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1. Inleiding  
Zorgwiel is een jonge organisatie, en beheert een aantal huizen waarin mensen wonen die zorg nodig 
hebben. 
Na de opstart is veel aandacht uitgegaan naar de bedrijfsvoering. Er lagen genoeg vraagstukken om de 
organisatie goed draaiend te krijgen. 
Inmiddels bestaat de organisatie enkele jaren. Het management team heeft wel een indruk hoe de 
medewerkers denken over hun werk en over Zorgwiel, maar wil de mening van medewerkers graag 
systematisch in beeld hebben. 
Werktevredenheid bepaalt in hoge mate het werkplezier en de productiviteit, het voorkomt 
werkstress, ergernis en frustratie en draagt in grote mate bij aan de motivatie, vitaliteit en gezondheid 
en daarmee aan de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. Hoe aantrekkelijker het werk en de 
werksituatie voor de medewerkers is, zijn hoe groter de tevredenheid.  
 
1.1.Doel van dit onderzoek  
Dit onderzoek moet leiden tot:  

• Inzicht in de tevredenheid van de medewerkers over de belangrijkste facetten van het werk 
en de werksituatie.  

• Inzicht in de belangrijkste ontwikkel/beleidsgebieden op het terrein van 
arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid.  

• Inzicht in de psychosociale arbeidsrisico’s in het werk ter preventie van ziekte en uitval en ter 
verbetering van de inzetbaarheid.  

• Inzicht in de belangrijkste ontwikkelgebieden op het gebieden van risicobeheersing van 
psychosociale arbeidsbelasting  

 
1.2.De vraagstelling  
Door middel van het MTO zal een antwoord verkregen worden op de volgende vragen:  
Algemene werktevredenheid:  

• Hoe is het gesteld met de medewerkertevredenheid.  
• Welke factoren in het werk en werkomstandigheden dragen met meest bij aan de 

tevredenheid en welke factoren het minst?  
• Welke tevredenheidfactoren zijn reeds goed ontwikkeld en welke hebben het meeste 

verbeterpotentieel  
• Wat zijn de meest veel belovende factoren ter vergroting van de tevredenheid?  

 
  



 
 

Rapportage	Medewerkerstevredenheidsonderzoek,	05-12-2017	 	 	2	
 
 

 
1.3.De vragenlijst  
Om bovenstaande doelstelling te kunnen bereiken en antwoord te kunnen geven op de vragen wordt 
gebruik gemaakt van de wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijst “Attractive Workplaces”. De Dalarna 
Universiteit in Zweden verrichtte onderzoek naar de karakteristieken van aantrekkelijk werk door  een 
combinatie van theorie en empirisch onderzoek. Het blijkt dat de aantrekkelijkheid van werk een 
individuele beleving is van het ‘totale werk’  gerelateerd aan de levenssituatie. Het is een dynamische 
factor en is daarmee aan verandering onderhevig. 
Het gaat daarbij om in totaal 3 categorieën (totaal 80 factoren) die invloed hebben op de 
aantrekkelijkheid van het werk: 

• Inhoud van het werk (bijvoorbeeld werktempo en afwisseling) 
• Tevredenheid over het werk (wat levert het werk de medewerker op in termen van erkenning, 

status, uitdagingen) 
• Werkcondities werkuren, fysieke omgeving, leiderschap 

 
Alle factoren zijn in een vragenlijstvorm gegoten. Een belangrijk kenmerk van de lijst is dat zowel 
geïnformeerd wordt naar het belang dat medewerkers achten aan een bepaalde factor, als de mate 
waarin dit volgens hen momenteel aanwezig is. 
Het vragenlijst-onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een online instrument. Deze meting kan 
dienen als nulmeting, die na verloop van tijd herhaald kan worden zodat een effect van de genomen 
maatregelen gemeten wordt. 
Bijkomend voordeel van deze vorm van onderzoek is dat door expliciet het belang van de medewerkers 
mee te nemen, er een veranderings- en participatie bereidheid ontstaat, die uitnodigt tot een actieve 
bijdrage van individuen en  /of afdelingen aan het verbeteren van de eigen arbeidsomstandigheden. 
 
1.4 De respons 
In totaal hebben 68 van de 100 genodigden daadwerkelijk de vragenlijst ingevuld. 
Dit is een behoorlijke respons. 
 
2. Uitkomsten 
Algemeen 
Aan het einde van de vragenlijst werden medewerkers gevraagd een rapportcijfer te geven voor hun 
algemene tevredenheid over het werk. Het gemiddelde rapportcijfer bedraagt 8,3 . Dit is een hoog 
cijfer. 
De verdeling over de verschillende huizen is als volgt: 
Staf  9,0 
’t Span  8,9 
Octopus  8,9 
Gezinshuis 8,6 
De Strang 8,1 
Ons Huis  7.9 
Ganzenvlucht 7,8 
De Blitz  7,5 
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Dit zijn allen hoge gemiddelde waarderingen, waarbij wel opvalt dat er verschillen tussen de diverse 
huizen zijn. 
 
Gegroepeerd naar soorten uitkomst 
De top 6 van factoren die de grootste positieve mismatch vertonen ( het grootste verschil tussen 
belangrijkheid en realisatie)          
Het werken in de directe nabijheid van andere faciliteiten (1,0 verschil) (3,0 belang, 4,0 realisatie) 
De grootte van de werkplek (0,7 verschil)    (3,8 belang 4,5 realisatie)  
Status (verschil 0,7)       (2,0 belang 2,7 realisatie) 
Weinig geld kwijt zijn aan reiskosten (verschil 0,6)   (3,2 belang, 3,8 realisatie) 
Acceptabel geluidsniveau (verschil 0,6)     (3,5 belang 4,1 realisatie)  
Werken met moderne apparatuur (verschil 0,5)    (3,4 belang 3,9 realisatie) 
 
Conclusie: 
De top 6 van factoren die het meest uit elkaar liggen wat betreft belangrijkheid en realisatie scoren 
wat betreft belang bijna allemaal in de middenmoot. Wat betreft de mate waarin deze items 
ontwikkeld zijn kan gezegd worden dat ze allemaal meer gerealiseerd zijn dan het belang dat eraan 
gehecht wordt. Ondanks de kloven tussen belang en realisatie is het niet noodzakelijk aan deze item 
extra beleidsmatige aandacht te besteden in het kader van de tevredenheid.  
Opvallend is dat in deze organisatie status zo weinig belangrijk wordt gevonden. Dit komt overigens 
wel overeen met het beeld dat naar voren komt dat iedereen gelijk is en ook gelijk behandeld dient te 
worden in deze organisatie. 
 
Beste match waar belang en huidige waardering elkaar het dichtst naderen. 
 

• Een goede communicatie met de directe leidinggevende   (beiden 4,7) 
• Directe collega’s hebben op de werkplek     (beiden 4,5) 
• Waardering krijgen van de directe leidinggevende    (beiden 4,3) 
• Met collega’s samenwerken        (beiden 4,2) 
• Omgaan met collega’s tijdens het werk       (beiden 4,2) 
• Creativiteit kunnen gebruiken in het werk      (beiden 4,1) 
• Op een praktische en creatieve  manier bezig zijn in het werk     (beiden 4,1) 
• Qua lichamelijke belasting is het werk goed te doen     (beiden 4,1) 
• Het gebouw en de inrichting daarvan zijn goed     (beiden 4,1) 
• Het werk op je eigen wijze mogen uitvoeren       (beiden 4,0) 
• Vrij kunnen nemen als dat nodig is       (beiden 3,8) 
• Een baan die persoonlijke extra voordelen oplevert (naast het inkomen)  (beiden 3,7) 
• Carrièremogelijkheden hebben binnen de eigen organisatie    (beiden 3,3) 
• Een hoog salaris hebben        (beiden 2,6) 

 
Op al deze items is er een perfecte match tussen wat belangrijk wordt gevonden en de realisatie. Op 
deze items hoeft geen extra beleidsmatige aandacht uit te gaan in het kader van 
medewerkerstevredenheid, wel is het belangrijk dit niveau te behouden en te borgen.  
De uitkomsten die hoog gewaardeerd worden gaan vooral over relatie met leidinggevende en met 
collega’s. 
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Ook zijn er enkele goed scorende items die te maken hebben met eigen inbreng in de uitvoering van 
het werk. 
De lager scorende items hebben meer te maken met de arbeidsvoorwaarden. Medewerkers 
waarderen het niet heel hoog, maar vinden het evenmin erg belangrijk. 
Opvallend is hier het beperkte belang van een hoog salaris. 
      
Wat is de top-5 van factoren die het meest belangrijk wordt gevonden is (waar aan het grootste 
belang wordt gehecht) 

• Vertrouwen hebben in direct leidinggevende    (4,8 belang, 4,7 realisatie) 
• De communicatie met direct leidinggevende   (4,7 belang, 4,7 realisatie),  
• Direct leidinggevende heeft vertrouwen in de medewerker  (4,7 belang 4,6 realisatie)  
• Ondersteund worden en hulp krijgen     (4,7 belang, 4,3 realisatie) 
• De sfeer in het team       (4,7 belang, 4,2 realisatie),. 

 
Conclusie: 
Opvallend is dat van de 5 factoren die het meest belangrijk worden gevonden deze allemaal ook hoog 
scoren op realisatie. Verder valt op dat de factoren in deze top 5 allemaal te maken hebben met 
relationele en intermenselijke aspecten.  
 
Wat is de top 5 van factoren die het best ontwikkeld is die het (hoogst scores op realisatie)  

• Vertrouwen hebben in de direct leidinggevende   (4,8 belang, 4,7 realisatie) 
• De communicatie met de direct leidinggevende   (4,7 belang, 4,7 realisatie), 
• Direct leidinggevende heeft vertrouwen in de medewerker  (4,7 belang 4,6 realisatie)  
• Loyaal zijn aan de organisatie      (4,5 belang, 4,6 realisatie) 
• Dat het goed gaat met de organisatie     (4,4 belang, 4,6 realisatie) 

 
Conclusie over de top 5 
Opvallend is dat bij de top 5 van factoren die het best ontwikkeld zijn er 3 factoren zijn die ook het 
hoogst scoren op belangrijkheid. Daarnaast is er meer ontwikkelruimte op de items ‘ondersteuning en 
hulp’ (0,4 punt) en de sfeer in het team (0,5 punt). Dit zijn dan ook de twee factoren waar beleidsmatig 
aandacht aan besteed zou moeten worden.  De loyaliteit aan de organisatie en het feit dat het goed 
gaat met de organisatie in de beleving van de medewerkers,  is sterker ontwikkeld dan het belang dat 
er aan gehecht wordt. Beide items behoeven geen extra aandacht. 
 
Wat het minst ontwikkeld is (laagst scores op de realisatie) 

• Prestaties die van invloed zijn op het salaris    (realisatie 1,9, belang 2,3) 
• Waardering krijgen voor het werk  

              door een beloning die speciaal is uitgekozen    (realisatie 2,2 , belang 2,3) 
• Met collega’s optrekken in vrije tijd    (realisatie 2,4, belang 2,3) 
• Hoogte van het salaris       (realisatie 2,6, belang 2,6) 
• Organiseren en plannen van werkzaamheden van anderen  (realisatie 2,6 , belang 2,5) 
• Werk dat de beroepsidentiteit versterkt    (realisatie 2,7 , belang 2,0) 
• Op verschillende plaatsen werken binnen het werk   (realisatie 2,7 , belang 2,9) 
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Conclusie:  
De 7 factoren die het minst ontwikkeld zijn, scoren ook in belangrijkheid laag. Dit zijn ook de factoren 
die beleidsmatig niet veel aandacht zouden moeten krijgen en die dit in de praktijk ook niet gekregen 
hebben, dus laag scoren in realisatie.  
Opvallend hier is mogelijk het beperkte belang dat gehecht wordt aan het salaris, zowel wat betreft 
hoogte, als prestatiebeloning en ook aan de individuele waardering. Dit zou erop kunnen duiden dat 
iedereen gelijk behandeld wil worden (geen onderscheid in beloning).  
 
De top 6 van factoren die en erg belangrijk worden gevonden (score 4,5 en hoger) en waarbij het 
verschil -0,4 of meer is tussen belangrijkheid en realisatie (groot belang en grote negatieve mismatch)  
 

• Als collega's zijn we open tegen elkaar     (realisatie 3,7 , belang 4,5)  
• Als collega's zijn we eerlijk tegen elkaar    (realisatie 3, 8, belang 4,6 ) 
• De sfeer in ons team is goed      (realisatie 4,2 belang 4,7) 
• We ondersteunen en helpen elkaar    (realisatie 4,3, belang 4,7)  
• Ik vind dat ik mijn werk goed doe    (realisatie 4,2 , belang 4,6) 
• Op de werkvloer hebben we plezier met elkaar   (realisatie 4,1 , belang (4,5) 

 
Op al deze 6 factoren, waarvan er 5 overigens spelen in het gebied van de intermenselijke 
verhoudingen, is er beleidsmatig de meeste winst te boeken op het terrein van 
medewerkertevredenheid. De mismatch tussen het belangrijk vinden dat er goed werk geleverd wordt 
en zelf vinden dat dat ook werkelijk het geval is (geen enorm verschil, maar wel aanwezig) is een 
interessant punt voor een gesprek. 
 
Factoren die wat lager liggen in belang en waarbij het verschil ook -0,4 is of meer tussen 
belangrijkheid en realisatie 
         

• Mijn werk is op een positieve manier uitdagend   (realisatie 4,0 , belang 4,4) 
• Mijn werk stelt me in staat mezelf te ontwikkelen   (realisatie 3,9 , belang 4,3) 
• Ik heb interessante werkzaamheden     (realisatie 3,9 , belang 4,3) 
• Ik heb de gelegenheid om nieuwe dingen te leren   (realisatie 3,9 , belang 4,3) 

 
Op deze bovenstaande 4 factoren is zeker ook winst te boeken in het kader van 
medewerkerstevredenheid. Ook hier dient beleidsmatige aandacht naar uit te gaan met name omdat 
alle vier de factoren een directe relatie hebben met elkaar. De centrale vraag is hier hoe het werk 
aantrekkelijker, leerzamer en boeiender gemaakt kan worden zodat medewerkers zich blijvend 
kunnen ontwikkelen.  
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Factoren die wat nog lager liggen in belang en waarbij het verschil ook -0,4 is of meer tussen 
belangrijkheid en realisatie 
 

• Mijn werk is intensief,  
maar heeft ook rustige momenten en pauzes  (realisatie 3,5 , belang 3,9) 

• Ik kan zien dat de resultaten van mijn werk 
van belang zijn voor de hele organisatie  (realisatie 3,4 , belang (3,8) 

• Mijn prestaties beïnvloeden mijn salaris    (realisatie 1,9 , belang 2,3) 
 
Deze 3 factoren laten wel een verschil zien van -0,4 tussen belang en realisatie, ze zijn echter wat 
minder van belang. Het is hier niet noodzakelijk direct beleidsmatige aandacht aan deze factoren te 
besteden. 
 
Eindconclusie 

• Mooi eindresultaat 
� Hoge rapport cijfers 
� Punten die verbeterd kunnen worden scoren nog steeds hoog 

• Factoren die zeker verbetering behoeven 
� Sfeer 
� Open en eerlijk tegen elkaar 
� Ik vind dat ik mijn werk goed doe 

• Factoren die mogelijk verbetering behoeven 
� Werk meer uitdagend en interessant 
� Ontwikkelen en nieuwe dingen leren 

• Factoren die behouden moeten blijven maar wel goed gaan 
� Vertrouwen in- en communicatie met leidinggevende 
� Loyaal zijn aan de organisatie 
� Creativiteit in het werk 

 


