
Wat maakt 
‘young professionals’ 
gelukkig in hun werk?

Augustus 2022

Een onderzoek naar de thema’s die studenten 
en starters het belangrijkst vinden voor 
het ervaren van werkgeluk



1

1  Inleiding  2

2  Methode  4

 2.1  Dataverzameling 4

 2.2  Respondenten 4

 2.3  Steekproefsamenstelling 5

 2.4  Data-analyse 6

3  Resultaten 7

 3.1  Belang van werkgeluk 7

 3.2  Pijlers van werkgeluk 9

 3.3  Inhoud van het werk 14

 3.4  Sfeer binnen de organisatie 19

 3.5  Invulling van het werk 24

 3.6  Arbeidsvoorwaarden 28

 3.7  Welzijn en werkdruk 33

 3.8  Reputatie van de organisatie 38

4  Conclusie  42

5  Bijlage  44

6  Figuren en tabellen 47

Inhoudsopgave



2 Inleiding

1Inleiding

Wanneer je jezelf aan iemand voorstelt, is jouw beroep of vakgebied vaak een van de 

eerste dingen waarover je begint. De centrale positie die werk inneemt in ons leven is 

niet verwonderlijk: de meeste mensen brengen een groot deel van hun leven werkend 

door. We vinden het daarom belangrijk dat we een baan vinden waarvan we een goed 

gevoel krijgen. 

Maar: waar hangt werkgeluk vanaf? Gaat het om het geld, leuke collega’s of 

toch gewoon om doen wat je leuk vindt? Veel wetenschappers, managers en 

arbeidsmarktexperts hebben hun hoofd hierover gebogen. Een algemeen aanvaard 

inzicht uit de academische literatuur is dat het erg afhankelijk is aan wie je de vraag 

stelt. Werkgeluk hangt nauw samen met persoonlijke waarden en behoeftes. Wat voor 

de ene groep belangrijk is, hoeft voor de andere groep niet te gelden. 

Wij kiezen in dit onderzoek voor een unieke benadering door ons specifiek te focussen 

op het werkgeluk van studenten en starters. We zijn benieuwd wat ervoor kan zorgen 

dat young professionals die net hun intrede hebben gemaakt op de arbeidsmarkt (of op 

het punt staan om dit te gaan doen) hun werk leuk vinden en dat ook blijven vinden.

We onderzoeken de invloed van de volgende zes thema’s op werkgeluk:

 • Inhoud van het werk (plezier in taken die je uitvoert, nuttig werk, aansluiting bij  

  jouw kwaliteiten en interesses);

 • Invulling van het werk (autonomie, erkenning, vertrouwen, ruimte voor   

  persoonlijke ontwikkeling);

 • Arbeidsvoorwaarden (salaris, vrije dagen, type contract, pensioenregeling, extra  

  faciliteiten);

 • Welzijn en werkdruk (stressniveau, aandacht voor beweging en voeding, werk- 

  privébalans);

 • Sfeer binnen de organisatie (relatie met manager, relatie met directe collega’s,  

  sfeer op kantoor, informele activiteiten);

 • Reputatie van de organisatie (bekendheid van de organisatie, imago van de  

  organisatie).
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Waarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de ideeën van studenten en 

starters over werkgeluk? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 

legt in een recent rapport uit dat het gevoel dat we hebben bij ons werk grote invloed 

op ons heeft.1  Een baan waarbij we ons gelukkig voelen kan bijvoorbeeld ons zelfrespect 

vergroten, of onze zorgen over de toekomst doen afnemen. Werkgeluk is dus – zeker 

gezien de onzekerheden waar jongeren mee te maken hebben – belangrijk voor het 

persoonlijk welzijn.

Ook voor werkgevers is het nodig om beter te begrijpen wat jongeren gelukkig maakt in 

hun huidige of toekomstige baan. “Werk maken van werkgeluk kan het verschil maken”, 

stellen drie experts in hun boek over dit thema.2  Zij leggen uit dat gelukkige werknemers 

meer én beter werk leveren. Andersom kan een gebrek aan werkgeluk verzuim of een 

burn-out in de hand werken. Daar komt nog eens bij dat veel sectoren kampen met 

personeelstekorten. Door te investeren in het werkgeluk van werknemers kunnen 

organisaties jong talent aantrekken en behouden.

1 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2020). “Het betere werk. De nieuwe 

maatschappelijke opdracht.” Den Haag: WRR.
2 Bergsma, A., Hamburger, O. & Klappe. E. (2020). “Handboek Werkgeluk.” Amsterdam: 

Boom.
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2  

2.1 

2.2

Methode

Dataverzameling
We hebben de opinie van studenten en starters gepeild via een online enquête. 

Deelname aan de enquête was geheel vrijwillig. Als compensatie voor hun deelname 

maakten de respondenten kans op het winnen van een cadeaubon. De gegevens zijn 

verzameld in het tijdsbestek van bijna een maand: van 14 juni tot 11 juli 2022.

De enquête bestaat uit verschillende soorten vragen. Ten eerste hebben we vragen 

gesteld om een rangorde te meten. Bijvoorbeeld: welke thema’s vinden studenten 

en starters het belangrijkst voor hun werkgeluk? Dit soort vragen geven inzicht in het 

relatieve verschil tussen de antwoordopties. Ten tweede hebben we vragen gesteld 

waarbij respondenten hun voorkeur aangeven op basis van een vier- of vijfpuntsschaal. 

Deze vragen bieden inzicht in één specifiek onderwerp. Ten derde hebben we open 

vragen gesteld, waarin respondenten hun antwoorden kunnen toelichten. 

Respondenten
De enquête is (gedeeltelijk) ingevuld door 637 personen. Hiervan vielen 26 personen (4%) 

buiten de doelgroep. In dit onderzoek beschouwen wij iemand als een starter als deze 

persoon niet eerder dan 2019 is afgestudeerd. Daarnaast beschouwen we iemand als 

student als hij of zij een mbo-, hbo-, of wo-studie volgt. We hebben alleen studenten 

geselecteerd die niet later dan 2025 verwachten af te studeren. Wij vermoeden dat 

het voor studenten met een later afstudeerjaar lastig is om zich een concreet beeld te 

vormen van (werkgeluk in) een toekomstige baan.

Van de respondenten die wel tot de doelgroep behoren heeft een deel de vragenlijst 

niet voldoende ingevuld. Deze antwoorden zijn buiten beschouwing gelaten. De netto 

respons van de enquête omvat 457 deelnemers (tabel 1).

Aantal respondenten

Ingevuld 637

Buiten de doelgroep 26

Onvolledig en verwijderd 154

Netto respons 457

Tabel 1. Responsberekening.
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Het grootste deel van de respondenten is student: 64% staat op dit moment 

ingeschreven voor een opleiding, tegenover 36% die al afgestudeerd is. Zowel onder de 

studenten als onder de starters beschikt de geruime meerderheid over een (bij)baan. In 

totaal plaatst 76% van alle respondenten zichzelf in de categorie ‘werkend’, al dan niet 

in combinatie met een opleiding (tabel 2).

Figuur 1. Verdeling naar geslacht (N = 457).

Tabel 2. Verdeling naar fase (N = 457).

Verdeling naar geslacht

Steekproefsamenstelling
De ervaring leert dat vrouwen doorgaans sneller bereid zijn om deel te nemen aan 

enquêtes, wat we terugzien in het gegeven dat 66% van de deelnemers vrouw is (figuur 

1). Tegelijkertijd weten we ook dat de antwoorden van mannen en vrouwen soms 

behoorlijk van elkaar verschillen. Om te corrigeren voor een onderbelichting van de 

mannelijke stem, passen we een weegfactor toe (zie bijlage 1). 

De weegfactor verhoogt de betrouwbaarheid van onze uitspraken ten aanzien van de 

onderzoekspopulatie. Alleen wanneer we een vergelijking maken tussen mannen en 

vrouwen wordt de weegfactor niet toegepast.

2.3

Man Vrouw Non-binair

66%

33%

1%

Student Starter Totaal

Werkend 43% 33% 76%

Niet werkend 21% 3% 24%

Totaal 64% 36% 100%
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We hebben studenten gevraagd naar hun huidige opleidingsniveau, terwijl we starters 

gevraagd hebben naar hun hoogst afgeronde opleidingsniveau. Hieruit blijkt dat de 

meeste respondenten (53%) een universitaire achtergrond hebben. 31% heeft een hbo-

achtergrond en 16% heeft een mbo-achtergrond (figuur 2).

In bijlage 2 is de verdeling van de respondenten naar woonregio te vinden. 

Data-analyse
We rapporteren over de data in percentages. Indien relevant bekijken we of er 

een significant verschil bestaat tussen groepen. In dat geval hanteren we als 

significantieniveau α = .05. We gebruiken vier verschillende statistische toetsen: 

 • Chi Square. Deze toets gebruiken we wanneer we willen weten of er een relatie  

  bestaat tussen categoriale variabelen. Bijvoorbeeld: noemen studenten het  

  salaris vaker een belangrijkere voorwaarde voor hun werkgeluk dan starters?

 • Mann-Whitney U. Mann-Whitney U is een geschikte test om te achterhalen of er  

  verschillen zijn tussen twee groepen bij een afhankelijke variabele met een 

  ordinaal meetniveau. Bijvoorbeeld: verschilt de mate waarin starters waarde  

  hechten aan de reputatie van een organisatie voor hun werkgeluk van de mate  

  waarin studenten dat doen?

 • Kruskall-Wallis Test. In sommige gevallen willen we in een test de antwoorden  

  van méér dan twee groepen met elkaar vergelijken. Hiervoor is – in het geval  

  van een afhankelijke variabele met een ordinaal meetniveau – de Kruskall-Wallis  

  Test geschikt. Bijvoorbeeld: bestaat er een verschil in het belang dat mbo’ers,  

  hbo’ers en wo’ers hechten aan het thema ‘werkgeluk’?

 • Wilcoxon Signed-Rank Test. Deze laatste toets is geschikt wanneer we twee  

  gerelateerde scores (antwoorden die gegeven zijn door dezelfde groep) willen  

  vergelijken. Bijvoorbeeld: verschilt de waarde die starters hechten aan de inhoud  

  van het werk van de waarde die zij hechten aan de sfeer binnen de organisatie?

2.4

Figuur 2. Verdeling naar opleidingsniveau (N = 457).

Verdeling naar opleidingsniveau

Mbo Hbo Wo

53%

16%

31%
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3  Resultaten

3.1 Belang van werkgeluk
Hoeveel waarde hechten studenten en starters aan werkgeluk?

Werkgeluk is een universeel thema, waar iedereen op een andere manier naar kijkt. Wij 

hebben aan studenten en starters gevraagd hoe zij tegen dit onderwerp aankijken. Hoe 

zouden zij werkgeluk definiëren? En hoeveel waarde hechten studenten en starters aan 

dit gevoel?

Werkgeluk: een gepersonaliseerd totaalplaatje
Een deel van de respondenten heeft een vastomlijnd idee van wat zij onder werkgeluk 

verstaan. Een vrouwelijke starter zegt: “Voor mij is werkgeluk: iets kunnen doen waar je 

met plezier naar toe gaat en wat voldoende geld oplevert om rond te kunnen komen.” 

Een andere respondent voegt hieraan toe: “Voor mij is het simpel: mensen werken 

om rond te komen. Werkgeluk zit hem niet in dingen als trainingen of werkuitjes. Het 

enige wat je nodig hebt is een passend salaris, een interessante baan en leuke 

collega’s.”

Anderen beschouwen werkgeluk meer als een fluïde concept, als 

iets wat constant in beweging is. “Ik merk dat mijn wensen en 

behoeften heel snel veranderen. De dingen die ik belangrijk vond 

toen ik mijn baan kreeg, neem ik nu eigenlijk voor lief”, vertelt een 

mannelijke starter. “Werkgeluk is een samenspel van werkgever 

en werknemer. Het is daarom belangrijk om hierover voortdurend 

te communiceren met de werkgever”, denkt een student. Een 

ander stelt dat werkgeluk een gevoel is dat voor iedereen anders 

is en daarom niet zwart-wit te definiëren valt (zie quote).

Studenten en starters onderkennen dus dat werkgeluk van meerdere 

factoren afhankelijk is. We zullen straks analyseren welke aspecten voor 

beide doelgroepen het belangrijkst zijn.

Mannelijke student: 
“Werkgeluk valt niet 

zwart-wit te definiëren. 
Het gaat om het 

gepersonaliseerde 
totaalplaatje.”
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Werkgeluk betekent veel voor studenten en starters
Deelnemers aan het onderzoek laten er geen twijfel over bestaan dat werkgeluk 

een zeer gewichtig thema is. 73% van de studenten en 77% van de starters noemt 

werkgeluk ‘heel belangrijk’. Slechts 1% van beide groepen beschouwt werkgeluk als een 

onbelangrijke kwestie (figuur 3). Voor studenten en starters is werkgeluk ongeveer even 

belangrijk; er bestaat geen significant verschil tussen beide groepen (p = .229).

Tussen mannen en vrouwen is er wel sprake van een significant verschil (p = .002). Voor 

vrouwen is dit thema belangrijker dan voor mannen. Zo noemt 81% van de vrouwen 

het thema werkgeluk ‘zeer belangrijk’, tegenover 68% van de mannen. Het 

opleidingsniveau is daarentegen niet significant van invloed op het belang 

dat jongeren hechten aan werkgeluk (p = .065).

“Als ik aan het einde van de dag thuiskom, wil ik met een voldaan 

gevoel kunnen terugkijken naar wat ik die dag heb gedaan”, vertelt 

een student. Een starter voegt daaraan toe: “Werkgeluk is heel 

belangrijk. Je brengt toch een groot deel van je week werkend 

door, dus het is belangrijk dat je goed op je plek zit.” Bovendien kan 

het geluk dat je haalt uit een baan een grote stempel drukken op je 

algemene geluksgevoel (zie quote). 

Hoe belangrijk is het thema 'werkgeluk' voor jou? 

Figuur 3. Belang van werkgeluk voor studenten en starters (N = 457).

Mannelijke starter: 
“Fijn werken, 
is fijn leven.”
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Pijlers van werkgeluk
Wat draagt het meest bij aan het werkgeluk van studenten en starters?

We hebben zes hoofdthema’s van werkgeluk voorgelegd aan de respondenten. Voor 

de volledigheid zullen we de zes thema’s – die in de inleiding al waren benoemd – hier 

herhalen:

 • Inhoud van het werk (plezier in taken die je uitvoert, nuttig werk, aansluiting bij  

  jouw kwaliteiten en interesses);

 • Invulling van het werk (autonomie, erkenning, vertrouwen, ruimte voor   

  persoonlijke ontwikkeling);

 • Arbeidsvoorwaarden (salaris, vrije dagen, type contract, pensioenregeling, extra  

  faciliteiten);

 • Welzijn en werkdruk (stressniveau, aandacht voor beweging en voeding, werk- 

  privébalans);

 • Sfeer binnen de organisatie (relatie met manager, relatie met directe collega’s,  

  sfeer op kantoor, informele activiteiten);

 • Reputatie van de organisatie (bekendheid van de organisatie, imago van de  

  organisatie).

De respondenten kregen de opdracht om de zes thema’s in de volgorde van 

belangrijkheid te zetten. Het thema dat zij het belangrijkst vinden voor hun werkgeluk 

staat gelijk aan zes punten, terwijl het minst belangrijke thema gelijkstaat aan één punt.

Inhoud van het werk is leidend voor werkgeluk
Zowel studenten als starters zijn ervan overtuigd dat de inhoud van het werk het 

meest bijdraagt aan hun werkgeluk. Meer dan de helft van beide groepen (63% van de 

studenten en 53% van de starters) geeft de hoogste waarderingsscore aan dit thema. 

De inhoud van het werk is daarmee met afstand de belangrijkste pijler (tabel 3). 

3.2

Tabel 3. Percentage dat de bovengenoemde thema’s als de belangrijkste pijler voor werkgeluk beschouwt (N = 
457).

Studenten Starters
Inhoud van het werk 63% 53%

Sfeer binnen organisatie 14% 18%

Invulling van het werk 7% 11%

Welzijn en werkdruk 8% 9%

Arbeidsvoorwaarden 8% 8%

Reputatie van de organisatie 0% 1%
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Het waarderen van de inhoud van het werk zorgt dat je minder snel in 

een ‘sleur’ belandt, zo denken sommigen: “Als de inhoud geen plezier 

oplevert of het geen gevoel van voldoening geeft, is werken iets waar 

je ongetwijfeld op een gegeven moment tegenop gaat zien”, reageert 

een student. 

De inhoud van het werk vormt voor velen de basis voor het ervaren 

van werkgeluk (zie quote). Wanneer er in de basis al iets niet goed is, zal 

het lastig zijn om nog werkgeluk te ervaren: “Als het werk zelf niet leuk is, 

kunnen de andere thema's onmogelijk werkgeluk voor mij creëren.”

Welke verschillen zien we tussen groepen?
Figuur 4 laat zien dat de gemiddelde scores van studenten en starters in grote lijnen 

overeenkomen. Toch is er bij twee thema’s sprake van significante verschillen. Studenten 

hechten significant meer waarde aan de inhoud van het werk dan starters (p = .005). 

Hoewel dit thema voor beide groepen het belangrijkst is, vinden studenten dit dus nóg 

belangrijker dan starters.

Naast het vergelijken van de hoogste waarderingsscores, is het ook zinvol om naar de 

gemiddelde waarderingsscores te kijken. Respondenten hebben de thema's een score 

van 6 (meest belangrijk) tot en met 1 (minst belangrijk) gegeven. In figuur 4 

zijn de zes thema’s op volgorde van de gemiddelde scores weergegeven. Opnieuw zien 

we dat de inhoud van het werk verreweg het belangrijkst is voor het werkgeluk van 

studenten en starters. De reputatie van de organisatie is by far het minst belangrijke 

thema uit het rijtje.

Wat is belangrijk voor het werkgeluk van
studenten en starters?

Figuur 4. Gemiddelde waarde die studenten en starters toedichten aan de 
bovenstaande thema’s; 6 = meest belangrijk; 1 = minst belangrijk (N = 457).

Vrouwelijke 
starter: 

“De inhoud van het 
werk, daar valt 
of staat alles 
toch mee?”

0 1 2 3 4 5 6

Reputatie van de organisatie

Welz�n en werkdruk

Arbeidsvoorwaarden

Invulling van het werk

Sfeer binnen organisatie
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3,97
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3,46
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3,41
3,37
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1,37

Student Starter
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Het tweede significante verschil heeft te maken met de invulling van het werk. Starters 

vinden de manier waarop zij invulling kunnen geen aan het werk significant belangrijker 

dan studenten (p = .008). Een mogelijke verklaring is dat starters al een beter inzicht 

hebben ontwikkeld in hoe belangrijk zaken als autonomie en vertrouwen zijn voor 

hun werkgeluk. In paragraaf 3.5 zullen we nog verder ingaan op de manier hoe beide 

groepen denken over het thema ‘invulling van het werk’.

Welke verschillen zien we binnen groepen?
Vervolgens zijn we benieuwd of de verschillen die binnen een groep zijn gemeten 

significant zijn. De uitkomsten van deze analyse zijn in hun geheel terug te vinden in de 

bijlage (zie bijlage 3 en 4). We vatten de uitkomsten samen in de volgende inzichten:

 • Voor zowel studenten en starters geldt dat zij de inhoud van het werk significant  

  belangrijker vinden voor hun werkgeluk dan alle andere thema’s.

 • Voor beide groepen geldt ook dat zij de sfeer binnen de organisatie significant  

  belangrijker voor hun werkgeluk vinden dan de reputatie van de werkgever,  

  het welzijn op het werk én dan de arbeidsvoorwaarden.

 • Voor zowel starters als studenten geldt dat zij de reputatie van de werkgever  

  significant minder belangrijk vinden dan alle andere thema’s.

 • Starters vinden de invulling van hun werk significant belangrijker voor hun   

  werkgeluk dan de arbeidsvoorwaarden en het welzijn op hun werk. Voor   

  studenten geldt dat er bij deze twee combinaties geen sprake is van significante  

  verschillen.

Sfeer is 
belangrijker voor 

het werkgeluk 
van jongeren dan 

arbeidsvoorwaarden
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Arbeidsvoorwaarden zijn belangrijker voor mannen dan voor vrouwen
Figuur 5 maakt een vergelijking tussen de antwoorden van mannelijke en vrouwelijke 

respondenten. Hun antwoorden liggen – zoals we net ook al zagen bij de studenten en 

starters – dicht bij elkaar. Wel is er een significant verschil gemeten bij twee thema’s. 

Arbeidsvoorwaarden zijn voor mannen significant belangrijker voor hun werkgeluk 

dan voor vrouwen (p = .020). Ook geldt dat de reputatie van de organisatie zwaarder 

meetelt in het werkgeluk van mannen dan in het werkgeluk van vrouwen 

(p = .005).

Wat is belangrijk voor het werkgeluk van
mannen en vrouwen?

Figuur 5. Gemiddelde waarde die mannen en vrouwen toedichten aan de bo-
venstaande thema’s; 6 = meest belangrijk; 1 = minst belangrijk (N = 457).
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Arbeidsvoorwaarden en sfeer belangrijker voor mbo’ers dan voor wo’ers
Respondenten die momenteel een mbo-opleiding volgen of die na het volgen 

van een mbo-studie zijn gaan werken hechten significant meer waarde aan 

arbeidsvoorwaarden dan wo’ers (p = .018). Ook is de werksfeer voor mbo’ers significant 

belangrijker voor hun werkgeluk dan voor respondenten met een universitaire 

achtergrond (p = .018). Ook hbo’ers hechten significant meer waarde aan de werksfeer 

voor het ervaren van werkgeluk dan wo’ers (p = .005).

Respondenten met een universitaire achtergrond vinden op hun beurt de inhoud van 

het werk belangrijker dan mbo’ers (p = .025) en hbo’ers (p = .024). Desalniettemin staat 

dit thema bij alle drie de opleidingsniveaus op de eerste plaats. Verder speelt welzijn 

en werkdruk een significant belangrijkere rol voor het werkgeluk van wo’ers dan voor 

mbo’ers (p = .018) en hbo’ers (p = .002).

Wat is belangrijk voor het werkgeluk van jongeren 
met een verschillende opleidingsachtergrond?

Figuur 6. Gemiddelde waarde die jongeren met verschillende opleidingsni-
veaus toedichten aan de bovenstaande thema’s; 6 = meest belangrijk; 1 = minst 
belangrijk (N = 457).
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Inhoud van het werk
Welke aspecten van de inhoud van het werk dragen het meest bij aan werkgeluk?

We hebben in de vorige paragraaf gezien dat de inhoud van het werk verreweg de 

belangrijkste pijler van werkgeluk is. Dit is nogmaals te zien in figuur 7. In deze paragraaf 

onderzoeken we aan welke aspecten van de inhoud van het werk studenten en starters 

de meeste waarde hechten.

We hebben de volgende zes punten getest onder studenten en starters:

 • Ik haal plezier uit het uitvoeren van mijn taken.

 • De inhoud van mijn werk sluit aan bij mijn studie.

 • Het werk is voldoende afwisselend.

 • Ik beschouw het werk als maatschappelijk nuttig.

 • Het werk is uitdagend (niet te makkelijk).

 • Ik voel me geschikt voor het werk.

Het ligt voor de hand dat veel studenten en starters al deze aspecten (enigszins) 

belangrijk vinden. Om inzicht te krijgen in de mate van importantie, hebben we de 

respondenten gevraagd om de twee aspecten te kiezen die zij het belangrijkst vinden.

3.3

Relatief belang van de inhoud van het werk

Figuur 7. Gemiddelde waarde die studenten en starters toedichten aan de 
bovenstaande thema’s; 6 = meest belangrijk; 1 = minst belangrijk (N = 457).
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De antwoorden op deze vraag zijn te zien in figuur 8. We gaan hier in de rest van deze 

paragraaf dieper op in.

Plezier hebben in het werk staat op één
Voor zowel studenten als starters is het halen van plezier uit de taken 

die bij de functie horen het belangrijkst. Het hebben van lol in de 

dagelijkse taken zorgt ervoor dat het werk minder geforceerd 

aanvoelt, vertelt een vrouwelijke starter: “Als ik mijn taken leuk 

vind, voelt werken als onderdeel van mij, als iets wat ik graag doe. 

Dit geeft gedurende dag een gevoel van werkgeluk.” Een studente 

voegt hieraan toe dat dit gevoel voor energie zorgt (zie quote).

Het waarderen van het takenpakket vormt dus de basis voor het 

ervaren van werkgeluk. Studenten plaatsen deze factor significant 

vaker (p = .000) in de top-2 dan starters: 77% om 60%. Starters lijken zich 

te realiseren dat werkplezier niet alleen voortkomt uit de taken zelf, maar 

bijvoorbeeld ook uit de mate van afwisseling tussen deze taken of het maatschappelijk 

nut hiervan.

Belang van afwisseling en uitdaging
Naast de waardering van de afzonderlijke taken zijn ook afwisseling en uitdaging 

belangrijke factoren. Bij de starters plaatst 45% de afwisseling van het werk en 35% 

de uitdaging van het werk in de top-2 (figuur 8). In totaal heeft 65% van alle starters 

ten minste een van de twee factoren geselecteerd. De combinatie van afwisselend 

of uitdagend werk is daarmee vaker geselecteerd door starters dan het hebben van 

plezier in de uitvoering van de taken (60%).

Welke aspecten van de inhoud van het werk zijn 
het belangrijkst voor jouw werkgeluk?

Figuur 8. Belangrijkste aspecten van de inhoud van het werk voor het werkgeluk 
van studenten en starters (N = 423).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

De inhoud van m�n werk sluit aan
b� m�n studie

Ik voel me geschikt voor het werk

Ik beschouw het werk als
(maatschappel�k) nuttig

Het werk is uitdagend

Het werk is voldoende afwisselend

Ik haal plezier uit het uitvoeren
van m�n taken

77%
60%

36%
45%

32%
35%

20%
30%

24%
19%

7%
9%

Student Starter

Vrouwelijke 
student: “Als je plezier 
haalt uit wat je doet, 
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Bij de studenten heeft 60% ten minste een van de twee factoren 

(afwisseling of uitdaging van het werk) geselecteerd, wat nog altijd 

minder is dan de 77% die het plezier in de uitvoering van taken 

in de top-2 heeft opgenomen. Desalniettemin is het duidelijk 

dat afwisseling en uitdaging voor zowel studenten als starters 

een elementaire behoefte is. Studenten en starters zijn bang 

dat hun werk anders eentonig wordt, zo blijkt uit de reacties. 

Ook associëren zij afwisselend en uitdagend werk met het 

doormaken van persoonlijke ontwikkeling (zie quote).

Impact van het werk staat niet in top-3
Het gevoel van zingeving wordt vaak als een centrale pijler beschouwd 

voor het ervaren van werkgeluk. Toch staat het doen van (maatschappelijk) 

nuttig werk bij starters pas op plek vier en bij studenten op plek vijf van de 

inhoudelijke aspecten. Het takenpakket zelf is dus belangrijker voor de meesten dan de 

impact die deze taken hebben.

Starters wegen zwaarder aan het doen van (maatschappelijk) belangrijk werk dan 

studenten. 30% van de starters heeft deze factor in de top-2 opgenomen, tegenover 

20% van de studenten. Dit verschil is significant (p = .027). Ook uit de onderstaande 

vraag blijkt dat starters meer waarde hechten aan de impact van het werk. 75% van de 

starters zegt dat zinvol werk belangrijker voor het werkgeluk is dan werk dat veel status 

oplevert, waar dat bij studenten geldt voor 64% (figuur 9).

Mannelijke starter: 
“Afwisselend en 

uitdagend werk maakt 
dat het niet saai wordt en 
zorgt ervoor dat je jezelf 

blijft ontwikkelen.”

Draagt (maatschappelijk) belangrijk/zinvol werk of werk dat 
veel status/aanzien oplevert meer bij aan jouw werkgeluk?

Figuur 9. Opinie van studenten en starters over de importantie van zinvol werk ten opzichte van werk 
dat veel status oplevert voor het ervaren van werkgeluk (N = 386).
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Bij diezelfde vraag bestaat er een nog groter verschil tussen de antwoorden van 

mannen en vrouwen (figuur 10). Meer dan de helft van de vrouwen (54%) is ervan 

overtuigd dat belangrijk of zinvol werk veel meer bijdraagt aan hun werkgeluk dan een 

baan die status oplevert. Voor mannen geldt dit voor iets minder dan één derde (32%). 

Het verschil tussen mannen en vrouwen is significant (p =.000).

Draagt (maatschappelijk) belangrijk/zinvol werk of werk dat 
veel status/aanzien oplevert meer bij aan jouw werkgeluk?

Figuur 10. Opinie van mannen en vrouwen over de importantie van zinvol werk ten opzichte van werk 
dat veel status oplevert voor het ervaren van werkgeluk (N = 378).
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Naast de fase (student of starter) en het geslacht blijkt ook het opleidingsniveau 

significant van invloed op de vraag of impact maken of veel status belangrijker is voor 

werkgeluk (p = .000). Respondenten met een mbo-achtergrond zeggen in precies de 

helft (50%) van de gevallen dat zij de impact van hun werk belangrijker vinden dan de 

status die het meebrengt. Onder respondenten met een hbo-achtergrond (68%) of wo-

achtergrond (72%) liggen die percentages beduidend hoger (figuur 11).

Geschiktheid en aansluiting op studie
Bijna een kwart van de studenten (24%) schaart de mate waarin zij zich competent 

voelen voor het werk tot de belangrijkste inhoudelijke factoren. Een van hen licht toe: 

“Als ik me niet geschikt zou voelen voor mijn werk, dan zou ik de prestatiedruk die 

daaraan gekoppeld zit als constante last ervaren. Niet elk taakje hoeft leuk te zijn, maar 

ik vind het fijn om in de avond een voldaan gevoel te kunnen hebben na het werk.” Van 

de starters heeft 19% deze factor in de top-2 opgenomen.

Tot slot is de vereiste dat het werk aansluit op de studie het minst belangrijk, in 

vergelijking met de vijf andere aspecten. Een vrouwelijke starter (die zelf een hbo-studie 

heeft afgerond) licht toe waarom een baan die aansluit op een eerdere opleiding niet 

zaligmakend is: “Werkgeluk kun je ook vinden in werk 'onder je niveau'. Zo heb ik nu een 

baan op mbo-niveau, waarin ik zielsgelukkig ben.”

Draagt (maatschappelijk) belangrijk/zinvol werk of werk dat 
veel status/aanzien oplevert meer bij aan jouw werkgeluk?

Figuur 11. Opinie per opleidingsniveau over de importantie van zinvol werk ten opzichte van werk dat 
veel status oplevert voor het ervaren van werkgeluk (N = 386).
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3.4 Sfeer binnen de organisatie
Welke sociale aspecten dragen het meest bij aan werkgeluk?

We hebben in paragraaf 3.2 gezien dat studenten en starters erg gevoelig zijn voor 

de sfeer binnen de organisatie. Dit hoofdthema is na de inhoud van het werk het 

belangrijkste thema voor beide groepen (zie figuur 12). Ook ontdekten we dat studenten 

en starters de sfeer significant belangrijker vinden voor hun werkgeluk dan onder meer 

de arbeidsvoorwaarden. Tijd om eens dieper op dit thema in te gaan.

Voor dit thema hebben we de respondenten niet gevraagd om de belangrijkste 

aspecten te selecteren uit een aantal keuzeopties. In plaats daarvan konden studenten 

en starters het belang van verschillende sfeeraspecten aangeven door losse vragen te 

beantwoorden.

Relatief belang van sfeer binnen de organisatie

Figuur 12. Gemiddelde waarde die studenten en starters toedichten aan de 
bovenstaande thema’s; 6 = meest belangrijk; 1 = minst belangrijk (N = 457).
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Band met directe collega’s belangrijker dan band met leidinggevende
Ten eerste hebben we gevraagd hoe belangrijk de relatie met de leidinggevende is. 

Studenten en starters zijn hierin zeer eensgezind: iets meer dan één derde (34% tot 

35%) zegt dat deze relatie ‘zeer belangrijk’ is, terwijl ruim de helft (55% tot 56%) hier het 

waardeoordeel ‘enigszins belangrijk’ aanhangt (figuur 13). Het leidt dus geen twijfel dat de 

band met de leidinggevende belangrijk is voor het werkgeluk van studenten en starters.

De band met directe collega’s wordt nog belangrijker gevonden: liefst 73% van de 

studenten en 62% van de starters noemt de band met collega’s ‘zeer belangrijk’ (figuur 

14). “Ik vind de sfeer met collega’s erg belangrijk, omdat je daar de hele dag mee werkt 

en de dag mee doorkomt”, vertelt een starter.

Hoe belangrijk is de relatie met jouw leidinggevende voor jouw 
werkgeluk?

Hoe belangrijk is de relatie met jouw directe collega’s voor 
jouw werkgeluk?

Figuur 13. Belang van de relatie met leidinggevende voor het werkgeluk van studenten en starters (N = 390).

Figuur 14. Belang van de relatie met directe collega’s voor het werkgeluk van studenten en starters (N = 390).
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Is het inderdaad zo dat young professionals de band met hun directe collega’s meer 

waarderen dan de band met hun manager? Het onderstaande figuur laat zien dat we 

hierop bevestigend kunnen antwoorden. 80% van de studenten en 82% van de starters 

zegt dat een goede band met collega’s iets of veel meer bijdraagt aan hun werkgeluk 

dan een goede band met hun leidinggevende (figuur 15).

Draagt een goede band met jouw leidinggevende of een goede 
band met jouw directe collega's meer bij aan jouw werkgeluk?

Figuur 15. Opinie van studenten en starters over de importantie van een goede band met leidingge-
vende ten opzichte van een goede band met directe collega’s voor het ervaren van werkgeluk (N = 
386).
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Belang van informele activiteiten
60% van de studenten en 64% van de starters noemt informele activiteiten en uitjes 

belangrijk (figuur 16). Er bestaat geen significant verschil tussen de antwoorden van 

studenten en starters (p = .870). Voor studenten en starters zijn informele activiteiten 

ongeveer even belangrijk; er bestaat geen significant verschil (p = .870).

Hoe belangrijk zijn informele activiteiten en uitjes voor 
jouw werkgeluk?

Figuur 16. Belang van de informele activiteiten voor het werkgeluk van studenten en starters (N = 390).
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Dit betekent echter niet dat jongeren hun collega’s ook buiten werktijd willen zien. 

65% van de studenten en 71% van de starters beschouwt contact met collega’s buiten 

werktijd als ‘niet belangrijk’ (figuur 17). Voor starters is het significant minder belangrijk 

om hun collega’s buiten werktijd te zien dan voor studenten (p = .002).

Hoe belangrijk is het voor jouw werkgeluk om je collega’s ook 
buiten werktijd te zien?

Figuur 17. Belang van het zien van collega’s buiten werktijd voor het werkgeluk van studenten en 
starters (N = 390

Een starter zegt hierover het volgende: “Teamuitjes zijn leuk, maar dan wel binnen 

werktijd. Zulke activiteiten zijn in mijn ogen een investering van de werkgever om een 

productieve sfeer te creëren. Dit zou niet ten koste moeten gaan van mijn vrije tijd.”
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3.5 Invulling van het werk
Welke aspecten van de invulling van het werk dragen het meest bij aan werkgeluk?

De invulling van het werk komt op de derde plaats van de onderzochte hoofdthema’s 

(figuur 18). Starters vinden de invulling van hun werk zelfs significant belangrijker voor 

hun werkgeluk dan de arbeidsvoorwaarden en het welzijn op hun werk (zie paragraaf 

3.2). In deze paragraaf analyseren we welke aspecten van de invulling van het werk het 

meest bijdragen aan werkgeluk.

We hebben de volgende aspecten voorgelegd aan de respondenten:

 • Ik heb veel vrijheid om mijn werktaken en -activiteiten zelf in te richten.

 • Ik bepaal zelf of ik op kantoor of thuis werk.

 • Ik bepaal zelf wanneer ik werk.

 • Ik krijg veel verantwoordelijkheid.

 • Ik heb veel ruimte om te werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

 • Ik krijg erkenning voor het werk dat ik doe.

Relatief belang van de invulling van het werk

Figuur 18. Gemiddelde waarde die studenten en starters toedichten aan de 
bovenstaande thema’s; 6 = meest belangrijk; 1 = minst belangrijk (N = 457).
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De respondenten konden twee aspecten kiezen die volgens hen het meest bijdragen 

aan hun werkgeluk. De resultaten zijn weergegeven in figuur 19.

Hoewel er kleine verschillen bestaan in de antwoorden, is geen van de aspecten 

significant vaker geselecteerd door een van beide groepen. Studenten en starters 

hebben dus een vergelijkbare mening over de invulling van het werk.

Erkenning en autonomie zijn het belangrijkst
Voor studenten is het krijgen van erkenning voor het geleverde werk het 

belangrijkst: bij 49% van de studenten staat dit aspect in de top-2. Uit 

de reacties van zowel studenten als starters blijkt dat het ontvangen 

van bijvoorbeeld complimentjes sterk bijdraagt aan een gevoel van 

voldoening en zingeving. “Zonder erkenning voor mijn werk voel ik 

me snel nutteloos”, zegt een vrouwelijke student.

Voor starters is autonomie ten aanzien van de taakinrichting nog 

iets belangrijker dan het krijgen van erkenning. 49% van de starters 

schaart de vrijheid om zelf werkactiviteiten in te richten tot de 

belangrijkste twee factoren, ten opzichte van 45% van de studenten. 

“Vrijheid is erg belangrijk, omdat je zo dingen in kunt richten zodat ze 

beter bij je passen”, vertelt een studente. Daarnaast leggen de respondenten 

uit dat je meer leert wanneer je meer zelfstandigheid in een functie ervaart. Ook 

stimuleert autonomie de creativiteit (zie quote).

Welke aspecten van de invulling van het werk zijn 
het belangrijkst voor jouw werkgeluk?

Figuur 19. Belangrijkste aspecten van de invulling van het werk voor het werkge-
luk van studenten en starters (N = 408).
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Persoonlijke ontwikkeling staat centraal bij jongeren
De mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen binnen je werk is 

eveneens erg belangrijk. 41% van de studenten en 40% van 

de starters heeft deze factor geselecteerd. “Ik zit nu in een 

leeftijdsfase waarbij persoonlijke ontwikkeling centraal staat", 

legt een studente uit. Veel respondenten leggen uit dat 

persoonlijke ontwikkeling bijdraagt aan hun zingevingsgevoel. 

Een andere respondent, een mannelijke starter, is zelfs nog iets 

stelliger (zie quote).

Verantwoordelijkheid als blijk van vertrouwen
Op de vierde plek in het rijtje staat het krijgen van veel 

verantwoordelijkheid. 36% van de starters heeft dit thema geselecteerd, 

tegenover 27% van de studenten. “Verantwoordelijkheid is een blijk van vertrouwen; dat 

vormt voor mij de basis”, vertelt een student. Een andere student vult aan: “Als je veel 

verantwoordelijkheid krijgt ga je geheid een keer ‘op je bek’, maar daar leer je juist het 

meest van!”

Werken waar en wanneer je wilt
De vrijheid om te bepalen waar en wanneer je werkt is van alle factoren het minst 

belangrijk. Hoewel we inmiddels leven in een tijdperk waarin thuiswerken erg gangbaar 

is, heeft de mogelijkheid tot thuiswerken dus geen prioriteit voor veel studenten en 

starters. “Ik hecht niet veel belang aan werktijden of werkvormen. Ik vind het veel 

belangrijker dat ik het gevoel overhoud dat ik iets nuttigs heb gedaan met mijn dag”, 

aldus een mannelijke student.

Mannelijke 
starter: 

“Zonder persoonlijke 
groei vind ik een baan 
mijn tijd niet waard.”
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Als ik niet af en toe kan thuiswerken, ga ik op zoek naar 
ander werk

Als ik niet af en toe kan thuiswerken, ga ik op zoek naar 
ander werk

Figuur 20. Opinie per opleidingsniveau over het belang van thuiswerken (N = 399).

Figuur 21. Opinie van studenten en starters over het belang van thuiswerken (N = 399).

Dit betekent niet dat alle studenten en starters er zo over denken. Een deel noemt het 

krijgen van flexibiliteit met betrekking tot waar en wanneer je kunt werken juist erg 

belangrijk. Het opleidingsniveau blijkt significant van invloed op de mate waarin jongeren 

het thuiswerken als een vereiste beschouwen (p = .000). 35% van de mensen met een 

universitaire achtergrond beschouwt thuiswerken ‘zeker’ of ‘enigszins’ als een must. 

Bij hbo’ers geldt dit voor 27% en bij mbo’ers voor 12% (figuur 20).

Over het algemeen kunnen we wel stellen dat thuiswerken voor de meeste jongeren 

geen harde vereiste is. 7% van de studenten en 14% van de starters stelt dat zij ‘zeker’ 

zouden zoeken naar ander werk als ze niet kunnen thuiswerken. De rest houdt er een 

mildere mening op na, of is het hier helemaal niet mee eens (figuur 21). Studenten en 

starters zijn opnieuw eensgezind: ze verschillen niet significant van mening (p = .385).
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3.6 Arbeidsvoorwaarden
Welke arbeidsvoorwaarden dragen het meest bij aan werkgeluk?

Arbeidsvoorwaarden zijn de impliciete of expliciete afspraken die je met jouw werkgever 

maakt over de manier waarop je wordt gecompenseerd voor jouw arbeidsinzet. Denk 

aan het salaris, een pensioenregeling of leuke extraatjes. Van de zes hoofdthema’s 

staan de arbeidsvoorwaarden bij studenten op plek vier en bij starters op plek vijf 

(figuur 22).

Relatief belang van arbeidsvoorwaarden

Figuur 22. Gemiddelde waarde die studenten en starters toedichten aan de 
bovenstaande thema’s; 6 = meest belangrijk; 1 = minst belangrijk (N = 457).
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We zijn benieuwd welke arbeidsvoorwaarden het sterkst bijdragen aan het 

werkgeluk van studenten en starters. Hiervoor hebben we een uitgebreide lijst met 

arbeidsvoorwaarden voorgelegd aan de respondenten. Zij konden maximaal drie 

antwoordopties aankruisen die zij het belangrijkst vinden voor hun werkgeluk. Het 

overzicht van de resultaten zie je terug in figuur 23.
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Welke arbeidsvoorwaarden zijn het belangrijkst 
voor jouw werkgeluk

Figuur 23. Belangrijkste arbeidsvoorwaarden voor het werkgeluk van studenten en 
starters (N = 400).
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Voldoende salaris onontbeerlijk voor werkgeluk
Studenten en starters scharen het salaris het vaakst onder de arbeidsvoorwaarden 

die hen het meeste werkgeluk bezorgen. 78% van de studenten en 71% van de starters 

heeft deze optie geselecteerd. Jongeren leggen uit dat voldoende salaris hen rust 

geeft. Zeker met het oog op de studieschuld die de meesten hebben en de toenemende 

(huizen)prijzen is het salaris essentieel voor het werkgeluk, stellen respondenten.

“Alles wordt duurder op de markt. Geen wonder dat een mooi salaris erg aantrekkelijk 

is”, zo redeneert een studente. Het onderstaande figuur onderstreept het belang van 

het financiële plaatje. Liefst 92% van de studenten en 94% van de starters noemt de 

financiële compensatie voor hun arbeidsinzet belangrijk (figuur 24). Er bestaat op dit 

vlak geen significant verschil tussen de opinie van beide groepen (p = .974).

Hoe belangrijk zijn financiële aspecten (zoals het salaris of een 
bonusregeling) voor jouw werkgeluk?

Figuur 24. Belang van financiële aspecten voor het werkgeluk van studenten en starters (N = 395).



31

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Weet ik nietMezelf kunnen 
ontwikkelen 

draagt 
veel meer b�

Mezelf kunnen 
ontwikkelen 
draagt iets 

meer b�

Een mooi 
salaris 

draagt iets 
meer b�

Een mooi 
salaris 

draagt veel 
meer b�

20%

33%

14%

31%30%

37%

14%
16%

3% 2%

Student Starter

We hebben aan de respondenten gevraagd hoe zij het belang van het salaris wegen 

ten opzichte van een ander belangrijk aspect voor jongeren: persoonlijke ontwikkeling. 

Hieruit blijkt dat de meningen verdeeld zijn. Bij de studenten geeft 50% de voorkeur 

aan een mooi salaris en 47% aan persoonlijke ontwikkeling. Bij de starters geldt dat 

45% een mooi salaris belangrijker vindt voor hun werkgeluk en 53% meer waarde hecht 

aan zelfontwikkeling (figuur 25). De meningen van studenten en starters verschillen niet 

significant van elkaar (p = .112).

Starters hechten meer waarde aan vakantiedagen, studenten aan 
werkuren
Bij de starters staat het aantal vakantiedagen op de tweede plek. 48% van de starters 

is van mening dat dit aspect behoort tot de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Dit 

verschilt significant (p = .009) van de 34% van de studenten die daar hetzelfde over 

denkt. Volgens de respondenten zijn voldoende vakantiedagen een vereiste om een 

goede werk-privébalans te creëren.

Bij studenten staan niet de vakantiedagen, maar het aantal werkuren op plek 

twee. 43% van de studenten schaart het aantal werkuren onder de belangrijkste 

arbeidsvoorwaarden, tegenover 29% van de starters. Dit verschil is significant (p 

= .005). Ook hierbij geven respondenten als toelichting dat zij een goede werk-

privébalans erg belangrijk vinden. Mogelijk dat studenten meer waarde hechten aan 

het aantal arbeidsuren per week, omdat het krijgen van vakantie voor hen als student 

vanzelfsprekend is.

Draagt een mooi salaris of jezelf kunnen ontwikkelen meer bij 
aan jouw werkgeluk? 

Figuur 25. Opinie van studenten en starters over de importantie van een mooi salaris ten opzichte 
van de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen ervaren van werkgeluk (N = 386).
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Studenten en starters denken significant anders (p = .010) over het aantal werkuren 

waarbij zij verwachten het meeste werkgeluk te ervaren. Zo zegt 59% van de studenten 

bij 32 uur of minder het meeste werkgeluk te ervaren. Bij starters wil de meerderheid 

(53%) juist méér dan 32 uur werken (figuur 26).

Vast contract en opleidingsbudget
Uitzicht op een vast dienstverband is een gewichtig thema voor studenten en 

starters. 40% van de studenten en 39% van de starters beschouwt dit als 

een van de belangrijkste factoren. De behoefte aan perspectief komt 

voort uit een gevoel van onzekerheid dat veel jongeren ervaren (zie 

quote).. Zij verwachten bijvoorbeeld een grotere kans te maken op 

het kopen van een huis met een vast contract.

Overige arbeidsvoorwaarden
Van de overige arbeidsvoorwaarden scoort het ondernemen van 

informele activiteiten met collega’s het hoogst. 20% van de studenten 

en 23% van de starters beschouwt dit als een van de belangrijkste 

voorwaarden voor hun werkgeluk. De deelnemers die voor deze optie kiezen 

denken dat informele activiteiten zorgen voor een leukere sfeer op de werkvloer. 

“Je bent veel uren per week op je werk. Ik vind de sfeer op kantoor daarom enorm 

belangrijk”, vertelt een van hen.

Zaken als een pensioenregeling en een reiskostenvergoeding worden minder vaak 

genoemd. Dat wil niet zeggen dat deze zaken niet belangrijk zijn voor jonge werknemers 

en werkzoekenden. Dit onderzoek laat alleen zien dat dergelijke regelingen voor 

de meesten minder belangrijk zijn voor hun werkgeluk dan de eerdergenoemde 

arbeidsvoorwaarden..

Bij hoeveel werkuren in de week ervaar jij denk je het 
meeste werkgeluk?

Figuur 26. Aantal werkuren per week waarbij studenten en starters het meeste werkgeluk ervaren
 (N = 395).

Mannelijke 
starter: “Een vast 
contract zou bij 
mij veel onrust 
wegnemen.”

Mannelijke 
starter: “Een vast 
contract zou bij 
mij veel onrust 
wegnemen.”
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3.7 Welzijn en werkdruk
Welke welzijnsaspecten dragen het meest bij aan werkgeluk?

Een ander thema dat deel uitmaakt van dit onderzoek is het welzijn op de werkvloer. 

Hierbij gaat het niet alleen om fysiek, maar ook om mentaal welzijn.

Welke aspecten omtrent dit thema leveren jongeren het meeste werkgeluk op? We 

hebben de volgende aspecten voorgelegd aan de respondenten:

 • Ik kan persoonlijke zaken bespreken op mijn werk.

 • Het werk levert mij weinig stress op.

 • Er is een goede werk-privébalans.

 • Ik voel me veilig en geaccepteerd op mijn werk.

 • Ik kan gebruik maken van een vertrouwenspersoon.

 • Er is op mijn werk veel aandacht voor bewegen en voeding.

Relatief belang van welzijn en werkdruk

Figuur 27. Gemiddelde waarde die studenten en starters toedichten aan de 
bovenstaande thema’s; 6 = meest belangrijk; 1 = minst belangrijk (N = 457).
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De respondenten konden twee aspecten kiezen die volgens hen het meest bijdragen 

aan hun werkgeluk. Figuur 28 toont de uitkomsten.

Veilige werkomgeving belangrijker voor vrouwen dan voor mannen
Een van de belangrijkste welzijnsaspecten is een werkomgeving waarin 

iemand zich veilig en geaccepteerd voelt. 61% van de studenten en 

67% van de starters heeft dit aspect geselecteerd. De respondenten 

geven aan dat jezelf kunnen zijn een belangrijke voorwaarde is voor 

werkgeluk (zie quote).

Welke aspecten van het welzijn op de werkvloer zijn 
het belangrijkst voor jouw werkgeluk?

Figuur 28. Belangrijkste welzijnsaspecten voor het werkgeluk van studenten en 
starters (N = 392).
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Figuur 29. Belangrijkste welzijnsaspecten voor het werkgeluk van mannen en vrou-
wen (N = 384).

Figuur 29 toont de antwoorden die mannen en vrouwen hebben gegeven. Er is een groot 

verschil tussen het percentage mannen (51%) en vrouwen (75%) dat het gevoel van 

acceptatie en veiligheid tot de belangrijkste welzijnsaspecten schaart. Dit verschil is 

significant (p = .000). 

De onderstaande grafiek geeft een verklaring voor dit verschil. Seksisme is helaas nog 

altijd een probleem waar (vooral) vrouwen mee te maken hebben op de werkvloer. Zij 

voelen zich in 78% van de gevallen onveilig als er seksistische opmerkingen gemaakt. Bij 

mannen geldt dit voor 34% (figuur30). Het verschil tussen de antwoorden van mannen 

en vrouwen is significant (p = .000).

Ik zou me onveilig voelen als er op de werkvloer seksistische 
opmerkingen gemaakt worden

Figuur30. Mate waarin mannen en vrouwen zich onveilig voelen bij seksisme op de werkvloer (N = 381). 
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Jongeren zijn waakzaam op werk-privébalans en stressniveau
Het bewaken van de balans tussen het werk en het leven daaromheen is voor veel 

studenten en starters een belangrijk thema. 63% van de studenten en 57% van de 

starters noemt dit een van de welzijnsaspecten die het werkgeluk het meest 

beïnvloedt. “Het leven draait niet alleen om werken”, zo verwoordt een 

starter de overheersende mening onder de respondenten. “Het doen 

van leuke dingen draagt uiteindelijk ook weer bij aan het gevoel op 

de werkvloer.”

Op de derde plaats komt het stressniveau. “Een beetje stress hoort 

erbij, maar als je van je werk veel stress ervaart, kan dit nooit goed 

gaan. Zowel op mentaal vlak als op fysiek vlak”, vertelt een van de 

respondenten. “Als mijn werk ten koste gaat van mijn gezondheid, is 

dat het nooit waard”, zo stelt een ander. Uit de antwoorden komt naar 

voren dat een deel van de jongeren huiverig is voor een burn-out (zie 

quote).

Vrouwelijke 
student: 

“Te veel stress is voor 
mij een no-go. 

Ik hoef echt 
geen burn-out 

te krijgen.”

Toch vinden veel studenten en starters het niet gemakkelijk om een hoge werkdruk aan 

te kaarten. 60% van de studenten en 50% van de starters verwacht dat zij hier moeite 

mee hebben (figuur 31). Dit verschil tussen studenten en starters is significant (p = .023). 

Daarnaast vinden vrouwen het bespreken van een hoge werkdruk significant lastiger 

dan mannen (p = .005). 63% van de vrouwen verwacht hier moeite mee te hebben, 

tegenover 49% van de mannen.

Ik vind het moeilijk om een te hoge werkdruk bespreekbaar 
te maken

Figuur 31. Mate waarin studenten en starters het moeilijk vinden om werkdruk te bespreken (N = 389).
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Bewegen en voeding minst belangrijk
Verder hechten met name starters waarde aan de mogelijkheid om persoonlijke 

zaken te kunnen bespreken. 28% van de starters noemt dit een van de belangrijkste 

welzijnsfactoren, tegenover 19% van de studenten die hier hetzelfde over denkt. Er 

is desalniettemin geen sprake van een significant verschil, waardoor we niet kunnen 

uitsluiten dat het gaat om een toevallige meting (p = .053). Aandacht voor bewegen en 

voeding staat – samen met de optie om gebruik te maken van een vertrouwenspersoon 

– het laagst in het rijtje.
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3.8 Reputatie van de organisatie
Welke aspecten ten aanzien van het werkgeversmerk dragen het meest bij aan 

werkgeluk?

Van de zes hoofdthema’s die we hebben gemeten, bleek de reputatie van de werkgever 

duidelijk het minst belangrijk. Dat hoeft echter niet te betekenen dat studenten en 

starters dit geen belangrijk thema vinden. Waar we in paragraaf 3.2 benieuwd waren 

naar het relatieve belang (ten opzichte van de andere thema’s), proberen we in deze 

paragraaf meer inzicht te krijgen in het absolute belang.

Voor dit thema hebben we de respondenten niet gevraagd om de belangrijkste 

aspecten te selecteren uit een aantal keuzeopties. In plaats daarvan konden studenten 

en starters het belang van verschillende reputatiethema’s aangeven door losse vragen 

te beantwoorden.

Relatief belang van reputatie van de organisatie

Figuur 32. Gemiddelde waarde die studenten en starters toedichten aan de 
bovenstaande thema’s; 6 = meest belangrijk; 1 = minst belangrijk (N = 457).
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Bekendheid van de organisatie voor meesten niet belangrijk
Werken voor een bekende of goed aangeschreven organisatie draagt volgens de 

meeste respondenten niet bij aan hun werkgeluk. 73% van de studenten en 68% van de 

starters noemt dit niet belangrijk (figuur 33). De opinie van beide groepen licht dicht bij 

elkaar; er is geen sprake van een significant verschil (p = .883).

Wel is er een significant verschil tussen de opinie mannen en vrouwen (p = .037). 35% van 

de mannen vindt het wel belangrijk voor hun werkgeluk om te werken voor een bekende 

of gerenommeerde organisatie, tegenover 24% van de vrouwen.

Hoe belangrijk is het voor jouw werkgeluk om te werken voor 
een organisatie met veel bekendheid/status?

Figuur 33. Belang van werken voor een gerenommeerde organisatie voor het werkgeluk van studen-
ten en starters (N = 384
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Visie van de organisatie wél belangrijk
Vervolgens hebben we aan respondenten gevraagd hoe belangrijk het voor hen is dat zij 

achter de normen en waarden van hun werkgever staan. Studenten en starters oordelen 

hierover eensgezind: 89% van beide groepen vindt dit belangrijk (figuur 34). Er is dan ook 

geen sprake van een significant verschil tussen beide groepen (p = .242).

Opnieuw is er sprake van een significant verschil tussen mannen en vrouwen (p = 0.024). 

Vrouwen vinden de normen en waarden van de organisatie belangrijker: 94% geeft het 

oordeel ‘zeer belangrijk’ of ‘enigszins belangrijk’, tegenover 85% van de mannen

Hoe belangrijk is het voor jouw werkgeluk dat jij achter de 
normen en waarden van jouw werkgever staat?

Figuur 34. Belang van normen en waarden van werkgever voor het werkgeluk van studenten en 
starters (N = 384).
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Voor vrouwen weegt slechte berichtgeving zwaarder dan voor mannen
Hoeveel impact heeft het op jouw werkgeluk als jouw werkgever negatief in het nieuws 

komt? Ongeveer één op de vijf (19% van de studenten en 21% van de starters) zou hier 

zwaar aan tillen, terwijl 40% van de studenten en 42% van de starters hier enigszins 

ongelukkig van wordt (figuur 35). De opinie van studenten en starters verschilt niet 

significant van elkaar (p = .350).

Ik kan me niet gelukkig voelen bij een organisatie die 
negatief in het nieuws is gekomen (denk bijvoorbeeld aan 

milieuschade of witwassen)

Figuur 35. Mate waarin studenten en starters zich verwachten ongelukkig te voelen bij een werkgever 
die negatief in het nieuws is gekomen (N = 384).

Wederom bestaat er wél een significant verschil tussen mannen en vrouwen gemeten 

(p = .001). 70% van de vrouwen stelt dat negatieve berichtgeving over de werkgever 

leidt tot een ongelukkig gevoel op het werk. Bij mannen ligt dit met 49% aanzienlijk 

lager.
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4 

Conclusie

Conclusie

In dit onderzoek hebben we studenten en starters laten reflecteren op wat werkgeluk voor 

hen betekent. Onze enquête over dit onderwerp is ingevuld door 457 jongeren. Zij hebben 

vragen beantwoord over wat de invloed van de onderstaande thema’s is op hun perceptie 

van werkgeluk:

 • Inhoud van het werk (plezier in taken die je uitvoert, nuttig werk, aansluiting bij   

  jouw kwaliteiten en interesses);

 • Invulling van het werk (autonomie, erkenning, vertrouwen, ruimte voor    

  persoonlijke ontwikkeling);

 • Arbeidsvoorwaarden (salaris, vrije dagen, type contract, pensioenregeling, extra   

  faciliteiten);

 • Welzijn en werkdruk (stressniveau, aandacht voor beweging en voeding, werk-  

  privébalans);

 • Sfeer binnen de organisatie (relatie met manager, relatie met directe collega’s,   

  sfeer op kantoor, informele activiteiten);

 • Reputatie van de organisatie (bekendheid van de organisatie, imago van de   

  organisatie).

Uit ons onderzoek zijn de volgende inzichten naar voren gekomen:

Werkgeluk van vitaal belang voor studenten en starters
Jongeren vinden het erg belangrijk dat zij zich in hun huidige of toekomstige baan gelukkig 

voelen. Ongeveer driekwart van de studenten en starters noemt werkgeluk een ‘heel 

belangrijk’ thema. Uit hun reacties komt een sterk bewustzijn naar voren van de invloed die 

werk heeft op hun algemene welzijn. Voor vrouwen is werkgeluk nog net iets belangrijker dan 

voor mannen.

Inhoud van het werk is leidend voor werkgeluk
Een eeuwige vraag die centraal staat binnen de organisatiepsychologie luidt: worden 

werknemers het gelukkigst van inhoudelijke of van externe factoren (zoals het salaris)? Uit 

dit onderzoek blijkt dat voor studenten en starters de inhoudelijke factoren het belangrijkst 

zijn om zich happy te voelen op hun werk. De inhoud van het werk is namelijk met afstand de 

belangrijkste bepaler van werkgeluk.

Sfeer binnen organisatie belangrijker dan welzijn en arbeidsvoorwaarden
Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat studenten en starters significant meer waarde 

hechten aan de sfeer binnen de organisatie dan aan het welzijn op de werkvloer. Daarnaast 

is de sfeer binnen de organisatie eveneens significant belangrijker voor het werkgeluk van 

young professionals dan de arbeidsvoorwaarden.
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Inhoud van het werk: plezier belangrijker dan zingeving
Wat betreft de inhoud van het werk – het belangrijkste thema – staat het hebben van 

lol in de taken die horen bij jouw functie op één. Op de tweede plaats komt afwisseling: 

studenten en starters zijn anders bang dat ze snel verveeld raken. Pas daarna komen twee 

factoren die te maken hebben met zingeving, namelijk het idee dat het werk uitdagend 

of (maatschappelijk) nuttig werk is. De aspecten die primair te maken hebben met plezier 

worden dus hoger gewaardeerd dan de zingevingsfactoren.

Invulling van het werk: studenten en starters streven naar erkenning
Het krijgen van erkenning voor het werk dat zij doen vinden starters de belangrijkste factor 

voor hun werkgeluk die te maken heeft met de invulling van hun werk. Ook het hebben van 

autonomie ten aanzien van de taakinrichting is cruciaal voor veel young professionals. De 

mogelijkheid om te bepalen waar en wanneer je werkt – sinds de coronapandemie een hot 

topic – is het minst belangrijk van alle aspecten met betrekking tot de invulling van het werk.

Arbeidsvoorwaarden: salaris is voor jongeren de grootste geluksbooster
Studenten en starters scharen het salaris het vaakst onder de arbeidsvoorwaarden die hen 

het meeste werkgeluk bezorgen. Zij leggen uit dat voldoende salaris hen rust geeft. Zeker 

met het oog op de studieschuld die de meesten hebben en de toenemende (huizen)prijzen 

is het salaris essentieel voor het werkgeluk van van jongeren, zo vertellen zij. Om die reden 

staat ook het uitzicht op een vast contract hoog in het lijstje.

Welzijn: vooral voor vrouwen is veilige werkomgeving essentieel
Driekwart van de vrouwelijke studenten en starters geeft aan dat een veilige werkomgeving 

behoort tot de belangrijkste welzijnsaspecten. Ongeveer de helft van de mannen denkt 

hier hetzelfde over, wat een aanzienlijk verschil is. Een van de verklaringen hiervoor is dat 

vrouwen vaker op hun hoede zijn voor seksisme dan mannen. Ruim driekwart van de vrouwen 

voelt zich onveilig bij seksisme op de werkvloer, tegenover ongeveer een derde van de 

mannen.

Werksfeer: liever een klik met collega’s dan met leidinggevende
Studenten en starters waarderen de band die zij hebben met hun directe collega’s meer 

dan de band met hun manager. Ongeveer acht op de tien zegt dat de relatie met naaste 

collega’s meer bijdraagt aan hun werkgeluk. Daarnaast vindt ruim de helft van de jongeren 

informele activiteiten belangrijk voor hun werkgeluk. Deze vinden dan bij voorkeur echter 

wel binnen werktijd plaats.

Reputatie van de organisatie: werken bij een bekend bedrijf maakt niet 
gelukkiger
Werken voor een bekende of goed aangeschreven organisatie draagt volgens het grootste 

deel van de studenten en starters niet bij aan hun werkgeluk. De visie van de organisatie – 

de normen en waarden die het erop nahoudt – is daarentegen wél van groot belang. Tot 

slot valt op dat vrouwen een stuk zwaarder tillen aan negatieve berichtgeving over hun 

werkgever dan mannen.
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5 

Bijlage

Bijlage 

Bijlage 1. Bepaling weegfactor

Bijlage 2. Verdeling naar provincies

Aantal res-

pondenten

Verdeling in 

steekproef

Verdeling in 

populatie

Weegfactor

Man 149 33% 50% 1,51

Vrouw 300 67% 50% 0,75

Van 389 respondenten (85% van het totaal) is hun woonregio bekend. Om 
een beeld te geven van de spreiding van de onderzoeksgroep, tonen we 
hieronder een verdeling naar provincie.
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13%
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Bijlage 3. Verschillen in relatief belang van de zes thema’s voor het 
werkgeluk van studenten

We hebben een Wilcoxon Signed Rank Test uitgevoerd om te achterhalen tussen welke 

thema’s er sprake is van een significant verschil in het belang van deze thema’s voor 

het werkgeluk van studenten. Hierbij is het significantieniveau aangepast volgens 

de Bonferroni-correctie: het originele significantieniveau (α = .05) is gedeeld door 

het aantal testen (15). Dit betekent dat er sprake is van een significant verschil als de 

p-waarde lager is dan p < .003. De uitkomsten zijn te vinden in de onderstaande tabel.

Variabelen (gemiddelde score tussen haakjes) Significantie

Inhoud van het werk (5,36) - sfeer binnen organisatie (3,89) p = .000*

Inhoud van het werk (5,36) - invulling van het werk (3,59) p = .000*

Inhoud van het werk (5,36) - arbeidsvoorwaarden (3,46) p = .000*

Inhoud van het werk (5,36) - welzijn en werkdruk (3,41) p = .000*

Inhoud van het werk (5,36) - reputatie van organisatie (1,29) p = .000*

Sfeer binnen organisatie (3,89) - invulling van het werk (3,59) p = .018

Sfeer binnen organisatie (3,89) - arbeidsvoorwaarden (3,46) p = .000*

Sfeer binnen organisatie (3,89) - welzijn en werkdruk (3,41) p = .000*

Sfeer binnen organisatie (3,89) - reputatie van organisatie (1,29) p = .000*

Invulling van het werk (3,59) - arbeidsvoorwaarden (3,46) p = .195

Invulling van het werk (3,59) - welzijn en werkdruk (3,41) p = .113

Invulling van het werk (3,59) - reputatie van organisatie (1,29) p = .000*

Arbeidsvoorwaarden (3,46) - welzijn en werkdruk (3,41) p = .680

Arbeidsvoorwaarden (3,46) - reputatie van organisatie (1,29) p = .000*

Welzijn en werkdruk (3,41) - reputatie van organisatie (1,29) p = .000*

* p < .003
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Bijlage 4. Verschillen in relatief belang van de zes thema’s voor het 
werkgeluk van starters

We hebben een Wilcoxon Signed Rank Test uitgevoerd om te achterhalen tussen 

welke thema’s er sprake is van een significant verschil in het belang van deze thema’s 

voor het werkgeluk van starters. Hierbij is het significantieniveau aangepast volgens 

de Bonferroni-correctie: het originele significantieniveau (α = .05) is gedeeld door 

het aantal testen (15). Dit betekent dat er sprake is van een significant verschil als de 

p-waarde lager is dan p < .003. De uitkomsten zijn te vinden in de onderstaande tabel.

Variabelen (gemiddelde waarderingsscore tussen haakjes) Significantie

Inhoud van het werk (5,07) - sfeer binnen organisatie (3,97) p = .000*

Inhoud van het werk (5,07) - invulling van het werk (3,89) p = .000*

Inhoud van het werk (5,07) - arbeidsvoorwaarden (3,33) p = .000*

Inhoud van het werk (5,07) - welzijn en werkdruk (3,37) p = .000*

Inhoud van het werk (5,07) - reputatie van organisatie (1,37) p = .000*

Sfeer binnen organisatie (3,97) - invulling van het werk (3,89) p = .598

Sfeer binnen organisatie (3,97) - arbeidsvoorwaarden (3,33) p = .000*

Sfeer binnen organisatie (3,97) - welzijn en werkdruk (3,37) p = .000*

Sfeer binnen organisatie (3,97) - reputatie van organisatie (1,37) p = .000*

Invulling van het werk (3,89) - arbeidsvoorwaarden (3,33) p = .000*

Invulling van het werk (3,89) - welzijn en werkdruk (3,37) p = .001*

Invulling van het werk (3,89) - reputatie van organisatie (1,37) p = .000*

Arbeidsvoorwaarden (3,33) - welzijn en werkdruk (3,37) p = .765

Arbeidsvoorwaarden (3,33) - reputatie van organisatie (1,37) p = .000*

Welzijn en werkdruk (3,37) - reputatie van organisatie (1,37) p = .000*

* p < .003
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