 Vrouw 

 

 

   3.  (P)    Wat voor soort opleiding heeft u gevolgd?  

   

   

 Technisch 

 Bedrijfskundig / Economisch 

 Juridisch 

 

  
 

 

   4. (P)    Wat is uw hoogst genoten opleiding?  

   

   

 

 LBO 

 MBO 

 HBO 

 WO 

 

 

   5. (P)    Bent u na uw studie gelijk fulltime gaan werken in een aan uw studie gerelateerde functie?  

   

   

 

 Ja 

 Nee 

 



 
74 VAN STUDENT NAAR JONGE PROFESSIONAL 

 

   6. (P)    Hoeveel jaar bent u werkzaam bij DHV?  

   
   

 
-

 

 

   7. (P)    Hoeveel jaar bent u werkzaam in uw functie?  

   
   

 
-

 

 

   8. (P)    Hoeveel jaar bent u werkzaam in uw vakgebied?  

   
   

 
-

 

 

   9. (P)    Bij welke Business Groep bent u werkzaam?  

   

   

 

 Water 

 Ruimte en Mobiliteit 

 Bouw en Industrie 

 NACO 

 

 

   10. (S) 
 

Wat voor soort opleiding volg je?  

   

   

 

 Technisch 

 Bedrijfskundig / Economisch 

 Juridisch 

 Anders 

 

 

   11. (S)    Ben je van plan om na je studie gelijk in een fulltime gaan werken?  

   

   

 

 Ja 

 Nee 

 

 

 (S) 

 BESTUURS- EN WERKERVARING 

Deze vragen worden gesteld om te bepalen of ervaring invloed heeft op jouw behoeften en voorkeuren 

ten aanzien van werk.  
 

 

   12. (S)    Heb je bestuurservaring?  

   

   

 

 Ja (ga door naar vraag 6) 

 Nee (ga door naar vraag 7) 
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   13. (S)    Van wat voor soort vereniging zat je in het bestuur?  

   

   

 Studentenvereniging 

 Studievereniging 

 Sportvereniging 

 Anders 

 

 

   14.  

(S) 
   Heb je fulltime werkervaring?  

   

   

 

 Ja (ga door na vraag 8) 

 Nee (ga door naar vraag 11) 

 

 

   15. (S)    Toonde deze functie overeenkomsten met het vakgebied van je studie?  

   

   

 

 Ja 

 Nee 

 

 

   16.  

(S) 
   Wat was het niveau van deze functie?  

   

   

 

 MBO 

 HBO 

 WO 

 

 

   17. (S)    Hoelang heb je achtereenvolgens fulltime gewerkt?  

   

   

 

 < 2 maanden 

 2-4 maanden 

 4-6 maanden 

 > 6 maanden 

 

 

 

 

DEEL 2: MOTIVATIES  

Dit gedeelte van de enquête heeft betrekking op de voorkeuren en behoeften die jij hebt ten aanzien van 

je toekomstige werksituatie (S). 
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De volgende stellingen hebben te maken met de inhoud van het werk (S). De volgende stellingen gaan in op waarden die te 

maken hebben met de inhoud van de werkzaamheden die je als professional uitvoert (P). Geef bij elke stelling aan in welke 

mate je het er mee eens bent. De schaal kent de volgende waarden: 

 

- volstrekt niet mee eens 

- grotendeels niet mee eens 

- noch mee eens, noch mee oneens 

- grotendeels mee eens 

- volledig mee eens  

  

18 (S/P) 

19 (S/P) 

20 (S/P) 

21 (S/P) 

22 (S/P) 

23 (S/P) 

24 (S/P) 

25 (S/P) 

26 (S/P) 

27 (S/P) 

28 (S/P) 

29 (S/P) 

30 (S/P) 

31 (S/P) 

32 (S/P) 

33 (S/P) 

34 (S/P) 

35 (S/P) 

36 (S/P) 

 

  
 Volstrekt niet mee eens           Volledig mee 

eens  

Ik vind het belangrijk dat ik variatie heb in mijn werk.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat eenvoudige en moeilijke 

werkzaamheden zich afwisselen.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat ik verschillende taken heb in mijn 

functie.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat ik niet de hele dag hetzelfde soort 

taken uitvoer.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn werkzaamheden van elkaar 

verschillen.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn werk vraagt om nieuwe ideeën.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat werk mij uitdaagt.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn werk me niet te gemakkelijk 

afgaat. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hecht in hoge mate belang aan het uitvoeren van zelfstandig 

werk.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hecht veel waarde aan het bepalen van de inhoud van mijn 

werkzaamheden.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat ik mijn werkzaamheden naar eigen 

inzicht kan organiseren.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk om mijn werktempo zelf te kunnen 

bepalen.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het vervelend als andere mensen beslissingen nemen 

over de wijze waarop ik mijn werk uitvoer.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn werkzaamheden niet te sterk 

geformaliseerd zijn.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat de inhoud van mijn werk vastligt in 

een werkbeschrijving.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ervaar het als storend wanneer ik in mijn werkzaamheden in 

aanraking kom met veel regels en voorschriften.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk om mij te kunnen specialiseren in 

bepaalde aspecten van mijn professie.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn werkzaamheden een hoge mate 

van specialisatie hebben.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn specialisatie is ook buiten mijn huidige organisatie 

bruikbaar.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zie mijzelf als een specialist in mijn vakgebied.   
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37 (S/P) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende stellingen gaan in op waarden die te maken hebben met de organisatiecontext waarin je je als professional 

bevindt. Geef bij elke stelling aan in welke mate je het er mee eens bent. De schaal kent de volgende waarden: 

 

- volstrekt niet mee eens 

- grotendeels niet mee eens 

- noch mee eens, noch mee oneens 

- grotendeels mee eens 

- volledig mee eens  

 

38 (S/P) 

39 (S/P) 

40 (S/P) 

41 (S/P) 

42 (S/P) 

43 (S/P) 

44 (S/P) 

45 (S/P) 

46 (S/P) 

47 (S/P) 

48 (S/P) 

49 (S/P) 

50 (S/P) 

51 (S/P 

 

   Volstrekt niet mee eens Volledig mee eens  

Ik vind het belangrijk dat ik veel verdien.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn prestaties voldoende beloond worden 

in mijn werk.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat ik ten opzichte van mijn collega’s 

voldoende verdien.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn salaris marktconform is.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk om door te kunnen groeien binnen een 

organisatie.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind internationale carrièremogelijkheden belangrijk.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat een organisatie mogelijkheden biedt voor 

promotie.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat een organisatie mij mogelijkheden biedt 

voor persoonlijke ontwikkeling.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat een organisatie mij de mogelijkheid biedt 

om trainingen of opleidingen te volgen.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat de inspanningen die ik lever in verhouding 

staan tot de beloning die ik daarvoor ontvang.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat de inspanningen die mijn collega’s leveren 

in verhouding staan tot de beloning die zij daarvoor ontvangen.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat de organisatie waar ik werk een goede 

reputatie heeft.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat de organisatie waar ik werk succesvol.   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat de organisatie waar ik werk een positief 

imago heeft.   
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De volgende stellingen hebben betrekking op de sociale omgeving van een professional. Geef bij elke stelling aan 

in welke mate je het ermee eens bent. De schaal kent de volgende waarden: 

 

- volstrekt niet mee eens 

- grotendeels niet mee eens 

- noch mee eens, noch mee oneens 

- grotendeels mee eens 

- volledig mee eens  

 

52 (S/P) 

53 (S/P) 

54 (S/P) 

55 (S/P) 

56 (S/P) 

57 (S/P) 

58 (S/P) 

59 (S/P) 

60 (S/P) 

61 (S/P) 

62 (S/P) 

63 (S/P) 

64 (S/P) 

65 (S/P  

 

66 (S/P) 

 

   Volstrekt niet mee eens Volledig mee eens  

Ik vind het belangrijk dat ik bij het uitvoeren van mijn 

werk kan rekenen op steun van mijn collega’s.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat collega’s elkaar op een 

afdeling aanmoedigen om goed werk te leveren.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat ik met problemen in mijn 

werk bij collega’s kan aankloppen.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hecht veel waarde aan collegialiteit op het werk.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn collega’s mijn 

individuele prestaties waarderen.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn leidinggevende aandacht 

heeft voor mijn persoonlijke ontwikkeling.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn manager mij vrijheid 

geeft met betrekking tot de invulling van mijn taken.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk vertrouwen te kunnen hebben in 

mijn direct leidinggevende.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn direct leidinggevende 

goed communiceert met zijn medewerkers.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat mijn leidinggevende mij 

voldoende coacht ten aanzien van mijn carrière.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat een leidinggevende mijn 

prestaties beloont.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat ik ongestoord kan werken.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind een goede balans tussen werk en privé 

belangrijk.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het belangrijk dat de werkdruk niet hoog is.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het uitvoeren van mijn werk moet me niet gestrest 

maken.   
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  DEEL 3: AANTREKKELIJKHEID VAN EEN WERKGEVER  
 

 

 

   67 

(S/P)    

Welke van de onderstaande factoren hebben voor jou het meest invloed op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie? Wil je deze factoren voorzien van een rangordecijfer 1 tot 10. NB: 1 = de factor die voor jou 

het meest invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie.  

   

   

 

Imago van een organisatie  

De hoogte van het salaris  

Vrijheid in de werkzaamheden  

Carrière mogelijkheden  

Afwisseling in de werkzaamheden  

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling  

Kwaliteiten leidinggevende  

Uitdagende projecten  

De sfeer op het werk  

Balans tussen werk en privé  

   [ 55 ] 
 

 

 

  

De laatste twee vragen hebben betrekking op de relatie tussen werkervaring en de factoren die voor jou 

bepalend zijn voor de aantrekkelijkheid van een organisatie. Denk je na drie jaar fulltime werkervaring 

anders tegen een werkgever aan te kijken dan dat je nu doet? 
 

 

 

   68 (S) 
   

Welke factoren zullen voor jou MINDER invloed hebben op aantrekkelijkheid van een werkgever na 3 

jaar werkervaring? (meer dan 1 antwoord mogelijk) 

   

   

 Imago van een organisatie 

 De hoogte van het salaris 

 Vrijheid in de werkzaamheden 

 Carriere mogelijkheden 

 Afwisseling in de werkzaamheden 

 Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 

 Kwaliteiten leidinggevende 

 Uitdagende projecten 

 De sfeer op het werk 

 Balans tussen werk en prive 

 * niet van toepassing * 
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   69 (S) 
   

Welke factoren zullen voor jou MINDER invloed hebben op aantrekkelijkheid van een werkgever na 3 

jaar werkervaring? (meer dan 1 antwoord mogelijk) 

   

   

 Imago van een organisatie 

 De hoogte van het salaris 

 Vrijheid in de werkzaamheden 

 Carrière mogelijkheden 

 Afwisseling in de werkzaamheden 

 Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 

 Kwaliteiten leidinggevende 

 Uitdagende projecten 

 De sfeer op het werk 

 Balans tussen werk en prive 

 * niet van toepassing * 
 

 

 

 Verstuur enquête.
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BIJLAGE D – ARBEIDSORIËNTATIE VAN STUDENTEN EN JONGE PROFESSIONALS 
 

 

 
Student 

(n=32) 

Jonge 

Professional 

(N=63) 

Verschil 

gem. 

Tweezijdige 

toetsing 

 m[1-5] sd. m[1-5] sd.   

1.Variatie in de werkzaamheden 4,21 .54 4,36 .55 +0,15 
n.s 

 

2.Uitdaging in de 

werkzaamheden 
4,34 .58 4,36 .58 +0,02 

n.s 

 

3.Autonomie in de 

werkzaamheden 
3,76 .73 3,92 .61 +0,13 

n.s 

 

4. Materiële Beloning 4,00 .49 4,09 .65 +0,09 
n.s 

 

5.Carriere mogelijkheden 4,56 .36 4,56 .47 0,00 
n.s 

 

6.Billijkheid beloning 4,11 .66 4,33 .65 +0,22 
n.s 

 

7.Imago werkgever 3,95 .74 4,18 .63 +0,23 
n.s 

 

8.Sociaal contact collega’s 4,28 .52 4,39 .56 +0,11 
n.s 

 

9.Kwaliteiten leidinggevende 4,33 .41 4,40 .50 +0,07 
n.s 

 

10.Arbeidsomstandigheden 3,28 .78 3,86 .73 +0,58 

t = -3,50; 

df=59,35; 

α<0.01 

    

Tabel B.1 – Verschillen in motivatoren tussen studenten en jonge professionals. 
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 Student 

(n=32) 

Jonge Professional 

(N=63) 

Verschil 

gem. 

tweezijdige 

toetsing 

 m[1-5] sd. m[1-5] sd.   

ik vind het belangrijk dat mijn salaris 

marktconform is’ 4,03 .82 4,56 .64 +0,53 

t = -3,15; 

df=50,73; 

p<0.01 

ik vind internationale 

carrièremogelijkheden belangrijk’ 3,87 1.02 3,14 1.33 -0,73 

T = 2,93; 

df=75,34; 

p<0.01 

‘ik vind het belangrijk dat de 

organisatie waar ik werk een positief 

imago 

3,84 .92 4,21 .76 +0,13 

T = -1,92; 

df=53,35; 

p<0.05 

 

Tabel B.2 – Significante verschillen op losse items, studenten en jonge professionals. 
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