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Glassdoor’s Werknemersvoorkeur-awards 2016 voor Best Beoordeelde CEO’s is volledig gebaseerd op de inbreng van werknemers die hebben 
besloten om anoniem een bedrijfsreview te verzenden op Glassdoor. Tijdens de toelatingsperiode zijn er door werknemers op Glassdoor twee 
miljoen bedrijfsreviews toegevoegd. Wanneer ze een bedrijfsreview toevoegen, wordt werknemers gevraagd of ze hun mening willen delen over 
voordelen om voor hun werkgever te werken (pluspunten), en eventuele nadelen (minpunten). Ze worden bovendien aangemoedigd om advies  
te geven aan het management. Werknemers wordt ook gevraagd om zich uit te spreken over de algehele tevredenheid met hun werkgever en de 
werkomgeving, zoals onder meer hoger management. Werknemers wordt verder gevraagd om enkele aspecten te beoordelen die te maken  
hebben met hun werk, waaronder hun mening over het leiderschap van de CEO. Werknemers kunnen wanneer ze hun CEO beoordelen op  
Glassdoor, kiezen uit drie opties: goedkeuren, afkeuren of geen mening over de CEO.

Glassdoor’s Werknemersvoorkeur-awards voor Best Beoordeelde CEO’s kent zeven categorieën. Deze zeven categorieën, en de bijbehorende 
minimumvereisten, omvatten: 

Best Beoordeelde CEO’s - Grote Amerikaanse bedrijven: Ten minst 100 door Glassdoor goedgekeurde bedrijfsreviews, inclusief ten  
minste 100 CEO-goedkeuringsbeoordelingen en ten minste 100 hogere managementbeoordelingen van huidige en voormalige  in de Verenigde 
Staten gevestigde werknemers gedurende de periode tussen 2 mei 2015 en 1 mei 2016; ten minste 1.000 werknemers aan het einde van de  
toelatingsperiode.

Best Beoordeelde CEO’s – Kleine en middelgrote Amerikaanse bedrijven: Ten minst 35 door Glassdoor goedgekeurde bedrijfsreviews, 
inclusief ten minste 35 CEO-goedkeuringsbeoordelingen en ten minste 25 hoger managementbeoordelingen van huidige en voormalige in de 
Verenigde Staten gevestigde werknemers gedurende de periode tussen 2 mei 2015 en 1 mei 2016; minder dan 1.000 werknemers aan het einde 
van de toelatingsperiode.

Best Beoordeelde CEO’s – Canada en het Verenigd Koninkrijk: Ten minste 25 door Glassdoor goedgekeurde bedrijfsreviews, inclusief ten 
minste 25 CEO-goedkeuringsbeoordelingen en ten minste 25 hoger managementbeoordelingen van huidige en voormalige in de respectieve  
landen gevestigde werknemers gedurende de periode tussen 2 mei 2015 en 1 mei 2016; ten minste 1.000 werknemers aan het einde van de 
toelatingsperiode.

Best Beoordeelde CEO’s – Frankrijk, Duitsland en Nederland: Ten minst 20 door Glassdoor goedgekeurde bedrijfsreviews, inclusief ten  
minste 20 CEO-goedkeuringsbeoordelingen en ten minste 20 hogere managementbeoordelingen van huidige en voormalige in de respectieve 
landen gevestigde werknemers gedurende de periode tussen 2 mei 2015 en 1 mei 2016; minder dan 1.000 werknemers aan het einde van de 
toelatingsperiode.

Naast deze minimumvereisten voor alle zeven categorieën omvat de methodologie het volgende:

• De CEO’s en bedrijfsgrootte moeten actueel zijn, dat wil zeggen, vanaf 2 mei 2016

• Een algehele bedrijfsbeoordeling  van ten minste 3,00 en een hoger managementbeoordeling van ten minst 3,00 gedurende de toelatingsperiode

Elke lijst is samengesteld via het bedrijfseigen algoritme van Glassdoor en iedere CEO-beoordelingsclassificatie wordt berekend op basis van het 
aantal en de consistentie van reviews gedurende de toelatingsperiode. De awards houden rekening met verschillende typen dienstbetrekkingen, 
waaronder: voltijd, deeltijd, contract en freelance, maar bedrijfsreviews voor stagiaires worden uitgesloten. Omwille van eenvoud van rapportage, 
worden CEO-beoordelingsclassificaties op Glassdoor, waaronder voor de Werknemersvoorkeur-awards, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele  
getal, terwijl de berekeningen voor het bepalen van de positie in de rangschikking berekent wordt tot op een duizendste. In gevallen waarin een 
bedrijf meerdere CEO’s heeft, hanteert Glassdoor de CEO(‘s) in het desbetreffende Glassdoor-profiel met ingang van 2 mei 2016.

Nadat de CEO beoordelingen zijn berekend, kan een CEO worden uitgesloten als het beoordelingspanel van Glassdoor bepaalt dat er sprake is van 
schadelijke handelingen van de CEO en/of het management of andere negatieve CEO- en/of bedrijfsgebonden gebeurtenissen die uiteindelijk het 
vertrouwen van werknemers in de CEO en/of het bedrijf zouden kunnen ondermijnen. Een CEO kan ook worden uitgesloten als de CEO, het bedrijf 
of werknemers worden verdacht van eventuele onoorbare activiteiten op Glassdoor, waaronder opzettelijke of onopzettelijke daden die in strijd zijn 
met de gedragscode en de gebruiksvoorwaarden van Glassdoor. Glassdoor behoudt zich het recht voor om de methodologie te verbeteren om 
fraude te voorkomen, het hoogste niveau aan kwaliteit voor reviews veilig te stellen en de integriteit van gegevens te waarborgen.

Respondenten voor deze enquête hebben ervoor gekozen om deel te nemen. Het is daarom niet mogelijk om een schatting op basis van een  
theoretische steekproef te berekenen.

1 Glassdoor accepteert reviews van voormalige werknemers van bedrijven die in de afgelopen vijf jaar bij het desbetreffende bedrijf hebben gewerkt. Ten behoeve van de Werknemers-
voorkeur-awards van 2016, heeft Glassdoor rekening gehouden met reviews van voormalige werknemers bij wie de beëindiging van de dienstbetrekking maximaal teruggaat tot 2014.

2 Algehele werknemer- en werkplekfactorbeoordelingen zijn gebaseerd op een schaal van 5 punten: 1,51-2,50=ontevreden; 2,51-3,50=OK; 3,51-4,00=tevreden; 4,01-5,00=zeer tevreden.
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