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1. Inleiding

Deze rapportage is de samenvatting van de scores op de door de medewerkers binnen jullie organisatie ingevulde scan. 
Iedere deelnemer aan de online scan heeft voor 42 uitspraken aangegeven in hoeverre ze het hier al dan niet mee eens 
zijn. 

De 42 uitspraken geven informatie over zeven zogenaamde randvoorwaarden die helpend of belemmerend zijn voor het 
nemen van verantwoordelijkheid, het voelen van eigenaarschap en in zijn algemeenheid het hebben van plezier en 
voldoening in het werk. 



2. Opkomst

Opkomst per regio

De scan is ingevuld in de periode van ... tot en met .... Uiteindelijk hebben … van de … mensen die uitgenodigd zijn de scan 
volledig ingevuld. Dit is iets meer dan ...% waarmee de uitkomst een goede / redelijke / onvoldoende afspiegeling is van de 
organisatie als geheel.

Opkomst per afdeling

Afdeling Ingevuld Uitgenodigd %
Afdeling 1 10 15 67%
Afdeling 2 25 45 56%
Afdeling 3 33 42 79%
Afdeling 4 23 60 38%
Afdeling 5 9 13 69%
TOTAAL 100 175 57%

Regio Ingevuld Uitgenodigd %
Regio 1 31 68 46%
Regio 2 31 52 60%
Regio 3 38 55 69%
TOTAAL 100 175 57%



3. De zeven randvoorwaarden
De zeven randvoorwaarden zijn hiernaast in een afbeelding weergegeven. Deze 
randvoorwaarden zijn uitgebreid beschreven in het boek: Wie zorgt dat het Goed komt - 
over het vergroten van eigenaarschap in teams en organisaties, geschreven door Pieter 
van der Haak. In bijlage 1 hebben we de randvoorwaarden voor de volledigheid nog kort 
omschreven. 

Drie randvoorwaarden gaan over de match die er al dan niet is tussen wie jij bent en het 
werk dat je doet; dit zijn de randvoorwaarden Willen, Kunnen en Betekenen. De andere 
vier randvoorwaarden gaan meer over je werkomgeving. Het zijn de voorwaarden 
Regelruimte, Overzicht, Transparantie en Vertrouwen.

Met dit rapport is in beeld gebracht hoe er door de medewerkers van Klant wordt 
aangekeken tegen deze randvoorwaarden.



Toelichting

In de grafiek hiernaast  is weergegeven 
hoe er gemiddeld genomen wordt 
gescoord per randvoorwaarde; met 
andere woorden; hoe het werk gemiddeld 
genomen wordt ervaren door de 
respondenten. 

Gemiddelde scores geven de overigens 
niet altijd een compleet beeld over hoe 
het zit, vooral als er veel verschillen 
bestaan binnen een organisatie dan zie 
je dit niet terug in de gemiddelde scores. 
(Zie voor meer toelichting hierover bijlage 
2).

4. Scores en overzichten



Toelichting

In de grafiek hiernaast is weergegeven 
hoe de verschillende afdelingen zich tot 
elkaar verhouden. Op de volgende sheet 
zie je die verhouding voor een andere 
dwarsdoorsnede, in dit geval de regio’s

Om beter inzicht te krijgen in de scores 
hebben we bij de verschillende 
randvoorwaarden een histogram 
opgenomen: een grafiek waarmee je 
goed in beeld krijgt hoe de scores zijn 
verdeeld. Door zorgvuldig te kijken naar 
deze frequentieverdeling wordt het 
mogelijk om, naast de gemiddelde scores 
de juiste nuances aan te brengen en 
verder te interpreteren.

4. Scores en overzichten



4. Scores en overzichten



5. De intrinsieke randvoorwaarden
Willen, kunnen en betekenen…

Werk doen wat van zichzelf al leuk is om te doen, dat aansluit bij jouw kwaliteiten en 
competenties en waarmee je het gevoel hebt dat je duidelijk iets toevoegt aan je 
omgeving. Als dat zo is dan zit je op de goede plek. 

Het binnenste gedeelte van afbeelding hiernaast bestaat uit de randvoorwaarden Willen, 
Kunnen en Betekenen. Dit zijn zogenaamde intrinsieke randvoorwaarden. Het gaat 
hierbij over de directe match tussen de persoon en het werk wat hij doet. De scores op 
deze randvoorwaarden vormen een indicatie of mensen op de juiste plek in de 
organisatie zitten en of ze het werk doen dat bij hen past.  

Op de volgende pagina’s hebben we op een rij gezet hoe er op deze drie 
randvoorwaarden wordt gescoord.



Willen
Gemiddelde score: 77 (hoog)

Als mensen werk doet dat helemaal past bij hun persoonlijkheid, dan scoren ze hoog op Willen. Ze doen werk wat ze bij 
wijze van spreken ook zou doen als ze er niet voor werden betaald. Gewoon omdat het werk intrinsiek al belonend is. Het is 
werk wat motiveert om het te doen. Het werk doen, om het werk zelf, werk doen wat je gewoon wilt doen. Passie, is een 
woord dat goed past bij Willen. 

De gemiddelde scores van de verschillende afdelingen en regio’s zijn hoog. 



Willen
De standaardafwijking in de categorie Willen is ruim 
17 en dat betekent dat de spreiding groot is. Je kunt 
dat terugzien in het Histogram: er is een redelijk 
gradueel verloop. Weinig mensen scoren heel laag, 
wat meer scoren gemiddeld en veel mensen scoren 
hoog. Dat leidt al met al tot een hoog gemiddelde. 

De verdeling over de categorieën hoog, gemiddeld en 
laag ziet er voor Willen als volgt uit:

De 35% van de mensen die gemiddeld (tussen 50 en 
70) of laag (<50) scoort, doet mogelijk niet het werk 
dat echt bij hen past. 

Score Aantal Percentage
Hoog (>70) 63 63%
Gemiddeld (50 - 70) 29 29%
Laag (<50) 8 8%
Totaal 100 100%



Willen: antwoorden per vraag



6. De extrinsieke randvoorwaarden
Regelruimte, Overzicht, Transparantie en Vertrouwen…

Werk doen in een omgeving waar je jezelf kunt zijn, waar je ruimte hebt om naar eigen 
inzicht te handelen, waar je begrijpt hoe jouw werk samenhangt met het grotere geheel en 
waar je het vertrouwen krijgt en wordt gesteund door je leidinggevende. Dat is lekker 
werken in een stimulerende omgeving. 

Het buitenste gedeelte van afbeelding hiernaast bestaat uit de randvoorwaarden 
Regelruimte, Overzicht, Transparantie en Vertrouwen. Dit zijn zogenaamde extrinsieke of 
contextuele randvoorwaarden. De scores op deze randvoorwaarden vormen een indicatie 
of de organisatie als geheel helpend is om het beste in de medewerkers naar boven te 
brengen. 

Op de volgende pagina’s hebben we op een rij gezet hoe er op deze randvoorwaarden 
wordt gescoord.



Regelruimte
Gemiddelde score: 65 (gemiddeld)

Regelruimte wil zeggen de vrijheid die je hebt om je werk naar eigen inzicht uit te voeren. Mensen zijn geen machines, 
maar unieke creatieve professionals die graag de ruimte hebben om het werk op de eigen manier gedaan te krijgen zonder 
al te veel bemoeienis of controlemechanismen. 

Alle afdelingen en regio’s scoren gemiddeld (tussen 50 en 60) en de meesten boven in die categorie. 



Regelruimte

De standaardafwijking bij Regelruimte is bijna 18, daarmee is 
de spreiding groot. In het histogram zijn de extremen ook 
zichtbaar van zeer lage tot zeer hoge scores, met een piek bij 
gemiddeld (tussen 50 en 70) tot hoog (>70).

De verdeling over de categorieën hoog, gemiddeld en 
laag ziet er voor Regelruimte als volgt uit:

De grote spreiding betekent dat regelruimte nogal 
divers wordt ervaren. Dat kan afhangen van de 
toevallige leidinggevende, maar ook van meer 
algemeen geldende regels in de organisatie die 
verschillend worden ervaren.

Score Aantal Percentage
Hoog (>70) 34 34%
Gemiddeld (50 - 70) 53 53%
Laag (<50) 13 13%
Totaal 100 100%



Regelruimte: antwoorden per vraag



Bijlage 1: De randvoorwaarden voor Eigenaarschap (1/2)

Willen
Als mensen werk doet dat helemaal past bij hun persoonlijkheid, dan scoren ze hoog op Willen. Ze doen 
werk wat ze bij wijze van spreken ook zou doen als ze er niet voor werden betaald. Gewoon omdat het 
werk intrinsiek al belonend is. Het is werk wat motiveert om het te doen. Het werk doen, om het werk zelf, 
werk doen wat je gewoon wilt doen. Passie, is een woord dat goed past bij Willen.

Kunnen
Kunnen betekent dat de mensen op een prettige manier worden uitgedaagd in je werk. Het werk is niet te 
moeilijk, maar zeker ook niet te makkelijk. De mensen beschikken gemiddeld genomen over de juiste 
competenties voor het werk dat ze doen.

Betekenen
Betekenen wil zeggen dat de medewerkers werk doen waarmee ze duidelijk een verschil weten te maken. 
De mensen voelen zich gezien en gehoord binnen hun werkomgeving. Als betekenen hoog is dan heeft 
iedereen het gevoel dat hij wordt gemist als hij er niet zou zijn. Gemist als mens, als collega en als degene 
die zorgt dat het werk gedaan wordt.



Bijlage 1: De randvoorwaarden voor Eigenaarschap (2/2)
Regelruimte
Regelruimte wil zeggen dat de mensen veel vrijheid ervaren om het werk naar eigen inzicht uit te voeren. Mensen zijn geen machines, 
maar unieke creatieve professionals die graag de ruimte hebben om het werk op de eigen manier gedaan te krijgen zonder al te veel 
bemoeienis of controlemechanismen.

Overzicht
Overzicht wil zeggen dat men de samenhang ziet tussen de eigen taken en het grotere geheel. Als je overzicht hebt weet jij welke 
schakel jij bent in de totale keten. Overzicht helpt om prioriteiten te kunnen stellen, om te kunnen improviseren en zo nodig anderen op 
te zoeken als zaken mis dreigen te gaan.

Transparantie
Transparantie wil zeggen dat er sprake is van een omgeving die als veilig en betrouwbaar wordt ervaren. Iedereen weet waar hij aan 
toe is. Men weet hoe de beslissingen worden genomen. Er zijn geen verborgen agenda’s en alles wat er wordt besloten wordt goed 
uitgelegd, zodat iedereen begrijpt waarom. Het wil overigens niet zeggen dat iedereen het er altijd mee eens hoeft te zijn, maar het is 
in ieder geval wel duidelijk.

Vertrouwen
Vertrouwen wil zeggen medewerkers het gevoel hebben dat als zij ergens “Ja” tegen zeggen dat het ook echt aan hen is om het te 
doen en dat er niet voortdurend over de schouder wordt meegekeken. Het betekent dat het management goed los kan laten en 
gelijktijdig pal achter de medewerkers zal staan als er iets mis dreigt te gaan. Men ontvangt de benodigde steun als het nodig is. 



Bijlage 2: Gemiddelde scores en Standaardafwijking (1/2)

Met behulp van de standaardafwijking kunt inschatten tussen welke waarden ongeveer 95% van alle deelnemers hebben gescoord, dit 
is namelijk 2 * de standaarddeviatie. *) Twee rekenvoorbeelden:

1) Bij een gemiddelde score van 60 en een standaarddeviatie van 5 geldt dat 95% van de deelnemers een score heeft van 60 + of 
– 2 * 5. Dus:

● 95% van de deelnemers heeft een score tussen de 50 en 70.
2) Bij een gemiddelde score van wederom 60, maar met een standaarddeviatie van 15 geldt dat 95 % van de deelnemers een 

score heeft van 60 + of – 2*15. Dus:
● 95% van de deelnemers heeft een score tussen de 30 en 90.

In dit geval zegt de gemiddelde score dus eigenlijk niet zoveel.

Voor de kritische wiskundigen moeten we hier de nuance aanbrengen dat de 
aanname hierboven was dat de scores van de deelnemers zogenaamd 
“normaal” zijn verdeeld. Dit ziet er zo uit als hiernaast afgebeeld. Maar er is 
lang niet altijd sprake van zo’n “normale” verdeling. Kijk maar eens naar de 
frequentietabellen op de volgende pagina. 



De eerste grafiek, een histogram, geeft een soort van een “normale” verdeling weer. Je 
kunt zien waar het gemiddelde ligt en je ziet ook hoe het ongeveer verdeeld is over de 
deelnemers aan het onderzoek.

De tweede grafiek betreft een ander onderzoek en hier zie je dat dat er nogal wat 
verdeeldheid is binnen de totale groep. Het rekenkundige gemiddelde is in dit geval 59 
maar er is niemand die dit heeft gescoord. Misschien zijn er twee subgroepen te 
onderscheiden binnen deze groep deelnemers. Dit kunnen we niet zien aan de hand van 
alleen de getallen en grafieken. Hier is meer informatie nodig.

Plaatjes zeggen dus meer dan alleen maar een gemiddelde score. Daarom is er voor 
gekozen om naast de gemiddelde scores vooral ook de frequentieverdeling te laten zien. 
Hierdoor is het beter mogelijk om de juiste nuances aan te brengen en verder te 
interpreteren. In onze rapportage zijn wel de grafieken opgenomen, maar de verdere 
interpretatie zal alleen kunnen worden gedaan indien er meer kennis is over wat er speelt 
bij de betreffende deelnemers aan het onderzoek. Soms is al wel bekend bij bijvoorbeeld 
een leidinggevende, maar soms is het belangrijk om dit samen met alle betrokkenen 
verder te onderzoeken in een goede dialoog.

Bijlage 2: Gemiddelde scores en Standaardafwijking (2/2)


