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ENQUETE WERKBELEVING ABAB 

1. Inleiding 

In opdracht van het hoofdbestuur van ARAB-Accountants is de kwaliteit beoordeeld 
van een werkbelevingsonderzoek dat bij ARAB-Accountants is uitgevoerd door de 
AdviesGroep Diemen & van Gestel. Ook de notitie 'eerste indruk werkbelevingsonder
zoek tbv bestuur' is in de beoordeling betrokken. Er is gebruik gemaakt van een informa
tieset die de volgende documenten bevat: 

- vragenlijst ABAB-werkbelevingsonderzoek; 
- concept rapportage werkbelevingsonderzoek ABAB 1995; 
- uitkomsten per vestiging c.q. discipline; 
- notitie 'eerste indruk werkbelevingsonderzoek tbv bestuur'. 

Bij het beoordelen van de kwaliteit worden de volgende aspecten onderscheiden: 

- de vragen; 
- de representativiteit van de respons; 
- de vergelijking met 1991; 
- de presentatie; 
- de analyse; 
- de 'eerste indruk werkbelevingsonderzoek tbv bestuur'. 

Deze aspecten komen achtereenvolgens aan de orde. De bespreking beperkt zich tot 
hoofdlijnen; met voorbeelden zullen gemaakte kanttekeningen worden gei1lustreerd. Tot 
slot volgt een samenvatting. 

2. Devragen 

Algemeen 
In de enquete zijn 77 gesloten en 22 open vragen gesteld. De open vragen zullen niet 

worden besproken; deze komen ook in het concept rapport niet ter sprake. Bij 5 gesloten 
vragen wordt een rapportcijfer gevraagd. 

De gesloten vragen kunnen worden onderscheiden in neutrale en waarderende vragen. 
In verband met de objectiviteit verdienen de neutrale vragen de voorkeur; de onder
vraagde wordt dan niet bei"nvloed door de onderzoeker. Een neutrale formulering voor de 
eerste vraag in de enquete zou kunnen zijn: 

lk vind mijn werk: 
heel onplezierigltamelijk onplezierigl ... .lheel plezierig 

Een nadeel hiervan is dat de aard van het antwoord pas duidelijk wordt als men de 
antwoordcategorieen leest. Bovendien horen bij iedere vraag andere formuleringen van 
de antwoordcategorieen. Met name bij omvangrijke onderzoeken kan dat laatste een 
bezwaar zijn. Om aan beide bezwaren tegemoet te komen worden waarderende vragen 
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(positief of negatief) gebruikt. Het voordeel is dat de antwoordcategorieen steeds 
hetzelfde kunnen zijn en dat direct duidelijk is waar de vraag over gaat. De neutraliteit 
gaat daarbij min of meer verloren. 

In het onderhavige onderzoek worden uitsluitend positieve en negatieve vragen gesteld 
(afgezien van de rapportcijfers). 

Kwaliteitscriteria 

Waarderende vragen dienen te voldoen aan de volgende criteria: 

- de formulering moet zakelijk zijn ter voorkoming van suggestieve werking; 
- de formulering moet eenduidig zijn; 
- de vraag moet gesteld worden aan degenen voor wie de vraag bedoeld is; 
- de verhouding positief/negatief waarderend moet zodanig zijn dat gevaar voor 

antwoordtendenties wordt vermeden. 

Kwaliteit vragen werkbelevingsonderzoek 

Een aantal vragen in het werkbelevingsonderzoek voldoet niet aan een of meer van de 
bovengenoemde criteria: 

- Vraag 3 bijvoorbeeld is erg suggestief: 

Je voelt gewoon bij ons op kantoor dat vrijwel iedereen zijnlhaar werk met 
plezier doet. 

Een betere, zakelijker formulering is: 

Bij ons op kantoor doet iedereen zijnl haar werk met plezier. 

- Vraag 15 is een vraag die niet eenduidig is zodat niet duidelijk is waar het antwoord 
(helemaal mee eens, enz.) op slaat: 

Er wordt bij ABAB vee/ geld besteed aan allerlei opleidingen; dat geld kan 
volgens mij nuttiger besteed worden. 

Moet je het nu al of niet eens zijn met de bewering dat veel geld besteed wordt aan 
opleidingen of met de mening dat andere bestedingen dan opleidingen nuttiger zijn? 

Sommige vragen zijn waarschijnlijk door een deel van het personeel niet te beantwoor
den, omdat kennis of informatie daarover ontbreekt. Voorbeeld daarvan is vraag 27: 

Het ondernemingsplan van onze kantorengroep geeft duidelijk aan waar we 
naar toe gaan. 

Als er medewerkers zijn die het ondernemingsplan niet (goed) kennen, kunnen zij de 
vraag onbeantwoord Iaten, maar sommigen zullen wellicht antwoordcategorie '±' 
kiezen. De vraag zou aileen gesteld moeten worden aan degenen die het plan kennen. 
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Of de medewerkers bet ondememingsplan kennen is een andere vraag. 

Er zijn 72 gesloten vragen gesteld, waarvan er 16 negatief zijn geformuleerd. In 
verband met bet gevaar van antwoordtendenties rijst de vraag of de verhouding 
positieflnegatiejwel adequaat is. 

Conclusie 
Van de 72 vragen zijn er 12 die niet aan de criteria voldoen, en 19 vragen zijn voor 

verbetering vatbaar. Bij bet interpreteren van de uitkomsten van bet onderzoek moet 
daarmee rekening worden gebouden: de vragen die niet voldoen zouden buiten de 
analyse gebouden moeten worden. 

3. Representativiteit 

De respons van bet werkbelevingsonderzoek is, zoals terecbt wordt opgemerkt, boog te 
noemen (68% ). Dat is op zicb nog geen garantie voor representativiteit. Om een indruk te 
krijgen of getrokken conclusies algemene geldigbeid bebben kan nagegaan worden of de 
samenstelling van de groep respondenten overeen komt met die van bet voltallige 
personeel. Men kan daarbij denken aan de verdeling over leeftijd, geslacbt, functie, 
cluster, e.a. In bet rapport ontbreekt informatie daarover. Wei wordt per cluster de 
respons vermeld. 

4. Vergelijking met 1991 

Bij de paragraaf 'Inboud van bet onderzoek' uit bet concept-rapport wordt gesproken over 
de vergelijking met de resultaten van bet werkbelevingsonderzoek in 1991. Deze vergelijking 
is ecbter moeilijk te maken, omdat er maar 23 vragen in beide onderzoeken voorkomen 
(biervan zijn er 17 exact betzelfde). Overigens wordt soms melding gemaakt van een 
vergelijking van de gemiddelde scores voor deze gemeenscbappelijke vragen (bijv. in §7.6). 
De vergelijking tussen 1995 en 1991 zou zicb ook tot deze gemeenscbappelijke vragen 
moeten beperken, tenzij er goede argumenten zijn om aan te nemen dat met de beide 
vragenlijsten dezelfde latente variabelen gemeten worden. Nadere analyse (bijv. meerdimen
sionale scbaling) zou bierover uitsluitsel kunnen geven. 

Over de boofdonderwerpen kan worden opgemerkt dat bet onderwerp 'communicatie' in 
1991 'informatie' beet en dat bet onderwerp 'algemeen' in 1991 niet voor komt. 

S. Presentatie 

Bij de presentatie moet aandacbt worden gegeven aan onder meer de volgende aspecten: 

- bescbrijvingen van resultaten moeten evenwicbtig en objectief zijn; 
- tabellen, waarin resultaten worden samengevat, dienen overzicbtelijk en leesbaar te 

zijn; 
- conclusies en aanbevelingen moeten gebaseerd zijn op een deugdelijke analyse van de 

resultaten. 

Bescbrijying yan resultaten 
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De uitkomsten worden in het algemeen negatief geformuleerd. Een meer evenwichtig 
beeld over de mening van respondenten ontstaat als de antwoordcategorieen als volgt 
worden gegroepeerd: 

- positief ('++' en '+'); 
negatief ('--'en '-'); 

- twijfelachtig ('±'). 

De opdrachtgever kan dan zelf de resultaten interpreteren en beoordelen. 
Een voorbeeld waarbij de mening van de onderzoeker te duidelijk naar voren wordt 
gebracht is vraag 13: 

Als ik daardoor promotie zou kunnen maken, ben ik best bereid om op een 
andere vestiging te gaan werken. 

De onderzoeker schrijft 'dat meer dan de helft van de ABAB-medewerk(st)ers niet echt 
bereid is om op een andere vestiging te werken, .. .', terwijl de percentages positief, 
negatief en twijfelachtig resp. 45.0, 22.2 en 24.4 zijn (8.4% heeft geen mening!). 

Tabellen 

Bij het weergeven van de enqueteresultaten in tabellen kan het volgende worden 
opgemerkt: 

- De percentages voor de antwoordcategorieen zijn berekend over het aantal respon
denten en niet over het aantal gegeven meningen (aantal respondenten minus het aantal 
"geen mening of niet ingevuld'); 

- De percentages per hoofdgroep worden wei berekend over het aantal gegeven mening
en; 

- Het is gebruikelijk en voor het vergelijken noodzakelijk bij percentages altijd aantallen 
te vermelden; 

- De percentages bij de negatieve vragen zijn niet gespiegeld. 

Met name de eerste opmerking heeft soms onverwachte gevolgen, zoals blijkt bij vraag 
60 (loopbaangesprekken). Het percentage medewerkers dat '++' of'+' antwoordt is 36, 
hetgeen de rapporteur verleidt tot de uitspraak dat 'slechts 1 van de 3 ABAB'ers positief 
is over de gevoerde loopbaangesprekken'. Laat men de 20.4% (!)die geen mening geeft 
buiten beschouwing dan is het percentage positief echter 45.2, dus bijna de helft. 
Bovendien is nog 27.1% het gedeeltelijk eens met het gestelde. 

Per vraag, en ook voor het totaal, zouden deze overwegingen leiden tot de volgende te 
vermelden gegevens: 

• • • • • 

vraagnummer 
tekst van de vraag 
percentage van de gegeven meningen per antwoordcategorie 
het aantal gegeven meningen 
het percentage 'geen mening of niet ingevuld' 
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• de gemiddelde score 

Het is ook aan te bevelen de percentages van de negatieve vragen te spiegelen en hoven 
de kolommen niet de antwoordcategorieen, maar de scores te vermelden. 

Conclusjes en aanbeyelingen 

Met betrekking tot het doel van het onderzoek zij opgemerkt dat het verwerven van 
inzicht in de (on)mogelijkheden tot de oplossing van knelpunten niet zo duidelijk uit de 
verf komt. Er wordt ook geen overzicht gegeven van gesignaleerde knelpunten met hun 
oplossingsmogelijkheden; de belangrijkste algemene conclusies geven daar wei een 
aanzet voor. 

Hoewel her en der gewag wordt gemaakt van verschillen tussen clusters worden deze 
nergens expliciet gegeven. Bovendien zijn er wellicht meer interessante verschillen, bijv. 
tussen functiegroepen of tussen mannen en vrouwen. Als deze verschillen er zijn zal dat 
consequenties hebben voor te nemen maatregelen tot verbetering. Om dit soort verschil
len aan het Iicht te brengen is een meer uitgebreide statistische data-analyse (meerdimen
sionale schaling, hoofdcomponentenanalyse, kruistabellen, e.a.) van de enqueteresultaten 
nodig. Zo'n analyse kan ook uitsluitsel geven over de vergelijkbaarheid van de enquetes 
van 1995 en 1991 (zie hierboven). 

6. De notitie 

In de notitie 'eerste indruk werkbelevingsonderzoek tbv bestuur' wordt een kwalitatieve 
interpretatie gegeven van de uitkomsten van het werkbelevingsonderzoek, waar men het 
op onderdelen al of niet mee eens kan zijn. In elk geval is sterk de nadruk gelegd op de 
verbetering van het imago (t.o.v. 1991; zie ook punt 4 hierboven) en op de vragen met de 
laagste scores. 

7. Samenvatting 

De beoordeling van het werkbelevingsonderzoek bij ARAB-Accountants in 1995 is 
gebaseerd op de volgende documenten: 

- vragenlij st ABAB-werkbelevingsonderzoek; 
- concept rapportage werkbelevingsonderzoek ABAB 1995; 
- uitkomsten per vestiging c.q. discipline; 
- notitie 'eerste indruk werkbelevingsonderzoek tbv bestuur'. 

Het resultaat van deze beoordeling kan als volgt worden samengevat: 

- Een twaalftal vragen voldoet niet aan te stellen eisen van zakelijkheid en eenduidig
heid; 

- De verhouding positief/negatief waarderend is niet evenwichtig; 
- Het is niet duidelijk of de groep respondenten representatief is; 
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- De vergelijking met 1991 is maar zeer ten dele mogelijk; 
- De tabellen met resultaten geven geen volledige en adequate infonnatie; 
- De beschrijving van de resultaten is vaak negatief gefonnuleerd en subjectief, soms 

ook onjuist; 
- Er wordt geen inzicht gegeven in mogelijkheden tot oplossing van gesignaleerde 

knelpunten ; 
- Data-analyse kan leiden tot gefundeerde en meer gedetailleerde conclusies en aanbeve

lingen. 

Uit deze beschouwing kan worden afgeleid dat op het werkbelevingsonderzoek bij 
ABAB een en ander aan te merken is. Dat geldt voor de enquete, voor de analyse met 
conclusies en voor de (concept-)rapportage. Dat laat onverlet dat uit de resultaten zeer 
wei valt af te leiden dat op enkele punten verbetering in de werkbeleving is aan te 
brengen. Hoe en waar dat moet gebeuren is minder duidelijk, maar nadere analyse zou 
die duidelijkheid mogelijk kunnen verschaffen. 
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