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Doel presentatie isDoel presentatie is

Om binnen eigen vakgroep te bespreken wat het 
belang is van arbeidshygiëne in advisering van 
organisaties over “aantrekkelijk werkgeverschap”organisaties over “aantrekkelijk werkgeverschap”

Om inzicht te geven in het belang om een g g
aantrekkelijke werkgever te zijn

Inzicht in methodiek die aantrekkelijkheid kan 
meten en aanpak hoe om te gaan met resultaten
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Opzet presentatie

Belang van aantrekkelijk werkgeverschap

Welke factoren hebben invloed

Analyse en adviestraject

Eerste resultaten binnen internationale academische 
werkplaats
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Waarom aantrekkelijk 
k h (1A) ?werkgeverschap (1A) ?
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Waarom aantrekkelijk werkgeverschap (1b) 
Tekorten in NederlandTekorten in Nederland

De volgende grote sectoren kwamen het afgelopen jaar in het nieuws 
met tekorten aan geschikte arbeidskrachten:
MKB;
DefensieDefensie
Zorg
Onderwijs (grote steden)
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Waarom “aantrekkelijk werkgeverschap” (2)? 

Personeel vormt in veel Belasting-
organisaties grootste 
kostenpost

g
belastbaarheid

Profit wordt beïnvloed door 
productiviteit personeel

Kennis, ervaring,
competenties Aantrekkelijkheid  

werk(gever)werk(gever)

Aanwezigheid
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Effectieve bijdrage 
aan werk



”Aantrekkelijk werkgeverschap” kan 
bijdragen op verschillende manieren aan het 
verhogen van hun concurrentiepositie

A) Het beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel door 
een aantrekkelijke werkgever te zijn voor nieuw talent;

B) Het vergroten van de loyaliteit van huidige medewerkers enB) Het vergroten van de loyaliteit van huidige medewerkers en 
daardoor de klantloyaliteit en winstgevendheid; 

C) Als onderdeel op te nemen in het MVO beleid.
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Aantrekkelijk werkgever j g
nieuwe talenten

Verbeteren van `Employer branding` (het geheel van 
functionele, economische en psychologische voordelen 
van het werk, geïdentificeerd door de werkgever“
(Ambler en Barrow (1996)). De onderliggende gedachte 
van employer branding is dat de beste werkgevers devan employer branding is dat de beste werkgevers de 
beste talenten aantrekken en andersom

Wanneer medewerkers tevreden zijn over hun eigen 
organisatie zullen ze dat niet nalaten om dit overal te 
vertellen wat voor buitenstaanders de indruk geeft datvertellen, wat voor buitenstaanders de indruk geeft dat 
ze te maken hebben met een organisatie die “highly 
valued” is (Lievens e.a., 2007). 

25 maart 2010 



”Aantrekkelijk werkgeverschap” kan 
bijdragen op verschillende manieren aan het 
verhogen van hun concurrentiepositie

A) Het beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel door 
een aantrekkelijke werkgever te zijn voor nieuw talent;

B) Het vergroten van de loyaliteit van huidige medewerkers enB) Het vergroten van de loyaliteit van huidige medewerkers en 
daardoor de klantloyaliteit en winstgevendheid; 

C) Als onderdeel op te nemen in het MVO beleid.

25 maart 2010 



25 maart 2010 



”Aantrekkelijk werkgeverschap” kan 
bijdragen op verschillende manieren aan het 
verhogen van hun concurrentiepositie

A) Het beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel door 
een aantrekkelijke werkgever te zijn voor nieuw talent;

B) Het vergroten van de loyaliteit van huidige medewerkers enB) Het vergroten van de loyaliteit van huidige medewerkers en 
daardoor de klantloyaliteit en winstgevendheid; 

C) Als onderdeel op te nemen in het MVO beleid.

25 maart 2010 



MVO 
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De 4 belangrijke redenen voor werkgevers 
om een concept zoals “attractive 
workplaces” te gaan inzetten zijn ( N = 26) 

Het verhogen van de productiviteit;
Het vergroten van de medewerkertevredenheid;
Het aantrekken van nieuw personeel;
Het behoud van huidig personeelHet behoud van huidig personeel.
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Aantrekkelijk werkgeverschap

Onderzoek Zweden (Ateg, Hedlund) heeft 80 verschillende factoren 

geïdentificeerd die invloed hebben op de aantrekkelijkheid van werk
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Aantrekkelijkheid van werk hangt af van 

Aantrekkelijke werkomstandighedenj g

Aantrekkelijke werkinhoud

WerktevredenheidWerktevredenheid
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Aantrekkelijke werkgeverj g

Reistijden

Collega’s 

Invloed op p
ontwikkelingenUitdaging 

Waardering Resultaten
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Omgeving- en fysieke factoren o.a.

Geluid 
L htk lit itLuchtkwaliteit

Lichamelijke belastingLichamelijke belasting
Grootte werkplek 

Gebouw en de inrichting 
Schone werkomgeving

Goed kunnen uitvoeren van werkzaamheden met beschikbare 
apparatuur
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Van Model (80 factoren) tot een vragenlijst 
(80 stellingen)( g )
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Kenmerken aanpak
P kti h d i t j t t lij t l lPraktisch adviestraject, met een vragenlijst als analyse 
methode en “oplossingen koffer”, ook bruikbaar voor MKB 

Focus op “wat is er goed” en “wat kan er beter”

Aantrekkelijkheid is een dynamische factor (onder andere 
afhankelijk van levensfase) 

“Aantrekkelijk werkgeverschap”  als programma aanbieden en 
aansluiten op huidige management systemen in bedrijf

Actieve betrokkenheid van management en werkvloer 
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Product als programma aanbieden,Product als programma aanbieden, 
aansluiten op huidige management systemen

Doel
Opzet

meting(en)

project project project projectp j p j p j p j

meting(en)

Integratie bedrijfsbeleid
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Resultaat

Wat levert meting attractive workplace 
op? 

Inzicht in factoren die 
medewerkers aantrekkelijk 
vinden aan bedrijf x

Factoren die kunnen 
verbeteren op aantrekkelijker 
t dte worden

Gericht 

Te gebruiken 
voor werving en 

l ti

verbeteren 
van factoren

selectie 
(marketing/HRM
)

Meer 
aantrekkelijk
werkgever
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Vervolgacties

Afhankelijk van geconstateerde punten

o.a.

Brainstorm methodes oplossingen (werknemers/management)

Spiegelmethodieken
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Voorbeelden van vervolgacties (1)

25 maart 2010 



Voorbeelden van vervolgacties (2)g ( )
PIMEX
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Ervaringen binnen g
Internationale academische werkplaats (2)

Analyse van 16.000 vragenlijsten in Zweden

Most important for a job to be attractive (scale 1-5)

C id h t I d t b i t t 4 72Consider what I do to be important. 4,72
I feel that I do a good job. 4,71

There are workmates at my workplace 4 68There are workmates at my workplace. 4,68
We have a sense of humor (laugh and have fun). 4,67
We help and support each other. 4,66
I feel loyal to my workmates 4 65I feel loyal to my workmates. 4,65

My immediate manager has confidence in me. 4,65
I cooperate with workmates at my workplace 4 64
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I cooperate with workmates at my workplace. 4,64



Status in Nederland

Haalbaarheidstudie uitgevoerd: 
- resultaten in Zweden
- culturele verschillen Zweden en Nederland
- vragenlijst onderzoek werkgevers (n= 26) en onder adviseurs (n= 44)vragenlijst onderzoek werkgevers (n  26) en onder adviseurs (n  44)
- logistiek rondom vragenlijst
- vertaling vragenlijst

Start pilot fase 
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Ervaringen binnen g
Internationale academische werkplaats (1)

Zweden, Dalarna universiteit, al meerdere promotie onderzoeken.Zweden, Dalarna universiteit, al meerdere promotie onderzoeken. 
Praktische toepassing bij verschillende bedrijven (MKB, 
branches)
vragenlijst reproduceerbaar
Follow up is essentieel “stok achter de deur”

Fi l d Fi i h i tit t f ti l H lth V i jFinland, Finish institute of occupational Health. Vorig jaar 
methodiek vertaald in het Zweeds. Succesvolle onderzoeken bij 
eigen instituut en bouwbedrijf
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M th d k b ikb i N d l d ?Methode ook bruikbaar in Nederland ? 

Zweedse en Nederlandse cultuur 

is overeenkomstig (Geert 

Hofstede™ Cultural Dimensions )Hofstede  Cultural Dimensions ) 
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Uitkomsten vragenlijst 

90 % respondenten vragenlijst Praktisch 
(werkgevers) spreekt concept 

aan (n = 26)
Rekening houden met 

91 % van professionals/collega’s 

dynamische factor

spreekt concept aan (n= 44) 
Wetenschappelijk 
onderbouwdonderbouwd 
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Vragen ? 

Meer informatie:

Jolanda Willems
ECTS, Arbo Unie
06 52502252
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