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1. Samenvatting 

1.1	 Aanleiding	onderzoek

Verschillende signalen bereiken OOMT en Innovam over dreigende tekorten aan personeel in de 
mobiliteitsbranche in de nabije toekomst, beïnvloedt door minder instroom vanuit het onderwijs en 
verwachte uitstroom door de vergrijzing. OOMT en Innovam voorzien daarom op korte termijn een krappere 
arbeidsmarkt. Behoud van personeel in de mobiliteitsbranche is dan ook een belangrijk speerpunt.
 
OOMT wil inzicht in factoren die bijdragen aan tevredenheid en behoud van personeel en factoren die 
juist het vertrek van personeel bevorderen. Daarover ontbreekt (recente) informatie. Daarom is een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd met als centrale vragen:
• Hoe tevreden zijn medewerkers in de mobiliteitsbranche over hun werk, het bedrijf waar ze werken en de 

branche en wat is hun betrokkenheid daarbij?
• Hoe hangen verschillende factoren met elkaar samen?
• Wat zijn factoren die juist zorgen voor behoud of vertrek van medewerkers?

Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn een viertal stappen doorlopen. 

1. �Literatuurstudie�en�ontwikkelen�model�voor�medewerkerstevredenheid�en�betrokkenheid; deskresearch naar 
begrippen die een rol spelen als het gaat om tevredenheid, betrokkenheid en behoud van personeel en 
hoe je die begrippen kunt ‘meten’. Ook is er gekeken of er modellen zijn die deze begrippen met elkaar 
in verband kunnen brengen. Dit heeft geleid tot een model waarbij input van 4 A’s (arbeidsinhoud, 
arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeids-voorwaarden) in verband worden gebracht 
met tevredenheid, betrokkenheid en vertrekintentie.

2. �Kwantitatief� onderzoek; grootschalig modulair telefonisch onderzoek onder 1.916 medewerkers uit alle 
deelbranches van de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. De omvang van het onderzoek maakt het 
mogelijk om naar verschillen te kijken tussen groepen medewerkers (leeftijd, deelbranches, groot of klein 
bedrijf). 

3. �Kwalitatief� onderzoek; om meer inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken van de gevonden 
resultaten zijn 17 diepte-interviews uitgevoerd. De interviews zijn vooral face-to-face uitgevoerd, maar ook 
deels telefonisch. 

4. Analyse�en�rapportage.

1.2	 Beantwoording	centrale	onderzoeksvraag

Hoe tevreden zijn medewerkers in de mobiliteitsbranche over hun werk? Hoe betrokken zijn ze bij hun vak, 
het bedrijf en de branche? En welke factoren zorgen voor behoud of juist vertrek van medewerkers.

Tevredenheid;�de�4�A’s
De totale tevredenheid van medewerkers in de mobiliteitsbranche is met een score van 4.1 op een schaal van 5 
hoog te noemen. Medewerkers van tweewielerbedrijven zijn gemiddeld meer tevreden dan medewerkers van 
bedrijfsautobedrijven. Oudere medewerkers zijn in het algemeen gemiddeld minder tevreden dan jongere 
medewerkers. 

Hoe leuk iemand zijn werk vindt, kan erg samenhangen met de inhoud van het werk. 91% is (zeer) tevreden 
met de arbeidsinhoud. Afwisseling in het werk, werk af kunnen maken, zinvol werk doen, regelruimte hebben, 
competent zijn, ontwikkelingsmogelijkheden en feedback krijgen zijn zogenaamde meetpunten van het 
begrip arbeidsinhoud. De resultaten laten zien dat bijna al deze meetpunten in positieve zin in het werk 
aanwezig zijn, met uitzondering van de mogelijkheid om het werk af te kunnen maken (taakcompleetheid). 
Uit het onderzoek is gebleken dat feedback en zinvolheid van taken de belangrijkste voorspellers zijn van 
tevredenheid met de inhoud van het werk, gevolgd door regelruimte en ontwikkelingsmogelijkheden. 
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Twee derde van de medewerkers is (zeer) tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden. Medewerkers bij 
truckbedrijven, merkdealers personenwagens en tweewielerbedrijven zijn hier gemiddeld het meest tevreden 
over. Uit het onderzoek blijkt dat de mogelijkheden je binnen een functie te ontwikkelen en taakfeedback de 
belangrijkste voorspellers zijn van tevredenheid met de ontwikkelingsmogelijkheden. 

Ruim 85% is (zeer) tevreden met de arbeidsomstandigheden. Oudere medewerkers zijn gemiddeld minder 
tevreden met de arbeidsomstandigheden. Een aanzienlijk percentage medewerkers vindt dat er (zeer) veel 
sprake is van een hoge fysieke belasting (27%), mentale belasting (17%) en werkdruk (30%). Tevredenheid 
met de arbeidsomstandigheden wordt negatief beïnvloed door werkdruk en (in mindere mate) fysieke 
belasting. Opvallend is dat mentale belasting geen invloed lijkt te hebben op de tevredenheid met de 
arbeidsomstandigheden.

Als het gaat om de arbeidsverhoudingen, dan is ruim 86% is (zeer) tevreden over het contact met de 
leidinggevende. Medewerkers van tweewielerbedrijven zijn gemiddeld meer tevreden over de relatie 
met de leidinggevende dan medewerkers van merkdealers personenwagen en bedrijfsautobedrijven. 
Oudere medewerkers zijn gemiddeld minder tevreden over de relatie met de leidinggevende dan jongere 
medewerkers. Leiderschap blijkt een sterke voorspeller van tevredenheid met de leidinggevende. 
Zo’n 95% van de medewerkers is (zeer) tevreden over het contact met collega’s. Ook ten aanzien van het 
contact met de collega’s blijkt dat hoe meer men van mening is dat men op collega’s kan rekenen in het werk 
en hoe minder conflicten voorkomen in dit contact, des te hoger de tevredenheid met dit contact.

‘Arbeidsvoorwaarden’ is een factor die niet buiten beschouwing kan worden gelaten. Dat zou het model van 
de 4 A’s incompleet maken. Omdat OOMT niet direct invloed kan uitoefenen op deze A met haar beleid voor 
opleiding en ontwikkeling, is voor de arbeidsvoorwaarden alleen in het algemeen bekeken hoe het staat met 
de tevredenheid. Daarover is 80% (zeer) tevreden. 

Betrokkenheid
Medewerkers scoren gemiddeld hoog op de aspecten van betrokkenheid. De betrokkenheid van medewerkers 
in de mobiliteitsbranche is het hoogste met betrekking tot het bedrijf waar zij werkzaam zijn, gevolgd door 
het vak dat zij uitoefenen. Op de derde plaats staat de betrokkenheid met de branche. 

Medewerkers van tweewielerbedrijven zijn gemiddeld meer betrokken bij hun bedrijf dan medewerkers van 
truckbedrijven en verhuurbedrijven. Medewerkers uit de tweewielerbranche scoren gemiddeld het hoogst op 
de betrokkenheid met het vak en de branche. Medewerkers die werken bij grotere bedrijven zijn gemiddeld 
meer betrokken bij de branche dan medewerkers uit kleine bedrijven. 

Voor de betrokkenheid met het vak blijken ontwikkelingsmogelijkheden en inhoud van het werk de 
belangrijkste voorspellers voor tevredenheid. Dit betekent dat wanneer de tevredenheid met de taakinhoud 
of de ontwikkelingsmogelijkheden toeneemt, de betrokkenheid met het vak ook groeit.

Als het gaat om betrokkenheid bij het bedrijf speelt leiderschap een hele belangrijke rol. Ook ontwikkelings-
mogelijkheden, taakinhoud, arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden zijn goede voorspellers van 
betrokkenheid bij het bedrijf. Opvallend en tegen de verwachting in, speelt het contact met collega’s geen rol 
van betekenis in het voorspellen van betrokkenheid bij het bedrijf. 

Bij betrokkenheid bij de branche komt ongeveer hetzelfde beeld naar voren als bij betrokkenheid met het 
vakgebied. De beste voorspellers zijn opnieuw de ontwikkelingsmogelijkheden en de arbeidsinhoud, maar 
nu ook de arbeidsvoorwaarden. Hoe meer tevreden men hierover is, hoe meer betrokken men zich voelt bij de 
branche. Bovendien blijken ontwikkelingsmogelijkheden en inhoud van het werk ook van invloed te zijn op 
de bereidheid tot extra inspanningen. 

Verzuim
43% van de medewerkers heeft het afgelopen jaar niet verzuimd. Het hoogste percentage medewerkers 
dat aangeeft minstens een dag te zijn ziek geweest vinden we in de bedrijfsautobranche (62%), het laagste 
percentage vinden we bij de caravanbedrijven (50%).
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Vertrekintentie
Ongeveer 17% van de medewerkers denkt het bedrijf de komende 3 jaar te verlaten. Redenen voor vertrek 
zijn pensionering (17%), gebrek aan doorgroeimogelijkheden (11%) en het afronden van een studie (11%). 
Het percentage van de vertrekintentie is hoger bij medewerkers die werken bij kleine bedrijven dan bij 
medewerkers bij grote bedrijven. Van de medewerkers die aangeven binnen 3 jaar waarschijnlijk het bedrijf 
te verlaten, geeft ruim 40% aan dat zij verwachten na 3 jaar niet meer in de branche te werken.

1.3	 Beantwoording	beleidsvraag

In het model van de 4A’s is uitgebreid ingegaan op voorspellers en beïnvloeders van tevredenheid, 
betrokkenheid en vertrek. Aan welke ‘knoppen’ binnen het model kan OOMT nu het beste draaien als het gaat 
om behoud van personeel? Hier worden de belangrijkste ingrediënten weergegeven.

Het percentage medewerkers dat aangeeft het bedrijf te willen verlaten, komt overeen met een landelijke 
Benchmark van Effectory (2009). De vertrekintentie is gemiddeld hoger onder jongere medewerkers ( jonger 
dan 40 jaar), dan onder ouderen.

Een rode draad door de resultaten over betrokkenheid is dat op alle drie de niveaus (vak, branche en bedrijf) 
een belangrijke rol is weggelegd voor de tevredenheid met de ontwikkelingsmogelijkheden in het werk. 
Het feit dat deze variabele ook nog eens de belangrijkste voorspeller is van vertrekintentie bij de werkgever 
maakt dit tot een belangrijk thema. Behoud van personeel is sterk gebaat bij het zorg dragen voor voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers. Uit het onderzoek komt naar voren dat 66% van de 
medewerkers (zeer) tevreden is met de ontwikkelingsmogelijkheden. Toch wil bijna 30% van de medewerkers 
zich verder specialiseren, of verder ontwikkelen in de huidige functie. De huidige structuur met technische 
functies op 4 niveaus biedt hier in de basis voldoende mogelijkheden, maar veel medewerkers bereiken al op 
relatief jonge leeftijd hun ‘plafond’. Ditzelfde geldt uiteraard voor leidinggevende functies. Het gebrek aan 
mogelijkheden aan loopbaanstappen kan voor mensen een reden zijn om op te stappen. 

Opvallend is dat van alle medewerkers ruim 50% geen verdere specialisatie of een leidinggevende functie 
wenst. Het aandeel oudere medewerkers in deze groep is groot (68%). Wanneer medewerkers niet meer 
actief bezig (willen) zijn met hun vak en/of loopbaan kan dit problemen opleveren met hun inzetbaarheid 
in hun vak op de langere termijn. Dit geldt in het bijzonder voor medewerkers die door fysieke beperkingen 
problemen krijgen om hun vak uit te blijven uitoefenen. Ook speelt bij deze medewerkers dus geen actieve 
wens voor ontwikkeling, is dat juist wel noodzakelijk om duurzaam inzetbaar te blijven. 

Het tweede belangrijke ingrediënt voor behoud is tevredenheid met de taakinhoud, sterk gerelateerd aan 
tevredenheid met de ontwikkelingsmogelijkheden. Medewerkers zijn hierover in grote meerderheid (zeer) 
tevreden (91%). De tevredenheid met de taakinhoud wordt vooral bepaald door feedback (duidelijkheid van 
taken en betekenis) en zinvol werk doen, elementen waarvan ook een grote meerderheid van medewerkers 
zegt dat deze (zeer) veel aanwezig zijn. Op deze punten lijkt daarom weinig noodzaak voor actie. 

Ontwikkelingsmogelijkheden�en�arbeidsinhoud:�het�recept�voor�behoud�van�medewerkers�in�het�vakgebied�
en�de�branche

Goed�leiderschap:�de�kern�voor�het�behoud�van�medewerkers�binnen�het�bedrijf
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De betrokkenheid bij het bedrijf wordt vooral bepaald door de tevredenheid over het leiderschap, gevolgd 
door de ontwikkelingsmogelijkheden, arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Als 
bedrijven medewerkers willen behouden dan is aandacht voor de manier waarop leiding wordt gegeven van 
groot belang. Belangrijke elementen zijn aandacht voor het individu en zijn/haar behoeften, het inspireren 
van medewerkers, het bieden van voldoende uitdaging en mensen ondersteunen om op een andere nieuwe 
manier naar problemen te kijken. 

Ook gaat het om praktische zaken rond de rol van leidinggevenden, zoals beschikbaar zijn voor  medewerkers, 
tijd maken voor medewerkers, hen het gevoel geven dat ze gewaardeerd worden en actie ondernemen bij 
problemen. 

De tevredenheid met de arbeidsinhoud wordt vooral bepaald door feedback op het eigen functioneren en 
het kunnen uitvoeren van zinvol werk. Medewerkers willen werk dat ertoe doet en willen daarnaast ‘weten 
waar zij staan’ in hun eigen functioneren. Daarnaast spelen hier regelruimte en ontwikkelingsmogelijkheden 
een rol van betekenis. Medewerkers hebben daarmee behoefte aan een bepaalde mate van vrijheid bij de 
uitoefening van hun taken. 

De tevredenheid met de ontwikkelingsmogelijkheden wordt vooral bepaald door de feitelijke ontwikkelings-
mogelijkheden en taakfeedback. Hier komt weer naar boven dat men naast de ontwikkelingsruimte ook 
graag weet ‘waar men staat’ in het eigen functioneren. Zinvolheid van werkzaamheden is ook belangrijk. 
Opvallend komt naar voren dat hoe meer mensen zichzelf zien als competent bij de uitvoering van hun taken, 
hoe minder tevreden zij zijn met de ontwikkelmogelijkheden. Dit alles benadrukt het belang van het bieden 
van uitdaging in de functie voor medewerkers. 

Over de arbeidsomstandigheden is ruim 85% (zeer) tevreden. Door dit hoge percentage lijkt er weinig 
aandacht noodzakelijk voor dit thema. De tevredenheid met de arbeidsomstandigheden wordt echter vooral 
negatief beïnvloed door de werkdruk. Uit het onderzoek komt naar voren dat ruim 30% van de medewerkers 
van mening is dat er (zeer) veel werkdruk aanwezig is. De ervaren hoge werkdruk houdt vooral verband met 
het onderbreken van werkzaamheden en het niet aannemen van nieuwe medewerkers in tijden van crisis. 
Hoewel de tevredenheid met de arbeidsomstandigheden uit het onderzoek niet naar voren komt als een 
factor die invloed heeft op vertrek is dit toch een punt van aandacht. 

Duidelijkheid,�vrijheid�en�zinvolheid�dragen�bij�aan�tevreden�medewerkers
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2. Aanleiding onderzoek en opzet
            

2.1	 Beleidsvraag	die	heeft	geleid	tot	het	onderzoek

Verschillende signalen bereiken OOMT en Innovam over dreigende tekorten aan personeel in de 
mobiliteitsbranche in de nabije toekomst. Zo is er al diverse jaren een afname van het aantal leerlingen te 
zien, zowel in het vmbo als in het mbo. Ook de vergrijzing zal op korte termijn leiden tot een toenemende 
uitstroom van personeel vanwege pensioen. OOMT en Innovam voorzien daardoor op korte termijn een 
krappe arbeidsmarkt. Dit houdt in dat de vraag naar arbeid groter is dan het aanbod van arbeid. Werkgevers 
zullen meer blijven zitten met onvervulde vacatures. Behoud van personeel in de mobiliteitsbranche is dan 
ook een belangrijk speerpunt.
 
OOMT wil inzicht in factoren die bijdragen aan tevredenheid en behoud van personeel en factoren die 
juist het vertrek van personeel bevorderen. Daarover ontbreekt (recente) informatie. Om deze reden is een 
grootschalig onderzoek uitgevoerd onder medewerkers in de mobiliteitsbranche. Centraal in dit onderzoek 
staan de betrokkenheid van medewerkers, hun tevredenheid over verschillende aspecten van het werk, maar 
ook hun voornemen om het bedrijf (en mogelijk ook de branche) te verlaten. Dit noemt men vertrekintentie. 

2.2	 Centrale	onderzoeksvragen

De centrale vragen bij dit onderzoek zijn: 

• Hoe tevreden zijn medewerkers in de mobiliteitsbranche over hun werk, het bedrijf waar ze werken en de 
branche en wat is hun betrokkenheid daarbij?

• Hoe hangen verschillende factoren met elkaar samen?
• Wat zijn factoren die juist zorgen voor behoud of vertrek van medewerkers?

2.3	 Onderzoeksopzet

Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn een viertal stappen doorlopen. 

1. Literatuurstudie en ontwikkelen model voor medewerkerstevredenheid en betrokkenheid
2. Kwantitatief onderzoek
3. Kwalitatief onderzoek
4. Analyse en rapportage

2.4	 Literatuurstudie	en	ontwikkelen	model	MTO

Allereerst is er een literatuurstudie uitgevoerd. Er is gekeken welke begrippen een rol spelen als het gaat om 
tevredenheid, betrokkenheid en behoud van personeel, wat erover bekend is en hoe je die begrippen kunt 
‘meten’. Ook is er gekeken of er modellen zijn die deze begrippen met elkaar in verband kunnen brengen.

Het literatuuronderzoek heeft geleid tot het opstellen van een onderzoeksmodel volgens de zogenaamde 
IPO-benadering, waarbij de letters staan voor Input (I), Proces (P) en Output (O). Dit model maakt inzichtelijk 
hoe aspecten van het werk in verband staan met medewerkerstevredenheid, betrokkenheid en behoud van 
medewerkers. 

Aan de Input-kant van het model vinden we begrippen die zijn te vatten onder 4 A’s, arbeidsinhoud (inhoudelijke 
aspecten van het werk), arbeidsomstandigheden (omgevingsfactoren rond het werk), arbeidsverhoudingen 
(contacten op het werk) en arbeidsvoorwaarden (primaire en secundaire voorwaarden). Aan de Proceskant is 
de tevredenheid ten aanzien van de 4 A’s opgenomen. Aan de Output-kant vinden we de centrale begrippen 
in dit onderzoek terug, namelijk de betrokkenheid (op drie niveaus) en de vertrekintentie. 
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Figuur�2.1� ��Een�model�voor�medewerkerstevredenheid�en�betrokkenheid�
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Voor de invulling van het model is het Job Characteristics Model van Hackman en Oldham (1976) en Karasek 
(1985) leidend geweest. Op onderdelen is het model aangevuld met inzichten uit andere onderzoeken. Onder 
arbeidsverhoudingen zijn bijvoorbeeld inzichten gebruikt uit de leiderschapsliteratuur (Bass & Avolio, 2004) 
en inzichten over sociale veiligheid. 

De begrippen zijn uitgediept aan de hand van het bronmateriaal en er is met name gezocht naar 
meetschalen om de begrippen kort en goed te meten. Met behulp van het model kan de tevredenheid op elke 
A en de algemene tevredenheid, betrokkenheid en vertrekintentie worden geschetst (de zogenaamde ‘rechte 
tellingen’). Het model maakt het ook mogelijk variabelen met elkaar in verband te brengen. 

2.5	 Kwantitatief	onderzoek

Er is een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder ruim 1.900 medewerkers in de branche via telefonisch 
onderzoek. 

Vragenlijst
Voor dit onderzoek is een uitgebreide vragenlijst opgesteld. Gezien de hoeveelheid thema’s en vragen, is er 
in het onderzoek voor gekozen om slechts een deel van de vragen aan alle respondenten voor te leggen. Dit 
betrof de vragen over vertrekintentie, betrokkenheid en algemene tevredenheid. Daarnaast is er per A een 
module ontwikkeld. Niet elke module is aan elke respondent voorgelegd. Bijna alle vragen zijn in de vorm 
van stellingen voorgelegd. Ook zijn vragen met ja/nee antwoordcategorieën gebruikt. Door deze aanpak was 
het mogelijk om de totale interviewtijd te beperken tot ongeveer 20 minuten per respondent. De modulaire 
aanpak maakt het mogelijk om de verbanden op hoofdlijnen te toetsen op de hele groep (1.900), terwijl de 
verbanden op een lager niveau (per A) worden getoetst op een kleinere steekproefomvang.
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Ook zijn enkele aanvullende modules in het kwantitatief onderzoek meegenomen, die geen onderdeel 
uitmaken van het model, maar wel passen bij één van de A’s. Het betreft hier een module over functionerings- 
en beoordelingsgesprekken (arbeidsverhoudingen), een module over Arbo (arbeidsomstandigheden) en een 
module over ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers (arbeidsinhoud). 

Bovendien zijn er nog vragen gesteld over de BrancheKwalificatieStructuur (BKS). De BKS heeft een verbinding 
met ontwikkelingsmogelijkheden en dus arbeidsinhoud, maar staat ook in relatie tot de andere A’s.  
De resultaten over de BKS zullen daarom in een apart hoofdstuk worden gepresenteerd. 

Procedure
Nadat de vragenlijst geaccordeerd is, is deze door Alert Marktonderzoek geprogrammeerd in Snap Survey. 
Dit is een tool voor telefonische afname. De vragenlijst is uitgebreid getest voordat het veldwerk van start 
ging. OOMT heeft een adressenbestand aangeleverd van MN voor het telefonisch onderzoek. Het veldwerk 
heeft plaatsgevonden in de periode april en mei 2012. Respondenten zijn benaderd tussen 18.00 en 21.30 uur 
op werkdagen. Alle interviews zijn uitgevoerd door ervaren enquêteurs. Er is voor gekozen om de data voor 
de vragen met betrekking tot de BKS als eerst te realiseren, zodat deze tussentijdse rapportage kon worden 
opgesteld. 

Steekproef 
Op basis van werknemersaantallen in de branche is een bruto steekproef bepaald, waarbij rekening 
gehouden is met de verdeling naar deelbranche en functie. Voor de verschillende modules zijn verschillende 
steekproefbestanden gemaakt met een verdeling naar deelbranche die overeenkomt met de beoogde 
verdeling in de netto steekproef. De respons was 64%. Er zijn in totaal 1.916 geslaagde interviews onder 
medewerkers gerealiseerd, met de volgende verdeling.

Tabel�2.1:�Responsoverzicht

Omschrijving Realisatie 

Personenauto dealerbedrijven met erkend duurzaam 100 

Universele autobedrijven en merkdealers 554 

Bedrijfswagens 376 

Fietsen, bromfietsen en motoren 371 

Verhuur 173 

Caravans en aanhangwagens 171 

Revisie 81 

Takel- en bergingsbedrijven 90 

Totaal 1.916 
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2.6	 Kwalititatief	onderzoek

Procedure�en�respondenten
Om de kwantitatieve resultaten van de enquête goed te kunnen duiden, is een reeks verdiepende interviews 
met werknemers in de branche gehouden. In het kwantitatieve onderzoek konden mensen kenbaar maken 
dat zij bereid waren om deel te nemen aan een diepte-interview. Uiteindelijk zijn hierbij 17 interviews 
gerealiseerd. Een deel van de interviews is face-to-face uitgevoerd, een deel opnieuw telefonisch. De gemiddelde 
interviewtijd was ongeveer een uur. Medewerkers in het kwalitatief onderzoek zijn afkomstig uit en verdeeld 
over de drie grootste subbranches (Personenautobranche, Bedrijfsautobranche en Tweewielerbranche. 
Daarnaast zijn medewerkers meegenomen die een diversiteit aan functies vervullen, zowel technisch als 
niet-technisch en leidinggevend. 

Interviewprotocol
Voor de interviews is een interviewprotocol opgesteld dat op hoofdlijnen overeenkomt met de vragenlijst die 
is ingezet. Het verschil is dat het interviewprotocol insteekt op open vragen over de 4 thema’s. Respondenten 
hebben zoveel mogelijk de tijd gekregen om door te praten over deze onderwerpen en aan te geven wat zij 
belangrijk vonden. Om dit mogelijk te maken is met elke geïnterviewde slechts een deel van de modules 
besproken. 

2.7	 Analyse	en	rapportage

De kwantitatieve data is geanalyseerd met SPSS. Dit programma maakt het mogelijk om niet alleen rechte 
tellingen (platte weergave van de antwoorden), maar om ook uitsplitsingen van de resultaten te presenteren.

Van alle diepte-interviews zijn gespreksverslagen gemaakt. Deze verslagen zijn vervolgens geanalyseerd op 
inhoud, waarmee een analysekader is opgebouwd. In dit kader zijn de ongestructureerde data geclusterd om 
verdere beschrijving van de gegevens te vereenvoudigen. 

Alle onderzoeksresultaten zijn weergegeven in de onderzoeksrapportage.

2.8	 Leeswijzer

De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd aan de hand van de opbouw in het Input-Proces-
Output (IPO)-model. Allereerst komen in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 de 4 A’s aan de orde (Input en Proces). 
In hoofdstuk 7 wordt inzicht gegeven in resultaten over de BKS. Hoofdstuk 8 beschrijft de uitkomsten op 
tevredenheid, betrokkenheid en vertrekintentie en in dit hoofdstuk gaan we ook in op de verbanden die we 
op basis van het model kunnen leggen (Output). We geven antwoord op de centrale vraag welke factoren 
behoud of vertrek van medewerkers beïnvloeden en hoe deze samenhangen.

Voor de lezer is het nog van belang om de volgende zaken te weten: 
• Waar significant, en van belang, zijn verschillen tussen groepen (zoals tussen bedrijfstypen, bedrijfsgrootte 

en leeftijdsgroepen) weergegeven. 
• Ook zijn er – waar mogelijk – vergelijkingen gemaakt tussen dit onderzoek en het medewerkers-

tevredenheidsonderzoek uit 2008.
• Waar percentages niet exact optellen tot honderd is dit toe te schrijven aan kleine afrondingsverschillen 

of aan het type vraag (meervoudige vraag).

In de bijlagen zijn de onderzoeksverantwoording en het responsoverzicht weergeven. Ook treft u in de 
bijlagen de tabellen die horen bij de verbanden van hoofdstuk 8  (Bijlage 6). 
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3. Arbeidsinhoud

3.1	 Input:	tevredenheid	met	de	arbeidsinhoud

Hoe leuk iemand zijn werk vindt, kan erg samenhangen met de inhoud van het werk. Aan de volledige groep 
van ruim 1.900 medewerkers is voorgelegd hoe tevreden zij hiermee zijn. Van de medewerkers is 91% (zeer) 
tevreden met de arbeidsinhoud, 7,6% is neutraal en slechts 1,4% is (zeer) ontevreden. 

Figuur�3.1:�Hoe�tevreden�bent�u�met�de�inhoud�van�uw�werk�(n=1.916)
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Er zijn geen significante verschillen in de tevredenheid over de arbeidsinhoud tussen de verschillende 
deelbranches. 

Figuur�3.2:�Hoe�tevreden�bent�u�met�de�inhoud�van�uw�werk?�(uitgesplitst�naar�deelbranche)�(n=1.907)
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Jongeren (mensen jonger dan 40 jaar) zijn significant meer tevredenheid met de arbeidsinhoud, dan oudere 
medewerkers. Er is geen verschil gevonden in de tevredenheid met arbeidsinhoud tussen medewerkers van 
kleine en grote bedrijven. 

3.2	 Meetpunten	arbeidsinhoud

Om de arbeidsinhoud specifieker te meten, is aan een random steekproef van 722 medewerkers een 
aantal stellingen over de inhoud van hun werk voorgelegd. Arbeidsinhoud is op te splitsen in de volgende 
meetpunten:
• Afwisseling
• Taakcompleetheid / identiteit 
• Zinvolheid van taken
• Autonomie / regelruimte
• Competentie (zelf)
• Ontwikkelingsmogelijkheden
• Feedback 

Zij konden bij iedere stelling op een 5-puntsschaal aangeven in hoeverre zij het met de stelling eens zijn, 
waarbij 1 staat voor ‘helemaal oneens’, 2 voor ‘oneens’, 3 voor ‘neutraal’, 4 voor ‘eens’ 5 voor ‘helemaal eens’. Hoe 
hoger de score, des te positiever de stelling wordt gewaardeerd.

Op de diverse onderdelen komt over het algemeen ook een positief beeld naar voren. In de volgende paragrafen 
worden de resultaten op deze onderdelen weergegeven.

3.3	 Taakafwisseling

Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat vrijwel alle medewerkers vinden dat er sprake is van afwisseling 
in hun werk. Maar liefst 97% is het helemaal (eens) met de stelling “Ik doe op een dag verschillende 
werkzaamheden” en ook ruim 90% is het (helemaal) eens met de stelling “Mijn werk biedt steeds weer 
afwisseling”. In totaliteit geeft bijna 95% van de medewerkers aan dat er (zeer) veel afwisseling in hun 
takenpakket aanwezig is.

Figuur�3.3:��Taakafwisseling�(schaal�n=685)
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Waar het telefonische onderzoek laat zien dat het werk afwisselend is, wordt uit de diepte-interviews 
duidelijk dat afwisseling voor de meeste medewerkers erg belangrijk is. Ze vinden afwisseling in de variatie 
van werkzaamheden, maar ook ervaren zij afwisseling op inhoudelijk vlak, doordat de techniek continu 
verandert. Ook klantencontact is een bron van afwisseling in werkzaamheden. 

3.4	 Taakcompleetheid/	identiteit

Op taakcompleetheid en identiteit wordt minder hoog gescoord dan de overige taakaspecten. Meer dan 
60% is het (helemaal) eens met de stelling “Als ik aan mijn werk begonnen ben, kan ik het meestal helemaal 
afmaken.” Bijna een kwart is het hier (helemaal) mee oneens. Nog eens 55% van de medewerkers geeft aan 
het (zeer) oneens te zijn met de stelling: “Ik doe in mijn functie steeds maar een klein stukje van het totale 
werk”. 

Figuur�3.4:�Taakcompleetheid�(schaal�n=616)
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Uit het kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat vooral leidinggevenden en technici vaak onderbroken 
worden tijdens hun werkzaamheden. Door leidinggevenden wordt dit gezien als een kenmerk van hun werk. 
Technici daarentegen geven aan dat zij het in het algemeen wel vervelend vinden om gestoord te worden 
tijdens hun werkzaamheden. 

3.5	 Zinvolheid	van	taken

Iets meer dan 90% is het (helemaal) eens met de stelling “Ik doe zinvol werk”. Nog eens bijna 85% van de 
medewerkers is het (helemaal) eens met de stelling “Mijn werk is belangrijk voor mij”. Het geheel laat hiermee 
een beeld zien waarbij bijna 90% van de medewerkers vindt dat zij zinvol werk doen.

Resultaten uit het kwalitatieve onderzoek zijn hiermee in lijn. Medewerkers geven aan dat zij hun werk vooral 
zinvol vinden, omdat het belangrijk is voor het bedrijf waar zij werken en omdat het ook van belang is voor de 
klant. Elementen die medewerkers noemen zijn ‘dat het werk hun hobby is’, ‘dat zij nuttig bezig zijn’ en ‘dat 
het helpen van de klant voldoening geeft’.
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Figuur�3.5:�Taakzinvolheid�(n=649)
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3.6	 Autonomie/	regelruimte

Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat een meerderheid van de bevraagde medewerkers tot op zekere 
hoogte over regelruimte in zijn werk beschikt. Bijna 90% vindt dat hij (ruim) voldoende ruimte heeft om zijn 
functie goed uit te kunnen oefenen. Bijna tweederde kan (helemaal) zelf de volgorde van zijn werkzaamheden 
bepalen. Iets meer dan de helft kan (helemaal) zelf bepalen hoeveel tijd hij aan een activiteit besteedt. 

Figuur�3.6:�Autonomie/regelruimte�(n=384)
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Uit het kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat de vrijheid die medewerkers ervaren voortkomt uit ‘het 
zelf mogen bepalen hoe je iets aanpakt’ en ‘zelf bepalen hoe je problemen oplost’. Medewerkers benadrukken 
dit als een pluspunt. 
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3.7	 Competentie	(zelf)

Het aandeel medewerkers dat vindt dat hij zelf over (ruim) voldoende kennis en vaardigheden beschikt, is 
met 90%, zeer hoog te noemen. 

Figuur�3.7:�Taakcompetentie�(zelf)�(n=721)
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Ook in het kwalitatieve onderzoek komt dit beeld naar voren. Alle medewerkers vinden dat zij beschikken 
over voldoende kennis en vaardigheden om hun werk uit te voeren. De jongere medewerkers geven aan dat 
zij nog wel aan het leren zijn en daarom nog niet alle klussen mogen doen. In het werk wordt blijkbaar goed 
gekeken naar werkzaamheden die passen bij het kennis- en ervaringsniveau van medewerkers. Als kritische 
kanttekening laat het kwalitatieve onderzoek zien dat oudere werknemers aangeven al enige tijd geen 
scholing te hebben gehad. 

3.8	 Ontwikkelingsmogelijkheden

Ontwikkelingsmogelijkheden
Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat 85% (veel) nieuwe dingen in zijn werk leert. Zo’n 70% is het ook 
(helemaal) eens met de stelling “Ik vind steeds nieuwe uitdagingen in mijn werk”. 

Uit het kwalitatieve onderzoek komt een nuancering op dit zeer positieve beeld naar voren. Een deel 
van de geïnterviewden geeft aan dat zij regelmatig werk doen onder hun niveau. Dit betreft vooral 
onderhoudswerkzaamheden. Andere zaken onder niveau zijn de vloer vegen, winterbanden wisselen en 
schoonmaken. Ze vinden dit niet erg, omdat “het erbij hoort”. Een enkele geïnterviewde geeft aan dat er 
binnen het bedrijf geen mogelijkheden zijn om door te stromen naar een hogere functie. 
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Figuur�3.8:�Ontwikkelingsmogelijkheden�(n=605)
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30% van de medewerkers wil zich de komende drie jaar verder ontwikkelen / specialiseren. Dit geldt vaker 
voor medewerkers bij bedrijfsautobedrijven (42%) dan voor medewerkers bij merkdealers personenwagens 
(26%) en verhuurbedrijven (35%). Ruim één op de tien wil (ook) een leidinggevende positie. Meer dan de 
helft ambieert geen verdere specialisatie of een leidinggevende positie. Dit geldt vaker voor oudere dan voor 
jongere medewerkers (68% versus 37%). 

Figuur�3.9:�Wilt�u�zich�in�de�komende�drie�jaar�in�uw�werk�verder�specialiseren,�wilt�u�een�leidinggevende�
positie�of�heeft�u�andere�plannen�met�uw�werk�de�komende�3�jaar?*���(n�=�722)
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* Meerdere antwoorden mogelijk.

Doorgroeien
Meer dan een vijfde van de medewerkers wil de komende drie jaar doorgroeien naar een andere functie in 
het bedrijf. Dat is ongeveer evenveel als in 2008 het geval was binnen 5 jaar (18%). Men wil vooral doorgroeien 
naar niet-technische functies met leidinggevende / managementtaken. Ruim een kwart van de ‘doorgroeiers’ 
ambieert een functie als werkplaatschef. Een vijfde van hen wil een leidinggevende functie in het bedrijf. 
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Meer dan de helft van de medewerkers denkt dat hij de kans krijgt om door te groeien binnen het bedrijf. Dat 
is vergelijkbaar met de resultaten uit 2008 (68%). Dit geldt vaker voor jongere medewerkers en medewerkers 
bij grotere bedrijven dan voor oudere medewerkers en medewerkers bij kleinere bedrijven. Meer dan een 
derde denkt niet te kunnen doorgroeien. Als men geen kans krijgt om door te groeien, is dat voor ongeveer een 
derde een reden om weg te gaan bij het bedrijf. Voor ruim 60% is dat niet het geval. Dit geldt vaker voor oudere 
dan voor jongere medewerkers (49% versus 29%). Medewerkers bij tweewielerbedrijven willen minder vaak 
doorgroeien dan medewerkers bij bedrijfsautobedrijven (81% versus 64%). Dit kan te maken hebben met de 
plattere functiestructuur in de tweewielerbranche. Daar zijn nu eenmaal minder doorgroeimogelijkheden.

Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat de meeste medewerkers vinden dat zij geen doorgroeimogelijkheden 
hebben in hun bedrijf. Bij de meeste bedrijven komt dit doordat het bedrijf redelijk klein is. Ook geven enkele 
medewerkers aan dat ze geen managementfunctie willen, omdat dit niet bij hen past en dat ze daarom niet 
verder kunnen groeien. Voor sommige medewerkers is dit een reden om verder te gaan kijken. Anderen geven 
aan dat ze in deze tijd hun baan proberen te accepteren zoals die is:

“Ik�kan�niet�verder�groeien.�Er�valt�niet�zoveel�te�ontwikkelen�in�de�fietsenbranche.��
Je�kan�je�wel�specialiseren,�maar�eigenlijk�kun�je�het�al.�Ik�heb�het�losgelaten.”�

“Doorgroeien�is�lastig,�het�houdt�op�na�Eerste�Bedrijfsautotechnicus.�Alleen�doorgroeien�
naar�Werkplaatsmanager�is�een�optie,�maar�als�managen�je�niet�ligt�en�je�liever�technisch�
bezig�bent,�dan�houdt�het�op.�Dat�is�wel�een�beetje�jammer.�Je�ziet�dat�jonge�jongens�veel�

hoop�hebben.�Ze�willen�allemaal�werkplaatschef�worden.�Maar�het�is�hard�werken�en�
lange�dagen�en�er�is�maar�één�werkplaatschef.�Niet�iedereen�kan�chef�worden.”�

Figuur�3.10:�Denkt�u�dat�u�binnen�uw�bedrijf�de�kans�krijgt�om�door�te�groeien?�(n�=�722)
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Persoonlijke ontwikkeling: vorm
Ruim 60% heeft het afgelopen jaar gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling. Dat is meer dan in 2008, toen bijna 
de helft trainingen of cursussen volgde. Dit geldt vaker voor medewerkers bij bedrijfsautobedrijven (76%), 
merkonafhankelijke autobedrijven (69%) en merkdealers personenwagens (68%) dan voor medewerkers bij 
verhuurbedrijven (44%). De meest populaire manieren hiertoe zijn het volgen van een technische training / 
cursus (52%), commerciële training / cursus (22%) en het opscholen naar een hoger niveau via een BBL-traject 
(19%). 

Feedback�en�zinvolheid�van�taken�zijn�de�belangrijkste�voorspellers�van�tevredenheid�met�de�inhoud�van�
het�werk,�gevolgd�door�regelruimte�en�ontwikkelingsmogelijkheden.
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Oudere medewerkers1 hebben vaker vakbladen gelezen, technische, commerciële en online trainingen gevolgd 
en beurzen of congressen bezocht dan jongere medewerkers. Jongere medewerkers hebben zich vaker 
opgeschoold naar een hoger niveau via een BBL- of hbo-opleiding dan oudere medewerkers. Medewerkers 
bij grotere bedrijven hebben vaker een commerciële cursus gevolgd dan medewerkers bij kleinere bedrijven 
(27% versus 18%). Medewerkers bij kleinere bedrijven hebben vaker een opscholing naar een ander niveau 
door een BBL-traject gevolgd dan medewerkers bij grotere bedrijven (24% versus 15%).

Figuur�3.11:�Wat�heeft�u�het�afgelopen�jaar�gedaan�voor�uw�persoonlijke�scholing�of�ontwikkeling?*�(n�=�445)
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* Meerdere antwoorden mogelijk.

Ook uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat medewerkers opleidingen bij de fabrikant hebben gevolgd met 
betrekking tot technische productkennis. Ook is een redelijk aantal medewerkers op herkeuring APK geweest. 
Andere trainingen die medewerkers het afgelopen jaar volgden, zijn: 
• Training/examen bij Innovam/IBKI met betrekking tot verkoop, inruil, taxatie en communicatie. 
• Versnellingsbakken en motoren
• Relatiebeheer en management
• Salarisadministratie
• Opleiding tot servicemanager
• Uitdeuken
• E-bike

1 De leeftijdsgrens jong en oud ligt bij 40 jaar.
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Daarnaast geven verscheidene medewerkers aan vakbladen te lezen om bij te blijven. In de toekomst 
verwachten medewerkers met name trainingen over nieuwe producten nodig te hebben. Verder worden de 
volgende gewenste trainingen genoemd: 
• Managementtraining
• Training in de omgang met mensen
• Elektrische auto’s
• Sociale media en internet
• Fiscale veranderingen
• Persoonlijke administratie

De populairste manieren van scholing of ontwikkelingen zijn de vormen waarin er sprake is van persoonlijk 
contact met andere mensen in het vak, zoals het volgen van een training / cursus in een groep (62%), leren 
van een collega op de werkplek (44%) en het samenwerken met een meer ervaren collega (38%). Circa een 
vijfde vindt (ook) het lezen van vakbladen prettig. Ook het bezoeken van congressen of beurzen wordt door 
een vijfde genoemd. 

Oudere medewerkers vinden het lezen van vakbladen, het volgen van een training met een groep en het 
bezoeken van een congres prettiger dan jongere medewerkers. Jongere medewerkers geven de voorkeur aan 
scholing via een (ervaren) collega dan oudere medewerkers. Medewerkers bij grotere bedrijven vinden het 
prettiger om een training met een groep te volgen dan medewerkers bij kleinere bedrijven (68% versus 57%).

Figuur�3.12:Welke�manieren�van�scholing�of�ontwikkeling�vindt�u�persoonlijk�het�meest�prettig?*�(n�=�722)
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* Meerdere antwoorden mogelijk.

14% zou (zeker) geen gebruik maken van de scholing en ontwikkeling die hem geboden wordt indien die 
niet meer verplicht zou zijn. Tweederde is het (helemaal) oneens met deze stelling. 14% staat hier neutraal 
tegenover. 



Tevredenheid in de mobiliteitsbranche  |  Een onderzoek naar de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers   23

Figuur�3.13:�Indien�de�scholing�en�ontwikkeling�die�mij�worden�geboden�niet�meer�verplicht�zouden�zijn,�zou�ik�er�geen��
gebruik�meer�van�maken�(n�=�722)
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* Meerdere antwoorden mogelijk.

Redenen�voor�persoonlijke�ontwikkeling
De belangrijkste reden voor het volgen van scholing of om te werken aan persoonlijke ontwik-
keling is de noodzaak voor het goed uit kunnen voeren van het werk (b.v. bij nieuwe technieken/  
materialen, ruim 35%). Dat is minder dat is minder dan in 2008 (toen 57%). Bijna een 
kwart heeft dit gedaan om extra kennis op te doen of om zich verder te specialiseren. 16%2 
heeft scholing gevolgd, omdat deze verplicht was.

Jongere medewerkers hebben vaker scholing gevolgd om te kunnen doorgroeien naar een andere functie, 
omdat het verplicht was en uit interesse. Bij oudere medewerkers komen deze redenen minder vaak voor.  
Zij volgen scholing, omdat het nodig was om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Medewerkers 
bij kleinere bedrijven hebben vaker scholing uit interesse gevolgd dan medewerkers uit grotere bedrijven  
(7% versus 2%). 

Ook uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat medewerkers het belangrijk vinden om aan scholing en 
ontwikkeling te doen. Redenen die zij hiervoor noemen zijn:
• Concurrentie voor blijven
• Jezelf blijven ontwikkelen, zodat je werk niet saai wordt. 
• Uitdaging
• Niet stil blijven staan / stil staan is achteruitgang
• Bijblijven met technologische ontwikkelingen die snel gaan
• Tot aan pensioen aantrekkelijk blijven als werknemer
• Niet uitgerangeerd raken
• Handige tips opdoen voor je werk
• Fouten voorkomen
• Goed voorbereid zijn op je werk
• Sneller en effectiever kunnen werken

2 Hoewel hierover ook in 2008 vragen zijn gesteld zijn deze gegevens door de vraagstelling niet te vergelijken met het huidige onderzoek.
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Figuur�3.14:�Wat�is�de�belangrijkste�reden�dat�u�deze�scholing�heeft�gevolgd�of�heeft�gewerkt�aan�uw�persoonlijke��
ontwikkeling?�(n�=�441)
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“Ik�vind�het�belangrijk�om�te�blijven�leren,�want�ik�moet�nog�tot�mijn�67e�werken�
en�de�ontwikkeling�van�de�techniek�gaat�hard.�Ik�wil�niet�uitgerangeerd�raken�

en�de�techniek�wordt�steeds�ingewikkelder.�Je�moet�bijblijven.”�

“Ik�wil�me�blijven�verbeteren,�zodat�ik�niet�blind�word�voor�iets�wat�ik�al�heel�lang�doe.”�

De belangrijkste reden (bijna 40%) om geen scholing te volgen is dat er geen behoefte aan is. Dit geldt 
vaker voor oudere medewerkers en medewerkers bij grotere bedrijven dan voor jongere medewerkers en 
medewerkers bij kleinere bedrijven. Bij 12% van degenen die geen scholing hebben gevolgd, was het niet 
mogelijk binnen het bedrijf. Nog eens 12% had geen tijd.
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Figuur�3.15:�Kunt�u�aangeven�wat�de�reden�is�dat�u�geen�scholing�hebt�gevolgd?�(n�=�275)
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Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat degenen die scholing niet belangrijk vinden, vaak werk doen onder 
hun niveau en geen doorgroeimogelijkheden hebben. Ze zien daarom het nut van scholing en ontwikkeling 
niet. 

“De�belangrijkste�reden�om�aan�scholing�te�doen,�is�omdat�het�bedrijf�het�certificaat�nodig�heeft.��
Ik�doe�het�niet�voor�mezelf.�Ik�werk�onder�mijn�niveau,�dus�ik�heb�geen�scholing�nodig�om�bij�te�blijven.”

3.9	 Feedback

Tweederde van de medewerkers is het (helemaal) eens met de stelling “Ik krijg van mijn leidinggevende te 
horen wat hij van mijn werk vindt.” Nog eens 91% geeft aan het (zeer) eens te zijn met de stelling “Mijn taken 
zijn duidelijk”. Nog eens 90% geeft aan het (zeer) eens te zijn met de stelling: “Ik weet in welke mate mijn 
werk van invloed is op de resultaten van het bedrijf”. Hiermee scoren medewerkers in dit onderzoek zeer hoog 
op de ervaren mate van feedback in het werk.
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Figuur�3.16:�Feedback�(n=484)

2,6% 2,5% 

94,9% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

(Zeer) weinig aanwezig Neutraal (Zeer) veel aanwezig 

Het kwalitatieve onderzoek nuanceert dit beeld enigszins. De meeste medewerkers geven daarin namelijk aan 
dat zij meer feedback van hun leidinggevende zouden willen ontvangen. Zij willen meer duidelijkheid over wat 
er van hen wordt verwacht en meer terugkoppeling wat de leidinggevende van hun werk vindt. De meeste 
medewerkers geven aan dat ze het horen als het niet goed is, en als ze niets horen, “dan zal het wel goed zijn”. 

3.10	 Proces:	tevredenheid	met	de	arbeidsinhoud	

Er is gekeken naar de relatie tussen de meetpunten van arbeidsinhoud en de tevredenheid met de 
arbeidsinhoud. Uit deze analyse komt het volgende beeld naar voren. Goede voorspellers van tevredenheid 
met de arbeidsinhoud zijn feedback en zinvolheid van de taken. Met andere woorden: hoe meer feedback 
men krijgt op het werk en hoe meer men het gevoel heeft zinvol werk te doen, hoe tevredener medewerkers 
zijn met de inhoud van hun werk. In mindere mate, maar nog steeds significant, geldt dit voor regelruimte 
en ontwikkelingsmogelijkheden. Meer van deze aspecten leidt ook tot meer tevredenheid. Taakcompleetheid, 
taakcompetentie en de mate van taakafwisseling hebben geen invloed op de tevredenheid met de inhoud 
van het werk. Voor de tabellen zie bijlage 3.
 

3.11	 Proces:	tevredenheid	met	de	ontwikkelingsmogelijkheden	

Voor het bepalen van de tevredenheid met de ontwikkelmogelijkheden is een vergelijkbare analyse uitgevoerd. 
Goede voorspellers van tevredenheid met de ontwikkelingsmogelijkheden zijn de ontwikkelingsmogelijkheden 
die de functie biedt en taakfeedback. Met andere woorden, hoe meer ontwikkelingsmogelijkheden de functie 
biedt en hoe meer feedback men ontvangt, hoe meer men tevreden is met de ontwikkelmogelijkheden. In 
mindere mate geldt dit voor zinvolheid van het werk. In negatieve zin geldt dit voor de mate van taakcompetentie. 
Het lijkt dat hoe zinvoller de taken, hoe meer tevreden men is met de ontwikkelmogelijkheden, maar hoe 
meer men zichzelf beoordeelt als competent, hoe minder men tevreden is met de ontwikkelmogelijkheden. 
Een minder sterke, maar eveneens negatieve voorspeller is taakafwisseling. Hoe meer afwisseling het werk 
biedt, hoe minder tevreden men is met de ontwikkelmogelijkheden. Taakcompleetheid en regelruimte zijn 
slechte voorspellers voor tevredenheid met ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Feedback�en�zinvolheid�van�taken�zijn�de�belangrijkste�voorspellers�van�tevredenheid�met�de�inhoud�van�
het�werk,�gevolgd�door�regelruimte�en�ontwikkelingsmogelijkheden.

Ontwikkelingsmogelijkheden� binnen� de� functie� en� taakfeedback� zijn� de� belangrijkste� voorspellers� van�
tevredenheid�met�de�ontwikkelingsmogelijkheden.�Taakcompetentie�en� taakafwisseling�beïnvloeden�de�
tevredenheid�met�de�ontwikkelingsmogelijkheden�juist�negatief.�
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4. Arbeidsomstandigheden

4.1	 Input:	tevredenheid	met	de	arbeidsomstandigheden

Ook de werkomstandigheden zijn onder de loep genomen. Deze kunnen ook bepalen hoe tevreden iemand 
is over zijn werk. Aan de totale groep medewerkers (n=1.916) is voorgelegd hoe tevreden zij zijn over de 
arbeidsomstandigheden. Van deze medewerkers is 85,3%% (zeer) tevreden met de arbeidsomstandigheden, 
10,5% is neutraal en slechts 4,3% is hierover (zeer) ontevreden.

Figuur�4.1:�Hoe�tevreden�bent�u�met�de�arbeidsomstandigheden�waaronder�u�uw�werkzaamheden�uitvoert?�(n�=�1.916)
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Een analyse per deelbranches laat geen significante verschillen zien tussen medewerkers van de verschillende 
branches. Analyse naar leeftijd levert een significant verschil op tussen jonge en oudere medewerkers. Oudere 
medewerkers (40 en ouder) zijn minder tevreden dan jongere medewerkers over de arbeidsomstandigheden. 
Medewerkers van grote bedrijven zijn niet meer of minder tevreden over de arbeidsomstandigheden dan 
medewerkers van kleinere bedrijven. 

Figuur�4.2:�Hoe�tevreden�bent�u�met�de�arbeidsomstandigheden�waaronder�u�uw�werkzaamheden�uitvoert?��
(uitgesplitst�naar�deelbranche,�n=1.907)
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4.2	 Meetpunten	arbeidsomstandigheden

Aan een random substeekproef van 730 medewerkers is een aantal stellingen voorgelegd over de 
werkomstandigheden in hun bedrijf. De stellingen meten het aspect arbeidsomstandigheden en zijn te 
clusteren in de volgende onderwerpen:
• Fysieke belasting;
• Mentale belasting;
• Werkdruk;
• Aandacht voor arbo.

De medewerkers konden bij iedere stelling op een 5-puntsschaal aangeven in hoeverre zij het met de stelling 
eens zijn, waarbij 1 staat voor ‘helemaal oneens’, 2 voor ‘oneens’, 3 voor ‘neutraal’, 4 voor ‘eens’ 5 voor ‘helemaal 
eens’. Hoe hoger de score, des te positiever de stelling wordt gewaardeerd.

4.3	 Fysieke	belasting

Meer dan 25% van de medewerkers vindt zijn werk lichamelijk (heel) zwaar. Ook uit het kwalitatieve 
onderzoek blijkt dat een aantal het werk op lichamelijk vlak soms zwaar vindt. Voorbeelden van zware 
werkzaamheden zijn wielen tillen en versnellingsbakken wisselen. Medewerkers bij bedrijfsautobedrijven en 
merkonafhankelijke autobedrijven vinden hun werk lichamelijk zwaarder dan medewerkers bij tweewieler- 
en verhuurbedrijven. 

Figuur�4.3:�Fysieke�belasting�(n=730)
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Het kwalitatieve onderzoek laat daarnaast zien dat veel van de geïnterviewde technici uit de auto- en 
bedrijfsautobranche in het verleden last hebben gehad van lichamelijke klachten naar aanleiding van het 
werk. Het gaat hier vooral om rugklachten en gewrichtsproblemen. 
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4.4	 Mentale	belasting

Bijna een vijfde van de medewerkers vindt zijn werk geestelijk (heel) zwaar. 

Figuur�4.4:�Mentale�belasting�(n=730)
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Ook uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat een aantal medewerkers het werk soms geestelijk zwaar vindt. 
Zij zien mentale belasting als werkdruk. De mentale belasting zit dan vooral in het snel moeten schakelen 
tussen werkzaamheden.

4.5	 Werkdruk

Van de medewerker is 30% het (helemaal) eens met de stelling “Ik ervaar een hoge werkdruk”. 

Figuur�4.5:�Werkdruk�(n=730)
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In het kwalitatieve onderzoek geven mensen verschillende redenen waarom men een hoge werkdruk ervaart. 
De eerste verklaring zit in de onderbrekingen van het werk door vragen tussendoor. Hiermee hebben vooral 
ervaren medewerkers te maken. Dit belemmert hen in de uitvoering van hun eigen werkzaamheden (routine 
wordt verstoord). Het vergroot ook de kans op fouten, of dat er stappen vergeten worden. 
De andere verklaring is dat in tijden van crisis geen nieuw personeel wordt aangenomen, waardoor de 
werkdruk bij het personeel toeneemt, als collega’s vertrekken of uitvallen. 
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4.6	 Werk	en	prive

Driekwart van de medewerkers vindt dat werk en privé (helemaal) in balans zijn. Het kwalitatieve onderzoek 
laat een vergelijkbaar beeld zien. Redenen waarom de werk-privé balans als goed wordt ervaren zijn de 
mogelijkheden om parttime te werken en te kunnen ‘schuiven’ in de werktijden. Ook komt het voor dat 
collega’s ouderschapsverlof hebben. Uit het kwalitatieve onderzoek komen geen signalen naar voren van 
extreem overwerk. Daar waar het voorkomt gaat het veelal om enkele uren. 

Medewerkers bij bedrijfsautobedrijven vinden hun werk geestelijk zwaarder en ervaren vaker een onbalans 
tussen werk en privé dan medewerkers bij tweewieler- en verhuurbedrijven. Daarnaast hebben medewerkers 
bij bedrijfsautobedrijven en merkdealers personenwagens vaker last van een hogere werkdruk dan 
medewerkers bij tweewielerbedrijven. 

4.7	 Aandacht	voor	arbo

Vrijwel alle medewerkers (94%) proberen zelf (erg) veilig en gezond te werken. Ook uit het kwalitatieve 
onderzoek blijkt dat medewerkers arbo erg belangrijk vinden. Ze geven aan dat er soms collega’s zijn die er 
luchtig over doen.

�“Bij�een�afzuigsysteem�zeggen�ze:�‘Je�hoeft�maar�even�de�auto�te�starten.’�
�Soms�wordt�er�wat�makkelijk�over�gedacht.”�

Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat medewerkers vinden dat het bedrijf (ruim) voldoende aandacht 
schenkt aan veilig en gezond werken (83%). Dit geldt ook voor het kwalitatieve onderzoek. Bij vrijwel alle 
bedrijven waarvan medewerkers zijn geïnterviewd zijn één of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV’ers) 
aangesteld. Een aantal geïnterviewde medewerkers is zelf BHV’er. Zij zijn verantwoordelijk voor het signaleren 
en voorkomen van onveilige situaties (door bv. Spullen op te ruimen en nooduitgangen vrij te houden), 
brandblussers en de EHBO-koffer controleren en pleisters plakken. Enkele medewerkers geven daarnaast aan 
dat hun bedrijf een preventiemedewerker, een ontruimingsplan en een RIE heeft.

Figuur�4.6:�Stellingen�over�de�werkomstandigheden�in�het�bedrijf�(n=730)
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Een aanzienlijke meerderheid vindt dat het bedrijf over (ruim) voldoende goede middelen en apparatuur 
beschikt om veilig en gezond te werken (85%). Dit geldt vaker voor tweewieler- dan voor verhuurbedrijven. 
Ook uit het kwalitatieve onderzoek komt dit beeld naar voren. Meerdere medewerkers geven aan dat iedere 
medewerker zijn eigen spullen heeft, zoals een veiligheidsbril, oordoppen, kappen en handschoenen. Ook 
geven de meeste medewerkers aan dat ze elkaar aanspreken op onveilige situaties. Een voorbeeld: 

“Laatst�stond�een�collega�van�mij�op�een�ladder�met�een�knik.�‘Het�ging�nog�wel,’�zei�hij.��
Ik�heb�hem�toen�gevraagd�van�de�ladder�af�te�komen�en�heb�vervolgens�de�ladder�

doorgezaagd�met�een�slijptol.�Toen�moest�er�wel�een�nieuwe�ladder�komen!”

In de diepte-interviews wordt echter ook duidelijk dat de aanwezige middelen niet altijd worden gebruikt. 
Men geeft aan dat het gebruik van hulpmiddelen ieders eigen verantwoordelijkheid is.

60% is het (helemaal) eens met de stelling “Ik noem weleens verbeterpunten op het gebied van veilig en gezond 
werken bij een leidinggevende.” Ook uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat medewerkers bijvoorbeeld actief 
verbeterpunten op het gebied van arbo melden. Voorbeelden hiervan zijn losse stopcontacten, beschadigde 
kappen of geknikte ladders. Medewerkers geven in die gevallen aan dat het bedrijf dan meteen nieuwe 
spullen bestelt of repareert. 

Aan degenen die hebben aangegeven dat ze weleens verbeterpunten bij hun leidinggevende noemen op het 
gebied van veilig en gezond werken, is gevraagd of er met die verbeterpunten voldoende wordt gedaan. Meer 
dan 70% vindt dat dit het geval is. Bijna een kwart vindt van niet. 

Figuur�4.7:�Wordt�met�de�verbeterpunten�naar�uw�mening�voldoende�gedaan�(n=431)
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4.8	 Proces:	tevredenheid	met	de	arbeidsomstandigheden	

De tevredenheid met de arbeidsomstandigheden houdt in het model verband met de fysieke en mentale 
belasting en de ervaren werkdruk van werknemers. Ook hierop is een analyse uitgevoerd. Hieruit komt 
naar voren dat werkdruk en (minder sterk) fysieke belasting belangrijke negatieve voorspellers zijn van 
tevredenheid met de arbeidsomstandigheden. Met andere woorden, hoe hoger de werkdruk en hoe hoger 
de fysieke belasting in het werk, hoe minder tevreden medewerkers zijn met de arbeidsomstandigheden. Dit 
geldt niet voor de mentale belasting. Dit meetpunt lijkt geen grote invloed te hebben op de tevredenheid met 
de arbeidsomstandigheden.

 
Tevredenheid�met�de�arbeidsomstandigheden�wordt�negatief�beïnvloed�door�werkdruk�en� (in�mindere�
mate)�fysieke�belasting.�Opvallend�is�dat�mentale�belasting�geen�invloed�lijkt�te�hebben�op�de�tevredenheid�
met�de�arbeidsomstandigheden.
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5. Arbeidsverhoudingen

5.1	 Input:	tevredenheid	met	de	arbeidsverhoudingen	

Ook het contact met je leidinggevende en collega’s, kan bepalend zijn voor de tevredenheid in je werk. Daarom 
is er gekeken naar de tevredenheid met de arbeidsverhoudingen. Deze valt uiteen in de tevredenheid over de 
leidinggevende en tevredenheid over contact met de collega’s. Van ruim 1.900 medewerkers is 85,7% (zeer) 
tevreden met het contact met de leidinggevende, 9,7% is neutraal en slechts 4,1% is (zeer) ontevreden over de 
leidinggevende. 

Figuur�5.1:�Hoe�tevreden�bent�u�in�het�algemeen�met�de�relatie�met�uw�leidinggevende?�(n�=�1.916)
(n = 1.916) 
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Figuur�5.2:�Hoe�tevreden�bent�u�in�het�algemeen�met�de�relatie�met�uw�leidinggevende?�(uitgesplitst�naar�deelbranche)��
(n�=�1.907)  
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Medewerkers bij tweewielerbedrijven zijn gemiddeld meer tevreden over de relatie met hun leidinggevende 
dan medewerkers bij merkdealers personenwagens en bedrijfsautobedrijven. Verder zijn er geen significante 
verschillen gevonden.3 

Er zijn ook geen verschillen gevonden tussen medewerkers van grote en kleine bedrijven in hun tevredenheid 
ten aanzien van de leidinggevende. Leeftijd levert wel een significant verschil op, oudere medewerkers (40 
jaar en ouder) zijn minder tevreden met de relatie met hun leidinggevende dan jonge medewerkers. 

Figuur�5.3:�Hoe�tevreden�bent�u�in�het�algemeen�met�het�contact�met�uw�collega’s?�(n�=�1.916)
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Wat betreft het contact met collega’s geeft 94,9%  van de medewerkers aan (zeer) tevreden te zijn, 4,2% is 
neutraal en slechts 0,9% is (zeer) ontevreden over het contact met de collega’s. 

Figuur�5.4:�Hoe�tevreden�bent�u�in�het�algemeen�met�het�contact�met�uw�collega’s?�(uitgesplitst�naar�deelbranche)�(n�=�1.907)
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3  Dit heeft te maken met de omvang van de respondentgroepen: hoe kleiner de groep, hoe minder snel verschillen statistisch significant 
zijn. Daardoor zijn de verschillen tussen medewerkers van merkdealers personenwagens en bedrijfsautobedrijven ten opzichte van 
tweewielerbedrijven wel significant, maar ten opzichte van caravanbedrijven niet.
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Er zijn geen significante verschillen in de tevredenheid over de relatie met collega’s tussen de verschillende 
deelbranches. 

Wat betreft leeftijd is er een significant verschil tussen oudere en jongere medewerkers: jongeren zijn meer 
tevreden met het contact met collega’s dan ouderen (40 jaar en ouder). Er is geen verschil in de tevredenheid 
over het contact met collega’s tussen medewerkers van kleinere en grotere bedrijven (13 of meer medewerkers). 

5.2	 Meetpunten	arbeidsverhoudingen

Om de arbeidsverhoudingen specifieker te meten, is aan een random steekproef van 831 medewerkers een 
aantal stellingen voorgelegd over de arbeidsverhoudingen in hun bedrijf en de contacten die zij voor hun 
werk met anderen hebben. Arbeidsverhoudingen zijn op te splitsen in de volgende meetpunten:
• Leiderschap
• Contact met collega’s
• Sociale veiligheid

Daarnaast zijn Functionerings - en beoordelingsgesprekken en werkoverleggen van invloed op de arbeids-
verhoudingen.

Medewerkers konden bij iedere stelling op een 5-puntsschaal aangeven in hoeverre zij het met de stelling 
eens zijn, waarbij 1 staat voor ‘helemaal oneens’, 2 voor ‘oneens’, 3 voor ‘neutraal’, 4 voor ‘eens’ 5 voor ‘helemaal 
eens’. Hoe hoger de score, des te positiever de stelling wordt gewaardeerd.

Ook in het kwalitatieve onderzoek is aan deze begrippen aandacht besteed.

5.3	 Leiderschap

Een aanzienlijke meerderheid (84%) kan (erg) op zijn leidinggevende rekenen als hij het in zijn werk moeilijk 
heeft. Dit geldt vaker voor medewerkers in tweewielerbedrijven dan voor medewerkers in bedrijfsautobedrijven 
en merkdealers personenwagens. Meer dan 60% zegt dat zijn leidinggevende (veel) tijd besteedt aan het 
uitleggen van zaken in het werk. Ruim driekwart vindt dat zijn leidinggevende (heel) enthousiast spreekt 
over wat ze moeten bereiken. Bijna twee derde vindt dat zijn leidinggevende hem (erg) uitdaagt om op 
verschillende manieren naar een probleem te kijken. 70% vindt dat zijn leidinggevende hem inspireert om 
zijn werk te doen naar het beste van zijn kunnen. Dit geldt vaker voor medewerkers in tweewielerbedrijven 
dan voor medewerkers in bedrijfsautobedrijven, merkdealers personenwagens en verhuurbedrijven.

Figuur�5.5:�Leiderschap�(n=465)
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Belangrijke elementen in leiderschap zijn aandacht voor het individu en zijn/haar behoeften, het inspireren 
van medewerkers, het bieden van voldoende uitdaging en mensen ondersteunen om op een andere nieuwe 
manier naar problemen te kijken. Ook gaat het om praktische zaken rond de rol van leidinggevenden, 
zoals beschikbaar zijn voor de medewerker, tijd maken voor medewerkers, hen het gevoel te geven dat ze 
gewaardeerd worden en actie ondernemen bij problemen.

90% kan (heel) goed met zijn leidinggevende overweg. Dit geldt vaker voor medewerkers in tweewielerbedrijven 
dan voor medewerkers in auto-, bedrijfsauto- en verhuurbedrijven. Deze aspecten komen ook uit het 
kwalitatief onderzoek naar voren. Medewerkers die in interviews aangeven tevreden te zijn met hun 
leidinggevende, noemen dat zij goed met hun leidinggevende kunnen overleggen, dat de leidinggevende 
bereikbaar is, dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze terugkoppeling krijgen op zaken. Hierdoor hebben 
ze het gevoel gewaardeerd te worden. In het geval medewerkers ontevreden zijn over het contact met de 
leidinggevende, missen zij contact en ervaren zij weinig waardering. Andere redenen voor ontevredenheid 
met de leidinggevende zijn: kortaf, zijn, (erg) direct zijn, geen tijd hebben om dingen door te spreken, zaken 
doorschuiven en vergeten en ontslag van collega’s. 

5.4	 Contacten	met	collega’s

Een aanzienlijke meerderheid vindt dat hij (heel) goed overweg kan met zijn collega’s (94%). Ook  geeft 89% 
aan dat hij (helemaal) niet regelmatig conflicten met collega’s heeft. Medewerkers hebben (erg) het gevoel 
dat collega’s hen waarderen (86%). Ook uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat medewerkers redelijk tot zeer 
tevreden zijn over het contact met hun collega’s. Ze waarderen het dat ze elkaar helpen als dat nodig is. Zij 
overleggen met elkaar en staan open voor elkaars ideeën. Dit werkt volgens enkele medewerkers motiverend. 

Figuur�5.6:�Positieve�contacten�met�collega’s�(schaal�n=688)
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5.5	 Sociale	veiligheid

Vrijwel alle medewerkers (95%) hebben (erg) het gevoel zichzelf te kunnen zijn op werk, voelen zich (erg) 
veilig op het werk en voelen zich (erg) vrij om te zeggen wat ze vinden (90%).
�
Figuur�5.7:�Sociale�veiligheid�(schaal�n=750)
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In het kwalitatieve onderzoek geven enkele medewerkers aan dat er weleens conflicten voorkomen en dat 
er op het werk weleens vervelende dingen gebeuren tussen mensen. Meestal wordt er in de pauzes over 
gesproken en is het snel weer vergeten. De medewerkers vinden over het algemeen dat hun bedrijven goed 
omgaan met de conflicten tussen medewerkers door met de medewerkers te praten als een conflict langer 
duurt. 

In een enkel geval komt het voor dat collega’s in het bedrijf helemaal niet meer met elkaar praten. 
Dit blijkt ook soms uit het kwalitatieve onderzoek. Uit de interviews komt daarnaast naar voren dat 
medewerkers vinden dat er ruimte voor verbetering is in het delen van informatie, tussen collega’s, afdelingen 
en leidinggevenden. Medewerkers in interviews zouden daarnaast graag zien dat collega’s begrip opbrengen 
voor elkaars problemen en met elkaar communiceren.

Figuur�5.8:�Is�bij�uw�organisaties�soms�sprake�van�de�volgende�situaties?�(n=831)
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Bij 95% doet geen van bovenstaande situaties zich voor. Dit geldt vaker voor kleinere dan voor grotere 
bedrijven (97% versus 93%). Van de ondervraagden geeft slechts een klein deel aan dat er in hun bedrijf 
soms sprake is van pesten (2,6%), agressie (1,9%), discriminatie (1,8) en/of seksuele intimidatie (0,5%4). 
De helft van hen (n = 38) vindt dat het bedrijf er voldoende aan doet om dit te voorkomen. 40% van degenen die 
aangeven dat er in hun bedrijf soms sprake is van pesten, agressie, discriminatie en/of seksuele intimidatie, 
vindt van niet. 

Tijdens het kwalitatieve onderzoek worden geen gevallen van pesten, fysieke agressie, discriminatie of 
seksuele intimidatie genoemd. Wel vertellen enkele medewerkers dat leidinggevenden soms schreeuwen en 
“niet netjes” met medewerkers omgaan. Zij doelen hiermee dan vooral op het geven van bevelen en geen 
respect tonen voor de medewerkers.

5.6	 Functionerings-	en	beoordelingsgesprekken

Aan een random steekproef van 727 medewerkers is een aantal vragen voorgelegd over functionerings- 
en beoordelingsgesprekken. 40% geeft aan dat zijn leidinggevende structureel geplande functio-
nerings gesprekken met hem houdt. Dit geldt vaker voor bedrijfsautobedrijven en grotere5 
bedrijven dan voor andere bedrijfstypen en kleinere bedrijven. Bij een ruime meerderheid is dit niet het geval. 

Het aandeel dat aangeeft dat hij/zij structureel geplande beoordelingsgesprekken heeft met zijn 
leidinggevende, is iets lager (35%). Ook hier geldt dat dit het meest bedrijfsautobedrijven (56 %) en grotere 
bedrijven (47%) zijn. 

Figuur�5.9:�Mijn�leidinggevende�houdt�structureel�geplande�functionerings-�/�beoordelingsgesprekken�met�mij�(n�=�727)
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Bij bijna 60% van degenen die structureel geplande functioneringsgesprekken met zijn leidinggevende 
heeft, vinden deze gesprekken jaarlijks plaats. Dit geldt vaker voor grotere dan voor kleinere bedrijven (64% 
versus 48%). Bij 36% worden zelfs meerdere keren per jaar functionerings- en beoordelingsgesprekken 
gevoerd. Dit aandeel ligt iets hoger bij de beoordelingsgesprekken. Bij 40% van degenen die structureel 
geplande beoordelingsgesprekken met zijn leidinggevende heeft, vinden deze gesprekken meerdere malen 
per jaar plaats. Bij merkonafhankelijke autobedrijven worden vaker beoordelingsgesprekken gevoerd dan bij 
bedrijfsautobedrijven. 

4 Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk waardoor de percentages niet optellen tot 100%
5 De grens tussen kleinere en grotere bedrijven is 13 medewerkers.
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Figuur�5.10:�Hoe�vaak�per�jaar�vinden�deze�functionerings-�/�beoordelingsgesprekken�plaats�(n�=�290)
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Ruim 75% van degenen die structureel geplande functionerings- en/of beoordelingsgesprekken heeft met 
zijn leidinggevende, vindt deze gesprekken (zeer) zinvol. Nog geen 10% vindt deze (zeer) weinig zinvol. 14% 
staat hier neutraal tegenover

Figuur�5.11:�Vindt�u�deze�gesprekken�zinvol?�(n�=�325)
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5.7	 Werkoverleggen

Bijna de helft van de 727 bevraagde medewerkers heeft structureel geplande werkoverleggen met het bedrijf. 
Dit geldt vaker voor bedrijfsautobedrijven, merkdealers personenwagens en grotere bedrijven dan voor 
verhuurbedrijven en kleinere bedrijven. Bij iets meer dan een derde van hen vinden deze meer dan twee keer 
per maand plaats. Bij meer dan de helft hooguit maandelijks. 
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Figuur�5.12:�Hoe�vaak�per�maand�vinden�werkoverleggen�plaats?�(n�=�335)
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5.8	 Proces:	tevredenheid	met	het	leiderschap	

Om de tevredenheid met het leiderschap te verklaren is een aantal vragen over de leidinggevende 
meegenomen in het onderzoek. Er is gekeken of de mate waarin deze leiderschapsaspecten aanwezig 
zijn, de tevredenheid over de leidinggevende verklaren. Getoond leiderschap is een sterke voorspeller van 
tevredenheid met de leidinggevende. 

 
Hoe� meer� van� de� bevraagde� leiderschapsgedragingen� worden� vertoond,� hoe� meer� tevreden� men� is��
met�de�leidinggevende.�

5.9	 Proces:	tevredenheid	met	het	contact	met	de	collega’s	

Ook zijn vragen gesteld over het contact met de collega’s. Net als bij leiderschap worden deze in verband 
gebracht met de tevredenheid met dit contact. Het model is een significante voorspeller van tevredenheid. 
Ook hier zien we dat hoe meer men het contact met de collega’s beschrijft als goed, hoe meer men van 
mening is dat men op collega’s kan rekenen in het werk, hoe minder conflicten voorkomen in dit contact, des 
te hoger de tevredenheid met dit contact. 
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6. Arbeidsvoorwaarden 

6.1	 Input:	tevredenheid	met	arbeidsvoowaarden

In het model van de 4 A’s is arbeidsvoorwaarden de laatste A, die van invloed kan zijn op de tevredenheid 
van medewerkers. De totale groep van ruim 1.900 is een aantal stellingen voorgelegd ten aanzien van 
arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden liggen niet in de invloedsfeer van OOMT, dus daarom was het 
aantal stellingen beperkt. Ook zijn hier geen specifieke meetpunten benoemd, zoals bij de andere A’s. 

Van de medewerkers is 80,2% (zeer) tevreden met de arbeidsvoorwaarden, 13,9% is neutraal en slechts 5,9% 
is hierover (zeer) ontevreden. 

Figuur�6.1:�Hoe�tevreden�bent�u�over�het�algemeen�met�uw�arbeidsvoorwaarden?�(n�=�1.916)
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Medewerkers bij bedrijfsautobedrijven, merkdealers personenwagens en tweewielerbedrijven zijn gemid-
deld meer tevreden over de arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden dan medewerkers bij 
verhuurbedrijven.6

Figuur�6.2:�Hoe�tevreden�bent�u�met�uw�ontwikkelingsmogelijkheden�en�over�het�algemeen�met�uw�arbeidsvoorwaarden?��
(uitgesplitst�naar�deelbranche)�(n�=�1.907)
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6 Dit heeft te maken met de omvang van de respondentgroepen: hoe kleiner de groep, hoe minder snel verschillen statistisch significant zijn.
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6.2	 Proces:	tevredenheid	met	arbeidsvoorwaarden

In het model voor medewerkerstevredenheid en betrokkenheid is ‘arbeidsvoorwaarden’ een factor die 
niet buiten beschouwing kan worden gelaten. Dat zou het model incompleet maken. Maar omdat OOMT 
niet direct invloed kan uitoefenen op deze A met haar beleid voor opleiding en ontwikkeling, is voor de 
arbeidsvoorwaarden alleen in het algemeen bekeken hoe het staat met de tevredenheid.
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7. BKS

7.1	 Inleiding

Om medewerkers in de branche (en hun werkgevers) inzicht te geven in hun huidige positie en de 
loopbaanmogelijkheden in de mobiliteitsbranche is de BrancheKwalificatieStructuur (BKS) ontwikkeld. Dit 
is een overzicht van alle functies en loopbaanpaden in de branche én de bijbehorende certificaten. Om de 
loopbaankansen en groei van medewerkers te bevorderen, stimuleert OOMT al diverse jaren het behalen van 
BKS-kwalificaties met een stimuleringsregeling. 

Om inzicht te krijgen in de bekendheid en de ervaringen met de BKS is aan een random steekproef van 1.351 
medewerkers een aantal vragen voorgelegd over de BKS. Dit betrof alleen medewerkers die werkzaam zijn in 
de personenwagen-, bedrijfswagen en tweewielerbranche.

Als we kijken naar de 4 A’s, dan hoort de BKS vooral bij arbeidsinhoud (ontwikkelingsmogelijkheden). Maar 
de BKS heeft ook een relatie met secundaire arbeidsvoorwaarden (scholing). Daarnaast is het denkbaar dat 
de BKS helpt in het gesprek tussen leidinggevende en medewerker, om gewenste of benodigde ontwikkeling 
bespreekbaar te maken (arbeidsverhoudingen). En goede inhoudelijke toerusting dankzij ontwikkeling in 
de BKS kan weer bijdragen aan ‘lekker aan het werk zijn’ (arbeidsomstandigheden). Omdat de BKS daarmee 
in meer of mindere mate verband houdt met alle 4 A’s wordt de BKS hier als een losstaand hoofdstuk 
gepresenteerd.

7.2	 Bekendheid	BKS

De naamsbekendheid van de BKS is gegroeid. Kende in 2008 ongeveer een vijfde de BKS, nu is dat 
toegenomen tot 43% van de ondervraagden. De naamsbekendheid is het hoogst onder medewerkers van 
merkonafhankelijke autobedrijven, merkdealers personenwagens en bedrijfsautobedrijven, medewerkers 
boven de 40 jaar en medewerkers van grotere bedrijven. De BKS is minder bekend bij medewerkers van 
tweewielerbedrijven, jongere medewerkers en medewerkers van kleinere bedrijven. 

Figuur�7.1:�Kent�u�de�BKS,�al�is�het�alleen�maar�van�naam�(n=1.351)
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Iets meer dan de helft van degenen die de BKS kennen, weet wat de BKS inhoudt. Dit is procentueel lager 
dan in 2008. Toen was bijna 60% bekend met de inhoud van de BKS. In absolute aantallen is het aantal 
medewerkers wel hoger. 
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Figuur�7.2:�Weet�u�wat�de�BKS�inhoudt?�(n=577)
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Opvallend is dat de inhoud vaker bekend is onder jongere medewerkers dan onder oudere medewerkers  
(58% versus 45%). Voor de naamsbekendheid van de BKS geldt namelijk het omgekeerde. Ook bij medewerkers 
die bij grotere bedrijven werkzaam zijn, is de inhoud bekender dan bij medewerkers van kleinere bedrijven 
(56% versus 47%). 

7.3	 Beoordeling	BKS

Overall zijn degenen die de BKS inhoudelijk kennen, positief over de BKS. Meer dan een kwart vindt het goed 
dat de BKS er is. Daarnaast vindt ruim een derde de BKS goed voor de ontwikkeling, zinvol of belangrijk. 
Medewerkers bij tweewielerbedrijven (34%) geven vaker aan dat de BKS goed voor scholing / ontwikkeling is 
dan medewerkers bij merkdealers personenwagens (8%) en bedrijfsautobedrijven (10%). 

Nog geen vijfde doet minder positieve uitspraken over de BKS. Deze groep vindt de BKS niet zinvol, vindt dat 
deze niet aansluit op de praktijk en lesstof en vindt hem simpel. Medewerkers bij kleinere bedrijven vinden 
de BKS minder zinvol dan medewerkers bij grotere bedrijven. 

Figuur�7.3:�Kunt�u�in�een�paar�woorden�zeggen�wat�u�van�de�BKS�vindt?�(n=293)
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7.4	 BKS-toetsen	en	certificaten

Bijna 80% van degenen die de BKS inhoudelijk kennen, heeft aan één of meerdere BKS-toetsen deelgenomen 
en tenminste één certificaat behaald. Dit is een enorme stijging sinds 2008. Toen was dit ruim een derde van 
degenen die de BKS van naam kennen. Jongere medewerkers hebben vaker aan één of meerdere BKS-toetsen 
deelgenomen en tenminste één certificaat behaald dan oudere medewerkers (85% versus 68%). 

17% van degenen die de BKS inhoudelijk kennen, heeft nog nooit aan een BKS-toets deelgenomen. In 2008 
was dit de helft van degenen die de BKS van naam kennen. 

Figuur�7.4:�Heeft�u�ooit�een�BKS-toets�gemaakt�of�certificaat�ontvangen?�(n=297)
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Iets meer dan de helft van alle ondervraagden vindt het behalen van een BKS-certicaat (heel) belangrijk. In 
2008 was dit 57% van degenen die de BKS van naam kennen. Het percentage ligt hiermee nu lager in 2008, 
maar dat is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat deze vraag nu is voorgelegd aan alle respondenten, 
dus ook aan medewerkers die de BKS niet kennen. In 2008 is dit alleen gevraagd aan medewerkers die 
bekend waren met de BKS. Bijna een kwart van de medewerkers vindt het behalen van een BKS-certificaat 
(helemaal) niet belangrijk. Ruim een vijfde staat hier neutraal tegenover. Medewerkers bij een merkdealer 
personenwagens vinden het behalen van een BKS-certicaat belangrijker dan mensen die werkzaam zijn 
bij een tweewielerbedrijf. Ook mensen die de BKS voor dit onderzoek al (van naam) kenden, vinden dit 
belangrijker dan mensen die de BKS nog niet kenden. 

Figuur�7.5:�Hoe�belangrijk�vindt�u�het�behalen�van�BKS-certificaat?�(n=1.351)
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Als reden waarom men een BKS-certificaat belangrijk vindt, scoort ‘aantonen van kennis en ervaring’ het 
hoogst. Bijna 40% van degenen die het behalen van een BKS-certificaat (heel) belangrijk vinden, geeft dit op 
als reden. Dit geldt vaker voor jongere dan voor oudere medewerkers (44% versus 32%). Meer dan een derde 
vindt het behalen van een BKS-certificaat (heel) belangrijk om bij te blijven en zijn kennis te vergroten. Bijna 
14% beschouwt het BKS-certificaat als een middel om door te groeien. 

Figuur�7.6:�Waarom�vindt�u�het�(heel)�belangrijk�om�een�BKS-certificaat�te�behalen?�(n=695)
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De belangrijkste reden waarom medewerkers het behalen van een BKS-certificaat (helemaal) niet belangrijk 
vinden, is dat men er niets aan heeft. Dit wordt soms als volgt nader toegelicht: ervaring is belangrijker, de BKS is 
niet belangrijk voor de (niet-technische) functie, sluit niet aan op de praktijk en is geen echt diploma en er wordt 
niet naar gevraagd. Bij anderen ligt de reden meer in het gebrek aan behoefte om (extra) scholing te volgen: 
hogere leeftijd, volgt al veel scholing, functie is een bijbaan, wil niet doorgroeien of naar een ander bedrijf. 

Figuur�7.7:�Waarom�vindt�u�het�(helemaal)�niet�belangrijk�om�een�BKS-certificaat�te�behalen?�(n=313)
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De�BKS�is�in�het�verleden�ingericht�met�twee�doelen:�
•�het�bieden�van�een�onafhankelijk�kwaliteitssysteem�van�kwalificaties�
•�medewerkers�en�bedrijven�inzicht�geven�in�de�ontwikkelingsmogelijkheden�en�loopbaanpaden�

In�de�resultaten�zien�we�dat�medewerkers�de�BKS�op�die�punten�ook�positief�beoordelen.�Het�aantonen�
van� kennis� en� ervaring� past� bij� het� onafhankelijk� kwaliteitssysteem� van� kwalificaties.� Inzicht� in� de�
ontwikkelingsmogelijkheden� en� loopbaanpaden� draagt� bij� in� het� bijblijven,� kennis� vergroten� en�
doorgroeien�van�medewerkers.�Toch�geeft�ook�bijna�een�kwart�van�de�medewerkers�aan�dat�zij�het�behalen�
van�een�BKS-certificaat�(helemaal)�niet�belangrijk�vinden.�
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8. Tevredenheid, betrokkenheid en vertrekintentie 

8.1	 Inleiding

Elke A is in het onderzoek gemeten met een set vragen. Ook is voor de 4 A’s nagegaan in welke mate men 
hiermee tevreden is. Daarmee hebben we Input en Proces in beeld gebracht. Ten aanzien van die tevredenheid 
wordt in de volgende alinea nog een totaalbeeld geschetst.

Figuur�8.1:�Een�model�voor�medewerkerstevredenheid�en�betrokkenheid
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Om de Output-kant in beeld te brengen, zijn in dit onderzoek ook vragen opgenomen over de betrokkenheid 
van medewerkers bij hun vakgebied, de branche en het bedrijf waarin zij werkzaam zijn. Bovendien is hen 
gevraagd hoe zij zelf kijken naar de inzet die zij hebben getoond en in welke mate de medewerkers hebben 
verzuimd. Dit geeft een beeld van de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk, het bedrijf waar ze 
werken en bij de mobiliteitsbranche. Ten slotte is een aantal vragen meegenomen over de vertrekintentie van 
medewerkers. 

Van al deze variabelen worden de antwoorden in aantallen weergegeven. Daarbij gaan we steeds in op 
verschillen tussen medewerkers uit de verschillende deelbranches, van verschillende leeftijden en uit grote 
en kleine bedrijven. Ook worden zijn de verbanden tussen de verschillende variabelen getoetst. Hierbij gaan 
we in op de relatie tussen de tevredenheid, betrokkenheid, extra inzet en de vertrekintentie.
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8.2	 Tevredenheid

In dit onderzoek zijn over verschillende aspecten van het werk vragen gesteld aan medewerkers in welke 
mate ze hierover tevreden zijn, de zogenaamde 4 A’s. Deze aspecten zijn samengevoegd in één variabele 
‘totale tevredenheid’, met de volgende verdeling naar deelbranches. 

Figuur�8.2:�Totale�tevredenheid�(n=1.906)
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Uit analyse van de verschillende deelbranches komt naar voren dat medewerkers van tweewielerbedrijven 
gemiddeld significant meer tevreden zijn dan medewerkers van bedrijfsautobedrijven. Overige zichtbare 
verschillen tussen deelbranches zijn niet significant.7 
Ten aanzien van de totale tevredenheid zijn er geen verschillen tussen medewerkers van grote (13 medewerkers 
of meer) en kleinere bedrijven. Oudere medewerkers (40 jaar en ouder) blijken gemiddeld significant minder 
tevreden te zijn dan jongere medewerkers in de branche.

8.3	 Betrokkenheid

Medewerkers in de branche scoren hoog op zowel de betrokkenheid met hun vak, het bedrijf en de 
branche waar zij werkzaam zijn. Wanneer we kijken naar de totalen dan scoren medewerkers gemiddeld 
het hoogste op de betrokkenheid bij het bedrijf, gevolgd door het vak en dan de branche. Opvallend komt 
naar voren dat medewerkers uit de Tweewielerbranche op alle aspecten hoger scoren dan gemiddeld. 
De verschillen in betrokkenheid tussen medewerkers van kleine (minder dan 13 medewerkers) en grote 
bedrijven en tussen jonge en oudere medewerkers zijn gering en worden per onderdeel beschreven.  

Betrokkenheid�vakgebied
Een aanzienlijke meerderheid is (heel) trots op zijn vak (91%), is (heel) tevreden met de keuze voor het vak dat 
hij uitoefent (89%) en kan zijn vak (erg) aanbevelen bij anderen die hun keuze moeten maken. Figuur 8.3 laat 
zien hoe de betrokkenheid met het vak verdeeld is naar de subbranches. 

7 Dit heeft te maken met de omvang van de respondentgroepen: hoe kleiner de groep, hoe minder snel verschillen statistisch significant zijn.
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Figuur�8.3:�Betrokkenheid�met�het�vak�(n=1.904)
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Met name medewerkers bij tweewielerbedrijven scoren erg hoog op de betrokkenheid met het 
vak. Zij scoren significant hoger dan medewerkers van verhuurbedrijven.8 Een analyse naar bedrijfs - 
grootte levert geen significante verschillen tussen de deelbranches op. Evenmin wordt een  
verschil gevonden tussen jonge en oudere medewerkers. 
 
Om te achterhalen in hoeverre betrokkenheid met het vak en tevredenheid met elkaar samenhangen is 
een analyse uitgevoerd op een steekproef van 1.820 medewerkers. De 4 A’s zijn in verband gebracht met de 
betrokkenheid met het vak. Hieruit blijkt dat tevredenheid met de ontwikkelingsmogelijkheden in het werk 
en de arbeidsinhoud het meest van invloed zijn op de betrokkenheid met het vak. Dus hoe meer tevreden 
men is met de ontwikkelingsmogelijkheden en de inhoud van het werk, hoe meer betrokken men is met  
het vak. 

Ook arbeidsvoorwaarden, contact met collega’s en de arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorspellers 
voor betrokkenheid met het vak, maar in mindere mate dan ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsinhoud. 
De enige niet significante voorspeller van betrokkenheid bij het vak is de tevredenheid met het leiderschap. 

Ontwikkelingsmogelijkheden�en�inhoud�van�het�werk�zijn�de�belangrijkste�voorspellers�voor�betrokkenheid�
met�het�vak.�

Betrokkenheid�bedrijf
Een aanzienlijke meerderheid is (heel) trots op zijn bedrijf (86%), kan anderen (sterk) aanbevelen om bij zijn 
bedrijf te gaan werken (81%) en voelt zich (heel) betrokken bij het bedrijf (86%). 

Gemiddeld zijn medewerkers van tweewielerbedrijven meer betrokken bij hun bedrijf, dan medewerkers van 
bedrijfsautobedrijven en verhuurbedrijven. 

8 Dit heeft te maken met de omvang van de respondentgroepen: hoe kleiner de groep, hoe minder snel verschillen statistisch significant zijn.
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Figuur�8.4:�Betrokkenheid�bij�het�bedrijf�(n=1.902)
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Analyse naar leeftijd en bedrijfsgrootte levert bij betrokkenheid bij het bedrijf geen verschillen op. 

Om in beeld te brengen in hoeverre betrokkenheid met bij het bedrijf en tevredenheid met elkaar samenhangen 
is een analyse uitgevoerd op een steekproef van 1.820 medewerkers. Betrokkenheid bij het bedrijf heeft een 
belangrijke voorspellende waarde voor betrokkenheid in het algemeen, sterker dan betrokkenheid vakgebied 
en branche.

In dit geval speelt het leiderschap een hele belangrijke rol. Ook ontwikkelingsmogelijkheden, taakinhoud, 
arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden zijn goede voorspellers van betrokkenheid bij het 
bedrijf. Opvallend en tegen de verwachting in, speelt het contact met collega’s geen rol van betekenis in het 
voorspellen van betrokkenheid bij het bedrijf. 

Vooral�leiderschap�is�van�invloed�op�de�betrokkenheid�bij�het�bedrijf.�

Betrokkenheid�branche
Een aanzienlijke meerderheid vindt dat hij/zij in een (heel) interessante en leuke branche werkt (93%), is (heel) 
trots op zijn branche (84%), kan deze branche (zeker) aanbevelen aan anderen die hun keuze moeten maken 
(79%) en voelt zich (heel) betrokken bij de branche (86%). Er zijn geen statistisch significante verschillen 
tussen de verschillende deelbranches voor betrokkenheid met de branche. 
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Figuur�8.5:�Betrokkenheid�met�de�branche�(n=1.901)
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Een analyse naar verschillen tussen medewerkers van grote en kleinere bedrijven (met minder dan 13 
mede werkers levert een significant verschil op: medewerkers van grotere bedrijven zijn meer betrokken 
dan medewerkers van kleinere bedrijven. Een analyse op leeftijd levert eveneens een significant verschil op. 
Medewerkers van 40 jaar en ouder zijn gemiddeld meer betrokken bij de branche dan jongere medewerkers. 

Daarna hebben we gekeken naar de voorspellende waarde van de 4 A’s voor de betrokkenheid bij de branche. 
Wederom is hetzelfde model gebruikt op een steekproef van 1.819 medewerkers. Hieruit komt ongeveer 
hetzelfde beeld naar voren als bij betrokkenheid met het vakgebied. De beste voorspellers zijn opnieuw de 
ontwikkelingsmogelijkheden en de arbeidsinhoud, maar nu ook de arbeidsvoorwaarden. Deze worden op 
de voet gevolgd door de arbeidsomstandigheden en, minder sterk maar nog steeds significant, het contact 
met de collega’s. Tevredenheid met het leiderschap is geen significante voorspeller van betrokkenheid bij de 
branche. 

Ontwikkelingsmogelijkheden� en� inhoud� van� het� werk� zijn� ook� de� belangrijkste� voorspellers� voor�
betrokkenheid�bij�de�branche,�direct�gevolgd�door�arbeidsvoorwaarden.�

 
8.4	 Uitkomsten	arbeid

Aan medewerkers is gevraagd hoe zij zelf kijken naar de inzet die zij hebben getoond. Ook is gevraagd in 
welke mate de medewerkers hebben verzuimd. Deze twee onderdelen bepalen samen de ‘uitkomsten van 
arbeid’, één van de variabelen aan de Output-kant. 

Inzet
Op inzet scoren de medewerkers hoog, maar lager dan op betrokkenheid. Een grote meerderheid (79%) geeft 
aan het (zeer) eens te zijn met de stellingen dat zij extra inzet hebben getoond en dat zij extra hun best 
hebben gedaan. Een zeer kleine minderheid (3%) is het hiermee (zeer oneens). Ongeveer 18% geeft hierbij een 
neutraal antwoord. Er zijn geen significante verschillen gevonden in de (extra) inzet tussen medewerkers van 
de verschillende deelbranches. 
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Figuur�8.6:�Extra�inzet�naar�deelbranche�(n=1.901)
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Er is een analyse gemaakt van de bereidheid tot extra inspanningen in relatie tot de 4 A’s met een steekproef 
van 1.812 medewerkers. Hoewel ook nu het model een significante voorspeller is van extra inspanningen, is de 
voorspellende waarde in omvang beperkt. De beste voorspeller van de bereidheid tot extra inspanningen zijn 
de ontwikkelingsmogelijkheden, gevolgd door arbeidsinhoud. Alle andere variabelen hebben in dit model 
geen invloed op extra inspanningen. 

Ontwikkelingsmogelijkheden� en� inhoud� van� het� werk� zijn� van� invloed� op� de� bereidheid� tot� extra�
inspanningen.�

 
Verzuim
43% heeft het afgelopen jaar niet verzuimd. Een derde heeft slechts één of enkele dagen verzuimd, ruim 
een vijfde één week of langer. Dit geldt vaker voor oudere dan voor jongere medewerkers (49% versus 38%). 
Het hoogste percentage medewerkers dat aangeeft minstens een dag ziek te zijn geweest vinden we in de 
bedrijfsautobranche (62%), het laagste percentage vinden we bij de caravanbedrijven (50%). Op dezelfde 
variabele van verzuim is nauwelijks een verschil tussen medewerkers van grote (56,3% en kleine bedrijven 
(55,8%).

Degenen die aangaven ziek te zijn geweest, waren enkele dagen tot weken ziek. De ziekteperiode lijkt niet 
samen te hangen met de motivatie of tevredenheid van de medewerker. 
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Figuur�8.7:�Hoeveel�tijd�heeft�u�het�afgelopen�jaar�ongeveer�verzuimd?�(n=1.619)
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8.5	 Vertrekintentie	bedrijf	en	branche

In het voorgaande is gekeken naar factoren die de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers in de 
branche beïnvloeden, zowel positief als negatief. Er is daarnaast ook gekeken in welke mate mensen het 
bedrijf (en de branche) willen verlaten en wat de reden van het vertrek is. Bijna een vijfde van de medewerkers 
denkt het bedrijf in de komende 3 jaar te verlaten. Het percentage medewerkers dat verwacht binnen 3 jaar 
het bedrijf te verlaten is hoger bij kleine (21,1%) bedrijven dan bij grotere bedrijven (17,5%). Van de deelbranches 
scoren medewerkers van caravanbedrijven het hoogst (29,4%) en bedrijfsautobedrijven het laagst (14,7%). De 
vertrekintentie is bij jongere medewerkers significant hoger dan bij oudere medewerkers (40 jaar en ouder). 

Toch is de meest voorkomende reden voor vertrek pensionering (17%). Voor ouderen is dit veruit de belangrijkste 
reden. Daarna volgt het gebrek aan doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf (11%) en (een bijna afgeronde) 
studie (11%), redenen die vooral spelen bij jongere medewerkers. Dit laatste geldt vaker voor medewerkers bij 
tweewielerbedrijven dan voor medewerkers bij merkdealers personenwagens (41% versus 8%). 

Jongere medewerkers willen vaker het bedrijf verlaten vanwege het gebrek aan doorgroeimogelijkheden dan 
oudere medewerkers (19% versus 8%). Dit is niet vreemd aangezien jongere medewerkers over het algemeen 
vaker aan het begin van het carrière staan dan oudere medewerkers. Medewerkers bij kleinere bedrijven 
willen vaker een eigen bedrijf starten dan medewerkers bij grotere bedrijven (10% versus 3%). 
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Figuur�8.8:�Denkt�u�dat�u�over�drie�jaar�nog�werkt�in�dit�bedrijf?�(n=1.619)
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Ruim 40% van degenen die denken dat ze binnen 3 jaar vertrekken bij dit bedrijf, denkt over drie jaar ook 
niet meer in de branche te werken.9 De meest genoemde redenen hiervoor zijn pensionering (28%) en een 
(andere) studie (24%). Nog eens bijna 40% denkt dat hij na vertrek nog wel in de branche werkzaam zal zijn. 
Dit geldt vaker voor jongere dan voor oudere medewerkers (44% versus 33%). Een vijfde weet het niet. 

Figuur�8.9:�Denkt�u�dat�u�over�drie�jaar�nog�werkt�in�deze�branche?�(n=518)
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In het model van de 4 A’s veronderstellen we dat de vertrekintentie afhankelijk is van de tevredenheid met 
verschillende aspecten van het werk. Om inzicht te bieden in deze relatie is allereerst gekeken naar het 
verschil tussen medewerkers die verwachten dat ze over drie jaar niet meer werkzaam zijn bij hun bedrijf 
en medewerkers die verwachten over drie nog steeds bij hetzelfde bedrijf te werken. Dit levert het volgende 
beeld op. Met uitzondering van de tevredenheid over het contact met de collega’s zijn medewerkers die 
willen vertrekken op alle aspecten significant minder tevreden dan medewerkers die aangeven dat ze 
willen blijven. Het grootste verschil in mate van tevredenheid treffen we aan bij de tevredenheid over de 
ontwikkelingsmogelijkheden en de tevredenheid over de taakinhoud.10 

9  Het percentage in het onderzoek uit 2008 dat aangaf te blijven werken in de branche was 71%. 15% dacht over 5 jaar niet meer werkzaam te 
zijn in de branche. Dit resultaat is echter moeilijk te vergelijken omdat in het MTO van 2008 enkel�is�gevraagd naar de intentie om binnen�
de�branche werkzaam te blijven over 5 jaar.

10 Dit heeft te maken met de omvang van de respondentgroepen: hoe kleiner de groep, hoe minder snel verschillen statistisch significant zijn.
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Figuur�8.10:��Vertrekintentie�(laag�versus�hoog)�en�aspecten�van�tevredenheid
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Vervolgens is er een diepgaandere analyse gemaakt van de 4 A’s, om in beeld te brengen welke goede 
voorspellers zijn voor de vertrekintentie. De (on)tevredenheid over de ontwikkelingsmogelijkheden komt 
hierbij naar voren als de belangrijkste voorspeller. Ditzelfde geldt voor de (on)tevredenheid met de arbeids - 
 inhoud. Een minder grote, maar nog steeds belangrijke rol spelen het contact met collega’s en de 
leidinggevende. Eventuele (on)tevredenheid met arbeidsvoorwaarden speelt geen rol bij de vertrekintentie, 
evenmin geldt dit voor de arbeidsomstandigheden.

Ook� voor� de� vertrekintentie� zijn� ontwikkelingsmogelijkheden� en� inhoud� van� het� werk� de� belangrijkste�
voorspellers.� Bovendien� zijn� de� arbeidsverhoudingen� van� invloed� op� het� voornemen� om� het� bedrijf� te�
verlaten.
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Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording

De volgende onderzoeksaanpak is gehanteerd: 
Stap 1 Deskresearch en onderzoeksvragen
Stap 2 Kwantitatief onderzoek 
Stap 3 Analyse
Stap 4 Tussentijdse rapportage 

Stap	1	 	Deskresearch	
We zijn begonnen met een korte deskresearch gericht op de concepten die bij dit onderzoek worden 
toegevoegd aan de meting in 2008 (organisatiecultuur, leiderschap, scholingsbehoefte etc.). Deze concepten 
zijn uitgediept aan de hand van relevant bronmateriaal, waaronder wetenschappelijke artikelen, waarbij is 
gezocht naar meetschalen om deze aspecten kort en goed te meten. 
De volgende onderzoeksvragen hebben gediend als leidraad voor dit onderzoek.

Onderzoeksvragen

Arbeidsinhoud 
1.  Hoe tevreden zijn medewerkers in de mobiliteitsbranche over de arbeidsinhoud van hun werk? 
2.  Hoe staat het met de mate van afwisseling in het werk? 
3.  Hoeveel regelruimte en autonomie hebben medewerkers bij de uitoefening van hun taken? 
4.  Hoe beleven medewerkers de gelegenheid tot samenwerking met anderen? 
5. Hoe uitdagend vinden medewerkers hun takenpakket? 
6.  Welke veranderingen verwachten medewerkers de komende 10 jaar in de inhoud van hun  

huidige functie? 
7.  Wat denken medewerkers in de toekomst nodig te hebben aan opleiding en ontwikkeling,  

om hun werk goed te kunnen blijven uitvoeren? 

Arbeidsomstandigheden�
8. Hoe tevreden zijn medewerkers in de mobiliteitsbranche over hun arbeidsomstandigheden? 
9. Hoe beleven medewerkers de werkdruk? 
10. Hoe wordt in de beleving van medewerkers omgegaan met arbo? 
11.  Hoe staat het met de ergonomie van hun werkplek? 
12.  Hoe beleven medewerkers de veiligheid op hun werk? 
13.  Hoe beleven medewerkers de werktijden? 
14.   Wat verwachten medewerkers de komende 10 jaar aan veranderingen in hun arbeidsomstandigheden? 

Arbeidsverhoudingen�
15.  Hoe tevreden zijn medewerkers in de mobiliteitsbranche over de arbeidsverhoudingen? 
16.  Hoe is het gesteld met de sfeer op het werk, volgens medewerkers? 
17.  Hoe beleven zij het contact met hun collega’s? 
18.  Hoe beleven zij het contact met de werkgever? 
19.  Hoe beleven zij het contact met klanten? 
20.   In welke mate zijn werknemers in gesprek met hun werkgever over hun persoonlijke ontwikkeling 

 en hun loopbaan? 
21.  Op welke manier zouden medewerkers begeleid willen worden bij hun ontwikkeling? 
22.  Welke veranderingen verwachten medewerkers in de komende 10 jaar in de verstandhouding  

met hun werkgever? 
23.  Hoe staat het met de betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf waar zij werkzaam zijn? 
24. In welke mate zijn medewerkers bekend met de BKS? 
25. Welke ervaringen hebben medewerkers met de BKS? 
26.  Wat zou er gedaan kunnen worden om meer uit de BKS te halen in het behalen van de doelen van  

OOMT ten aanzien van medewerkerstevredenheid en werkgeverschap? 
27.  In welke mate verwachten medewerkers dat zij de komende 10 jaar zullen veranderen van functie  

of werkgever? 
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Scholing,�ontwikkeling�en�Arbeidsvoorwaarden�
28. Hoe tevreden zijn medewerkers in de mobiliteitsbranche over de arbeidsvoorwaarden? 
29. Hoe beleven medewerkers de aan hen geboden opleidings- en doorgroeimogelijkheden? 
30. Hoe is de behoefte van medewerkers aan scholing en ontwikkeling om bij te blijven in het eigen vak? 
31. Hoe kijken medewerkers aan tegen hun eigen loopbaanontwikkeling? 
32. Welke motieven spelen bij medewerkers een rol bij loopbaanontwikkeling? 
33. Hoe is de behoefte van medewerkers aan scholing gericht op doorstromen naar een andere functie? 
34.  Wat vinden medewerkers van de mogelijkheden voor opleiden en ontwikkeling die hun worden  

geboden? 
35. In hoeverre maken medewerkers gebruik van de geboden mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling? 
36.  In welke mate zouden werknemers gebruik maken van de scholing waarvan zij nu gebruik maken, 

wanneer deze niet meer bij wet of importeur verplicht wordt gesteld? 
37. Welke methoden van opleiding en ontwikkeling kennen medewerkers? 
38. In welke mate zijn deze methoden passend voor hun opleiding of ontwikkeling? 
39.  Via welke methode1 van opleiding of ontwikkeling, verwachten medewerkers dat deze de beste  

voor hen is? 
40. Wat voor behoeften hebben medewerkers de komende 10 jaar op het gebied van arbeidsvoorwaarden? 
41. Wat verwachten medewerkers dat er de komende 10 jaar gaat veranderen in hun arbeidsvoorwaarden? 

Bekendheid�met�producten�en�diensten�van�OOMT�
42. In welke mate zijn medewerkers bekend met de BKS? 
43. Welke ervaringen hebben medewerkers met de BKS? 
44.  Wat zou er gedaan kunnen worden om meer uit de BKS te halen in het behalen van de doelen van  

OOMT ten aanzien van medewerkerstevredenheid en werkgeverschap11? 

Stap	2		Kwantitatief	onderzoek	
We hebben, in lijn met de aanpak in 2008, een grootschalig kwantitatief onderzoek onder medewerkers 
uitgevoerd. 

Opstellen�van�de�vragenlijst�
Om de vergelijkbaarheid met eerder onderzoek te waarborgen, zijn de onderwerpen uit de vragenlijst van 
2008 gehandhaafd wanneer zij aansluiten bij de huidige informatiebehoefte. Aan de hand van de concepten 
die bij de vorige stap worden uitgewerkt, is de vragenlijst van 2008 in overleg met OOMT en de stuurgroep 
van het onderzoek aangepast. Een groot deel van de vragen is voorgelegd aan het gehele steekproefbestand. 
Voor een deel is daarnaast gewerkt met modules met vragen die zijn voorgelegd aan een deel van de 
steekproef. We hebben dit voorgesteld, omdat een vragenlijst die alle vragen bevat, dermate lang wordt dat 
respondenten dreigen te gaan afhaken.

Programmeren�en�testen�van�de�vragenlijst�
Nadat de vragenlijst geaccordeerd is, is deze door Alert Marktonderzoek geprogrammeerd in Snap Survey. Dit 
is een tool voor telefonische afname. De vragenlijst is uitgebreid getest alvorens het veldwerk van start ging. 

Veldwerk�kwantitatief�onderzoek�
OOMT heeft een adressenbestand aangeleverd voor telefonisch onderzoek. Het veldwerk heeft plaatsgevonden 
in de periode van woensdag 11 april tot en met maandag 21 mei 2012 en is uitgevoerd van 18.00-21.30 uur 
tijdens werkdagen door ervaren enquêteurs. Er is voor gekozen om de data voor de vragen met betrekking tot 
de BKS als eerst te realiseren, zodat deze tussentijdse rapportage kon worden opgesteld. 

Steekproef�
Op basis van werknemersaantallen in de branche is een bruto steekproef bepaald, waarbij rekening gehouden 
is met de verdeling naar subbranche en functie. Het medewerkingspercentage was 64%. Er zijn in totaal 1.916 
geslaagde interviews onder medewerkers gerealiseerd. Deze rapportage is gebaseerd op een tussentijdse 
netto steekproef van 1.688 medewerkers. 

11   Voor deze vraag was gepland om een groepsdiscussie te houden over de BKS. Deze groepsdiscussie is vervallen gedurende het project, 
waarmee deze vraag in het onderzoek niet beantwoord wordt. 
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Stap	3		Kwalitatief	onderzoek	

Procedure�en�respondenten
De tweede deelstudie bestond uit een serie interviews onder medewerkers die in het kwantitatief onderzoek 
kenbaar hadden gemaakt dat zij bereid waren om deel te nemen aan een diepte-interview. Uiteindelijk zijn 
hierbij 17 interviews gerealiseerd. Een deel van de interviews is face-to-face uitgevoerd, een deel opnieuw 
telefonisch. De gemiddelde interviewtijd was ongeveer een uur.

Interviewprotocol
Voor deze deelstudie is een interviewprotocol opgesteld wat op hoofdlijnen overeenkomt met de vragenlijst 
die is ingezet. Het verschil is dat de interviews zijn ingestoken met open vragen over de 4 thema’s. 
Respondenten hebben zoveel mogelijk de tijd gekregen om door te praten over deze onderwerpen en aan te 
geven wat zij belangrijk vonden. Om dit mogelijk te maken is met elke geïnterviewde slechts een deel van de 
modules besproken. 

Analyse
Van alle interviews zijn gespreksverslagen gemaakt. Deze verslagen zijn vervolgens geanalyseerd op inhoud, 
waarmee een analysekader is opgebouwd. In dit kader zijn de ongestructureerde data geclusterd om verdere 
beschrijving van de gegevens te vereenvoudigen. 

Stap	4		Analyse	
De kwantitatieve data is geanalyseerd met SPSS. Dit programma maakt het mogelijk om niet alleen rechte 
tellingen, maar om ook uitsplitsingen van de resultaten te presenteren. Variabelen worden gepresenteerd op 
verschillende schalen en indelingen. Daar waar schalen zijn berekend uit meerdere vragen is steeds gebruik 
gemaakt van het gemiddelde. Daar waar variabelen zijn omgerekend van een schaal van 1 t/m 5 naar een 
schaal van 1 t/m 3 is dit gedaan door de volgende hercodering:

RECODE X (3=2)  (1 thru 2.9=1) (3.1 thru 5=3)  INTO Xcat.

Door deze hercodering kan het beeld dat naar voren komt op de individuele vragen afwijken van het beeld 
op de totale schaal. 

De kwalitatieve gegevens zijn onderworpen aan een inhoudsanalyse en verwerkt door een analysekader.

Stap	5		Tussentijdse	rapportage	
OOMT heeft de wens uitgesproken om een tussentijdse rapportage met daarin alleen de resultaten met 
betrekking tot de BKS te ontvangen. 



60   Tevredenheid in de mobiliteitsbranche  |  Een onderzoek naar de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers

Bijlage 2: Responsoverzicht
In deze bijlage is het responsoverzicht weergegeven. De kenmerken van de ondervraagde personen zijn in 
kaart gebracht. 

Meer dan een derde van de ondervraagden is werkzaam bij een bedrijf in de personenautobranche. Een vijfde 
werkt bij een bedrijfsautobedrijf en 14% is werkzaam bij een fiets- of scooterbedrijf. Het gemiddelde aantal 
medewerkers is 21. De mediaan ligt bij 13 medewerkers. Dit betekent dat de ene helft van de ondervraagden 
bij een bedrijf werkt, waarbij minder dan 13 medewerkers werken en de andere helft bij een bedrijf waar 
tenminste 13 mensen werkzaam zijn. Op basis hiervan is de uitsplitsing naar bedrijfsgrootte gebaseerd. 

Figuur�B2.1:�Bij�wat�voor�type�bedrijf�bent�u�werkzaam?�(n=1.916)
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Ruim driekwart van degenen die in de (bedrijfs)autobranche werkt, is werkzaam bij een merkdealer.  Van de 
ondervraagden is 35% werkzaam bij een bedrijf in de personenautobranche. Ruim een vijfde werkt bij een 
universeel bedrijf, waarvan de helft is aangesloten bij een formule. 
�
Figuur�B2.2:�Type�bedrijf�(n=1.042)
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Tabel�B2.3:�Type�bedrijf�voor�uitsplitsing�(n=1.916)

Type bedrijf n

Autobedrijf (merkonafhankelijk) 187

Autobedrijf (merkdealer) 471

Autobedrijf (onbekend type) 9*

Bedrijfsautobedrijf 375

Tweewielerbedrijf 323

Verhuurbedrijf 456

Caravanbedrijf 36

Overige bedrijfstypen 59

Totaal 1916

*Deze categorie is dusdanig klein dat hij in sommige tabellen niet is meegenomen.  

Bijna 40% van de ondervraagden is (Eerste) Technicus. Ruim één op de tien is Verkoopadviseur. De rest 
bekleedt een ander type functie. 

Figuur�B2.4:�Functie�(n=1.916)
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Bijna 90% van de ondervraagde personen is man. De gemiddelde leeftijd is 38 jaar. De mediaan ligt bij 39 jaar. 
Dit betekent dat de ene helft van de ondervraagden jonger dan 40 jaar is en dat de andere helft 40 jaar en 
ouder. Op basis hiervan is de uitsplitsing naar leeftijdsgroep gebaseerd. Gemiddeld werken mensen al 15 jaar 
in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. 



62   Tevredenheid in de mobiliteitsbranche  |  Een onderzoek naar de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers

Figuur�B2.5:�Geslacht�(n=1.916)
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Bijlage 3: Antwoorden Hoofdstuk 3 per vraag

Figuur�B3.1:�Stellingen�over�de�inhoud�van�het�werk�(n=722)
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Figuur�B3.2:Stellingen�over�de�inhoud�van�het�werk�(n=722)
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Bijlage 4: Antwoorden Hoofdstuk 5 per vraag

Figuur�B4.1:�Stellingen�over�de�arbeidsverhoudingen�in�het�bedrijf�(n=831)
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Figuur�B4.2:Stellingen�over�de�arbeidsverhoudingen�in�het�bedrijf�(n=831)
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Figuur�B4.3:�Stellingen�over�de�arbeidsverhoudingen�in�het�bedrijf�(n=831)
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Bijlage 5: Antwoorden Hoofdstuk 8 per vraag

Figuur�B5.1:�Stellingen�over�het�vak,�de�branche�en�het�bedrijf�(n=1.619)
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Figuur�B5.2:�Stellingen�over�het�vak,�de�branche�en�het�bedrijf�(n=1.619)
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Bijlage 6: Tabellen regressieanalyse Hoofdstuk 8

Tabel�B6.1:�Regressieanalyse�taakinhoud�tevredenheid

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 1,487 0,256 5,808 0,000

Schaal Taakafwisseling 0,023 0,048 0,020 0,489 0,625

Schaal Taakcompleetheid 0,043 0,032 0,046 1,357 0,175

Schaal Taakzinvolheid 0,164 0,044 0,153 3,760 0,000

Schaal Taakregelruimte 0,116 0,034 0,127 3,451 0,001

Schaal Taak Competentie Zelf -0,046 0,040 -0,042 -1,170 0,243

Schaal  Taak 
Ontwikkelingsmogelijkheden 0,095 0,036 0,106 2,622 0,009

Schaal Taakfeedback 0,299 0,051 0,223 5,844 0,000

a. Dependent Variable: Schaal Taakinhoud tevredenheid

Tabel�B6.2:�Regressieanalyse�ontwikkelingsmogelijkheden�tevredenheid

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 0,823 0,353 2,331 0,020

Schaal Taakafwisseling -0,154 0,070 -0,090 -2,197 0,028

Schaal Taakcompleetheid 0,021 0,045 0,016 0,479 0,632

Schaal Taakzinvolheid 0,165 0,061 0,109 2,685 0,007

Schaal Taakregelruimte 0,019 0,046 0,015 0,414 0,679

Schaal Taak Competentie Zelf -0,144 0,054 -0,095 -2,657 0,008

Schaal  Taak 
Ontwikkelingsmogelijkheden 0,438 0,051 0,339 8,560 0,000

Schaal Taakfeedback 0,409 0,071 0,220 5,725 0,000

a. Dependent Variable: Schaal Ontwikkelingsmogelijkheden Tevredenheid
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Tabel�B6.3:�Regressieanalyse�taakomstandigheden�tevredenheid

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 4,618 0,101 45,668 0,000

Schaal Taak Fysieke Belasting -0,065 0,026 -0,093 -2,526 0,012

Schaal Taak Mentale Belasting 0,012 0,031 0,016 0,390 0,697

Schaal Werkdruk -0,145 0,029 -0,205 -4,976 0,000

a. Dependent Variable: Schaal Taak Omstandigheden Tevredenheid

Tabel�B6.4:�Regressieanalyse�leiderschap�tevredenheid

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 1,223 0,126 9,673 0,000

Schaal Leiderschap 0,766 0,033 0,635 23,579 0,000

a. Dependent Variable: Schaal Leiderschaps Tevredenheid

Tabel�B6.5:�Regressieanalyse�contact�met�collega’s�tevredenheid

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 1,785 0,167 10,676 0,000

Schaal Contact met Collega’s 0,614 0,040 0,476 15,495 0,000

a. Dependent Variable: Schaal Contact met Collega’s Tevredenheid



Tevredenheid in de mobiliteitsbranche  |  Een onderzoek naar de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers   69

Tabel�B6.6:�Regressieanalyse�betrokkenheid�vak�

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 2,039 0,108 18,966 0,000

Schaal Taakinhoud tevredenheid 0,181 0,023 0,200 7,824 0,000

Schaal Taak Omstandigheden 
Tevredenheid 0,063 0,021 0,080 3,054 0,002

Schaal 
Ontwikkelingsmogelijkheden 
Tevredenheid

0,132 0,016 0,202 8,462 0,000

Schaal Leiderschaps Tevredenheid -0,018 0,019 -0,025 -0,941 0,347

Schaal Contact met 
Collega’s Tevredenheid 0,075 0,022 0,081 3,370 0,001

Schaal Arbeidsvoorwaarden 
Tevredenheid 0,064 0,019 0,082 3,325 0,001

a. Dependent Variable: Schaal Betrokkenheid Vakgebied

Tabel�B6.7:�Regressieanalyse�betrokkenheid�branche

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 2,221 0,110 20,161 0,000

Schaal Taakinhoud tevredenheid 0,130 0,024 0,144 5,480 0,000

Schaal Taak Omstandigheden 
Tevredenheid 0,062 0,021 0,078 2,913 0,004

Schaal 
Ontwikkelingsmogelijkheden 
Tevredenheid

0,118 0,016 0,179 7,352 0,000

Schaal Leiderschaps Tevredenheid 0,002 0,020 0,003 0,115 0,908

Schaal Contact met 
Collega’s Tevredenheid 0,054 0,023 0,058 2,369 0,018

Schaal Arbeidsvoorwaarden 
Tevredenheid 0,080 0,020 0,102 4,047 0,000

a. Dependent Variable: Schaal betrokkenheid Branche
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Tabel�B6.8:�Regressieanalyse�betrokkenheid�bedrijf�

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 1,147 0,108 10,646 0,000

Schaal Taakinhoud tevredenheid 0,142 0,023 0,140 6,143 0,000

Schaal Taak Omstandigheden 
Tevredenheid 0,138 0,021 0,154 6,608 0,000

Schaal 
Ontwikkelingsmogelijkheden 
Tevredenheid

0,139 0,016 0,189 8,888 0,000

Schaal Leiderschaps Tevredenheid 0,177 0,019 0,216 9,143 0,000

Schaal Contact met 
Collega’s Tevredenheid 0,017 0,022 0,016 0,754 0,451

Schaal Arbeidsvoorwaarden 
Tevredenheid 0,116 0,019 0,131 5,974 0,000

a. Dependent Variable: Schaal Betrokkenheid Bedrijf

Tabel�B6.9:�Regressieanalyse�extra�inspanningen

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 3,044 0,141 21,652 0,000

Schaal Taakinhoud tevredenheid 0,065 0,030 0,061 2,165 0,031

Schaal Taak Omstandigheden 
Tevredenheid 0,028 0,027 0,029 1,020 0,308

Schaal 
Ontwikkelingsmogelijkheden 
Tevredenheid

0,062 0,020 0,080 3,049 0,002

Schaal Leiderschaps Tevredenheid 0,007 0,025 0,009 0,294 0,768

Schaal Contact met 
Collega’s Tevredenheid 0,032 0,029 0,029 1,099 0,272

Schaal Arbeidsvoorwaarden 
Tevredenheid 0,020 0,025 0,021 0,783 0,434

a. Dependent Variable: Schaal Extra Effort
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