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Aanleiding

Aevitae is een zorgverzekeraar die gespecialiseerd is in onder andere collectieve verzekeringen voor werkgevers 

en werknemers. Zij zijn op dit moment bezig met een campagne over de positieve effecten van lachen op je 

gezondheid. Hierbij worden onder andere wetenschappelijk bewezen voordelen van lachen op je werk 

gecommuniceerd. 

Aevitae wil inzicht in hoe werknemers omgaan met lachen op het werk en wil in kaart brengen in hoeverre 

werknemers denken dat lachen op het werk bepaalde voordelen oplevert. Deze inzichten wil het delen met 

werkgevers en werknemers.

Onderzoeksvragen

In het onderzoek staan twee hoofdvragen centraal:

• Hoe gaan Nederlandse werknemers om met lachen op het werk? 

• In hoeverre zijn Nederlandse werknemers op hoogte van de positieve gezondheidseffecten van lachen (op het 

werk)? 
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Methode

Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit Nederlandse 

werknemers van 18 jaar en ouder. De steekproef is representatief naar branche*, bedrijfsgrootte* en provincie. In 

totaal hebben 1.640** Nederlandse werknemers de vragenlijst helemaal ingevuld.

Over dit rapport

In dit rapport noemen wij de deelnemers aan het onderzoek ‘Nederlandse werknemers’. Onder de visuele 

weergave van de resultaten worden de doelgroep verschillen weergegeven. Deze verschillen zijn getoetst op 

significantie en alleen significante en relevante verschillen tussen groepen worden benoemd. 

De percentages in het rapport zijn afgerond. Daardoor kan het totaal incidenteel optellen tot meer of minder dan 

100%.

In de bijlage hebben we een uitgebreide onderzoeksverantwoording opgenomen. Hierin zijn ook de gebruikte 

vragenlijst, de tabellen terug te vinden. 

VOORAF
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* Representativiteit is verkregen door middel van quotering (tijdens de datacollectie) en een kleine weging achteraf. Als referentiebestand hebben we gebruik gemaakt van de CBS-

sectorindeling en bedrijfsgrootte. 

**  Bij een steekproefgrootte van n=1.640 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 2,4%. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 50% in de steekproef het 

werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 47,6% en de 52,4% ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 

5% of 95% is de afwijking nog maar 1,1%.



HOE GAAN NEDERLANDSE WERKNEMERS OM 
MET LACHEN OP HET WERK? 



RESULTATEN
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MEER LACHEN MET COLLEGA’S STAAT OP DE GEDEELDE DERDE PLAATS ALS HET GAAT OM GOEDE 
VOORNEMENS VOOR 2017

21%

5%

6%

14%

15%

18%

22%

Weet ik niet

Anders, namelijk…

Minder koffie drinken

Meer bewegen op het werk

Meer lachen met collega’s

Vaker een frisse neus halen in

de lunchpauze

Gezonder eten

Stel dat jij een goed voornemen zou doen voor 2017 als het gaat om je gedrag op je werk. 
Welke van de volgende goede voornemens past dan het beste bij jou? 

Basis: Nederlandse werknemers (n=1.640)

• Mannen kiezen vaker dan vrouwen voor meer lachen met collega’s als goede voornemen voor 2017 (16% 

versus 12%).

• Naarmate men ouder is, wordt lachen op de werkvloer door meer werknemers gekozen als goed voornemen 

(18 t/m 34 jaar: 11%, 35 t/m 44 jaar: 13%, 45 t/m 54 jaar: 16% en 55 jaar en ouder: 18%).  



31%

29%

46%

58%

13%

12%

4%4%Goede koffie of thee

Lachen tijdens je werk

Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal

Niet belangrijk Helemaal niet belangrijk Weet niet

RESULTATEN
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WERKNEMERS VINDEN LACHEN TIJDENS WERK VAKER (ZEER) BELANGRIJK DAN GOEDE KOFFIE OF THEE 

Hoe belangrijk is het voor jou dat er goede koffie of thee op je werk is? 
Hoe belangrijk of onbelangrijk is het voor jou om tijdens je werk te lachen?

Onder lachen verstaan we in dit onderzoek een lach als gevolg van een grap of iets anders lachwekkends. 
We bedoelen hier niet mee dat je glimlacht naar bijvoorbeeld collega’s of klanten.  

Basis: Nederlandse werknemers (n=1.640)

• Mannen vinden lachen tijdens werktijd belangrijker dan vrouwen (82% versus 72%).

• De jongste groep werknemers (18 t/m 34 jaar) vindt lachen op de werkvloer minder belangrijk dan de oudere 

groepen (18 t/m 34 jaar: 66% versus 35 t/m 44 jaar: 78%, 45 t/m 54 jaar: 83% en 55 jaar en ouder: 81%).  

Lachen vaker (zeer) belangrijk

Even belangrijk

Koffie vaker (zeer) belangrijk



9% 18% 49% 19% 4%2%

RESULTATEN
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WERKNEMERS LACHEN IETS VAKER THUIS DAN OP HET WERK

Waar lach jij vaker, thuis of op je werk? 
Basis: Nederlandse werknemers (n=1.640)

• Het valt op dat de jongste groepen werknemers meer thuis dan op het werk lachen (18 t/m 34 jaar 36% versus 

24%, 35 t/m 44 jaar 31% versus 19%).

Lachen vaker thuis

Geen verschil

Lachen vaker op werk

Thuis
Op werk 

Beide evenveel

Weet ik niet

Lachen (enigszins) 
vaker thuis

27%

Lachen (enigszins) 
vaker op werk

23%



52%

22%

9%

6%

4%
3% 3%

Meerdere keren op een werkdag

Een enkele keer per werkdag

Het merendeel van mijn werkdagen

Ongeveer de helft van mijn werkdagen

Minder dan de helft van mijn werkdagen

Een enkele keer

Nooit

Weet ik niet
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DRIE KWART VAN DE NEDERLANDSE WERKNEMERS LACHT DAGELIJKS OP WERK

Hoe vaak lach jij doorgaans tijdens je werk?
Basis: Nederlandse werknemers (n=1.640)



3%2%3%
4%

15%

55%

18% maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

elke dag evenveel

Weet ik niet

8% 
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RUIM DE HELFT VAN DE NEDERLANDSE WERKNEMERS LACHT ELKE DAG VAN DE WEEK EVENVEEL

Op welke werkdag lach jij over het algemeen het meeste met collega’s? 
Basis: Nederlandse werknemers (n=1.640)

• Het valt op dat de jongste groepen werknemers relatief minder vaak elke dag evenveel lachen (18 t/m 34 jaar: 50%, 35 t/m 44 jaar: 52%) en 

relatief vaak aangeven op vrijdag het meeste te lachen (18 t/m 34 jaar: 21%, 35 t/m 44 jaar: 18%). 

• Vrouwen lachen iets vaker dan mannen met collega’s op donderdag (5% versus 3%).

• Op vrijdag wordt er minder vaak gelachen door werknemers in Zeeland (6%) en Groningen (6%) dan in de andere provincies.

• Als we kijken naar de uitkomsten van de andere provincies zien we dat op maandag in vergelijking met de andere provincies relatief gezien 

meer wordt gelachen in Overijssel (9%) en Drenthe (8%). In Utrecht lacht men relatief vaak op donderdag (8%). Op donderdag wordt ook 

relatief vaak in Groningen (8%) gelachen met collega’s. Werknemers in Gelderland (23%) en Zuid-Holland (19%) lachen relatief vaak op 

vrijdag. Relatief veel werknemers uit Flevoland (63%), Groningen (59%), Noord-Holland (59%) en Zuid-Holland (58%) lachen iedere dag 

evenveel met collega’s. Werknemers uit vooral Gelderland (46%) en ook Utrecht (51%) geven minder vaak aan elke dag evenveel te lachen. 

8% 

9% 

8% 

8% 

19% 
23% 



RESULTATEN
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WERKNEMERS GEVEN HET LACHKLIMAAT OP WERK GEMIDDELD EEN 6,8  

4%

10 9 8 7 6 5 4 2 1 Weet niet/geen mening

Welk cijfer geef je aan het “lachklimaat” op je werk? 
1= Er wordt zeer weinig gelachen (slecht lachklimaat) 10= Er wordt 

zeer veel gelachen (goed lachklimaat)
Basis: Nederlandse werknemers (n=1.640)

6,8 

6,7 

6,6 

6,6 

7,0 

6,9 

6,8 

6,9 

7,1 

7,0 

6,4 

6,8

Gemiddelde rapportcijfer 
per provincie

GEMIDDELDE 
NEDERLAND

34% 48% 15%

Goed lachklimaat Slecht lachklimaat

6,8



RESULTATEN
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WERKNEMERS OMSCHRIJVEN DE HUMOR BINNEN HUN BEDRIJF VOORAL ALS DROOG EN GEVAT

8%

2%

3%

4%

6%

10%

14%

16%

21%

21%

21%

22%

28%

30%

37%

41%

Weet ik niet

Overdreven

Ingehouden

Expressief

Onbedoeld

Grof

Ironisch

Leedvermaak

Flauw

Netjes

Onderbroekenlol

Sarcastisch

Dubbelzinnig

Zelfspot

Gevat

Droog

Hoe zou jij het soort humor binnen jouw bedrijf omschrijven? Top 10 
Basis: Nederlandse werknemers (n=1.640)

• Hoewel mannen en vrouwen de humor het meest als droog en gevat typeren, vinden mannen de humor vaker 

dan vrouwen dubbelzinnig (32% versus 22%) en zelfspot (32% versus 27%). Vrouwen typeren de humor binnen 

het bedrijf vaker als netjes (25% versus 18%). 



3%

4%

11%

9%

22%

54%

22%

34%

27%

36%

22%

3%

27%

12%

1%

4%

7%

3%

Ik vind dat ik op mijn werk te weinig ruimte krijg om 

te lachen met collega’s

Ik vind lachen op mijn werk zo belangrijk dat ik zou

overwegen van werkgever te wisselen als er te weinig

gelachen wordt op mijn werk

Ik vind het prettig als mijn leidinggevende/manager

grapjes maakt

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet/niet van toepassing

RESULTATEN
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WERKNEMERS VINDEN HET PRETTIG ALS HUN LEIDINGGEVENDE GRAPJES MAAKT, ZIJ VINDEN DAT ZE 
GENOEG RUIMTE KRIJGEN OM TE LACHEN MET COLLEGA’S

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?
Basis: Nederlandse werknemers (n=1.640)

7% 21% 44% 18% 4% 6%

Zeker wel Wel Neutraal Niet Zeker niet Weet ik niet

In hoeverre vind jij dat je werkgever 
actie moet ondernemen om ervoor 

te zorgen dat er meer gelachen wordt 
in het bedrijf? 



RESULTATEN
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TWEE OP DE VIJF WERKNEMERS LACHT EEN ENKELE KEER OF NOOIT OM ZIJN LEIDINGGEVENDE

Hoe vaak brengt je leidinggevende/manager je aan het lachen? 
Basis: Nederlandse werknemers (n=1.640)

6%
14%

8%

10%

10%

30%

8%

14%

Meerdere keren op een werkdag

Een enkele keer per werkdag

Het merendeel van mijn werkdagen

Ongeveer de helft van mijn werkdagen

Minder dan de helft van mijn

werkdagen

Een enkele keer

Nooit

Weet ik niet 16%

2%

4%

5%

7%

8%

11%

19%

28%

Weet ik niet

Anders, namelijk…

Geluidloos lachen

Bulderlachen

Giechelen

Gniffelen

Schaterlachen

Grijnzen

Glimlachen

Welk type lach past het beste bij de lach van je 
leidinggevende/manager? 

Basis: Nederlandse werknemers (n=1.640)

• Van de werknemers die aangeven het prettig te vinden als hun manager grapjes maakt (zie pagina 12, 

(helemaal) mee eens met de stelling), lacht een kwart dagelijks om hun manager. Een derde (33%) wordt nooit 

tot een enkele keer door hun manager aan het lachen gemaakt. 



5%

2%

3%

33%

23%

23%

38%

50%

46%

8%

14%

15%

0%

1%

2%

15%

10%

11%

RESULTATEN
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DE GROOTSTE GROEP WERNEMERS DENKT DAT GESLACHT, LEEFTIJD EN FUNCTIENIVEAU WEINIG INVLOED 
HEEFT OP DE MATE WAARIN ER OP HET WERK WORDT GELACHEN

Wie lachen er over het algemeen volgens jou meer op het werk?  
Basis: Nederlandse werknemers (n=1.640)

• Opvallend is dat werknemers denken dat de groep waartoe zij behoren vaker lacht. Mannen denken 

bijvoorbeeld vaker dan vrouwen dat mannen meer lachen (35% versus 15%). Andersom denken vrouwen vaker 

dan mannen dat vrouwen meer lachen (26% versus 11%). We zien dit ook bij jongere versus oudere 

werknemers en bij werknemers met een lagere functie versus werknemers met een hogere functie (als we dit 

afzetten tegen opleidingsniveau).

Mannen

Jongere
werknemers

Werknemers
met een 
lagere functie

Vrouwen

Oudere
werknemers

Werknemers
met een 
hogere functie

Beide evenveel Weet ik niet



RESULTATEN
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NEDERLANDSE WERKNEMERS DENKEN DAT ER IN DE HORECA/TOERISME HET MEESTE WORDT GELACHEN

17%

6%

8%

8%

10%

10%

12%

12%

15%

33%

In alle branches evenveel

Dienstverlening, overige

Industrie

Detailhandel, reparatiebedrijf

Gezondheidszorg

Onderwijs

Transport, logistiek, inkoop,…

Communicatie, marketing en…

Bouwnijverheid- en installatie

Horeca en toerisme

In welke branche(s) denk jij dan dat er het meeste wordt gelachen? Top 10 
Basis: Nederlandse werknemers (n=1.640)

• Vrouwen denken vaker dan mannen dat er wordt gelachen in de (‘vrouwen’) branches horeca en toerisme (35% 

versus 30%), onderwijs (15% versus 7%) en communicatie, marketing en reclame (15% versus 9%). Mannen 

denken dat er vaker wordt gelachen in de (‘mannen’) branches bouwnijverheid- en installatie (17% versus 

11%), transport, logistiek, inkoop en opslag (13% versus 10%) en industrie (10% versus 5%).



IN HOEVERRE ZIJN NEDERLANDSE WERKNEMERS 
OP HOOGTE VAN DE POSITIEVE GEZONDHEIDSEFFECTEN 
VAN LACHEN (OP HET WERK)? 



RESULTATEN

Ruigrok NetPanel - november 201617

WERKNEMERS ZIJN ER VAN OP DE HOOGTE DAT LACHEN OP HET WERK VOORAL TEAMGEVOEL 
STIMULEERT, HET ZIEKTEVERZUIM VERLAAGT EN DE CREATIVITEIT VERHOOGT

In hoeverre denk jij dat lachen op je werk ervoor zorgt dat…
Basis: Nederlandse werknemers (n=1.640)

6%

13%

15%

18%

35%

20%

38%

51%

51%

48%

49%

32%

27%

23%

14%

15%

5%

3%

4%

1%

4%

1%

1%

1%

7%

10%

3%

3%

2%

Je minder vaak afspraken

vergeet

Je een betere verkoper wordt

Je creatiever wordt

Je minder vaak ziek bent

Er een groter teamgevoel

ontstaat

Zeker wel Wel Neutraal Niet Zeker niet Weet niet

• Vrouwen zijn vaker op de hoogte van de positieve effecten van lachen op het werk. Vrouwen weten vaker dan 

mannen dat lachen een positief effect heeft op alle voorgelegde zaken, alleen van het feit dat meer lachen zou 

zorgen voor het minder vaak vergeten van afspraken zijn vrouwen niet vaker op de hoogte. 



BIJLAGEN

18



Centrale vraag en afgeleide vraagstellingen

Voor het onderzoek geldt de volgende onderzoeksvraag:

Wat is de houding en het gedrag van Nederlandse werknemers als het gaat om lachen op de werkvloer? 

In hoeverre zijn Nederlandse werknemers op hoogte van de positieve gezondheidseffecten van lachen (op de 

werkvloer)? 

Methode

Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit Nederlandse 

werknemers van 18 jaar en ouder. 

Respons

In totaal hebben 1.640 Nederlandse werknemers de online vragenlijst helemaal ingevuld.

BIJLAGEN
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Steekproefomvang en betrouwbaarheid

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een steekproef, niet iedereen uit de populatie heeft zijn of haar 

mening gegeven. Als de uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om over de populatie uitspraken te doen, 

dan moeten betrouwbaarheidsmarges in acht worden genomen. Bij een steekproefomvang van n=1.640 bedraagt 

de maximale marge bij 95% betrouwbaarheid 2,4%.

Steekproef en steekproefkader

Als steekproefkader hebben we gebruik gemaakt van het online panel van Panelclix. Wij werken met leveranciers 

die voldoen aan onze kwaliteitseisen conform het Research Keurmerk, gebaseerd op ISO-norm 20252. Hieruit is 

een aselecte quota steekproef getrokken. 

Representativiteit

De steekproef is representatief naar branche, bedrijfsgrootte en provincie. De representativiteit is bereikt door 

quotering tijdens de dataverzameling en een kleine weging achteraf. Als referentiebestand hebben we gebruik 

gemaakt van gegevens van het CBS (sector-indeling, bedrijfsgrootte en verdeling provincies).

Vragenlijst

De vragenlijst heeft online gestaan van 3 november 2016 tot en met 13 november 2016. De vragenlijst is in nauw 

overleg met Aevitae tot stand gekomen. Gemiddeld hebben Nederlanders 7 minuten nodig gehad om de 

vragenlijst in te vullen.

BIJLAGEN
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Profiel respondenten

Branche

Commercieel 51%

Niet-commercieel 34%

Overig 15%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bedrijfsgrootte

Micro 14%

Klein 19%

Groot 22%

BIJLAGEN
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Provincie

Drenthe 5%

Flevoland 5%

Friesland 5%

Gelderland 11%

Groningen 5%

Limburg 6%

Noord-Brabant 15%

Noord-Holland 15%

Overijssel 7%

Utrecht 8%

Zeeland 4%

Zuid-Holland 15%



In opdracht van Aevitae, november 2016

Caroline van Teeffelen, caroline@ruigroknetpanel.nl

Joris de Jongh, joris@ruigroknetpanel.nl

Silodam 1a, 1013 AL Amsterdam, Telefoon 020-6238512, e-mail: info@ruigroknetpanel.nl, KvK 34135878, BTW 809001469B01, Bank 659170264

COLOFON

COLOFON
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