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Energie is de beste voorspeller van prestaties. Hoe is het gesteld met de 
energie van werkend Nederland? Voor het vijfde jaar op rij heeft Energy-
Finder hier in samenwerking met onderzoeksbureau Integron onderzoek 
naar gedaan. In totaal werden 4.400 werknemers bevraagd. Met hoeveel 
energie gaan zij dagelijks aan de slag? Waar halen ze hun energie van-
daan? En hoeveel energie lekt er onnodig weg? 
 
Dit jaar waren wij bijzonder benieuwd naar de onderzoeksresultaten. Op grond van gun-
stige berichten over de oplevende economie zou je verwachten dat werknemers energieker 
en positiever aan het werk zouden gaan. Maar de cijfers laten een ander verhaal zien: er 
stroomt nog steeds onnodig veel menselijke energie weg uit organisaties. En de stemming 
onder het personeel is negatiever dan ooit. De Nederlandse werknemer is boos. Maar liefst 
36 procent van de werknemers voelt zich angstig en pessimistisch en gaat met weinig zelf-
vertrouwen aan het werk.

ECONOMIE LEEFT OP, MAAR  
ENERGIE WERKNEMERS DAALT

           
VAN WERKEND NEDERLAND 2017
DE ENERGIE
HET GROTE JAARLIJKSE ONDERZOEK NAAR
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ENERGIEPOTENTIEEL  
BLIJFT ONBENUT

Energie is de brandstof om te presteren. Het is de kracht waarmee je jezelf
en anderen in beweging brengt om gewenste prestaties te realiseren. Die
kracht kan groot of klein zijn (intensiteit) en positief of negatief (kwaliteit).
Betrek je beide dimensies op elkaar, dan krijg je een energiegrid met vier 
energiezones. Deze vier zones geven samen een beeld van het algemene  
energiepeil van werkend Nederland.

Zo ziet het energiegrid werkend Nederland er in 2017 uit 

HYPERZONE
Dit is de energiezone van mensen
die onder grote druk staan en ver-
krampt bezig zijn om te overleven. 
Bijna vier op de tien werknemers 
(38%) zegt momenteel in zo’n omge-
ving te werken.

ZOMBIEZONE
Dit is de zone van mensen die om
de een of andere reden zijn afge-
haakt, die zich slachtoffer voelen van
de omstandigheden en die de hoop 
op verbetering hebben laten varen. 
Ze zijn cynisch gestemd en zitten hun 
tijd uit. 10% van alle werkenden zegt 
in zo’n omgeving te werken.

ZINZONE
Dit is de energiezone van mensen 
die er zin in hebben, die enthousiast 
en ambitieus zijn, die bovengemid-
deld presteren en goed met elkaar 
samenwerken. Slechts 20% van de 
werknemers zegt in zo’n omgeving te 
werken.

COMFORTZONE
Dit is de energiezone van mensen 
die tevreden zijn zoals het loopt, die 
stilletjes hopen dat er niet te veel 
verandert en dat alles zoveel moge-
lijk bij het oude blijft. 32% van de 
werknemers zegt in zo’n omgeving te 
werken.
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2017 2016 2014 2013

ZINZONE 20% 20% 19% 19%

COMFORTZONE 32% 33% 41% 38%

2017 2016 2014 2013

HYPERZONE 38% 39% 31% 34%

ZOMBIEZONE 10% 8% 9% 9%
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Al in 2016 constateerden wij dat werknemers steeds meer onder druk staan. De 
prestatielat komt almaar hoger te liggen en er moet steeds harder worden ge-
werkt (‘meer met minder’). Een groeiende groep werknemers schiet hierdoor in 
de kramp. Deze tendens is ook dit jaar zichtbaar: 38% van de werknemers zegt 
in een hyperzone te werken, waarin overleven en het halen van korte termijn-
doelen centraal staan. 

Lang niet iedereen weet deze overlevingsstrijd tot een goed einde te brengen: 
voor het eerst in vijf jaar wordt het percentage werkenden in de zombiezone 
met dubbele cijfers geschreven (10%). Die zone staat voor apathie, cynisme, 
slachtoffergedrag en stilstand. 

Bijna de helft van het aantal werkenden (48%) zit in een van deze twee zones. 
(hyperzone danwel zombiezone). Stress (‘burn-out’) en stilstand (‘bore-out’) 
zijn daarmee dagelijkse realiteit voor bijna de helft van werkend Nederland. 

STRESS EN STILSTAND 
OP DE WERKVLOER

5-15%

5-15%

65-70%%
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BEST PRACTICES
Best practices (energieke en 
uitstekend presterende orga-
nisaties) laten een zinzone zien 
met 65-70% van de werkenden, 
de comfortzone telt daar 20-
25% en hyperzone en zombie-
zone samen 5-15%. De actuele 
percentages wijken sterk af van 
deze wenselijke procentuele 
verdeling. Het verschil maakt 
duidelijk dat ruim de helft van 
het energiepotentieel onbenut 
blijft of verloren gaat bij wer-
kend Nederland.
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Er zijn (gelukkig) ook positieve uitzonderingen als het om energiek werken 
gaat. Over het algemeen doen de branches met een ‘zacht hart’ (zorg & welzijn) 
en de sectoren met een ‘technisch hart’ (installatie) het beter dan andere. 

INZOOMEN  
OP BRANCHES

De meest energieke branches: 
installatie en zorg & welzijn 

Wat zich een jaar geleden al aankondigde, 
is nu een feit: de installatiebranche telt het 
grootste percentage werkenden dat goed 
in zijn vel zit en energiek aan de slag is. De 
opmars is opmerkelijk, omdat de branche 
een paar jaar geleden nog stijf onderaan in 
de branchelijst stond. 

Zorg & welzijn is een plaatsje gezakt, maar 
behoudt een goede positie. Opmerkelijk is 
de comeback van de professionele dienst-
verlening: vorig jaar stond deze branche 
nog op de laatste plaats. 

2017 (2016) ZINZONE 

1 (2) Installatie 35%
2 (1) Zorg en welzijn 32%

3 (12) Professionele 
dienstverlening  21%

De minst energieke branches: 
retail en bouw

De minst energieke branches zijn retail (13% 
zinzone), bouw (15%) en de overheidssector 
(16%). Opvallend is dat bijna de helft van 
de werkenden in de retail in de wachtstand 
staat: maar liefst 45% bevindt zich in de 
comfortzone. 

De overheid stond vijf jaar geleden nog in 
de top-3 van energieke branches. Inmiddels 
is de overheid qua energieniveau afgegle-
den naar de achterhoede. De voornaamste 
reden: de sterk groeiende hyperzone (44%).   

  

2017 (2016) ZINZONE 

10 (6) Overheid 16%
11 (11) Bouw 15%

12 (10) Retail  13%
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De onderwijsbranche 
schiet in de kramp 

Onderwijs stond vijf jaar geleden 
fier aan kop als het ging om de 
meest energieke sector. In 2016 
nam onderwijs nog altijd een stevi-
ge vierde plaats in, maar van die  

 
 
 
oude glans is anno 2017 weinig 
over. De branche is gezakt naar 
plaats 9. De voornaamste reden: 
maar liefst 46% geeft aan ver-
krampt aan het werk te zijn. 

Vraag je mensen waar ze energie van krijgen, dan hoor je heel 
verschillende antwoorden. Vaak noemen ze fysieke energie-
bronnen (’dagelijks bewegen, gezonde leefstijl’). Maar ook 
emotionele factoren spelen een grote rol (’dingen doen waar 
ik enthousiast van word’), net als mentale (’realiseren van eigen 
doelen, richten op eigen sterkten’) en sociale energiebronnen 
(‘samenwerken met soulmates, omgaan met dierbaren’). Ener-
gie kun je blijkbaar niet in een hokje stoppen. Wij zien energie 
als een batterij met vier verschillende componenten: een fysie-
ke, een emotionele, een mentale en een sociale component. 

Een uniek meetinstrument, gebaseerd op de meest recente 
wetenschappelijke bevindingen in de psychologie en neurowe-
tenschappen, stelt ons in staat deze vier componenten systema-
tisch te meten en in kaart te brengen. 

ENERGIE, WAT IS DAT EN HOE MEET JE HET? 

“Overheid van voorhoede naar achterhoede."



WHITEPAPER | DE ENERGIE VAN WERKEND NEDERLAND 2017 | 6

Verbondenheid

Vertrouwen

Empathie

Synergie
100%

80%

60%

40%

20%

0%

Visie

Creativiteit

Alertheid

2017 2016

Leren

Lange termijngerichtheid

Commitment

Wilskracht

Progressiegericht werken

Gedrevenheid

Wendbaarheid

Veerkracht

Focus op sterktes

56%

65%
57%

59%
61%

59%

50%

51%

54%

47%

39%

65%
60%

61%

63%

66%

60%

67%
56%

52%
58%

56%

47%

48%

50%

42%
37%

67%
63%

61%

64%

65%

De verdeling tussen de vier energiezones geven een algemeen beeld van de 
energieniveaus in een organisatie. Door een blik onder de motorkap te werpen, 
kunnen we precies nagaan waar energie ontstaat en waar energie weglekt.

SCORES MENTALE EN SOCIALE ENERGIE: 

VRIJ CONSTANT

Mentale en sociale energiebronnen: werkend Nederland verliest nog steeds veel energie. Ten opzichte van 

2016 is het beeld vrij constant maar volraken doet de batterij nu ook weer niet.
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Verschillen met 2016 
De scores op de zestien mentale en sociale 
energiebronnen zijn min of meer constant 
gebleven in vergelijking met 2016. Toen 
constateerden we dat de batterij van wer-
kend Nederland geleidelijk aan leegliep. 
Dat proces lijkt te zijn gestopt. Maar echt 
volraken doet die batterij nu ook weer niet. 
De energiebronnen verbondenheid met 
collega’s (4%) en het optimaal inzetten van 
sterktes (3%) zijn gedaald. Positieve verschil 

 
len zijn er ook. Zo zien we een stijging van 
enkele belangrijke onderwerpen waarop in 
2016 nog dramatisch werd gescoord. Op 
het gebied van visionaire gerichtheid zeg-
gen 7% meer medewerkers dat ze met een 
hoger doel voor ogen werken. Zelfdiscipli-
ne en concentratie zijn ook verbeterd (5% 
groei), net als het commitment om zelfge-
kozen ambities te realiseren (eveneens 4% 
groei).

Belangrijkste energielek:  
gebrekkige doelgerichtheid 

De gerichtheid om doelen te realiseren is 
nog steeds niet bijzonder groot. Ook al zijn 
de cijfers op dit front iets minder negatief 
dan in 2016, toch zit ook in 2017 hier het 
grootste energielek. In cijfers uitgedrukt: 
slechts de helft zegt een lange termijndoel 
na te streven, iets minder dan de helft (47%) 
zegt over de zelfdiscipline te beschikken om 
zich op dit doel te focussen en slechts 39% 
meet regelmatig of er voortgang wordt ge-
maakt. Met andere woorden, we rommelen 
maar wat aan. Er is overigens wel een licht-
puntje: vergeleken met een jaar geleden 
zijn de scores hier met een paar procent 
gestegen.

Belangrijkste energy booster:  
veiligheid en vertrouwen 

Een jaar geleden kreeg werkend Nederland 
de meeste energie door gedreven aan de 
slag te gaan. Inmiddels staat een andere 
energiebron met stip op één: een veilige en 
vertrouwde werkomgeving. Blijkbaar snak-
ken werknemers naar meer vastigheid. De 
drive om jezelf op het werk te manifesteren, 
is wat minder prominent aanwezig. 

“Slechts 50% streeft een  
lange termijndoel na.”

“Werknemers snakken  
naar meer vastigheid.”
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Jaarlijks meten we niet alleen de mentale en sociale energiebronnen, maar ook 
de emotionele energie. Dit doen we aan de hand van drie ‘emotionele knop-
pen’: de groene knop staat voor een positieve houding (‘blij’), de blauwe knop 
voor een neutrale houding (‘automatische piloot’) en de rode knop voor een 
negatieve houding (‘boos’). 

SCORES EMOTIONELE ENERGIE:  
WERKNEMERS IN MINEUR

Naast ‘boze burgers’ nu ook 
‘boze werknemers’

Vergeleken met vorig jaar is het percentage 
werknemers met de knop op rood fors ge-
stegen: van 28% naar 36% (relatieve stijging 
van 29%). Daarmee overheerst de rode 
knop voor het eerst in vijf jaar op de werk-
vloer. Naast ‘boze burgers’ is er blijkbaar 
ook een grote groep ‘boze werknemers’. 

De belangrijkste oorzaken van deze 
toename van het aantal boze werknemers: 
dalende gevoelens van autonomie (-5%) 
en dalend optimisme (-3%). Werknemers 
krijgen minder kans of zijn minder geneigd 
om het heft in eigen hand te nemen. Ze 
laten zich vooral leiden door dagelijkse 
besognes en taken die hen worden 
opgelegd. De veelbesproken zelfsturing 
lijkt, althans gevoelsmatig, verder weg 
dan ooit. Daarnaast denken ze minder 
optimistisch over de toekomst.  

Blije en boze werknemers: 
brancheverschillen

Inzoomend op branches zien wij aanzienlijke 
verschillen tussen blije en boze werknemers. 
Blije werknemers treffen we vooral aan in de 
installatie (49%) en zorg & welzijn (41%). Het 
percentage boze werknemers is het grootst 
in de ICT (47%), financiële dienstverlening 
(45%) en retail (40%). 

Blije en boze werknemers: 
leeftijdsverschillen

Het hoogste percentage blije werknemers 
vinden we in de leeftijdsgroep boven de 60 
jaar. De hoogste percentages boze werkne-
mers vinden we in de leeftijdsgroepen van 
30-40 jaar (47%) en onder de 30 jaar (46%). 
Jong zijn en goed in je vel zitten gaan niet 
per se samen. Zijn dus de senioren het zon-
netje in huis?

Positieve houding  
(‘blij’)

Neutrale houding  
(‘automatische piloot’)

Negatieve houding  
(‘boos’)

33% 31% 36%
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TEVREDEN OVER ZINZONE COMFORTZONE HYPERZONE ZOMBIEZONE

Organisatie 8,1 7,0 5,2 4,6

Werk 8,2 7,1 5,4 4,8

Omstandigheden 8,0 7,0 5,8 5,3

Communicatie 7,9 6,9 4,6 3,9

Samenwerking 8,6 7,7 5,5 5,1

Direct leidinggevende 7,9 7,2 4,5 4,3

Managementteam 7,7 6,5 4,4 3,8

Perspectief 7,8 6,3 4,6 3,8

Blije en boze werknemers:  
functieverschillen

Blije werknemers moet je vooral zoeken 
onder leden van de directie en het hoger 
management (43%). De hoogste percen-
tages boze werknemers vinden we onder 
het ondersteunend personeel (45%) en het 
uitvoerend personeel zonder klantcontact 
(40%). 

Negatieve onderstroom

Net als in voorgaande jaren, hebben we de 
gegevens van het energieonderzoek ge-
koppeld aan de meest recente resultaten 
van het algemene werkbelevingsonderzoek 
door onderzoeksbureau Integron. Ook dit 
jaar zien we een sterke relatie tussen de 
energiezone waarin iemand zich bevindt en 
de tevredenheidsscores op diverse dimen-
sies van werkbeleving.

Hoewel de onderlinge verschillen tussen 
de vier energiezones min of meer gelijk zijn 
gebleven, valt het op dat bijna alle scores 
in 2017 zijn gedaald. Bijvoorbeeld: een jaar 
geleden gaven werknemers in de zinzone 
hun tevredenheid over het toekomstper-
spectief een 8,5. Dit jaar is dit slechts een 
7,8. Wie de cijfers goed op zich laat inwer-
ken, constateert dat werkend Nederland 
momenteel in de greep is van een brede 
negatieve onderstroom.

“Nederland is momenteel in de 
greep van een brede negatieve 

onderstroom.”

Relatie tussen energiezone en werkbeleving
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DE 5 BELANGRIJKSTE 
CONCLUSIES OP EEN RIJ

Energielek werkend Nederland blijft 
groot.
Ongeveer de helft van de beschikbare energie 
gaat verloren (20% zit in de zinzone, tegenover 
70% bij best practices). De hoeveelheid energie 
is min of meer gelijk gebleven, maar de kwaliteit 
neemt af. 

Bijna de helft van werkend Neder-
land (48%) zegt verkrampt bezig te 
zijn met overleven of helemaal te zijn 
afgehaakt. 
Niet alleen verkeert bijna vier op de tien werken-
den in de hyperzone, ook is er voor het eerst in vijf 
jaar sprake van dubbele cijfers (10%) voor de zom-
biezone. Dit is een toename van 25% ten opzichte 
van 2016.

Tegelijkertijd zit bijna een derde van de werkne-
mers (32%) in de wachtstand (comfortzone).

De economie trekt aan, maar de 
stemming op de werkvloer is niet  
positiever. 
Integendeel, medewerkers worden bozer, getuige 
hoge scores op de rode knop (36%) die voor het 
eerst de grootste is. Werknemers laten zich leiden 
door de druk van alledag en zijn minder optimis-
tisch over de toekomst.
• Boze en gefrustreerde werknemers zien we 

vooral in sectoren als ICT (45%) en retail (40%).
• Daarentegen scoren de installatiebranche en 

zorg & welzijn juist hoog qua blije medewer-
kers (respectievelijk 49% en 41%).

20%
gaat met energie
naar het werk

zit in de 
wachtstand

32%

1

2

4

3

van de 
medewerkers

is bozer

36%

van de medewerkers
verkeert in de

hyperzone

38%
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Koppelen we de onderzoeksgegevens aan een 
werkbelevingsonderzoek, dan wordt een  
brede negatieve onderstroom zicht-
baar. Bijvoorbeeld: gaven werknemers die 
energiek zijn en goed in hun vel zitten een jaar 
geleden nog een 8,5 voor het toekomstperspec-
tief van hun organisatie, inmiddels is dat cijfer 
gedaald naar 7,8.

Wil je meer weten? 
Voor nog meer achtergronden bij het onderzoek, 
inzichten in de fysieke energie en interviews met 
mensen uit diverse branches verwijzen wij naar 
energyfinder.nl. Daar vind je ook informatie over 
de manier waarop mensen, teams en afdelingen 
erin slagen om energielekken te stoppen en nieu-
we energie te produceren.

Heb je specifieke vragen, neem dan contact op 
met hans@energyfinder.nl of patrick@energyfin-
der.nl of bel met:
(06) 52 53 71 15 (Hans van der Loo)
(06) 26 54 07 35 (Patrick Davidson)

      
Wil je nog meer inspiratie?
Lees dan de boeken ENERGY BOOST en  
WAAR HAAL JE DE ENERGIE VANDAAN? 

5

7,8
voor het 
toekomstperspectief 
van de organisatie
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EnergyFinder is bedoeld om mensen, teams en 
organisatieafdelingen energieker, zelfstandiger en 
beter te laten (samen)werken. Dit doen we via een 
activeringsworkshop waarin we de resultaten van 

de energiemeting van een team bespreken en samen 
met de deelnemers in korte tijd enkele gerichte 

interventies ontwikkelen. Met het energieprofiel kun 
je heel gericht in actie komen.

Naast de activeringsworkshop en het meetinstrument 
om energie in beeld te brengen, hebben wij ook 

enkele unieke powerclasses ontwikkeld waarmee 
je versneld een prestatiesprong kunt maken. En 

waarmee je dagelijks energieker én gelukkiger naar je 
werk gaat en weer huiswaarts keert! 

 www.energyfinder.nl

ENERGYFINDER, DÉ TOOL OM 
JE MENSEN EN TEAMS TE ACTIVEREN




