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Managementsamenvatting
In het najaar van 2018 is er een enquête gehouden onder accountants. Op basis van deze enquête en
eerder onderzoek naar geluk in Nederland dat afgenomen is door het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) en de European Social Survey (ESS), heeft de Erasmus Happiness Economics Research
Organisation (EHERO) een analyse gemaakt over het geluk van accountants en hoe een groter geluk voor
een groter aantal accountants gerealiseerd kan worden.
ACCOUNTANTS SCOREN HOGER DAN GEMIDDELD OP GELUK
In termen van geluk en levenstevredenheid scoren accountants met ruim een 7,8 net iets boven het
Nederlandse gemiddelde. De verschillen in geluk en levenstevredenheid tussen Nederlandse accountants
en de rest van de Nederlandse beroepsbevolking zijn vergelijkbaar met de verschillen in andere Europese
landen. Accountants zijn in vergelijking met de rest van de beroepsbevolking in Nederland meer tevreden
met hun financiële situatie, hebben meer autonomie op het werk en een hoger opleidingsniveau. Deze
aspecten zorgen er gedeeltelijk voor dat accountants bovengemiddeld op geluk en levenstevredenheid
scoren. Accountants zijn daarentegen minder tevreden met hun reistijd naar het werk, vrije tijd en hebben
minder sociale contacten. Deze aspecten drukken het geluk en de levenstevredenheid van accountants
ten opzichte van het gemiddelde van de rest van de beroepsbevolking.
Het geluk van accountants komen redelijk overeen met dat van boekhouders, juristen en overige
specialisten in bedrijfsbeheer en administratie. Accountants zijn wel iets meer tevreden met hun leven dan
boekhouders en juristen. Accountants hebben ook vergelijkbare geluksniveaus met individuen werkzaam
als manager of in intellectuele en wetenschappelijke beroepen en scoren over het algemeen iets hoger dan
individuen werkzaam in administratieve beroepen. Accountants behoren echter niet tot de meeste
gelukkige beroepen.
GELUKKIGERE ACCOUNTANTS PRESTEREN BETER, ZIJN LOYALER EN MINDER VAAK ZIEK
Werkgeluk en algemeen geluk zijn belangrijk – ook binnen accountantsorganisaties – doordat ze
samenhangen met minder verloop, minder ziekteverzuim en betere werkprestaties. Van de accountants
die aangeeft gelukkig te zijn, geeft 66% aan dat ze denken over vijf jaar nog bij dezelfde werkgever te
werken, terwijl 43% heeft nagedacht over een andere baan en 24% ook daadwerkelijk actief op zoek is
naar een andere baan. Van de minder gelukkige accountants geeft slechts 34% aan dat ze denken nog
over vijf jaar bij dezelfde werkgever te werken, denkt 72% na over een andere baan en is 41% actief op
zoek naar een andere baan. Gelukkige accountants scoren tevens een punt hoger op zelf-gerapporteerde
werkprestatie (op een 0 tot 10 schaal) en hebben 15 procentpunt minder ziekteverzuim, gemeten als het
percentage van de accountants dat langer dan een week ziek is geweest.
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INHOUD WERK, WERKVLOEROMSTANDIGHEDEN EN WERK-PRIVEBALANS MEEST BELANGRIJK
VOOR GELUK
Er zijn nauwelijks verschillen in geluk en werkgeluk tussen mannen en vrouwen, accountants met veel of
weinig werkervaring in de huidige functie, en AA en RA accountants. Accountants in business hebben wel
hoger (werk)geluk dan de openbare accountants, overheidsaccountants en interne accountants. Jongere
accountants en accountants werkzaam bij grotere kantoren hebben lager (werk)geluk. Accountants zijn
over het algemeen het meest tevreden met de werksfeer, relatie met collega’s, autonomie bij het uitvoeren
van de werkzaamheden en aansluiting van het werk bij de opleiding. De respondenten zijn daarentegen
minder tevreden over inspraak, communicatie binnen de organisatie, werk-privébalans, maatschappelijk
nut van het werk en waardering die ze krijgen voor het gedane werk. Werk-privébalans, inhoud van het
werk en werkvloeromstandigheden (waaronder inspraak, communicatie en waardering) zijn het belangrijkst
in het verklaren van verschillen in geluk en werkgeluk tussen accountants. Gegeven dat de meeste
gelukswinst valt te behalen bij factoren die sterk samen hangen met (werk)geluk en waarop accountants
minder hoog scoren, ligt het voor de hand dat accountantskantoren moeten inzetten op (1) verbeteren van
de werk-privébalans, (2) aantrekkelijker maken van specifieke aspecten van de inhoud van het werk zoals
meer afwisselend, interessant, en uitdagend werk en (3) verbetering van inspraakmogelijkheden,
waardering en communicatie op de werkvloer, oftewel de elementen binnen de werkvloeromstandigheden
waarop accountants lager scoren.
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1. Inleiding
Recente Britse en Amerikaans onderzoeken onder professionals laten zien dat meer dan de helft van de
accountants ongelukkig is op het werk. Hiermee scoren accountants slechter dan andere professionals.
Deze cijfers zijn zorgwekkend gezien gelukkige medewerkers over het algemeen beter presteren en de
basis vormen voor een gezonde organisatie. In gelukkige organisaties is minder ziekteverzuim, minder
personeelsverloop, en een hogere productiviteit. Dit personeelsverloop zien we terug in het openbare
beroep. Ook is het lastig om (jonge) mensen (blijvend) te interesseren.
Dit onderzoeksrapport staat in het teken van de vraag hoe gelukkig Nederlandse accountants zijn en wat
accountants gelukkig maakt. Op verzoek van NEMACC – het kenniscentrum van de Nederlandse
Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam - wordt het
geluksniveau van Nederlandse accountants vergeleken met het landelijke gemiddelde en vergelijkbare
beroepsgroepen. Dit rapport bespreekt ook welke factoren het geluksniveau van accountants bepalen en
op welke manier werkgevers kunnen bijdragen aan een groter geluk voor een groter aantal accountants.
Op welke aspecten van het werk is er winst te boeken en welke maatregelen zou een accountantskantoor
kunnen nemen om geluk te vergroten en hiermee ook het personeelsverloop terug te dringen?
Dit onderzoeksrapport is opgesteld door de Erasmus Happiness Economics Research Organisation
(EHERO) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. EHERO is een onderzoeksinstituut op het gebied van
geluk. De missie van EHERO is om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen door
mensen, organisaties en overheden in staat te stellen zelf beter geïnformeerde en meer weloverwogen
keuzes te maken. De afgelopen jaren heeft EHERO verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de relatie
tussen werk en geluk. Dit onderzoeksrapport maakt gebruik van de recent ontwikkelde geluksbarometer
voor beroepen. De index die hieruit voort is gekomen biedt inzicht in het percentage gelukkige medewerkers
en biedt de mogelijkheid om accountants te vergelijken met andere beroepen. Daarnaast maakt dit rapport
gebruik van recent verzamelde data over werkgeluk onder accountants. Deze data helpen ons meer inzicht
te krijgen in welke werkaspecten belangrijk zijn voor het geluk van de beroepsgroep en waar binnen de
beroepsgroep verbetering mogelijk is. Tevens bieden we inzicht in hoe geluk gerelateerd is aan
werkprestatie, ziekteverzuim en verloop binnen de beroepsgroep. Kortom: We kijken naar hoe gelukkig
accountants zijn, wat verschillen in geluk tussen accountants en de algemene werkzame beroepsbevolking
verklaren en welke maatregelen in de beroepsgroep genomen kunnen worden om het geluk te verhogen
en zodoende de werkprestatie te verbeteren.

6

Leeswijzer
Dit rapport start met de vraag wat geluk is, hoe het gemeten kan worden en wat de belangrijkste
determinanten zijn van geluk, met een specifieke focus op werk en geluk. Hierin wordt ook besproken hoe
geluk samenhangt met het presteren van medewerkers op de werkvloer (hoofdstuk twee). In hoofdstuk drie
bespreken we op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek hoe het geluk van accountants
zich verhoudt tot andere beroepsgroepen en geven hierbij ook verklaringen voor verschillen in geluk. In
hoofdstuk vier gaan we vervolgens in op de resultaten van een eigen gehouden enquête onder accountants
om verder uit te diepen hoe accountants scoren op verschillende werkaspecten en hoe deze samenhangen
met geluk. In het laatste hoofdstuk vatten we de belangrijkste inzichten van dit onderzoeksrapport samen,
bespreken we de belangrijkste thema’s waaraan accountskantoren zouden kunnen werken en formuleren
we enkele aanbevelingen die een bijdrage kunnen leveren aan een groter geluk van accountants.
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2. Grondslagen van Geluk
2.1 Wat is geluk?

Vandaag de dag wordt het woord ‘geluk’ in onze taal op verschillende wijzen gebruikt. De meest ruime
betekenis van het woord is ‘kwaliteit van leven’, een meer beperkte betekenis is ‘levensvoldoening’. In de
gelukswetenschap wordt over het algemeen de laatste betekenis gebruikt en wordt geluk vaak gedefinieerd
als voldoening met het leven als geheel.
Volgens deze definitie gaat geluk dus over hoe een persoon zijn of haar leven als geheel beoordeelt en is
geluk iets waarvan mensen zich expliciet van bewust zijn. Men kan immers niet gelukkig zijn zonder dit te
weten. Bij geluk gaat het over hoe men zich voelt over een langere periode. De kortstondige en
voorbijgaande emotie van ‘geluk’ waar men vaak naar verwijst in het alledaags leven, zoals een prettig
gevoel tijdens het eten van een goede maaltijd of het bezoek aan het pretpark, wordt niet gezien als geluk
maar als ‘genieting’ of plezier (zie Figuur 1).
Figuur 1: Verschillende definities van geluk

Daarnaast gaat het bij geluk om de beoordeling van het leven als geheel en niet om de beoordeling van
bepaalde levensdomeinen. Zo kunnen we tevreden zijn met ons werk of gezinsleven, maar dit betekent
niet dat we tevreden zijn met ons leven als geheel. Wel is hoe gelukkig we ons voelen afhankelijk van hoe
gelukkig we ons in bepaalde levensdomeinen voelen. Hierbij kan het ene domein zwaarder meewegen dan
het andere domein, waarbij ook het gewicht dat aan elk domein wordt toebedeeld per persoon kan
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verschillen. Sommige personen hechten bijvoorbeeld veel waarde aan de kwaliteit van hun sociale
contacten, terwijl andere personen het werk op nummer één hebben staan. Het geluk van mensen wordt
vaak ook meer bepaald door hoe zij hun algemene situatie interpreteren dan door hun daadwerkelijke en
objectief waarneembare situatie. Dit betekent dat eenzelfde situatie niet noodzakelijkerwijs dezelfde impact
heeft voor verschillende personen. Een inkomenssprong van 100 euro heeft bijvoorbeeld een grotere
impact op het geluk van arme mensen dan het geluk van rijke mensen.

2.2 Componenten van geluk
Hoe weten we of we gelukkig zijn? Mensen maken bij het beoordelen van hoe gelukkig ze zijn gebruik van
twee informatiebronnen: (1) hoe goed ze zich over het algemeen voelen en (2) in hoeverre het leven dat
ze op dit moment leiden in overeenstemming is met het ideale leven dat ze voor ogen hebben (zie Figuur
2). Bij de eerste beoordeling gaat het over een gevoelsmatige ervaring, wat de affectieve component van
geluk wordt genoemd. Bij de tweede beoordeling gaat het over een verstandelijke of rationele ervaring, wat
de cognitieve component van geluk wordt genoemd. We gebruiken beide informatiebronnen voor
verschillende doeleinden. Beoordelen we ons inkomen, dan gaan we overwegend rationeel vergelijkend te
werk. Beoordelen we hoe blij we zijn met onze relatie, dan laten we zwaarder mee wegen hoe we ons
daarbij voelen. Het oordeel op basis van gevoel hoeft niet altijd samen te vallen met het oordeel op basis
van verstand. We kunnen ons immers overwegend prettig voelen zonder helemaal tevreden te zijn. En we
kunnen ons ook beroerd voelen terwijl er eigenlijk niets te klagen is.

Figuur 2: De verschillende dimensies van geluk
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2.3 Meten van geluk
Geluk is subjectief; niet iedere persoon is gelukkig met dezelfde dingen. Daardoor is het moeilijk objectief
waarneembaar. In de gelukswetenschap is door de jaren heen gebleken dat geluk het beste kan worden
gemeten door mensen gewoonweg te vragen een rapportcijfer te geven betreffende hun algemene geluk.
Enquêtes zijn een goede manier om geluk te meten omdat geluk per definitie iets is wat mensen in
gedachten hebben en gedachten kunnen nu eenmaal het best worden gemeten door er naar te vragen.
Mensen hebben een redelijk goed idee van de gedachten en emoties die ze ervaren. Daardoor is het
mogelijk om mensen te laten evalueren hoe gelukkig ze zijn met hun leven als geheel. De meest gebruikte
manier is door het stellen van een vraag in een enquête, zoals: “Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou

u zeggen dat u bent?”. Hierbij geeft de respondent een rapportcijfer op een schaal van bijvoorbeeld 0 (zeer
ongelukkig) tot 10 (zeer gelukkig). Bij de beantwoording van deze vraag wegen mensen impliciet af wat
voor hen persoonlijk belangrijk is in het leven. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat deze
vraag voldoende valide en betrouwbaar zijn. Een veelgebruikte vraag voor het meten van
levenstevredenheid is: “Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met uw leven?”. Om de affectieve
component van geluk apart te meten wordt gevraagd naar de mate waarin men de afgelopen week
bepaalde positieve emoties heeft ervaren, zoals de positieve emoties blijheid, hoop, trots en ontspanning,
alsmede de ervaring van negatieve emoties zoals stress, eenzaamheid, verveling, depressie en
bezorgdheid.

2.4 Wat maakt ons gelukkig?
We willen allemaal graag gelukkig worden of blijven. Hoe gelukkig mensen zijn, is afhankelijk van een groot
aantal factoren. Wanneer we kijken naar verschillen in geluk tussen landen dan verklaren factoren als
democratie, kwaliteit van de overheid, welvaart, onderwijs, gelijkheid, vrijheid, veiligheid en kwaliteit van de
zorg bijna driekwart van de verschillen tussen landen. Het belang van deze factoren verklaart ook waarom
Nederland wereldwijd zo hoog scoort. Over het algemeen zijn Nederlanders relatief gelukkig en noteert
Nederland al jarenlang een top-tien notering in het jaarlijkse World Happiness Report van de Verenigde
Naties. Het afgelopen jaar noteerde Nederland met een 7,7 een zesde plek en duldde het alleen
Scandinavische landen (Finland, Noorwegen, Denemarken en IJsland) en Zwitserland voor zich. 1 Wel geeft
doorgaans ruim 15 procent van de Nederlanders in enquêtes aan dat zij niet zo gelukkig zijn; zij geven hun

1

Helliwell, Layard & Sachs (2018) World Happiness Report 2018, New York: Sustainable Development Solutions
Network.
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geluk het rapportcijfer zes of lager. Ondanks dat dit de minderheid van de bevolking is, is dit in absolute
aantallen toch nog aanzienlijk.
Hoe kunnen we verschillen in geluk binnen Nederland verklaren? In geluksonderzoek wordt doorgaans
aangenomen dat de verschillen in geluk tussen personen binnen een Westers land voor een groot deel
worden verklaard door drie ‘groepen factoren’. Allereerst bepalen genen en aangeboren eigenschappen
zoals persoonlijkheid ongeveer 35 procent van de variatie. Eigenschappen die vaak samen gaan met een
hoog geluksniveau zijn bijvoorbeeld extraversie en optimisme, terwijl materialisme en neuroticisme juist
samengaan met minder geluk. Objectieve factoren, zoals de plek waar iemand woont, burgerlijke staat en
inkomen, verklaren daarnaast ongeveer 25 procent van de verschillen. De resterende 40 procent van de
variatie in geluk kan worden toegeschreven aan bewuste handelingen, zoals levenskeuzes en aangeleerd
gedrag, en subjectieve percepties en mentale aspecten, zoals levensvisie, referentiekader, zelfbeeld,
enzovoort.

Het is cruciaal voor een gelukkig leven om te voorzien in basisbehoeften zoals beschreven in de piramide
van Maslow. Ten eerste zijn gezond en veilig zijn twee cruciale menselijke behoeftes. Sociale behoeften
vormen een tweede categorie kernbehoeften aangezien mensen van nature sociale wezens en sociale
contacten en een aangename sociale omgeving zijn dan ook cruciale behoeftes voor geluk. Een goed
sociaal netwerk blijkt dan ook één van de beste voorspellers van geluk te zijn. Een positief zelfbeeld is een
derde kernbehoefte die sterk relateert aan geluk. Deze kernbehoeften verklaren waarom werkloos worden
een van de meest impactvolle levensgebeurtenissen voor geluk is. Werkloos worden heeft niet alleen een
negatieve invloed op geluk door het inkomensverlies, maar vooral door niet-economische zaken zoals het
verminderde gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen, het verlies van een belangrijke sociale omgeving,
het gevoel een minder zinvol leven te leiden en de vaak moeizame zoektocht naar een andere baan. Dit
leidt gezamenlijk tot een negatieve spiraal waar men moeilijk uitkomt. Zaken die mensen willen maar geen
behoeften zijn, zoals luxe producten, relateren doorgaans minder sterk aan geluk.

Inkomen is positief gerelateerd aan geluk, maar is wel onderhevig aan zogenoemde adaptatie-effecten. Dit
betekent dat de positieve impact van hoger inkomen afneemt naar verloop van tijd doordat mensen aan dit
hogere inkomen wennen. Geluk hangt dan ook meer af van het relatieve inkomensniveau (t.o.v. eigen
verwachtingen, eigen aspiraties, en referentiegroepen zoals collega’s en vrienden) dan van het absolute
inkomensniveau (hoeveel men werkelijk verdiend). Ook is de kwaliteit van de woon- en leefomgeving
positief gerelateerd aan het geluk van mensen, maar de impact voor algemeen geluk is beduidend minder
dan die van de basisbehoeften zoals veiligheid, gezondheid en goede sociale relaties. In de volgende
paragraaf zal in meer detail ingegaan worden op de relatie tussen werk en geluk.
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2.5 Werk en geluk
Er is al veel onderzoek naar geluk gedaan en de resultaten daarvan worden bijeen gebracht in de World
Database of Happiness (Veenhoven 2018). In mei 2018 bevatte de database 25.000 bevindingen over
geluk, waarvan 11% betrekking heeft op werk. Hieronder worden de meest belangrijke uitkomsten
besproken, waarbij gekeken wordt naar de belangrijkste aspecten van werk in relatie tot geluk: het hebben
van werk, de hoeveelheid werk en de arbeidsomstandigheden.
Hebben van werk
Werkelozen minder gelukkig
Zoals eerder aangegeven, gaat werkeloosheid gepaard met minder geluk en dat komt niet alleen doordat
ongelukkige mensen eerder hun baan verliezen. Follow-up onderzoek toont een sterk causaal effect;
mensen die hun baan verliezen worden minder gelukkig en hun geluk herstelt zich grotendeels (maar niet
volledig) als ze weer aan de slag komen. Werkeloosheid drukt de levensvreugde wat minder als het je niet
alleen treft, maar slaat ook dan toch een deuk in het geluk. Mannen hebben er meer last van dan vrouwen,
vooral als ze kostwinner zijn.

Niet-beroepsbevolking minstens zo gelukkig als werkenden
Mensen die stoppen met werken na het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd worden meestal
iets gelukkiger, voornamelijk de mensen die daarvoor niet al te gelukkig waren. Huisvrouwen blijken ook
niet minder gelukkig dan werkende moeders, al verschilt dat wel enigszins naar situatie.
Levensvoldoening werkelozen lager, maar stemming niet
Op vragen naar hun algemene levensvoldoening scoren werkelozen beduidend lager dan hun werkende
medeburgers, maar als ze ondervraagd worden over hun dagelijkse stemming blijken ze zich toch even
goed te voelen (Knabe et al. 2010). Werk pakt dus verschillend uit op de hierboven onderscheiden
componenten van geluk (cf. Figuur 1)
Stemming thuis beter dan op het werk
Dit sluit aan op een patroon dat naar voren komt uit onderzoek naar stemming van het moment, waarbij
gebruik wordt gemaakt van een dagboekmethode of de ‘Experience Sampling Method’ (ESM), waarbij
mensen regelmatig op hun mobiele telefoon een oproep krijgen om te melden hoe prettig of onprettig ze
zich dan voelen. Gemiddeld voelen mensen zich prettiger thuis dan op het werk en op het werk voelen ze
zich prettiger als ze niet aan het werk zijn, zoals bij de lunch. De waargenomen verschillen liggen tussen
0.5% en 5% van de mogelijke variatie en zijn wat groter onder vrouwen dan onder mannen.
Werken is dus niet alleen een bron van geluk, maar ook een noodzakelijk kwaad. Werk heeft positieve en
negatieve effecten op geluk en de balans daarvan verschilt niet alleen naar componenten van geluk, maar
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ook naar personen en situaties. Als voor- en nadelen van het hebben van werk tegen elkaar opwegen kan
het verschil zitten in aspecten van werk, zoals aard van het werk, hoeveelheid werk en
arbeidsomstandigheden.
Hoeveelheid werk
Er wordt veel geklaagd over werkdruk en ‘ratrace’, maar uit onderzoek blijkt niet dat harde werkers minder
gelukkig zijn. Voltijds werkers zijn over het algemeen zelfs iets gelukkiger dan parttimers en onderzoek
naar de relatie tussen werkuren en geluk heeft geen verbanden aan het licht gebracht. Kennelijk wegen de
voor- en nadelen van meer of minder werken meestal tegen elkaar op. Hoeveel werk optimaal is voor wie
moet van geval tot geval worden vastgesteld.
Arbeidsomstandigheden
Een goed sociaal klimaat, autonomie op het werk, het hebben van afwisselend werk, en goede
voorzieningen (bijv. oudersschapsregelingen) zijn doorgaans sterk positief gerelateerd aan algemeen
geluk. Uit een recent grootschalig internationaal onderzoek dat gepubliceerd is in het Global Happiness
Policy

Report

blijkt

dat

sommige

arbeidsomstandigheden

belangrijker

zijn

dan

andere

werkomstandigheden voor werkgeluk, waarbij de inhoud van het werk en interpersoonlijke relaties op het
werk met collega’s en leidinggevende veruit het belangrijkste zijn voor werkgeluk, terwijl werktijden maar
een zeer beperkte invloed hebben. In de latere hoofdstukken zullen we verder inzoomen op welke
arbeidsomstandigheden belangrijk zijn voor het werkgeluk van accountants.

2.6 Geluk en werkprestatie
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat investeren in gelukkige medewerkers niet alleen het geluk van
de medewerkers zelf vergroot, maar ook helpt om bij te dragen aan het geluk van burgers en om de kwaliteit
van de overheid verder te verhogen. Tabel 3 geeft een overzicht van wetenschappelijk bewijs over hoe
werknemersgeluk verschillende domeinen beïnvloedt.
Tabel 1: Positieve effecten van geluk
Geluk heeft een positief effect op …

Bronnen

Werknemers- en bedrijfsprestaties

o.a. Peterson et al. (2011)

Taak-productiviteit

o.a. Oswald, Proto, and Sgroi (2015)

Creativiteit

o.a. Davis (2009)

Gezondheid (eetgedrag, immuunsysteem, etc.)

o.a. Cohen (2003), Garg et al. (2007) en
Veenhoven (2008)

Samenwerking

o.a. Baron (1990)

Loyaliteit en lager ziekteverzuim

o.a. Pelled and Xin (1999)

Opmerking: Voor een uitgebreid overzicht van de effecten van geluk, zie De Neve et al. (2013).
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Deze positieve effecten van geluk worden hoofdzakelijk gedreven door vier gerelateerde maar
verschillende mechanismen:
Mechanisme 1: De broaden-and-build theorie van Fredrickson beschrijft hoe mensen die zich beter voelen
hun blikveld verbreden. Ze zijn nieuwsgieriger en staan meer open voor vernieuwing, nieuwe sociale
contacten, feedback, training, enzovoorts. Mensen die zich minder goed voelen hebben juist vaak een
tunnelvisie waarbij ze sterk gefocust zijn op het oplossen van het specifieke probleem dat het negatieve
gevoel veroorzaakt. Hierdoor bouwen mensen die zich gelukkig voelen meer duurzame baten op dan
mensen die zich niet gelukkig voelen, zoals meer kennis en kunde, een beter carrière, een beter sociaal
netwerk en een betere gezondheid. Deze duurzame baten leiden op hun beurt weer tot groter geluk
waardoor een opwaartse spiraal ontstaat. Het omgekeerde proces is goed te zien bij mensen die kampen
met een depressie. Zij blijven vaak thuis en komen weinig in contact met andere mensen waardoor ze in
een negatieve spiraal belanden waar ze heel moeilijk uitkomen.
Mechanisme 2: Men is energieker wanneer men zich beter voelt. Gelukkige mensen kunnen zich
bijvoorbeeld beter concentreren en hebben meer energie voor extra taken en voor het omgaan met
tegenslagen.
Mechanisme 3: Mensen die zich beter voelen hebben meer zelfcontrole. Ze maken bijvoorbeeld minder
vaak keuzes die bevredigend zijn op de korte termijn maar die ten koste gaan van de lange termijn. Het is
voor veel mensen bijvoorbeeld moeilijker om gezond te eten wanneer men verdrietig of gespannen is.
Mechanisme 4: Gelukkige mensen kijken met een meer rooskleurige bril naar allerlei zaken. Ze hebben
een positievere attitude ten opzichte van hun baan, baas, projecten, en allerlei andere werk gerelateerde
aspecten. Dit maakt ze bijvoorbeeld meer bevlogen op het werk.
Door dit brede scala aan voordelen kunnen investeringen in werkgeluk effectief zijn in vele sectoren, ook
de accountancy.
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3. Benchmark Geluk Nederlandse Accountants
3.1 Benchmark geluk en levenstevredenheid in Nederland
Om het geluk van accountants te benchmarken is gebruik gemaakt van twee onderzoeken, te weten het
onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (2012-2015) van het CBS en de European Social Survey (20022016). Voor de benchmark is gekeken naar een gemiddelde over een lange tijdsperiode om zo’n groot
mogelijke steekproef van accountants te analyseren om zodoende een accurate inschatting van het
gemiddelde geluksniveau te kunnen maken.
In de twee enquêtes zijn de volgende geluksvragen gesteld:
Sociale Samenhang en Welzijn (2012-2015)
•

Levenstevredenheid: Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden
bent met het leven dat u nu leidt. Een 0 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?
(121 accountants in Nederland)

•

Geluksniveau: Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een
gelukkig mens vindt. Een 0 staat voor erg ongelukkig en 10 voor erg gelukkig? (179 accountants
in Nederland)

European Social Survey (2002-2016)
•

Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u vandaag de dag met uw leven in het algemeen?
Een 0 staat voor zeer ontevreden en 10 voor zeer tevreden? (82 accountants in Nederland)

•

Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou u zeggen dat u bent? Een 0 staat voor zeer ongelukkig
en 10 voor zeer gelukkig? (82 accountants in Nederland)

De beroepenclassificatie die we gebruiken om accountants in deze databases te identificeren is gebaseerd
op de internationale standaard beroepen classificatie (ISCO-08). De beroepenclassificatie heeft 4 niveaus
van specificiteit, waarbij 1-cijferige ISCO-codes het meest algemeen zijn (10 beroepsgroepen) en 4-cijferige
ISCO-codes het meest specifiek zijn (435 specifieke beroepen). Accountants zijn in dit rapport
geïdentificeerd als personen die door het CBS of de European Social Survey zijn geclassificeerd met ISCOcode 2411.2

3.2 Geluk van accountants en andere beroepsgroepen in Nederland
Hoe gelukkig zijn accountants? Wanneer we accountants vergelijken met de totale Nederlandse werkzame
beroepsbevolking zien we dat in termen van geluk en levenstevredenheid, accountants iets boven het

2

Voor meer informatie, zie https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/onderwijs-enberoepen/beroepenclassificatie--isco-en-sbc-15

Nederlandse gemiddelde scoren. Waar accountants op levenstevredenheid en geluk respectievelijk een
7,81 en 7,88 scoren, ligt het landelijk gemiddelde voor beide aspecten van geluk op een 7,62 en 7,75. Dat
accountants iets boven het Nederlandse gemiddelde scoren is op zichzelf staand niet verwonderlijk gezien
accountants tot het beter verdienende en hoger opgeleide gedeelte van de bevolking behoren. Het geluk
en levenstevredenheid van accountants komt in die zin ook redelijk overeen met het gerapporteerde geluk
en levenstevredenheid van boekhouders, juristen en overige specialisten in bedrijfsbeheer en administratie
(zie Figuur 3), waar accountants iets hoger scoren op levenstevredenheid (7,81) dan boekhouders (7,68)
en juristen (7,69). De scores op geluk voor de verschillende specialisten in bedrijfsbeheer en administratie
liggen erg dicht bij elkaar, variërend van een 7,87 gemiddeld voor boekhouders tot een 7,94 gemiddeld
voor de overige specialisten in bedrijfsbeheer en administratie, waaronder bijvoorbeeld beleidsadviseurs,
organisatieadviseurs en marketingspecialisten vallen. Wanneer we kijken naar beroepsgroepen met
vergelijkbare werktaken of een vergelijkbaar opleidingsniveau (Figuur 4), dan zien we dat accountants
vergelijkbare geluksniveaus hebben als individuen werkzaam als manager of in intellectuele en
wetenschappelijke beroepen en over het algemeen iets hoger scoren dan individuen werkzaam in
administratieve beroepen.
Figuur 3: Accountants vergeleken met gerelateerde beroepen
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Opmerkingen: ISCO-code boekhouders=3313. De categorie “juristen” (ISCO-code 2619) bevat de volgende beroepen: notaris,
rechtswetenschappers, parketsecretaris, octrooi-onderzoeker, octrooigemachtigde, jurist, juridisch consulent, juridisch
beleidsmedewerker, juridisch adviseur, griffier rechtbank, gerechtssecretaris, gerechtsauditeur, fiscaal jurist, bestuursjurist,
bedrijfsjurist, en adviseur rechtspositie. Advocaten en rechters behoren niet tot deze groep. De categorie “overige specialisten in
bedrijfsbeheer en administratie” (ISCO-code 24 exclusief accountants) bevat specialisten op het gebied van financiën (bijv. financieel
adviseurs), organisatie en bestuur (bijv. beleidsadviseurs), en marketing (bijv. verkoopspecialisten). Gemiddelde levenstevredenheid
(geluk) is gebaseerd op 203 (261) accountants, 182 (217) boekhouders, 108 (133) juristen, en 1.291 (1.580) overige specialisten in
bedrijfsbeheer en administratie.
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Figuur 4: Accountants vergeleken met gerelateerde beroepsgroepen
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Opmerkingen: Accountants zijn hier vergeleken met beroepsgroepen gebaseerd op 1-cijferige ISCO-codes (ISCO-codes 1 t/m 4). De
categorie “intellectuele en wetenschappelijk beroepen” bevat wetenschappers, ingenieurs, specialisten op het gebied van
gezondheidszorg, onderwijsdeskundigen, overige specialisten in bedrijfsbeheer en administratie, ICT specialisten, juristen, auteurs,
journalisten, taalkundigen, en kunstenaars. De categorie “technici” bevat technici op het gebied van wetenschap en techniek, de
gezondheidszorg, ICT, en ondersteunend personeel op het gebied van bedrijfsbeheer, administratie, en juridisch, maatschappelijk en
cultureel gebied. Gemiddelde levenstevredenheid (geluk) is gebaseerd op 203 (261) accountants, 2.825 (3.137) managers, 6.273
(7.508) actief in intellectuele en wetenschappelijke beroepen, 4.945 (5.694) technici, en 3.116 (3.594) personen actief als
administratief personeel.

Een nader bestudering van de relatie tussen geluk, levenstevredenheid en beroep laat echter zien dat
accountants niet tot de gelukkigsten in Nederland behoren. Wanneer we kijken naar beroepen waarvoor
we meer dan 100 observaties hebben, zien we dat kappers, artsen, docenten in het hoger onderwijs,
directeuren en managers op commercieel gebied met een 8+ gemiddeld een hoger gemiddelde op
levenstevredenheid en geluk rapporteren (Figuren 5A en 5B). Een mogelijke verklaring voor de verschillen
kunnen liggen in de grotere autonomie en vrijheid die in deze beroepen ervaren wordt, alsmede een hogere
waardering van de inhoud van het werk. Daarnaast zijn er een aantal beroepsgroepen waarin individuen
een stuk lager scoren op levenstevredenheid en geluk, waaronder vakkenvullers, postbodes,
vrachtwagenchauffeurs, monteurs en conciërges. Over het algemeen zijn dit beroepen met relatief lagere
inkomens, een lagere sociaaleconomische status, waarbij het werk soms eentonig, lichamelijk zwaar en/of
stressvol kan zijn.
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Figuur 5A: Accountants vergeleken met (on)gelukkigste beroepen – Levenstevredenheid
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Figuur 5B: Accountants vergeleken met (on)gelukkigste beroepen – Geluk
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3.3 Geluk van accountants in andere Europese landen
Naast een vergelijking tussen accountants en andere beroepsgroepen in Nederland is gebruik makende
van de European Social Survey ook gekeken hoe gelukkig accountants in andere Noordwest-Europese
landen zijn. De gemiddelde levenstevredenheid en geluk van accountants in andere Europese landen zijn
weergegeven in Tabel 2. In lijn met eerdere bevindingen uit het World Happiness rapport ligt het geluk van
de werkende beroepsbevolking iets hoger in Denemarken, Zweden, Finland en Zwitserland en iets lager in
het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Frankrijk. Wanneer we kijken naar verschillen tussen het
geluk en de levenstevredenheid van accountants en de werkende beroepsbevolking zien we dat voor
andere West-Europese landen de score voor accountants gemiddeld 0.10 punten hoger ligt met betrekking
tot geluk en 0.25 punten hoger ligt met betrekking tot levenstevredenheid. Verschillen in Nederland zijn
vergelijkbaar. Ondanks dat in bijna alle landen (m.u.v. Denemarken) het gemiddelde voor geluk en
levenstevredenheid voor accountants gelijk of hoger is dan voor de rest van de werkende
beroepsbevolking, zien we wel dat in sommige Europese landen de verschillen aanzienlijk zijn. Zo is het
verschil in levenstevredenheid tussen accountants en de rest van de werkende beroepsbevolking 0.70 in
Frankrijk, 0.54 in Duitsland en 0.45 in het Verenigd Koninkrijk.
Tabel 2: Geluk en Levenstevredenheid van Accountants in Noordwest-Europa

Land

Nederland
België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Verenigd
Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
Gemiddelde in
NoordwestEuropa (excl.
Nederland)

7.87
7.96
8.33
7.76
8.16
7.47
7.60
7.81

Geluk
Werkende
beroepsbevolking
7.75
7.82
8.40
7.49
8.16
7.32
7.56
7.51

8.12
8.08

7.94
8.08

+0.18
+0.00

8.13
8.20

7.94
8.04

+0.19
+0.16

7.88

7.78

+0.10

7.80

7.55

+0.25

Accountants

Verschil

+0.12
+0.14
-0.07
+0.27
+0.00
+0.15
+0.04
+0.30

Levenstevredenheid
Accountants Werkende
Verschil
beroepsbevolking
7.84
7.63
+0.21
7.82
7.54
+0.28
8.46
8.53
-0.07
7.76
7.22
+0.54
8.15
8.08
+0.07
7.19
6.49
+0.70
7.43
7.24
+0.19
7.65
7.20
+0.45

Opmerkingen: Deze statistieken zijn uitsluitend gebaseerd op data van de European Social Survey. De steekproef bevat 82
accountants werkzaam in Nederland en 798 accountants werkzaam in overige Noordwest-Europese landen.
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3.4 Geluksvoordelen en geluksnadelen van accountants
Welke factoren dragen bij aan het geluk van accountants en hoe kan men de huidige niveaus van
levenstevredenheid en geluk verklaren, met name de scores ten opzichte van andere beroepen? Wanneer
we accountants vergelijken met de werkende beroepsbevolking op beschikbare factoren die mogelijk
relevant zijn voor levenstevredenheid en geluk (zie Tabel 3), dan zien we dat accountants niet alleen een
hogere arbeidstevredenheid en opleidingsniveau rapporteren, maar ook relatief meer tevreden zijn met hun
financiële situatie en een hogere mate van autonomie in hun werk ervaren vergeleken met de rest van de
werkende beroepsbevolking. Ook rapporteren zij iets meer tevredenheid met hun mentale gezondheid.
Gezien deze factoren positief gecorreleerd zijn met levenstevredenheid en geluk, stuwen deze factoren het
geluk en de levenstevredenheid van accountants tot boven het gemiddelde. Er zijn echter ook factoren die
het ervaren geluk van accountants drukken, zoals de lagere tevredenheid met hun vrije tijd, reistijd, en
lichamelijke gezondheid alsmede het spenderen van minder tijd aan sociale relaties.

Tabel 3: Statistieken Accountants en Werkende Beroepsbevolking

Accountants
Leeftijd
% Vrouw
Tevredenheid met werk (0-10)
Tevredenheid met reistijd naar werk (0-10)
Tevredenheid met financiële situatie (0-10)
Tevredenheid met hoeveelheid vrije tijd (0-10)
Tevredenheid met lichamelijke gezondheid (0-10)
Tevredenheid met mentale gezondheid (0-10)
Tevredenheid met sociale leven (0-10)
Zorgen over baanverlies (0-10)
% die wekelijks contact met familie hebben
% die wekelijks contact met vrienden hebben
Aantal opleidingsjaren
Werkautonomie (0-10)
Wekelijks aantal werkuren
Wekelijks aantal overuren

44
28
7.7
7.8
7.9
6.7
7.3
8.1
7.7
4.2
8.0
6.8
16
7.6
38.7
4.3

Werkende
Beroepsbevolking
43
49
7.6
8.1
7.3
7.0
7.4
8.0
7.7
4.3
8.4
7.6
14.5
7.2
34.4
4.0

Opmerking: Gebaseerd op 179 accountants.
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Figuur 6A: Voordelen/nadelen accountants t.o.v. beroepsbevolking m.b.t levenstevredenheid
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Opmerking: Positieve getallen zijn voordelen voor accountants, terwijl negatieve getallen nadelen voor accountants zijn. Het hoger
aantal opleidingsjaren geeft accountants bijvoorbeeld een voordeel m.b.t. levenstevredenheid van meer dan 0.05 op een schaal van
0 tot 10.

Figuur 6B: Voordelen/nadelen accountants t.o.v. beroepsbevolking m.b.t geluk
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Opmerking: Positieve getallen zijn voordelen voor accountants, terwijl negatieve getallen nadelen voor accountants zijn.
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3.5 Samenvatting


In termen van geluk en levenstevredenheid, scoren accountants net iets boven het Nederlandse
gemiddelde.



Het geluk van accountants komen redelijk overeen met dat van boekhouders, juristen en overige
specialisten in bedrijfsbeheer en administratie. Accountants zijn wel iets meer tevreden met hun leven
dan boekhouders en juristen. Accountants hebben ook vergelijkbare geluksniveaus met individuen
werkzaam als manager of in intellectuele en wetenschappelijke beroepen en scoren over het algemeen
iets hoger dan individuen werkzaam in administratieve beroepen.



De verschillen in geluk en levenstevredenheid tussen Nederlandse accountants en de rest van de
Nederlandse beroepsbevolking zijn vergelijkbaar met verschillen in geluk en levenstevredenheid
tussen accountants en de rest van de beroepsbevolking in andere Europese landen.



Accountants zijn in vergelijking met de rest van de beroepsbevolking meer tevreden met hun financiële
situatie, hebben meer autonomie op het werk en een hoger opleidingsniveau. Deze aspecten zorgen
er gedeeltelijk voor dat accountants bovengemiddeld op geluk en levenstevredenheid scoren.



Accountants zijn daarentegen vooral minder tevreden met hun reistijd naar het werk en hoeveelheid
vrije tijd en hebben minder sociale contacten. Deze aspecten drukken het geluk en de
levenstevredenheid van accountants ten opzichte van de rest van de beroepsbevolking.
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4. Onderzoek Geluk en Werkgeluk Accountants

4.1 Vervolgonderzoek
Om verder te onderzoeken wat het geluk en werkgeluk van accountants drijft is een vervolgonderzoek
gedaan. In het najaar van 2018 zijn via de NEMACC nieuwsbrief en aan deelnemers van het NEMACC
symposium uitnodigingen gestuurd om deel te nemen aan een onderzoek naar geluk onder accountants.
De enquête is door 156 accountants ingevuld. De meeste van deze accountants waren man (80%), 45 jaar
of ouder (63%) en werkzaam als openbaar accountant (65%) of accountant in business (25%). Van de
openbaar accountants, was 12% werkzaam bij een van de 4 grote kantoren (Deloitte, PwC, EY, KMPG) en
40% bij een ander groot kantoor met meer dan 100 medewerkers. Van de accountants in business bestond
de grootste groep uit adviseurs en management consultants (34%) en medewerkers met een financiële
functie. De modale werkervaring van de respondenten in hun huidige functie was 10 jaar, terwijl de modale
werkervaring als accountant 15 jaar was. De demografische karakteristieken van de respondenten zijn te
vinden in tabel 4.
Wanneer we de respons vergelijken met de ledenaantallen van de NBA, valt vooral op dat relatief veel
openbaar accountants en AA accountants aan het onderzoek hebben meegedaan. Accountants in
business,

overheidsaccountants,

post-actieve

accountants

en

RA’s

zijn

daarentegen

ondervertegenwoordigd. Daarnaast lijkt het erop vooral de wat minder gelukkige accountants
disproportioneel gereageerd hebben op de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Dit is op te
maken uit het feit dat de gemiddelde score op geluk (7,3) en levenstevredenheid (7,5) wat lager liggen dan
de gemiddelden besproken in de vorige sectie. Wanneer we de scores voor accountants die niet meer
werkzaam zijn als (openbaar) accountant (postactief; accountant in business) buiten beschouwing laten,
liggen de gemiddelden voor geluk (7,1) nog lager. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij het
aankondigen van de nieuwsbrief werd aangegeven dat uit recente Britse en Amerikaans onderzoeken
onder professionals is gebleken dat meer dan de helft van de accountants ongelukkig is op het werk en we
daarom meer inzicht willen krijgen in hoe (on)gelukkig Nederlandse accountants zijn t.o.v. andere
beroepsgroepen en waar de schoen wringt.
Belangrijk is dan ook om te vermelden dat – ook gezien de lage respons – de steekproef niet representatief
is voor in Nederland werkende accountants. De enquête geeft echter wel een redelijk goed beeld van
accountants die niet goed in hun vel zitten, gegeven dat het door de oververtegenwoordiging van
ongelukkige accountants wel goed te achterhalen is welke aspecten van het werk goed en welke aspecten
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van het werk wat minder goed gewaardeerd worden onder accountants. Tevens kunnen we ondanks de
lage respons achterhalen welke aspecten werk stressoren zijn en welke werkaspecten het sterkst
geassocieerd zijn met geluk. De volledige vragenlijst is te vinden in de Appendix.
Tabel 4: Achtergrondkenmerken van Respondenten
Enquête (N=156)

NBA leden 2017
(N=21.479)

Geslacht
Mannen

80%

78%

Vrouwen

20%

18%

Jonger dan 35 jaar

19%

Niet bekend

35-44 jaar

18%

Niet bekend

45-54 jaar

33%

Niet bekend

55 jaar of ouder

30%

Niet bekend

Accountant in business

25%

34%

Intern/overheidsaccountant

4%

7%

Openbaar accountant

65%

43%

Postactief

6%

13%

AA

43%

29%

RA

57%

71%

HBO

47%

Niet bekend

Universiteit

44%

Niet bekend

Anders

9%

Niet bekend

Meer dan 10 jaar werkervaring in functie

54%

Niet bekend

Meer dan 10 jaar werkervaring als afgestudeerd accountant

68%

Niet bekend

Leeftijd

Werkzaamheden

Functie

Opleidingsniveau

Werkervaring

4.2 Geluk en werkgeluk onder respondenten
Om in het onderzoek geluk te meten zijn de volgende twee vragen gesteld:
1. Levenstevredenheid – Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden
bent met het leven dat u nu leidt? Een 0 staat voor volledig ontevreden en een 10 voor volledig
tevreden.
2. Geluksevaluatie– Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou je zeggen dat je bent? Geef een
rapportcijfer tussen 0 en 10 waarbij 0 staat voor 'zeer ongelukkig' en 10 staat voor 'zeer gelukkig'.
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Naast geluk, is ook werkgeluk gemeten door te kijken naar tevredenheid met het werk en bevlogenheid.
Bevlogenheid is de state-of-mind die ontstaat wanneer mensen plezier beleven en helemaal opgaan in
hun werk, sterk betrokken zijn bij het werk omdat het bijdraagt aan het hogere doel en hierbij bruisen van
energie. Deze twee aspecten van werkgeluk zijn in het onderzoek als volgt gemeten:
1. Arbeidstevredenheid - Hoe tevreden ben je met je huidige werk? 0 betekent zeer ontevreden, 10
zeer tevreden.
2. Bevlogenheid – Voor het meten van bevlogenheid is gebruik gemaakt van de Utrechtse
Bevlogenheidsschaal met 9 items (UBES-9), waar respondenten stellingen voorgeschoteld
krijgen als: ‘Ik ben enthousiast over mijn baan’, Als ik werk voel ik me fit en sterk’ en ‘Ik ga
helemaal op in mijn werk’.
De gemiddelde levenstevredenheid (7,5 vs. 7,8), geluk (7,3 vs. 7,9), en arbeidstevredenheid (6,9 vs. 7,7)
van de respondenten liggen onder het gemiddelde niveau dat normaal gerapporteerd wordt door
accountants (zie vorige sectie). Vooral de lage scores op arbeidstevredenheid en bevlogenheid vallen op
(zie figuur 7); meer dan 1/3 van de respondenten geeft een 6 of lager voor tevredenheid met het werk.
Wanneer we ons wenden tot bevlogenheid zien we dat slechts 62% een 7 of hoger scoort. Wanneer we de
normscores van de schaal er naast leggen, zien we dat 18% van de respondenten laag scoort, 51%
gemiddeld scoort en 31% hoog scoort op bevlogenheid.
Figuur 7: Geluk en Werkgeluk onder Respondenten van de Enquête
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Er zijn echter wel verschillen in geluk en werkgeluk tussen verschillende groepen accountants (zie Tabel
5). Ondanks dat er geen of nauwelijks verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, accountants met veel
of weinig werkervaring in de huidige functie, en AA en RA accountants (figuur 8), zien we wel verschillen
tussen

enerzijds

de

accountants

in

business

en

anderzijds

de

openbare

accountants,

overheidsaccountants en interne accountants, waarbij de eerste groep significant hogere cijfers voor geluk
en werkgeluk rapporteert (Figuur 9). Zeker gezien accountants in business veelal financieel adviseurs zijn
die niet meer werkzaam zijn als accountant, maar nog wel de kennis toepassen in de dagelijkse praktijk,
suggereren deze getallen dat er wellicht een aantal aspecten van het werk bij accountants zwaar valt.
Daarnaast zijn jongere accountants minder gelukkig dan oudere accountants (Figuur 10) en accountants
werkend bij de zeer grote kantoren (meer dan 250 medewerkers) minder gelukkig dan accountants
werkzaam bij de kleinere kantoren (250 of minder medewerkers) (figuur 11). Deze cijfers onderstrepen een
huidige tendens, namelijk dat jonge accountants het beroep zwaar vinden, velen het beroep verlaten en
vooral grote accountantskantoren moeite hebben om genoeg goede accountants binnen te halen. 3 Een
verdere link naar verzuim, retentie en werkprestatie zal gemaakt worden in de volgende paragraaf.
Figuur 8: Geluk en werkgeluk – AA vs. RA
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https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/29/wie-wil-er-nog-accountant-worden-a1604536
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Figuur 9: Geluk en werkgeluk – Accountants in business vs. openbare accountants, interne
accountants en overheidsaccountants
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Figuur 10: Geluk en werkgeluk onder accountants – jongere vs. oudere medewerkers
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Figuur 11: Geluk en werkgeluk onder openbare accountants en interne accountants – Grote (meer
dan 250 medewerkers) vs. Kleinere kantoren (minder dan 250 medewerkers)
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4.3 Verband tussen geluk, verzuim, retentie en werkprestatie
Gelukkige accountants zijn productiever, minder vaak ziek en zijn minder geneigd van baan te wisselen
(zie Figuur 12). Van de medewerkers die aangeeft gelukkig te zijn – dat wil zeggen dat ze een 7 of hoger
scoren op levenstevredenheid en geluk, geeft 66% aan dat ze denken over vijf jaar nog bij dezelfde
werkgever te werken, terwijl 43% heeft nagedacht over een andere baan en 24% ook daadwerkelijk actief
op zoek is naar een andere baan. Ter vergelijking: van de accountants die lager dan een 7 scoren op
levenstevredenheid of geluk, geeft slechts 34% aan dat ze denken nog over vijf jaar bij dezelfde werkgever
te werken, terwijl 72% nadenkt over een andere baan en 41% actief op zoek is naar een andere baan.
Wanneer we kijken naar arbeidstevredenheid en bevlogenheid zien we vergelijkbare of zelfs grotere
verschillen tussen gelukkige en ongelukkige medewerkers met betrekking tot verloopintentie. Zo denkt 27%
van de medewerkers die een 7 of hoger scoren op bevlogenheid en arbeidstevredenheid aan een andere
baan, terwijl 70% van de accountants die laag scoren op werkgeluk dit doen.
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Figuur 12: Verband tussen geluk, verzuim, retentie en werkprestatie
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Voor zelf-gerapporteerde productiviteit en ziekteverzuim zien we ook grote verschillen tussen ongelukkige
en gelukkige medewerkers. Van de medewerkers die aangeeft gelukkig te zijn geeft 14% aan dat ze het
afgelopen jaar meer dan een week ziek zijn geweest en ze geven zichzelf een 7,4 op de vraag ‘Op een
schaal van 0 tot 10 waarbij 0 de slechtst mogelijke werkprestatie is en 10 de best mogelijke werkprestatie,
hoe beoordeelt u uw eigen werkprestatie in de afgelopen drie maanden?’. Ter vergelijking: van de
ongelukkige accountants geeft 29% aan dat ze het afgelopen jaar meer dan een week ziek zijn geweest,
terwijl ze zichzelf maar een 6,4 voor hun werkprestatie geven. Ook hier zien we weer vergelijkbare
verschillen wanneer we naar bevlogenheid en arbeidstevredenheid kijken. Wel moet opgemerkt worden
dat hier sprake is van wederzijdse beïnvloeding: (werk)geluk leidt tot een hogere productiviteit en minder
verzuim, maar tegelijkertijd leiden productiviteit en minder verzuim door een betere gezondheid tot een
grotere geluksbeleving binnen en buiten het werk.
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4.4. Arbeidsomstandigheden, geluk en werkgeluk
Maar welke aspecten van werk zijn het belangrijkste voor geluk en werkgeluk? In dit onderzoek
beargumenteren we dat de kwaliteit van de werkomgeving negatief wordt beïnvloed door stressoren en
positief wordt beïnvloed door energiebronnen. Stressoren komen veelal voort uit taakeisen, terwijl energie
gehaald dient te worden uit hulpbronnen.
Taakeisen zijn fysieke, sociale of organisatorische aspecten van het werk waarvoor langdurige fysieke of
mentale inspanning nodig is en die daarom gepaard gaan met bepaalde fysiologische en psychologische
kosten. In dit onderzoek hebben we de volgende aspecten meegenomen:
•

Stress

•

Lichamelijk zwaar werk

•

Werk-privé conflict

•

Werktijden

Hulpbronnen zijn fysieke, sociale of organisatorische aspecten van het werk die een van de volgende
dingen kunnen doen: (a) functioneel zijn bij het bereiken van werkdoelen; (b) de werkeisen en de
bijbehorende fysiologische en psychologische kosten verlagen; (c) persoonlijke groei en ontwikkeling
stimuleren. Meer specifiek kunnen we een onderscheid maken tussen:
•

Sociale hulpbronnen: werksfeer, relatie met collega’s, relatie met leidinggevende, waardering.

•

Taak-gerelateerde hulpbronnen: autonomie en inspraak, inhoud van het werk (uitdagend, nuttig,
afwisselend en goede aansluiting bij opleiding)

•

Organisatorische hulpbronnen: eerlijke beloning, baanzekerheid, communicatie binnen
organisatie.

•

Ontwikkelingshulpbronnen: ontwikkeling- en doorgroeimogelijkheden.

Tabel 5: Waardering Taakeisen en Hulpbronnen door Accountants

Totaal
(N=156)
Taakeisen
Lichamelijk zwaar werk
Stressvol werk
Flexibele werktijden
Regelmatige werktijden
Werk-privébalans
Sociale hulpbronnen
Werksfeer
Relatie collega's

Accountants in
business (N=38)

Openbaar accountant;
Intern/overheidsaccou
ntant (N=113)

3,42
6,20
7,70
6,67
6,64

3,11
5,13
8,02
6,17
7,42

3,45
6,54
7,69
6,92
6,45

7,16
7,16

7,67
7,86

7,13
7,01
30

Relatie direct leidinggevende
Waardering
Taak-gerelateerde hulpbronnen
Tevreden inhoud werk
Interessant en uitdagend werk
Afwisselend werk
Maatschappelijk nuttig werk
Aansluiting werk bij opleiding
Autonomie
Inspraak
Organisatorische hulpbronnen
Salaris
Baanzekerheid
Communicatie binnen organisatie
Ontwikkelingshulpbronnen
Ontwikkelings- en
doorgroeimogelijkheden

6,98
6,56

7,64
7,56

6,87
6,25

7,04
6,83
6,76
6,60
7,60
7,65
6,17

7,97
7,56
7,44
7,08
7,83
8,42
7,00

6,81
6,62
6,62
6,48
7,57
7,47
5,94

6,94
6,94
6,38

7,26
7,42
6,88

6,85
6,85
6,29

6,78

6,85

6,84

Bovenstaande tabel (Tabel 5) geeft weer hoe accountants op de verschillende aspecten scoren, waarbij
voor de leesbaarheid alle elementen zijn geschaald op een schaal van 0 tot 10. Wanneer we kijken hoe
accountants in de enquête scoren op de verschillen taakeisen en hulpbronnen, zien we dat accountants
over het algemeen het meest tevreden zijn met de autonomie bij het uitvoeren van de werkzaamheden
(7,65), aansluiting van het werk bij de opleiding (7,60), en werksfeer en relatie met collega’s (7,16). Ook
wordt het werk niet als lichamelijk zwaar gezien (3,42) en worden werktijden als flexibel beschouwd (7,70).
De respondenten zijn daarentegen minder tevreden over inspraak (6,17), waardering die ze krijgen voor
het gedane werk (6,25), communicatie binnen de organisatie (6,38), maatschappelijk nut van het werk
(6,60), en de werk-privébalans (6,64).
Wanneer we weer een onderscheid maken tussen (1) accountants in business en (2) de openbare, interne
accountants en overheidsaccountants valt wederom op dat de eerste groep een stuk tevredener is met de
meeste aspecten van hun baan, waar interne accountants ook laag scoren op enkele inhoudelijke
aspecten, waaronder interessant en uitdagend werk en afwisselend werk (6,62). Dit is een belangrijk
gegeven gezien juist de inhoud van het werk vaak sterk gecorreleerd is met geluk en werkgeluk.
Regressieanalyses
In het vervolg van het onderzoek is gekeken wat verschillen in (werk)geluk tussen accountants drijft en of
er meer specifieke kwaliteiten van de werkomgeving zijn die de verschillen in geluk tussen accountants
verklaren. Om werkgeluk onder accountants te verbeteren zouden organisaties moeten inzetten op die
factoren die sterk samenhangen met (werk)geluk en waarop accountants laag scoren. Zoals eerder
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aangegeven zou idealiter dit onderzoek gedaan moeten worden onder een grotere en representatievere
groep accountants en moeten onderstaande resultaten als tentatief beschouwd worden. Doordat dit
onderzoek is gebaseerd op een éénmalige meting, is het helaas ook niet mogelijk om de causaliteit van de
verbanden te bepalen. We kunnen bijvoorbeeld geen directe uitspraken doen over de vraag of accountants
gelukkiger worden van een hoger salaris, of dat gelukkige accountants doorgaans een hoger salaris krijgen,
bijvoorbeeld doordat zij productiever zijn of ambitieuzer op hun werk. Wel weten we uit ander onderzoek
dat deze aspecten elkaar wederzijds beïnvloeden.
Door middel van regressieanalyses analyseren we of er een verband bestaat tussen taakeisen,
hulpbronnen en werkgeluk. In alle analyses in dit onderzoek zijn de effecten van humeur, tevredenheid met
sociale relaties en tevredenheid met gezondheid gelijk gehouden. Zo kunnen we met meer zekerheid
vaststellen dat de relatie tussen de ervaren kwaliteit van de werkomgeving en (werk)geluk niet eigenlijk
worden verklaard door gemoedstoestand, privésituatie of ervaren gezondheid. Het zou bijvoorbeeld kunnen
dat mensen die meer tevreden zijn met hun werk de dag dat ze de enquête invullen iets minder humeurig
zijn, en daarom hoger scoren op levenstevredenheid. In dit onderzoek zijn deze effecten dus ‘gecorrigeerd’.
Om de kwaliteiten van de werkomgeving van accountants te meten, zijn m.b.t. bovenstaande taakeisen en
hulpbronnen verschillende vragen gesteld in de enquête. Hierbij is factoranalyse gebruikt om uit de vele
werkaspecten die bevraagd worden de hoofdcomponenten te onderscheiden. Uit de vragenlijst is daarom
eerst middels factoranalyse een 15-tal taakeisen en hulpbronnen gedestilleerd die mogelijk verschillen in
werkgeluk verklaren:


Inhoud werk (Uitdaging, afwisseling, aansluiting)



Werkvloeromstandigheden (Werksfeer, relatie collega’s, communicatie, autonomie, inspraak,
ontwikkelingsmogelijkheden)



Lichamelijk zwaar en stressvol werk



Relatie leidinggevende



Werk-privébalans en flexibele werktijden



Zekerheid



Tevredenheid salaris



Maatschappelijk nut werk

Wanneer we kijken welke factoren het sterkst samenhangen met levenstevredenheid, geluk,
arbeidstevredenheid en bevlogenheid (Tabel 6, kolom 2), dan zien we dat werk-privébalans een belangrijk
factor is in het verklaren van variantie in geluk en werkgeluk onder accountants. Wanneer de tevredenheid
met de werk-privébalans met 1 standaard deviatie stijgt, stijgen de geluksindicatoren met 0.17-0.33
standaard deviatie. Naast werk-privébalans spelen ook inhoud van het werk en arbeidsomstandigheden
een belangrijke rol, gezien ze zowel sterk gecorreleerd zijn met de geluksevaluatie als arbeidstevredenheid
en bevlogenheid. Met andere woorden, gelukkige en bevlogen accountants zijn significant gelukkiger met
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de inhoud van hun werk en arbeidsomstandigheden vergeleken met ongelukkige accountants. Het ervaren
maatschappelijk nut van het werk is van belang in het verklaren van verschillen van de meer emotionele
componenten van werkgeluk en geluk: ervaren geluk en bevlogenheid, terwijl de relatie met de
leidinggevende van belang is voor arbeidstevredenheid.
Tabel 6: Factoren Geluk en Werkgeluk
Geluk
Inhoud werk (Uitdaging,
afwisseling, aansluiting)
Werkvloeromstandigheden
(Werksfeer, relatie collega’s,
communicatie, autonomie,
inspraak,
ontwikkelingsmogelijkheden)
Lichamelijk zwaar en
stressvol werk
Relatie leidinggevende
Werk-privébalans
Zekerheid
Tevredenheid salaris
Maatschappelijk nut werk
Verklaarde Variantie

Arbeidstevredenheid
0.34

Bevlogenheid

0.11

Levenstevredenheid
NS

0.20

NS

0.22

0.28

NS

NS

NS

NS

NS
0.33
NS
NS
0.17
54%

NS
0.17
NS
NS
NS
53%

0.18
0.29
NS
NS
NS
66%

NS
0.28
NS
NS
0.21
63%

0.31

NS= niet significant. Waarden zijn gestandaardiseerde coëfficiënten en geven aan hoeveel score op een geluksdimensie (uitgedrukt
in standaard deviatie) omhoog gaat wanneer de gemiddelde score op een werkaspect met 1 standaard deviatie stijgt.
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4.5 Samenvatting en aanbevelingen


Dit hoofdstuk presenteert extra onderzoek om te kijken welke werkfactoren samenhangen met het
geluk en werkgeluk van accountants.



Werkgeluk en geluk zijn belangrijk – ook binnen accountantsorganisaties – doordat ze positief
gecorreleerd zijn met minder verloop, minder ziekteverzuim en betere werkprestaties.



Er zijn nauwelijks verschillen in geluk en werkgeluk tussen mannen en vrouwen, accountants met veel
of weinig werkervaring in de huidige functie, en AA en RA accountants. Accountants in business
hebben wel hoger (werk)geluk dan de openbare accountants, overheidsaccountants en interne
accountants. Jongere accountants en accountants werkzaam bij grotere kantoren hebben lager
(werk)geluk.



Accountants zijn over het algemeen het meest tevreden met de werksfeer, relatie met collega’s,
autonomie bij het uitvoeren van de werkzaamheden en aansluiting van het werk bij de opleiding. De
respondenten zijn daarentegen minder tevreden over inspraak, communicatie binnen de organisatie,
werk-privébalans, maatschappelijk nut van het werk en waardering die ze krijgen voor het gedane werk.



Werk-privébalans, inhoud van het werk en arbeidsomstandigheden zijn het belangrijkst in het verklaren
van verschillen in geluk en werkgeluk tussen accountants.

Gegeven dat de meeste gelukswinst valt te behalen bij factoren die sterk samen hangen met (werk)geluk
en waarop accountants minder hoog scoren, ligt het voor de hand dat accountantskantoren moeten inzetten
op (1) verbeteren van de werk-privébalans, (2) aantrekkelijker maken van specifieke aspecten van de
inhoud van het werk zoals meer afwisselend, interessant, en uitdagend werk en (3) verbetering van
inspraakmogelijkheden, waardering en communicatie op de werkvloer, oftewel de elementen binnen de
werkvloeromstandigheden waarop accountants lager scoren.
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5. Appendix: Vragenlijst Werkgeluk Accountants

Start of Block: Toestemming

Q69
De antwoorden die u geeft in deze enquête worden opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligd
elektronisch formaat. We verzamelen of identificeren geen informatie zoals uw naam, e-mailadres of IPadres. Daarom blijven uw antwoorden anoniem. Niemand zal u of uw antwoorden kunnen identificeren
en niemand zal weten of u al dan niet hebt deelgenomen aan de studie. De belangrijkste resultaten van
de studie zullen gepubliceerd worden via de NBA.
Door hieronder op "Akkoord" te klikken, geeft u aan dat u ten minste 18 jaar oud bent, dat u dit
toestemmingsformulier heeft gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat aan dit onderzoek deel
te nemen
Selecteer hieronder uw keuze. U mag een kopie van dit toestemmingsformulier afdrukken voor uw
administratie. Klikken op de knop "Akkoord" betekent dat:
- U de bovenstaande informatie gelezen heeft - U vrijwillig instemt met deelname - U 18 jaar of ouder
bent

o Akkoord (1)
o Niet Akkoord (2)
Skip To: End of Survey If De antwoorden die u geeft in deze enquête worden opgeslagen in een met een
wachtwoord beveiligd e... = Niet Akkoord

End of Block: Toestemming
Start of Block: Introductie

Q1 Werkgeluk onder accountants
Hartelijk dank voor uw deelname aan deze enquête. Deze vragenlijst maakt deel uit van een onderzoek
naar het werkgeluk onder accountants. Er zullen vragen worden gesteld over uw persoonlijke welzijn,
uw ervaringen binnen de organisatie waarin u werkt, uw toekomstverwachtingen en een aantal
persoonlijke eigenschappen.
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Antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en de enquête is zo opgesteld dat individuele personen
niet te herkennen zijn. Onderzoekers van EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation)
zullen alle gegevens verwerken tot een rapport.
Het invullen van de enquête kost ongeveer 15 minuten. Wanner u nog verdere vragen heeft, kunt u
contact opnemen met Martijn Burger (mburger@ese.eur.nl) van EHERO.

End of Block: Introductie
Start of Block: Algemeen

Q67 Tot welke ledengroep behoort u?

o Inactief (1)
o Accountant in business (2)
o Intern accountant (3)
o Openbaar accountant (4)
o Overheidsaccountant (5)
Display This Question:
If Tot welke ledengroep behoort u? = Accountant in business
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Q68 Wat voor soort functie bekleedt u (voornamelijk)?

o Regelgever / toezichthouder (1)
o Adviseur / management consultant (2)
o Financiële functie in dienst entiteit (3)
o Directie functie in dienst entiteit (4)
o Bestuurlijke functie bij ministerie, provincie of andere overheidsinstelling (5)
o Risk management (6)
o Andere functie (7)
Display This Question:
If Tot welke ledengroep behoort u? = Overheidsaccountant

Q69 Bent u overheidsaccountant in dienst van?

o Een accountantsafdeling bij een ministerie (1)
o Een accountantsafdeling bij een gemeente (2)
o De belastingdienst (3)
o Overig (4)
Display This Question:
If Tot welke ledengroep behoort u? = Overheidsaccountant
Or Tot welke ledengroep behoort u? = Intern accountant
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Q70 Bent u in dienst van een accountantsafdeling van:

o 10 of minder medewerkers (2)
o Meer dan 10, maar minder dan 100 medewerkers (3)
o 100 of meer medewerkers (4)
Display This Question:
If Tot welke ledengroep behoort u? = Intern accountant
Or Tot welke ledengroep behoort u? = Overheidsaccountant

Q71 Bent u een gebruiker van diensten van een openbaar accountant van het MKB?

o Nee (1)
o Ja, voornamelijk wettelijke controles (2)
o Ja, voornamelijk overige assurance (3)
o Ja, voornamelijk non-assurance (4)
Display This Question:
If Tot welke ledengroep behoort u? = Openbaar accountant
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Q72 Bent u voornamelijk:

o Werkzaam als controlerend accountant van OOB ondernemingen (1)
o Werkzaam als controlerend accountant in het MKB (Wta-domein) (2)
o Werkzaam in het MKB-domein: regelmatig assurance opdrachten – niet-wettelijke controle –
non-assurance opdrachten (3)

o Werkzaam in het MKB-domein: non-assurance praktijk met incidenteel een assurance opdracht
(4)

o Werkzaam in het MKB-domein: uitsluitend non-assurance praktijk (5)
Display This Question:
If Tot welke ledengroep behoort u? = Openbaar accountant

Q73 Bent uw werkzaam bij:

o Eén van de Big 4 kantoren (1)
o Een ander zeer groo kantoor met meer dan 250 medewerkers (2)
o Een groot kantoor (100-250 medewerkers) (3)
o Een middelgroot kantoor (10-100 medewerkers) (4)
o Een klein kantoor (1-10 medewerkers) (5)
Display This Question:
If Tot welke ledengroep behoort u? = Intern accountant
Or Tot welke ledengroep behoort u? = Accountant in business
Or Tot welke ledengroep behoort u? = Openbaar accountant
Or Tot welke ledengroep behoort u? = Overheidsaccountant
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Q74 Hoeveel jaren werkervaring heeft u binnen uw functie?
________________________________________________________________

Q75 Hoeveel jaren werkervaring heeft u binnen het domein waar u nu werkzaam bent?
________________________________________________________________

Q77 Hoeveel jaren werkervaring heeft u als afgestudeerd accountant?
________________________________________________________________

Q76 Bent u:

o AA (1)
o RA (2)
Q78 Wat is uw hoogst genoten opleiding voorafgaand aan uw AA- of RA-studie?

o Universiteit (1)
o HBO (2)
o Anders (3)
End of Block: Algemeen
Start of Block: Geluk
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Q3 Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou u zeggen dat u bent?
Geef een rapportcijfer tussen 0 en 10 waarbij 0 staat voor 'zeer ongelukkig' en 10 staat voor 'zeer
gelukkig'
Zeer ongelukkig
0

1

2

3

4

Zeer gelukkig
5

6

7

8

9

10

()

Q4 Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met uw leven?
Zeer ontevreden
0

1

2

3

4

Zeer tevreden
5

6

7

8

9

10

()

Q5 Alles bij elkaar genomen, in hoeverre vindt u dat de dingen die u doet in uw leven zinvol zijn?
Helemaal niet zinvol
0

1

2

3

4

Heel zinvol
5

6

7

8

9

10

()
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Q7 Hoe gelukkig voelt u zich vandaag?
Zeer ongelukkig
0

1

2

3

4

Zeer gelukkig
5

6

7

8

9

10

()

Q8 De volgende vraag gaat uw je tevredenheid met specifieke aspecten in uw leven. Hoe tevreden bent
u met...
Zeer ontevreden
0

1

2

3

4

Zeer tevreden
5

6

7

8

9

10

Uw huidige werk? ()
De balans tussen de tijd die u aan uw werk besteed en
uw vrije tijd? ()
Het salaris dat u verdient? ()
De inhoud van uw werk (d.w.z. uw werktaken)? ()
De organisatie waarvoor u werkt? ()
Uw sociale leven? ()
Uw gezondheid ()

End of Block: Geluk
Start of Block: Bevlogenheid en productiviteit
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Q11 De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u uw werk beleeft en hoe u zich daarbij voelt.
Geef aan hoe sterk iedere uitspraak op u van toepassing is, door steeds het best passende cijfer te
kiezen.
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1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

Op mijn
werk bruis
ik van
energie. (1)

o

o

o

o

o

o

o

Mijn werk
inspireert
mij. (2)

o

o

o

o

o

o

o

Ik ben trots
op het
werk dat ik
doe. (3)

o

o

o

o

o

o

o

Ik ga
helemaal
op in mijn
werk. (4)

o

o

o

o

o

o

o

Als ik werk
voel ik me
fit en sterk.
(5)

o

o

o

o

o

o

o

Als ik 's
morgens
opsta heb
ik zin om
aan het
werk te
gaan. (6)

o

o

o

o

o

o

o

Ik ben
enthousiast
over mijn
baan. (7)

o

o

o

o

o

o

o

In mijn
werk kan ik
mijn
talenten
gebruiken.
(8)

o

o

o

o

o

o

o

Wanneer ik
heel
intensief
aan het
werk ben,
voel ik mij
gelukkig.
(9)

o

o

o

o

o

o

o

44

Q12 Hoeveel dagen bent u de afgelopen 12 maanden niet aanwezig geweest op uw werk vanwege
lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen?

o Maximaal een week (1)
o Meer dan een week tot maximaal 6 weken (2)
o Zeven weken tot een jaar (3)
Q13 Op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0 de slechtst mogelijke werkprestatie is en 10 de best mogelijke
werkprestatie, hoe beoordeelt u uw eigen werkprestatie in de afgelopen drie maanden?
Slechts mogelijke
werkprestatie
0

1

2

3

4

Best mogelijke
werkprestatie
5

6

7

8

9

10

()

End of Block: Bevlogenheid en productiviteit
Start of Block: Vetrekintentie en betrokkenheid

Q79 Zou u, als het aan u lag, over 5 jaar nog bij uw huidige werkgever werken?

o Ja (1)
o Nee (2)
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Q80 Heeft u er in het afgelopen jaar over nagedacht om ander werk te zoeken dan het werk bij uw
huidige werkgever?

o Ja (1)
o Nee (2)
Q81 Heeft u in het afgelopen jaar ook daadwerkelijk iets ondernomen om ander werk te vinden?

o Ja (1)
o Nee (2)
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Q15 De volgende vragen gaan erover in hoeverre u zich identificeert met uw organisatie. In hoeverre
bent u het eens met de volgende uitspraken:
1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

Het succes van
de organisatie
is mijn succes.
(1)

o

o

o

o

o

o

o

Wanneer ik
over de
organisatie
spreek, zeg ik
vaak ‘wij’ in
plaats van ‘zij’.
(2)

o

o

o

o

o

o

o

Ik ben heel erg
geïnteresseerd
in wat
anderen
denken over
mijn
organisatie.
(3)

o

o

o

o

o

o

o

Wanneer
iemand de
organisatie
aanprijst,
voelt het als
een
persoonlijk
compliment.
(4)

o

o

o

o

o

o

o

End of Block: Vetrekintentie en betrokkenheid
Start of Block: Werkklimaat

Q17 Hoe beoordeelt u de werksfeer bij de organisatie waarvoor u werkt?
Zeer onplezierig
0

1

2

3

4

Zeer plezierig
5

6

7

8

9

10
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()

Q18 In welke mate heeft u het gevoel dat u inspraak heeft in de koers van de organisatie waarvoor u
werkt?
Helemaal niet
0

1

2

3

Helemaal wel
4

5

6

7

8

9

10

()

Q19 Vindt u dat u de ruimte krijgt om initiatief te nemen en taken zelfstandig uit te voeren?
Helemaal niet
0

1

2

3

Helemaal wel
4

5

6

7

8

9

10

()

Q20 Heeft u het gevoel dat u kunt rekenen op de steun en hulp van uw collega's?
Helemaal niet
0

1

2

3

Helemaal wel
4

5

6

7

8

9

10

48

()

Q21 Heeft u het gevoel dat u kunt rekenen op de steun en hulp van uw leidinggevende?
Helemaal niet
0

1

2

3

Helemaal wel
4

5

6

7

8

9

10

()

Q22 In welke mate ervaart u ruimte om fouten te maken?
Helemaal niet
0

1

2

3

Helemaal wel
4

5

6

7

8

9

10

()

Q23 Bent u tevreden over de waardering die u voor uw werk krijgt binnen de organisatie waarin u
werkt?
Zeer ontevreden
0

1

2

3

4

Zeer tevreden
5

6

7

8

9

10
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()

Q24 In welke mate is uw werk interessant en uitdagend?
Helemaal niet
0

1

2

3

Helemaal wel
4

5

6

7

8

9

10

()

Q59 In welke mate vindt u dat uw werk nuttig is voor de samenleving?
Helemaal niet
0

1

2

3

Helemaal wel
4

5

6

7

8

9

10

()

Q25 In hoeverre sluit uw werk goed aan bij uw kennis en ervaring?
Helemaal niet
0

1

2

3

Helemaal wel
4

5

6

7

8

9

10
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()

Q26 De volgende vraag gaat over de mogelijkheden voor uw persoonlijke ontwikkeling. In hoeverre bent
u het eens met de volgende uitspraken:
1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

De organisatie moedigt ons
aan ons bij te scholen en te
ontwikkelen. (1)

o

o

o

o

o

o

o

Ik kan mij persoonlijk
ontwikkelen binnen deze
organisatie. (2)

o

o

o

o

o

o

o

Ik ben tevreden over de
ontwikkelingsmogelijkheden
binnen de organisatie. (3)

o

o

o

o

o

o

o

Binnen de organisatie heb ik
de mogelijkheid om door te
groeien. (4)

o

o

o

o

o

o

o

End of Block: Werkklimaat
Start of Block: Werksituatie

Q27 Heeft u voldoende afwisseling tijdens uw werk?
Helemaal niet
0

1

2

3

Helemaal wel
4

5

6

7

8

9

10

()
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Q28 In welke mate heeft u het gevoel dat u flexibel bent in het bepalen van uw werktijden?
Helemaal niet
0

1

2

3

Helemaal wel
4

5

6

7

8

9

10

()

Q29 Hoeveel uur per week werkt u doorgaans (inclusief overwerk)?

o 0-20 uur (1)
o 21-36 uur (2)
o 37-45 uur (3)
o 45+ uur (4)
Q30 Hoe regelmatig zijn uw werktijden in het algemeen?
Helemaal niet
0

1

2

3

Helemaal wel
4

5

6

7

8

9

10

()
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Q56 Hoe vaak denkt u dat de eisen van uw baan uw gezins- en familieleven hinderen?
Helemaal nooit
0

1

2

3

Altijd
4

5

6

7

8

9

10

9

10

Click to write Choice 1 ()

Q57 Hoe vaak denkt u dat de eisen van uw gezins- en familieleven de uitoefening van uw baan
hinderen?
Helemaal niet
0

1

2

3

Altijd
4

5

6

7

8

Click to write Choice 1 ()

Q33 Heeft u een contract voor bepaalde of voor onbepaalde tijd?

o Bepaalde tijd, één jaar of minder (1)
o Bepaalde tijd, meer dan een jaar (2)
o Onbepaalde tijd (3)
Q60 In welke mate vindt u dat uw werk zekerheid biedt?
Helemaal niet

Helemaal wel
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

()

Q61 In welke mate vindt u uw werk lichamelijk zwaar?
Helemaal niet
0

1

2

3

Helemaal wel
4

5

6

7

8

9

10

()

Q64 In welke mate vindt u uw werk stressvol?
Helemaal niet
0

1

2

3

Helemaal wel
4

5

6

7

8

9

10

()

End of Block: Werksituatie
Start of Block: Communicatie
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Q34 De volgende vraag gaat over communicatie binnen de organisatie waarvoor u werkt. In hoeverre
bent u het eens met de volgende uitspraken:
1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

Ik word zo
geïnformeerd
dat ik mijn
werk goed
kan
uitvoeren. (1)

o

o

o

o

o

o

o

Ik ervaar een
open
communicatie
tussen
medewerkers
en afdelingen
onderling. (2)

o

o

o

o

o

o

o

Ik ervaar een
open
communicatie
tussen
medewerkers
en
management.
(3)

o

o

o

o

o

o

o

End of Block: Communicatie
Start of Block: Tot slot

Q51 Wat is uw geslacht?

o Man (1)
o Vrouw (2)
o Neutraal (3)
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Q52 Wat is uw leeftijd (in jaren)?

o Jonger dan 25 jaar (1)
o 25-34 jaar (2)
o 35-44 jaar (3)
o 45-54 jaar (4)
o 55 jaar of ouder (5)
Q53 Wat is uw leefsituatie?

o Alleenstaand (1)
o Alleenstaand met kinderen (2)
o Samenwonend met partner (3)
o Samenwonend met partner en kinderen (4)
o Anders (5)
End of Block: Tot slot
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