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INLEIDING

In deze whitepaper behandelen we een drietal onderwerpen die nauw met elkaar verbonden zijn,

namelijk; werkdruk, motivatie en kwaliteit reducerend gedrag. Het doel van deze whitepaper is om u

en uw collega’s bewust te maken van een aantal significante en veel voorkomende factoren die invloed
hebben op de kwaliteit van uw diensten. Daarnaast kunnen u en uw medewerkers met deze tips beter

gemotiveerd worden en nog beter functioneren. Doordat u zich bewust(er) bent van deze factoren
resulteert dit in een toename in de kwaliteit van uw dienstverlening met als gevolg een hogere mate

van medewerkerstevredenheid.

Allereerst, nemen wij u graag mee in de belangrijkste oorzaken en gevolgen van hoge werkdruk en de
impact hiervan op uw organisatie en/of collega’s. Vervolgens behandelen wij hoe deze factoren invloed

hebben op de motivatie van u en uw medewerkers. Tot slot wordt het verband gelegd tussen deze

factoren en kwaliteit reducerend gedrag dat invloed heeft op de kwaliteit van uw diensten. De
informatie in deze whitepaper is gebaseerd op wetenschappelijke artikelen. Per onderdeel worden

oplossingen aangedragen zodat u en uw collega’s beter om leren gaan met deze structurele problemen
binnen de financiële dienstverlening. Zo gaan we in op de volgende onderdelen:

1. Werkdruk onder uw personeel;

i. Wat is werkdruk?
ii. Oorzaken en gevolgen van werkdruk binnen de financiële dienstverlening;

iii. Mogelijkheden om werkdruk in kaart te brengen en te voorkomen.

2. Motivatie van uw personeel;
i. Basisprincipes van motivatie;

ii. Hoe motiveer ik mijn personeel onder (hoge) werkdruk?

3. Kwaliteit van het werk dat wordt afgeleverd;

i. Kwaliteit reducerend gedrag ten gevolge van bovenstaande factoren;
ii. Oplossingen om dit gedrag tegen te gaan.
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WERKDRUK

Allereerst wordt het onderwerp werkdruk behandeld. Deze factor is binnen de financiële
dienstverlening en binnen finance afdelingen niet weg te denken. Vooral niet binnen de accountancy
tijdens busy season. Om alle werkzaamheden intern of voor klanten binnen de deadlines af te krijgen,
neemt de werkdruk toe. Daarnaast zijn factoren zoals werkstress gerelateerd aan de deadlines die
worden gesteld aan de maandafsluiting.

Veelal wordt de aanname gemaakt dat werkdruk gaat over het aantal gewerkte uren in een week. Op
basis van de literatuur kunnen wij stellen dat het baseren van werkdruk op het aantal gewerkte uren per
week veel te kort door de bocht is. Werkdruk wordt namelijk gedefinieerd als de perceptie van de
hoeveelheid werk in termen van tempo en volume (Spector & Jex, 1998). De meest toonaangevende
factor voor werkdruk is de perceptie van het individu; hoe ervaart men de werkdruk? Dit gaat
voornamelijk over het tempo en volume van het werk dat in een bepaalde tijd gerealiseerd moet
worden. Een voorbeeld hiervan is dat iemand het gevoel heeft dat het werk binnen de beschikbare uren
niet afgemaakt kan worden. Deze perceptie zegt veel meer over de werkdruk die iemand ervaart dan
het uitdrukken van werkdruk in een concreet aantal uren per week.

Later in de whitepaper wordt dit statistisch onderbouwd en weergegeven.

In uw organisatie zijn meerdere

werknemers werkzaam. Zo werkt
een van uw medewerkers 60 uur

per week en een andere
medewerker werkt 40 uur per

week. Iemand die 60 uur per
week werkt, hoeft dit niet per se

te ervaren als hoge werkdruk. De

perceptie is natuurlijk terug te

leiden naar de persoon zelf.

Daarnaast hebben karakteristieken van de branche waarin het bedrijf actief is of het type

accountantskantoor zelf ook invloed op hoe perceptie gevormd wordt. Een voorbeeld hiervan is de

mate waarin deadlines en tijdsbudget (Sweeney & Summers, 2002) of bepaalde bedrijfscultuur
gerelateerde aspecten van toepassing zijn (Soeters & Schreuder, 1998). Stel u vergelijkt iemand die

gewend is om met strakke deadlines te werken met iemand die werkzaam is in een andere branche
waarbij overuren niet gebruikelijk zijn of nooit met strakke deadlines wordt gewerkt. Deze persoon kan

de 40 uur dan al als een hoge werkdruk ervaren, omdat hij/zij het gevoel heeft constant te moeten

presteren.
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In de financiële dienstverlening wordt veelal 40 tot 50 uur per week gewerkt. Gedurende periodes, zoals

het busy season, is dit hoger: circa 60 uur per week, blijkend uit het onderzoek van De Vries & Herrijger

(2018). De drukke werkweek geldt ook als intern de finance afdeling de jaarrekeningcontrole
voorbereidt. Daarnaast zijn er in bepaalde periodes veel deadlines, terwijl tijdens andere maanden hier

geen sprake van is. Wees u als manager of werkgever er dus van bewust dat werkdruk voor iedereen
anders kan aanvoelen. Het aantal uren kan overigens wel indicatief zijn voor de perceptie van het

individu.

Hoe kunt u als werkgever of (HR-)medewerker een positieve impact maken op werkdruk, bijvoorbeeld
door deze te reduceren? Het begint bij het bespreekbaar maken van werkdruk. Als verantwoordelijke

kunt u namelijk niet voor anderen de hoogte van de werkdruk interpreteren. U kunt wel inventariseren

onder welke omstandigheden (qua uren en met name de deadlines) iemand wel of niet deze werkdruk

ervaart. Op basis daarvan kunt u minder werk geven aan die persoon of minder strakke deadlines

zetten, tot in welke mate mogelijk natuurlijk.

Bent u op zoek naar verdere informatie over werkdruk of een oplossing voor werkdruk?

Kom erachter hoe je de werkdruk van je collega's in kaart brengt en een oplossing vindt
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MOTIVATIE

De literatuur stelt dat in het algemeen een hoge werkdruk leidt tot een gereduceerde motivatie voor

het werk (Bowling, Alarcon, Bragg, & Hartman, 2015). Werkdruk heeft dus invloed op zowel de

motivatie van medewerkers als op de kwaliteit van het werk. Motivatie heeft echter op zichzelf ook
weer direct invloed op de kwaliteit van de werkzaamheden die de medewerker uitvoert. Wie zal beter

werk afleveren? Een medewerker die intrinsiek gemotiveerd wordt of een medewerker die onjuist
wordt gemotiveerd? U bent het ongetwijfeld met ons eens dat wij daar niet lang over hoeven na te

denken.

Maar wat is motivatie eigenlijk? Maslow (1943) definieert motivatie als de behoefte, verlangens,
gevoelens en ideeën die ons gedrag naar een doel leiden. Motivatie wordt als een complex fenomeen

gezien. Dit komt omdat individuen verschillende behoeftes hebben en gedreven worden door

verschillende interne en externe factoren (Bobar & Caperman, 2008).

In de literatuur wordt veel geschreven over het fenomeen motivatie. De meest populaire theorie is de
zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (1985; 2000). In deze theorie wordt een onderscheid gemaakt

tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt van binnenuit. U bent
intrinsiek gemotiveerd om bepaalde zaken uit te zoeken omdat daar uw interesse ligt. Bij extrinsieke

motivatie zorgt bijvoorbeeld een beloning voor deze motivatie. Uit dit onderzoek blijkt dat intrinsieke
motivatie zorgt voor de beste resultaten. Volgens Deci & Ryan (2000) liggen aan deze intrinsieke

motivatie drie psychologische basisbehoeften ten grondslag, namelijk:

1. Autonomie;

2. Competentie;
3. Sociale verbondenheid.

Wanneer een medewerker autonomie ervaart, voelt hij of zij een bepaalde vrijheid om de
werkzaamheden naar eigen inzicht te kunnen uitvoeren en heeft hij of zij invloed op wat er gebeurt.

Daarnaast is een gevoel van competentie belangrijk: een medewerker moet competent zijn om
werkzaamheden uit te kunnen voeren. Een verhoging van het gevoel van competentie kan worden

gecreëerd door trainingen op zowel inhoudelijk als sociaal niveau. De medewerker moet namelijk
meer vertrouwen in zichzelf hebben. Verder is de sociale verbondenheid van belang. Hiermee wordt

bedoeld dat de verbondenheid tot de omgeving en het vertrouwen hebben in de omgeving centraal
staat.
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Een medewerker moet zich vrij voelen om vragen te kunnen stellen binnen een groep en moet niet

bang zijn om fouten te maken. Ga daarom met uw medewerker in gesprek en betrek hem bij het

nadenken over hoe een opdracht wordt aangevlogen en waarom dit gebeurt. Deze autonomie vertaalt
zich terug door medewerkers actief input te geven, bijvoorbeeld tijdens een weekoverleg. Laat hen

actief deelnemen in discussies en laat merken dat er naar hen wordt geluisterd. Wanneer iemand in
deze drie basisbehoeften geheel wordt bevredigd is er sprake van totale intrinsieke motivatie. Het kan

zo zijn dat externe factoren, zoals een niet passende beloning, ervoor zorgen dat de mate van

autonomie wordt gereduceerd waardoor iemand minder intrinsiek gemotiveerd is. Zoals eerder

genoemd is autonomie een van de belangrijkste factoren voor intrinsieke motivatie (Ryan en Deci,
2000).

Als werkgever of verantwoordelijke kunt u motivatie vrijwel niet afdwingen. Wat u wel kunt doen, is het

aanstellen van randvoorwaarden en het beantwoorden van persoonlijke wensen om motivatie te
creëren of te stimuleren om medewerkers autonoom te motiveren. Wanneer u als werkgever of

leidinggevende zorgt voor passende motivatie beleeft een medewerker een hogere vorm van

autonomie, competentie en verbondenheid. Dit leidt tot meer autonome motivatie met als gevolg een

hogere mate van intrinsieke motivatie. Dit zal terug te zien zijn in bijvoorbeeld de kwaliteit die een

medewerker aflevert.

Hoe gaat u om met verschillende soorten mensen binnen uw organisatie? Houdt u daarbij rekening met
verschillende generaties? Er is natuurlijk geen ‘’one size fits all’’ oplossing. Naast de basisprincipes kunt

u op basis van de karakteristieken van verschillende generaties iemand verder motiveren. Momenteel
zijn er vier generaties actief binnen het werkveld. Dit betreffen de Baby Boomers (1946 – 1964),

Generatie X (1965 – 1981), Generatie Y (1982-1999) en Generatie Z (2000 – 2012).

Generaties worden gekenmerkt door verschillen in voorkeuren die ontstaan door verschillende

ervaringen en achtergronden gedurende het leven. Uit het onderzoek van Kultalahti & Viitala (2014)
blijkt dat bijvoorbeeld de Baby Boomers meer dan andere generaties bezig zijn met extrinsieke factoren

zoals sociale status en financiële beloningen (Ballon, 2007) als gevolg van de naoorlogse periode waarin
zij zijn opgegroeid. De Baby Boom generatie en Generatie X geven de voorkeur aan face-to-face

communicatie, terwijl de Millennials zich kenmerken door de voorkeur voor digitale communicatie.
Daarnaast worden Millennials meer gedreven door interne factoren zoals flexibiliteit, sociale relaties en

de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen dan andere generaties. Generatie X helpt op haar beurt
graag andere mensen bij het opleiden en verder ontwikkelen van het individu. Betekenen deze

verschillen in kenmerken ook verschillen in de manier hoe de generaties gemotiveerd worden? Tot op

zekere hoogte. Voor iedereen zijn altijd de drie basisbehoeften van toepassing.
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Wat kunt u als (HR-)medewerker of werkgever doen om de motivatie van uw medewerkers te

stimuleren? Als een individu effectief wordt gemotiveerd op een manier die bij hem of haar past, zal hij

of zij meer voldoening uit het werk halen en het werk zelf minder als 'werk' ervaren. Hoe vertaalt dit
zich naar de werkdruk binnen de financiële sector? Als u uw collega’s en/of werknemers op de juiste

manier motiveert, zorgt dit ervoor dat de 60 uren niet als 60 uren worden ervaren, maar als een
normale werkweek. Het gaat dus niet alleen om de hoeveelheid uren, maar ook om de manier waarop

medewerkers gemotiveerd worden om de werkzaamheden uit te voeren. Perceptie speelt dus ook hier

een belangrijke rol.

Het is aan de werkgever om een omgeving te creëren die ervoor zorgt dat een medewerker floreert.

Vooral in tijden waarin het moeilijk is om aan personeel te komen is het nog belangrijker om als

werkgever een dergelijke omgeving te creëren en te luisteren naar de manier waarop mensen
gemotiveerd kunnen worden. Kijk dus om het beste resultaat te behalen naar de drijfveren van een

individu, niet alleen naar het werk dat binnen de strakke deadlines afgerond moet worden. Dit is zeker
van belang voor iemand die eindverantwoordelijk is binnen een financiële dienstverlener. Zij zijn vaak

druk met de werkzaamheden van de dag, terwijl het juist de medewerkers zijn die het ‘'menselijk’'
werkkapitaal van de organisatie zijn en de omzet realiseren.

Wilt u weten hoe uw organisatie het best de nieuwe generatie professionals kan motiveren?

Plan een gratis adviesgesprek in om uw medewerkers te motiveren!
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KWALITEIT REDUCEREND GEDRAG

Dat er tijdens periodes zoals busy season of bij maandafsluitingen een hogere werkdruk is, is binnen de
financiële sector bekend. Maar wat is nou de impact van zo’n drukke periode? Er zijn een aantal
significante gevolgen zichtbaar. Ten eerste de werkdruk die hieruit voortvloeit. Het structureel ervaren
van een te hoge werkdruk resulteert in burn-outs, maar ook in uitstroom (turnover) van medewerkers
en collega’s. Dit is enorm vervelend voor de werknemer in kwestie en resulteert tevens in een vicieuze
cirkel die telkens wordt versterkt. U kunt het zich natuurlijk goed voorstellen dat iemand een te hoge
werkdruk als onprettig ervaart. Als dit dermate escaleert, kan diegene uitvallen en zal het werk en de
bijkomende werkdruk verdeeld moeten worden over de overgebleven collega's. Deze collega's zullen
vervolgens ook eerder de nadelige effecten van de hoge werkdruk ervaren en zo blijft de cirkel rond. Dit
is een zeer onwenselijke situatie voor uw organisatie die de nodige kosten met zich meebrengt, met
name op de desbetreffende afdeling. Naast het kostentechnische aspect heeft dit, zoals u zich kunt
voorstellen, ook impact op de cultuur en werksfeer van uw organisatie.

Daarnaast ontstaat een ander minder bekend fenomeen, waarvan de impact wellicht nog groter is dan

bovengenoemde. Dit is nog meer van belang voor de continuïteit van het bedrijf, namelijk: kwaliteit
reducerend gedrag - in de literatuur wordt dit ook wel Quality Threatening Behaviour (QTB) genoemd.

Kwaliteit reducerend gedrag wordt in de literatuur gezien als hét nadelige effect dat veroorzaakt wordt
door te hoge werkdruk (Bowrin & King, 2010; Margheim et al., 2005, Otley & Pierce, 1996). Kwaliteit

reducerend gedrag, bijvoorbeeld binnen de accountancy, is gedrag dat resulteert in een slechte
uitvoering van een procedure (werkprogramma). Hierdoor vermindert de kwaliteit van bijvoorbeeld het

dossier – denk aan het verzamelen van minder controlebewijs - waardoor de informatie onbetrouwbaar,
onjuist of inadequaat is (Herrbach, 2001). Andere voorbeelden zijn dan medewerkers werken met

of steunen op ongecontroleerde modellen of met onjuiste data. Hierdoor nemen kosten weer verder

toe.

Een van de voornaamste redenen van dit gedrag is dat medewerkers hiermee de werkdruk proberen te
verlagen. Kwaliteit reducerend gedrag komt vaker voor als de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te
worden complex en lastig meetbaar (subjectief) zijn. Uit de literatuur blijkt dat medewerkers zich
hiervan bewust zijn en dit soms in hun voordeel gebruiken, zeker wanneer er geen consequenties zijn
en wanneer toezicht op het vertonen van dit gedrag afwezig is (Pierce & Sweeney, 2006). Daarnaast
wordt dit gedrag getriggerd door de strakkere deadlines, een verhoogde werkdruk en mindere mate van
motivatie. Een situatie zoals het busy season of maandafsluitingen geeft de perfecte omstandigheden
voor dit gedrag.
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Het verband tussen werkdruk en kwaliteit reducerend gedrag is getoetst door het uitvoeren van een

statistische analyse, die deze correlatie laat zien (figuur 1). U ziet dat de werkdruk (gemeten in

perceptie) significant correleert met kwaliteit reducerend gedrag, maar niet met het aantal gewerkte
uren. Opvallend daarbij is dat het aantal gewerkte uren wel gecorreleerd is aan de perceptie van

werkdruk.

TABEL 1: CORRELATIE ANALYSE

**. Correlatie is significant bij 0.01 level (2-zijdig).

Als we kijken naar de relatie tussen werkdruk en kwaliteit reducerend gedrag wordt een maximale

drempelwaarde van 58 uur gehanteerd om de kwaliteit van het werk te waarborgen (Persellin et al,

2014). Alles wat boven dit aantal uren ligt wordt direct als niet effectief behandeld en zal zeer
waarschijnlijk grotere negatieve impact hebben dan positieve impact. Echter, is deze drempelwaarde

voor veel mensen al te hoog. Zoals al eerder besproken, is het aantal uren voornamelijk een maatstaf
om de perceptie in te schatten. Dit betekent natuurlijk dat de daadwerkelijke werkdruk al als te hoog

wordt ervaren als het gemiddelde aantal uren lager (veelal op 45) ligt, omdat er ook sprake is van
andere factoren, zoals strakke deadlines.

Ter illustratie het volgende voorbeeld: een accountant en zijn team controleren de jaarrekening van een
bedrijf. Dit proces is vooraf gedefinieerd in een auditplan en vertaald in werkprogramma’s voor de

posten. Echter, zijn een aantal van de stappen in het werkprogramma om een post goed te controleren
subjectief van aard en/of minder goed zichtbaar of meetbaar. Hierdoor zijn deze posten gevoeliger voor

kwaliteit reducerend gedrag. Onder hoge werkdruk worden juist deze stappen niet (goed) uitgevoerd
om de deadline te halen. In het nieuws zijn de gevolgen hiervan zichtbaar: de jaarrekening wordt niet

goed gecontroleerd en een schandaal ontstaat.

De reden waarom dit gebeurt is dat de direct zichtbare en meetbare kwaliteit niet afneemt, terwijl de

daadwerkelijke kwaliteit – in het dossier - lager ligt. Denk hierbij aan het vroegtijdig afvinken van
bepaalde tests zonder het werk te voltooien. Dit kan natuurlijk vanuit internal audit perspectief ook

gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn het niet uitvoeren van performance reviews van medewerkers lager
in de hiërarchie of het niet opnieuw uitbreiden van een steekproef als bepaald bewijs wordt gevonden,

met als gevolg dubieus controlebewijs. In wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat dit gedrag
meer voorkomt bij junioren ten opzichte van senioren, gezien het ontbreken van ervaring (Pierce &

Sweeney, 2006).

U kunt kwaliteit reducerend gedrag op verschillende manieren reduceren en tegengaan, bijvoorbeeld

door junioren de E-learnings van TheStudentPool te laten doorlopen.

Vraag hier meer informatie aan over de e-learning van TheStudentPool in samenwerking met SRA en
Full Finance.

Variabele SD 1 2

Kwaliteit reducerend gedrag .82

Werkdruk .88 .28**

Aantal gewerkte uren 6.14 .05 .29**
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De reden waarom dit gebeurt is dat de direct zichtbare en meetbare kwaliteit niet afneemt, terwijl de

daadwerkelijke kwaliteit – in het dossier - lager ligt. Denk hierbij aan het vroegtijdig afvinken van

bepaalde tests zonder het werk te voltooien. Voorbeelden hiervan zijn het niet uitvoeren van
performance reviews van medewerkers lager in de hiërarchie of het niet opnieuw uitbreiden van een

steekproef als bepaald bewijs wordt gevonden, met als gevolg dubieus controlebewijs. In
wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat dit gedrag meer voorkomt bij junioren ten opzichte van

senioren (Pierce & Sweeney, 2006).

U kunt dit op verschillende manieren reduceren en tegengaan, bijvoorbeeld door junioren de
E-learnings van TheStudentPool te laten doorlopen.

Vraag hier meer informatie aan over de e-learning van TheStudentPool in samenwerking met SRA en
Full Finance.

Indien u onderliggende data, gebruikte vragen en/of informatie op wilt vragen, kunt u

contact opnemen met:

s.voetdijk@thestudentpool.com

d.reijenga@thestudentpool.com

info@thestudentpool.com

020 – 244 00 39

Wilt u zelf onderzoek doen naar onderwerpen als werkdruk, motivatie of kwaliteit

reducerend gedrag binnen uw kantoor? Neem dan hier contact op om dit op de juiste
(wetenschappelijke) manier in kaart te brengen onder uw medewerkers.
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