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Hoe enthousiast is werkend Nederland over hun werkgever? Met veel plezier 
presenteren we je de resultaten van het Nederlandse eNPS onderzoek. Net als 
voorgaande jaren hebben we de perceptie ten aanzien van Employee Experience 
onderzocht. De belangrijkste uitkomsten zijn opgenomen in dit rapport. Zo kun jij  
de medewerkersbeleving binnen jouw organisatie vergelijken met die van het  
gemiddelde in Nederland en/of je branche.

Wij zien meer en meer organisaties Employee Experience omarmen, maar er is nog 
altijd veel ruimte voor verbetering. Promotors hebben in negen van de tien gevallen 
de intentie om bij de huidige werkgever te blijven werken, terwijl dit voor minder 
dan vier van de tien criticasters geldt. In de huidige arbeidsmarkt, waar het steeds 
moeilijker wordt om de juiste mensen te vinden én te binden, maakt dat een groot 
verschil. Door te sturen op de beleving van je medewerkers kun je als organisatie 
je ambities waarmaken, want medewerkers vormen de sleutel tot succes!

Wij hopen dat dit rapport een bijdrage levert aan de Employee Experience binnen 
jouw organisatie.

Irma Doze
Managing Director | AnalitiQs

Amsterdam, mei 2019

EMPLOYEE EXPERIENCE
VOORWOORD
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Het is goed om te streven naar zoveel  
mogelijk tevreden en loyale medewerkers. 
Die bevelen niet alleen je organisatie  
spontaan aan, maar zorgen ook voor (nog) 
blijere klanten en meer winstgevendheid.

Medewerkers helpen om de belofte, die je 
als organisatie doet, waar te maken. Dat doe 
je met medewerkers die zich voor de volle 
100% inzetten.

Medewerkers zijn daarnaast ook het visite
kaartje van de organisatie. Klanten doen 
immers zaken met de medewerkers en niet 
met een product of merk. Als medewerkers 
zich verbonden voelen met de organisatie 
en zij iedere dag gemotiveerd en enthousiast 
aan het werk gaan, dan kan je er van op aan 
dat dit ook zo over komt op de klanten.

Het is tevens een wisselwerking. Het is  
nu eenmaal fijner om te werken voor  
enthousiaste klanten.

Dit alles draagt bij aan een optimale werk
beleving, geeft veel voldoening en zorgt  
voor het behoud van medewerkers.

Blije medewerkers die zich thuis voelen,  
elke dag het beste van zichzelf geven en 
bijdragen aan de gemeenschappelijke 
ambitie, zijn de sleutel tot succes. Voor de 
klanttevredenheid, voor het creëren van 
een duurzame business waarde en op de 
langere termijn voor het bestaansrecht van 
de organisatie.

Aandacht voor een optimale employee  
journey levert dus veel op. Bovendien ben  
je daardoor aantrekkelijk voor het juiste 
nieuwe talent dat nodig is om de ambities 
van je organisatie waar te maken.

Combineer dat met een toenemende 
wereldwijde schaarste aan talenten en er 
ontstaat een situatie waarin elke organisatie 
er niet aan ontkomt om te investeren in de 
Employee Experience.

DE SLEUTEL TOT SUCCES
HET BESTE UIT DE MEDEWERKER HALEN

Via de Employer Net Promoter Score (eNPS) meten we de mate waarin 
medewerkers hun organisatie als werkgever aanbevelen. Dit zegt ook veel 
over hun loyaliteit én hun motivatie. Niet voor niets gebruiken steeds meer 
organisaties deze methode als graadmeter voor hun Employee Experience.

EEN HOGE 
MEDEWERKERSTEVREDENHEID 

LOYALE EN GEMOTIVEERDE  
MEDEWERKERS

TEVREDEN KLANTEN

EEN HOGERE 
OMZET EN WINST

LEIDT 
TOT

LEIDT 
TOT

MET ALS
RESULTAAT
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Voor het bepalen van de eNPS vragen wij 
aan werknemers hoe waarschijnlijk het is 
dat zij hun organisatie zouden aanraden als 
werkgever. Hierbij geven de werknemers 
antwoord op een schaal van 0 (‘Helemaal niet 
waarschijnlijk’) tot 10 (‘Zeer waarschijnlijk’).

De eNPS berekenen we door het percentage 
criticasters (05) af te trekken van het per
centage promotors (810). De eNPS wordt 
uitgedrukt in een absoluut, geheel getal en 
varieert tussen 100 en 100.

Deze berekening staat ook wel bekend als 
de Europese berekening. Hij wijkt iets af van 
de originele Amerikaanse berekening van de 
eNPS, waarbij iemand pas bij een 9 of hoger 
promotor is en criticaster bij een 6 of lager.

De uitdaging voor organisaties is om de 
hoeveelheid promotors te laten toenemen 
en het aantal criticasters te laten afnemen. 
Daarnaast is het belangrijk om promotors 
enthousiast te houden. Zij zijn immers het 
beste visitekaartje voor je eigen organisatie.

Dit rapport is gebaseerd op de resultaten 
van ruim 7.000 in Nederland werkzame 
personen (ca. 1.200 respondenten per jaar). 
De resultaten maken niet alleen de huidige 
beleving van werknemers inzichtelijk, maar 

ook de ontwikkelingen in de tijd en de eNPS 
per branche. Daarnaast gaan we in op de 
factoren die de eNPS beïnvloeden. Waar de 
knelpunten liggen en wat de zaken zijn die 
leiden tot topscores.

ENPS BENCHMARK
REPRESENTATIEVE 

Sinds 2014 onderzoekt AnalitiQs jaarlijks de eNPS in Nederland. Aan het  
onderzoek nemen ook medewerkers deel die door hun eigen werkgever  
nog nooit gevraagd zijn hun mening te geven in een medewerkersonderzoek  
(hetgeen geldt voor bijna de helft van werkend Nederland). Daarmee is  
‘Employee Experience in Nederland 2019’ het eNPS benchmarkrapport dat  
de gehele werkzame populatie van Nederland vertegenwoordigt.
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In 2019 komt de eNPS in Nederland uit 
op 42. Dit is voor het derde jaar op rij een 
stijging na een dieptepunt in 2016. 

Het aandeel promotors neemt toe, ten koste 
van zowel het aandeel passief tevredenen 
als het aandeel criticasters. Desondanks 
beveelt 17% de eigen organisatie helemaal 
niet aan als werkgever. Daarnaast is 25% van 
de werknemers passief in het aanbevelen. 

Bij vier op de tien medewerkers valt dus nog 
veel te winnen.

Hoog scoren op de eNPS is belangrijk 
aangezien de aanbeveling gericht is naar 
de buitenwereld. Met de huidige schaarste 
aan talent op de arbeidsmarkt is je aantrek
kelijkheid als werkgever van groot belang. 
Zowel om medewerkers te behouden als om 
nieuwe talenten aan te trekken.

STIJGT VERDER DOOR
DE eNPS IN NEDERLAND 

Gemotiveerde medewerkers dragen meer bij aan de organisatie. Daarom  
is het voor werkgevers belangrijk om de manier waarop medewerkers  
hun werk beleven (Employee Experience) te achterhalen en hoe deze kan 
worden verbeterd. Dit kan door middel van het meten van de Employer  
Net Promotor Score: eNPS.

De uitdaging voor de Nederlandse organisaties 
is daarom drievoudig: de promotors bevlogen 
houden, de passief tevredenen laten groeien 
naar promotors, en de ultieme uitdaging:  
het aantal criticasters terugbrengen naar 0.

De stijging in de gemiddelde eNPS hangt 
samen met een stijging in het percentage 
werknemers dat (zeer) tevreden is over  
bijna alle verschillende aspecten die van 
invloed zijn op het plezier in het werk en  
de tevredenheid over de werkgever.

Enkele aspecten die achterblijven, dat wil 
zeggen een mindere groei in tevredenheid 
kennen dan de andere aspecten, zijn werk
druk en de onderlinge samenwerking.

Klachten over werkdruk nemen eerder  
toe dan af, maar werkdruk lijkt ook iets  

‘normaals’ te zijn geworden, een druk die we 
ons zelf opleggen omdat het ‘gewoon’ is om 
steeds het beste uit jezelf te willen halen.

Echter, we zijn zo hard bezig met presteren 
en competitie op de werkvloer, dat dit ten 
koste lijkt te gaan van de onderlinge samen
werking. En dit terwijl samenwerking juist 
kan helpen om de werkdruk te verminderen.

201920182017201620152014

27
22

32
42

16
25
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Leiderschap speelt de meest doorslaggevende 
rol in de mate waarin medewerkers hun 
organisatie aanbevelen als werkgever.  
Werknemers, die dit positief beoordelen, be
velen de organisatie sneller aan dan wanneer 
ze hier verbetermogelijkheden zien.

Dit gaat niet zo zeer over de individuele 
personen die de organisatie leiden, maar 
meer over het vertrouwen dat er gezamen
lijke ambities en doelen bestaan binnen de 
organisatie. Over dromen die directie en 
medewerkers samen willen waar maken.

Andere aspecten die ook een hoge impact 
hebben op de eNPS onderbouwen deze  
conclusie: de organisatie van het werk, 
erkenning & waardering, strategie & doel
stellingen en de cultuur & sfeer.

Organisaties die de beleving van hun  
medewerkers willen verbeteren doen er 
echter ook goed aan om te investeren in  
het verbeteren van de werkdruk en de  
samenwerking tussen medewerkers.  
Nederlandse werknemers oordelen unaniem 
dat deze zaken een stuk beter kunnen.

We zien dus een algemene stijging van drijfveren om werkgevers aan 
te bevelen. Toch zijn er aspecten die meer bijdragen aan een hoge 
eNPS dan andere.

Leiderschap is het meest bepalend 
voor de mate waarin medewerkers 
hun werkgever aanbevelen

Promotor (8-10) Passief tevreden (6-7) Criticaster (0-5)

44%

39%

17% 24% 26% 24% 19% 17%

29% 32% 27% 30%
25%

47% 42% 49% 51%
58%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

eNPS IN DE TIJD
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PER BRANCHE
GROTE VERSCHILLEN 

De gemiddelde eNPS in Nederland bedraagt 
42, maar tussen de branches bestaan er  
flinke verschillen in de aanbeveelintentie 
van werknemers. De kennisintensieve 
dienstverlening (52) en het onderwijs (51) 
scoren bovengemiddeld. De transport sector 

komt daarentegen juist onder het gemiddelde 
uit met een score van 40. Het meest negatief 
wordt de sector ‘overige dienstverlening’ (16) 
beoordeeld. Deze bestaat hoofzakelijk uit 
beveiliging, horeca, toerisme en schoonmaak.

In de volgende paragrafen lees je meer  
over de belangrijkste drijfveren per branche, 
zowel de zaken die werknemers tot promo
tors maken als de zaken die ervoor zorgen  
dat medewerkers passief zijn in het aan

bevelen of hen helemaal niet laat aanprijzen. 
Handig om te weten welke stappen je als 
organisatie kunt zetten om ervoor te zorgen 
dat medewerkers je gaan of blijven aanraden 
als werkgever.  

42

Kennisintensieve  
dienstverlening

Onderwijs

Industrie en  
nijverheid

Collectieve sector

Handel

Gezondheidszorg

Transport

Overige  
diensverlening

Kennisintensieve  
dienstverlening

Onderwijs

Industrie en  
nijverheid

Collectieve sector

Handel

Gezondheidszorg

Transport

Overige  
diensverlening

5226

5137

4833

45

4130

40

4021

16 23

eNPS PER BRANCHE

2018 2019

Promotor (8-10) Passief tevreden (6-7) Criticaster (0-5)

64% 24% 12%

62% 26% 12%

62% 23% 15%

61% 23% 16%

55% 30% 15%

57% 27% 17%

59% 23% 19%

46% 23% 31%

eNPS PER BRANCHE - 2019
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Dit is een goede ontwikkeling want binden en boeien is van groot belang in deze 
sector. Werknemers zijn binnen de kennisintensieve dienstverlening van strategisch 
belang, maar kunnen, dankzij hun kennis en vaardigheden, makkelijk switchen naar 
een andere werkgever in de huidige arbeidsmarkt. 

Inspirerend leiderschap en het bieden van carrièremogelijkheden zijn de aspecten die 
een werkgever onderscheidend maken in deze sector. De zaken dus waarmee organi
saties de ‘war of talent’ kunnen winnen van hun concurrenten op de arbeidsmarkt. 

Promotor (8-10) Passief tevreden (6-7) Criticaster (0-5)

47%

36%

16% 21% 23% 25% 21% 12%

34% 30% 31% 33%

24%

45% 47% 45% 47%
64%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

eNPS KENNISINTENSIEVE DIENSTVERLENING

De eNPS in de sector kennisintensieve dienstverlening (inclusief ICT, 
zakelijke en financiële dienstverlening) in 2019 komt uit op 52 en is  
daarmee het hoogst in Nederland. Het percentage promotors is, met 
name in 2019, flink gestegen.  

201920182017201620152014

KENNISINTENSIEVE 
DIENSTVERLENING

31
24 25

20
26

52

eNPS PER BRANCHE
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Het beste moment voor een docent is het moment dat het kwartje valt bij de 
leerling. Kinderen en jongeren verder brengen, daar draait het om. Wanneer leraren 
de professionele ruimte krijgen (gesteund door een goede werkverdeling en door 
schoolleiders en bestuur) en daardoor echt waarde kunnen toevoegen, zijn ze het 
meest blij met hun werkgever. 

Promotor (8-10) Passief tevreden (6-7) Criticaster (0-5)

43%

41%

16% 14%
25% 22% 16% 12%

27%

34%
24% 31%

26%

59%
41%

53% 53%
62%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

eNPS ONDERWIJS

In maart van dit jaar werd er gestaakt in het onderwijs, van basisschool 
tot universiteit, om aandacht te vragen voor de problemen die mede
werkers ervaren: grote tekorten aan personeel, hoge werkdruk en te 
weinig salaris. Toch laat de eNPS in de onderwijsbranche de afgelopen 
vier jaar een stijgende trend zien. In 2019 komt de score uit op 51 en 
daarmee is de branche de op één na hoogst scorende branche van alle 
sectoren.

ONDERWIJS

201920182017201620152014

27

46

16

31
37

51
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Continue innovatie is noodzakelijk om concurrerend te blijven in deze branche en 
daarvoor is, met name, technisch personeel nodig. Organisaties die een heldere 
strategie en doelstellingen hebben en goed weten te presteren, zullen het meest 
in staat zijn om medewerkers aan zich te binden.

Promotor (8-10) Passief tevreden (6-7) Criticaster (0-5)

43%

37%

19% 22% 25% 25% 19% 15%

26%
32% 28%

28%
23%

52%
43%

47% 52%
62%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

eNPS INDUSTRIE EN NIJVERHEID

De sector industrie en nijverheid (o.a. bouwnijverheid, landbouw,  
bosbouw, etc.) kent een relatief hoge eNPS met een score van 48 in 
2019. De laatste jaren is er een flink stijgende trend waarneembaar, 
ondanks (of dankzij?) de gevolgen van technologische ontwikkelingen 
zoals digitalisering, automatisering en robotisering. 

INDUSTRIE  
EN NIJVERHEID

201920182017201620152014

24
30

18 22

33

48
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Het nieuwe werken, in de zin van flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te 
werken, wordt het hoogst gewaardeerd binnen de collectieve sector. Het verschil in 
eNPS tussen de verschillende werkgevers binnen deze sector blijkt echter gemaakt te 
worden door de mate waarin organisaties actief werken aan mobiliteit en opleidingen. 
Dit hoeft niet per se te gaan over daadwerkelijke doorstroom, maar bijvoorbeeld ook 
mogelijkheden als interne stages, detachering, functieruil en het kunnen deelnemen 
aan een pool.

Promotor (8-10) Passief tevreden (6-7) Criticaster (0-5)

39%

45%

16% 22% 22% 15% 14% 16%

34% 32%
32% 29% 23%

44% 46%
53% 57% 61%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

eNPS COLLECTIEVE SECTOR

Binnen de collectieve sector (overheid, cultuur, sport & recreatie) komt 
de eNPS in 2019 uit op 45. De eNPS is voor deze branche de afgelopen 
vier jaar weliswaar gestegen, maar de groei lijkt te stabiliseren.

201920182017201620152014

COLLECTIEVE  
SECTOR

23 23

45

25

37
42

24 eNPS PER BRANCHE
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In 2019 is de eNPS 41, zo goed als gelijk aan het landelijk gemiddelde. De sterke stijging 
wordt met name veroorzaakt door een afname in criticasters terwijl het aandeel  
promotors relatief stabiel is.

In de handelsbranche wordt het verschil in de mate van aanbevelen gemaakt door het 
leiderschap van de leidinggevende c.q. ondernemer. Het gaat daarbij om gedeelde 
ambities, het gezamenlijk aan de slag gaan en realiseren van resultaten, en het vieren 
van succes.

Promotor (8-10) Passief tevreden (6-7) Criticaster (0-5)

34%

48%

18%
31% 35% 31%

21% 15%

28% 23%
17%

28% 30%

41% 42%
53% 51% 55%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

eNPS HANDEL

Binnen de detail en groothandel zijn fundamentele veranderingen  
aan de gang. Digitalisering, veranderend klantgedrag en versterkte 
concurrentie spelen daar een belangrijke rol in. De eNPS in de handels
branche kende, net als andere branches, een dieptepunt in 2016, maar 
laat sindsdien een sterk stijgende trend zien. 

201920182017201620152014

HANDEL

16
10 6

22
30

41
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Medewerkers in de gezondheidszorg zijn, samen met docenten, de meest bevlogen 
medewerkers. Hun dagelijkse werkzaamheden en de toegevoegde waarde die ze 
kunnen leveren door het helpen van mensen, zijn redenen om te kiezen voor het 
vak dat ze hebben gekozen. Of ze de eigen organisatie waarderen en aanbevelen als 
werkgever hangt echter met name af van de ervaren cultuur & sfeer. Wanneer alles 
draait om financiën in plaats van patiënten, haken medewerkers af.

Promotor (8-10) Passief tevreden (6-7) Criticaster (0-5)

48%

39%

12%
27%

22% 20% 14% 17%

27% 40%
25% 32% 27%

46% 38%
55% 54% 57%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

eNPS GEZONDHEIDSZORG

De zorg is veranderd. Sinds 1 januari 2015 is de wetgeving rondom de 
zorg flink gewijzigd. Dit heeft ook effect gehad op de beleving van de 
werknemers in de gezondheidszorg. Na een flinke dip in de jaren 2015 
en 2016 is de eNPS binnen de gezondheidszorg echter weer gestegen en 
inmiddels gestabiliseerd op een niveau van 40, net onder het landelijk 
gemiddelde.

201920182017201620152014

27

16

25
32

42

GEZONDHEIDSZORG

19

36

16

35 40 40
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De transportsector is de enige sector waar compensatie (salaris en arbeidsvoorwaarden) 
daadwerkelijk impact heeft op de mate waarin medewerkers een ambassadeur zijn voor 
hun werkgever. Maar meer nog blijken de tevredenheid over de dagelijkse werkzaamheden 
en de manier waarop het werk georganiseerd wordt binnen het bedrijf doorslaggevend te 
zijn voor een hoge eNPS.

Promotor (8-10) Passief tevreden (6-7) Criticaster (0-5)

51%

29%

20% 30% 23% 22% 23% 19%

27% 37% 35% 32%
23%

43% 40% 43% 45%
59%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

eNPS TRANSPORT

De eNPS in de transportsector leek te stabiliseren maar is in 2019 
toch weer flink gestegen naar een score van 40. Dit is gunstig want de 
transportsector heeft moeite om aan personeel te komen. Er zijn veel 
openstaande vacatures en de personeelssterkte lijkt dan ook de grootste 
belemmering op dit moment voor de groei van de branche. 

201920182017201620152014

TRANSPORT

40

2121

31

12
16
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Net als binnen de handelsbranche staat of valt het ambassadeurschap met de 
beleving van het leiderschap binnen de organisatie. Als enige branche in Nederland 
wordt de eNPS is deze sector echter ook sterk beïnvloed door de ervaren duur
zaamheid van de organisatie, dat wil zeggen aspecten als milieuvriendelijkheid en 
sociaalmaatschappelijke betrokkenheid.

Promotor (8-10) Passief tevreden (6-7) Criticaster (0-5)

48%

30%

22% 28%
39% 31%

22%
31%

29%
27%

31%
32% 23%

43%
34% 38%

46% 46%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

eNPS OVERIGE DIENSTVERLENING

De sector overige dienstverlening bestaat met name uit beveiliging, 
horeca, toerisme en schoonmaak. Daar waar alle andere branches 
stabiel zijn of een stijgende trend vertonen, is de eNPS van de overige 
dienstverlening gedaald in 2019 ten opzichte van het jaar ervoor. De 
sector scoort het laagst in Nederland met een eNPS  van 16.

201920182017201620152014

OVERIGE 
DIENSTVERLENING

26
15

-5
6

23
16

32 eNPS PER BRANCHE EMPLOYEE EXPERIENCE
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Employee Experience gaat over alle momen
ten en manieren waarop een medewerker in 
contact is met de organisatie waar hij werkt 
en waarbij zijn beleving bewust of onbewust 
gevoed wordt. Maar hoe weet je als orga
nisatie nu wat de beleving is van je mede
werkers? En hoe weet je welke gevolgen een 
positieve medewerkersbeleving heeft? 

Dit doe je door op een gestructureerde wijze 
de stem van de medewerker – ook wel Voice 
of the Employee (VoE) – continu te meten, 
analyseren, interpreteren en op te volgen.

Want als je begrijpt wat er in de hoofden 
en harten van medewerkers omgaat, kun je 
daar op inspelen om zo hun werkbeleving 
continu te verbeteren.

Wij geloven in de kracht van data. Vooral als 
data geïntegreerd wordt ingezet en leidt tot 
scherpe analyses en relevante inzichten.  
AnalitiQs helpt organisaties om met de inzet 
van data betere besluiten te nemen en  
daardoor beter te presteren. We richten 
ons op HR en Marketing en bieden hiervoor 
verschillende oplossingen met data als  
vertrekpunt. Van onderzoek, analyses en  

rapportages tot advies, begeleiding en  
trainingen voor professionals.

Onze persoonlijke aanpak wordt gekenmerkt 
door passie en resultaat. De combinatie van 
strategisch denken en handson uitvoering 
is onze favoriete manier van werken. De 
businessvraag vanuit jouw organisatie staat 
hierbij centraal. Laat data voor jou werken!

THE EMPLOYEE

ANALITIQS

VOICE OF 

OVER

Blije medewerkers zorgen voor blije klanten. Maar wat maakt medewerkers 
blij? Een keer per jaar een medewerkersonderzoek uitvoeren vertelt je niet 
zo veel, daar zijn de meeste HR-professionals het inmiddels wel over eens. 
We zien een verschuiving van denken vanuit HR-processen naar een focus 
op de beleving van medewerkers, de Employee Experience. 

Wil jij minder vanuit  
HR-processen denken en 

meer luisteren naar  
de Voice of the Employee?

Wil je concreet aan de slag  
en ben je benieuwd hoe  

AnalitiQs jouw organisatie  
kan helpen? 

Neem dan contact met ons op.  
We horen graag van je!

Laat je inspireren op  
analitiqs.com/VoiceoftheEmployee

37

mailto:contact@analitiqs.com
https://www.analitiqs.com/voice-of-the-employee/


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd  
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AnalitiQs.

AnalitiQs B.V. | Zekeringstraat 17A | 1014 BM Amsterdam
www.analitiqs.com | contact@analitiqs.com | 020 705 87 83

“A good hockey player 
plays where the puck is.

A great hockey player plays 
where the puck is 

going to be.“ 

Wayne Gretzky




