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Waterschappen staan de komende jaren voor 
grote en complexe opgaven met betrekking tot 
waterbeheer, klimaatadaptatie, duurzaamheid 
en veiligheid. 

Daarnaast ontstaan in de sector in toenemende mate nieuwe vormen van 
werken en organiseren, dit mede als gevolg van de digitale transformatie van 
werkprocessen en de nauwere samenwerking met externe partijen. 
Deze veranderingen vragen bij waterschappen om bevlogen en betrokken 
professionals die meebewegen, flexibiliteit vertonen en zelf de regie voeren over 
hun inzetbaarheid. Om medewerkers die hun talenten optimaal kunnen én willen 
inzetten om organisaties te ondersteunen bij de opgaven en veranderingen die 
op hen af komen.  Van organisaties vraagt dit om te investeren in medewerkers. 
Zowel in het aantrekken van talentvolle medewerkers op een krappe arbeidsmarkt 
als in de continue ontwikkeling van medewerkers die in de sector werkzaam zijn. 
‘Loopbaanbestendig’ en een ‘leven lang ontwikkelen’ zijn hierbij uitgangspunten.   
    
Om organisaties hierbij te ondersteunen, heeft het Arbeidsmarkt & 
Ontwikkelingsfonds Waterschappen in het najaar van 2019 door Effectory / 
InternetSpiegel een sectoraal medewerkersonderzoek laten uitvoeren. 
De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Op de eerste plaats dient het 
onderzoek om potentiele medewerkers op de arbeidsmarkt een beeld te 
schetsen van ‘Werken voor waterschappen’. De resultaten geven inzicht in hoe 
zich dat verhoudt tot het werken bij andere organisaties binnen de overheid. 
Waterschappen kunnen deze informatie uit het onderzoek gebruiken voor hun 
arbeidsmarktcommunicatie. Daarnaast biedt het onderzoek zowel individuele 
organisaties, sectororganisaties als cao-partijen handvatten voor de verdere 
ontwikkeling van beleid dat een bijdrage levert aan goed werkgever- en 
werknemerschap. Wij danken alle deelnemende organisaties en medewerkers 
voor hun medewerking aan dit sectoraal medewerkersonderzoek. Wij hopen dat de 
informatie in deze publicatie u inspiratie biedt voor verdere beleidsontwikkeling!
 
Bart de Zwart
Programmamanager A&O-fonds Waterschappen
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Voor u ligt het rapport met de resultaten van het Sectoraal Medewerkersonderzoek 
Waterschappen 2019. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau 
Effectory / InternetSpiegel in opdracht van het Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds 
Waterschappen.
    
Het onderzoek is in het najaar 2019 uitgevoerd middels een online vragenlijst met 
43 gesloten stellingen en twee open vragen. Hieraan is door 23 organisaties en 
7.637 medewerkers deelgenomen, een respons van 73 procent. 

In dit rapport vindt u een analyse van de resultaten op sectorniveau. Dit biedt een 
overkoepelend beeld van de beleving van medewerkers binnen de sector. Om de 
resultaten in perspectief te kunnen plaatsen vergelijken we deze met de externe 
benchmark Openbaar Bestuur & Veiligheid (overheid). 

Resultaten kunnen verschillen per organisatie, nadere bestudering van de aparte 
rapportages op organisatieniveau zal verdiepende informatie opleveren en 
handvatten voor de (verdere) beleidsontwikkeling op organisatieniveau. 

Eva Siemerink
Consultant Effectory / InternetSpiegel
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2De resultaten in 
vogelvlucht

Hoe ervaren medewerkers het werken bij een 
waterschap? In dit overzicht ziet u de beleving 
per thema, afgezet tegen andere organisaties 
binnen de overheid (de benchmark). 

Over het algemeen zien we een positieve beleving van medewerkers bij de 
waterschappen. In de rest van het rapport geven we per thema een verdieping en in 
de conclusie wordt antwoord gegeven op de twee hoofdvragen van het onderzoek: 
Wat zijn aspecten om trots op te zijn en uit te dragen in arbeidsmarktcommunicatie 
en wat zijn thema’s voor verdere beleidsontwikkeling?

Waterschappen Benchmark

1
2 Beloning

LeiderschapSamenwerking 
tussen afdelingen

Wat vinden medewerkers de belangrijkste 
verbeterpunten voor hun organisatie?

3

1
2

Wat vinden medewerkers het meest aantrekkelijk 
aan het werken bij de waterschappen?

Inhoud werk

Maatschappelijk belang

3 Zelfstandig werken
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3Verdieping thema’s

“Het maakt mij trots 
om bij een organisatie 
te werken waar ik een 
maatschappelijke 
bijdrage lever.”

Betrokken 
medewerkers hebben 

hart voor de organisatie. 
Ze voelen zich verbonden 

en staan over het algemeen 
achter de doelstellingen.

Betrokkenheid
We zien een hoge mate van betrokkenheid 
onder medewerkers bij de waterschappen; 
de organisatie betekent veel voor hen en 
medewerkers voelen zich er thuis. 

Dat medewerkers trots zijn op de organisatie en 
vertrouwen hebben in de toekomst speelt hierbij 
een belangrijke rol blijkt op basis van 
aanvullende analyse. 

7,5
7,1

Thuis voelen in de organisatie

Trots op de organisatie

6,9
6,8

Vertrouwen in de toekomst 
van de organisatie

6,9
6,5

Waterschappen Benchmark
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Bevlogenheid
Medewerkers binnen de waterschappen zijn 
bevlogen. Het werk inspireert, men heeft zin om 
aan de slag te gaan en is gelukkig wanneer ze 
intensief aan het werk zijn. 

Opvallend is dat de dagelijkse werkzaamheden over het algemeen iets minder leuk 
worden ervaren dan bij andere organisaties binnen de overheid.

De bevlogenheid wordt voornamelijk gedreven doordat men het werk als zinvol 
ervaart en de kans krijgt om te doen waar men goed in is. Deze aspecten hebben 
een hoge samenhang met bevlogenheid bij de waterschappen. 

“Dat we zorgen voor 
droge voeten is 
fantastisch, en dat 
in het laagste deel 
van Europa!” 

Bevlogen medewerkers hebben hart voor het werk en zijn over het algemeen 
bereid een stapje extra te zetten.

Werk inspireert

Leuke werkzaamheden

Zinvol werk

Kans krijgen tot presteren

7,3
7,5

8,0
7,8

7,8
8,0

7,0
7,3

6,5
6,3Leidinggevende 

stimuleert 
ontwikkeling

Zelf initiatief nemen 
voor gebruik ontwikkelings-
mogelijkheden

6,5
6,3

Verantwoordelijk voelen voor eigen loopbaanontwikkeling

7,8
8,0

Waterschappen Benchmark
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Sociale veiligheid
Over het algemeen heerst er een sociaal 
veilig werkklimaat binnen de waterschappen. 
Medewerkers durven voor zichzelf op te komen 
en men voelt zich veilig om collega’s feedback 
te geven.

Uit de open antwoorden blijkt dat autonomie en zelfstandigheid gewaardeerd 
worden: vrijheid en beslissingsbevoegdheid laag in de organisatie geeft gevoel van 
vertrouwen en mogelijkheid tot creativiteit.

Sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor medewerkers om 
innovatief te kunnen werken. In een sociaal veilige omgeving is er de ruimte om te 
experimenteren en te leren van fouten.

7,3
7,2

Ik ga snel mee in nieuwe 
ontwikkelingen die mijn werk raken

Durven voor jezelf op te komen

7,8
7,7

Veilig om collega’s feedback te geven

7,2
7,1

Waterschappen Benchmark

“Learning bij doing is 
vooral van toepassing. 
Geeft perspectief en 
levert energie op!”
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Vitaliteit
Het merendeel van de medewerkers binnen de 
waterschappen ervaart een goede werkdruk; 
65%. Dit lijkt iets positiever dan in de rest van 
de overheid (maar is geen significant verschil). 
Bijna een derde (32%) ervaart de werkdruk als 
(veel) te hoog.

“Het belang van een goede 
privé situatie wordt 
erkend en daarom ook 
mogelijk gemaakt”

65%
59%

Ervaart een goede werkdruk

Goede balans werk-privé

6,9
6,8

Even met rust laten bij thuiskomen 
na werk*

6,3
6,0

Door vermoeidheid niet toekomen aan 
andere dingen na werk*

6,0
5,8

Ja, binnen deze organisatie

*Herstelbehoefte is de mate waarin medewerkers moeten herstellen na een 
dag werken. De vragen over herstelbehoefte zijn negatief geformuleerd en in de 
rapportage omgepoold. Op deze manier geldt; hoe hoger de score hoe positiever. 
Een hogere score betekent dus minder ervaren herstelbehoefte.

65%
59%

Ervaart een goede werkdruk

Goede balans werk-privé

6,9
6,8

Even met rust laten bij thuiskomen 
na werk*

6,3
6,0

Door vermoeidheid niet toekomen aan 
andere dingen na werk*

6,0
5,8

Ja, binnen deze organisatieWaterschappen Benchmark

Herstelbehoefte*
Medewerkers laten verder positieve scores zien op herstelbehoefte; men is minder 
uitgeput en hoeft minder bij te komen na een dag werken dan gemiddeld binnen 
de overheid.

Uit de open antwoorden blijkt verder dat de balans werk-privé gewaardeerd wordt: 
medewerkers geven dit aan als vierde aantrekkelijkste aspect van het werken bij 
de waterschappen.
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Loopbaanontwikkeling
Loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid zijn 
belangrijke thema’s binnen het veranderende 
werkveld van de waterschappen. 

Veel medewerkers maken gebruik van de ontwikkelmogelijkheden die worden 
geboden; 71% heeft een training of cursus gevolgd het afgelopen jaar. Ook voelt 
men zich over het algemeen meer gestimuleerd in hun ontwikkeling door de 
leidinggevende dan bij andere organisatie binnen de overheid.

Opvallend is dat medewerkers zichzelf minder verantwoordelijk voelen voor hun 
loopbaanontwikkeling dan bij andere organisaties binnen de overheid. Wellicht 
komt dit door de vele mogelijkheden en ondersteuning die worden geboden.

Een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ heeft veel aandacht binnen de overheid. Investeren 
in scholing van werknemers is namelijk een noodzakelijke voorwaarde voor 
behoud van wendbaarheid, productiviteit en duurzame inzetbaarheid.

Werk inspireert

Leuke werkzaamheden

Zinvol werk

Kans krijgen tot presteren

7,3
7,5

8,0
7,8

7,8
8,0

7,0
7,3

6,5
6,3Leidinggevende 

stimuleert 
ontwikkeling

Zelf initiatief nemen 
voor gebruik ontwikkelings-
mogelijkheden

6,5
6,3

Verantwoordelijk voelen voor eigen loopbaanontwikkeling

7,8
8,0

Waterschappen Benchmark

“Het waterschap biedt 
voor de werknemers 
meer dan genoeg 
mogelijkheden om 
jezelf te ontwikkelen.”

Het waterschap biedt voor de 
werknemers meer dan genoeg 
mogelijkheden om jezelf te 
ontwikkelen. 
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Toekomst
Medewerkers bij de waterschappen zijn zich 
in zeer hoge mate bewust van de noodzaak 
om als organisatie te veranderen gezien de 
ontwikkelingen in de maatschappij. 

Hierop scoren zij aanzienlijk hoger dan hun collega’s bij andere overheids-
organisaties. Daarnaast ziet men de toekomst van de organisatie met relatief 
veel vertrouwen tegemoet. 

7,7
6,4

Begrip noodzaak organisatieveranderingen 
door veranderingen in maatschappij 

Vertrouwen in toekomst organisatie

6,9
6,5

Organisatie heeft duidelijke toekomstvisie 

5,6
5,4

Juist salaris in vergelijking met andere organisaties 

5,2
5,4

7,7
6,4

Begrip noodzaak organisatieveranderingen 
door veranderingen in maatschappij 

Vertrouwen in toekomst organisatie

6,9
6,5

Organisatie heeft duidelijke toekomstvisie 

5,6
5,4

Juist salaris in vergelijking met andere organisaties 

5,2
5,4

Waterschappen Benchmark

Cruciaal aspect binnen een veranderende omgeving is een heldere toekomstvisie; 
een stip op de horizon. Ondanks dat de toekomstvisie binnen de waterschappen 
iets duidelijker wordt ervaren dan bij andere organisaties binnen de overheid, is er 
gelet op het relatief lage cijfer (5,6) ruimte voor verbetering. 

“De overkoepelende 
visie ontbreekt of wordt 
niet goed overgebracht 
vanuit het management.”

Het waterschap biedt voor de 
werknemers meer dan genoeg 
mogelijkheden om jezelf te 
ontwikkelen. 

Leiderschap
Ook uit de open antwoorden blijkt dat er op het 
gebied van de organisatievisie een stap gezet 
kan worden. 

Het thema leiderschap wordt als derde verbeterpunt genoemd, hierbij wordt 
genoemd dat een heldere richting en visie wordt gemist of niet goed uitgedragen 
door het management. Daarnaast missen medewerkers de doorvertaling naar 
concrete doelen zodat er makkelijker geprioriteerd kan worden. 

1
2 Beloning

LeiderschapSamenwerking 
tussen afdelingen

Wat vinden medewerkers de belangrijkste 
verbeterpunten voor hun organisatie?

3
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Inzetbaarheid
Inzetbaarheid is de ervaren mogelijkheid (nu en 
in de toekomst) op de gewenste baan binnen 
of buiten de organisatie. Bij de waterschappen 
zien we een relatief laag ervaren interne en 
hoog ervaren externe inzetbaarheid. 

Medewerkers bij de waterschappen zijn, in vergelijking met andere medewerkers 
binnen de overheid, zich in mindere mate bewust van de kansen die zich voordoen 
binnen de organisatie. Ook hebben ze minder het idee dat ze met omscholing 
elders binnen de organisatie beter inzetbaar zijn. Mogelijke verklaring zit in de hoge 
bevlogenheid binnen de huidige functie en hierdoor een eventueel gemis aan 
behoefte of urgentiebesef. Daarnaast zien we dat medewerkers zich in iets mindere 
mate verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen loopbaan dan elders binnen 
de overheid (zoals ook te lezen bij het thema loopbaanontwikkeling). Verdere 
verdieping van de oorzaken van de lage interne inzetbaarheid wordt aangeraden 
om het aspect verder te ontwikkelen.

Intern

6,3
6,7

Bewust van kansen binnen organisatie

Gemakkelijk kunnen omscholen om elders binnen 
organisatie beter inzetbaar te zijn

5,6
5,8

Bewust van kansen buiten organisatie 

6,4
5,8

Vergelijkbare functie buiten vindbaar 
 

Actie ondernomen/ondernemen voor ander werk 
(in de afgelopen of komende 3 maanden)

6,0
4,3

Ja, binnen deze organisatie 11%

12%

12%

15%Ja, buiten deze organisatie

De inzetbaarheid van medewerkers is belangrijk omdat werk en de context van 
werk veranderen. Het is dus belangrijk dat medewerkers niet alleen nu hun werk 
goed kunnen uitvoeren maar ook in de toekomst duurzaam inzetbaar zijn. Voor 
een wendbare organisatie zijn inzetbare medewerkers cruciaal.

Extern

Mobiliteit

6,3
6,7

Bewust van kansen binnen organisatie

Gemakkelijk kunnen omscholen om elders binnen 
organisatie beter inzetbaar te zijn

5,6
5,8

Bewust van kansen buiten organisatie 

6,4
5,8

Vergelijkbare functie buiten vindbaar 
 

Actie ondernomen/ondernemen voor ander werk 
(in de afgelopen of komende 3 maanden)

6,0
4,3

Ja, binnen deze organisatie 11%

12%

12%

15%Ja, buiten deze organisatie

6,3
6,7

Bewust van kansen binnen organisatie

Gemakkelijk kunnen omscholen om elders binnen 
organisatie beter inzetbaar te zijn

5,6
5,8

Bewust van kansen buiten organisatie 

6,4
5,8

Vergelijkbare functie buiten vindbaar 
 

Actie ondernomen/ondernemen voor ander werk 
(in de afgelopen of komende 3 maanden)

6,0
4,3

Ja, binnen deze organisatie 11%

12%

12%

15%Ja, buiten deze organisatie

Waterschappen

Laag intern, laag extern
Hoog intern, laag extern

Laag intern,hoog extern
Hoog intern,hoog extern

Benchmark

De ervaren mogelijkheden buiten de organisatie worden vergelijkbaar ingeschat 
met de interne kansen. Bij andere organisaties binnen de overheid wordt dit lager 
ingeschat. Medewerkers binnen de waterschappen zijn zich meer bewust van de 
kansen buiten de organisatie en men verwacht eerder een vergelijkbare functie 
buiten de organisatie te kunnen vinden. Het technische karakter van veel functies 
binnen de waterschappen kan hier mogelijk een rol in spelen, gelet op de krapte op 
de arbeidsmarkt bij technische functies. 

11% heeft de afgelopen drie maanden concrete actie ondernomen om ander werk 
te krijgen binnen de organisatie (of verwacht dit de komende drie maanden te 
doen) en 12% oriënteert zich buiten de organisatie. 

Waterschappen

Benchmark 

25%

Werkgeverschap

7,0
6,9

25% 11% 39%

29% 13% 22% 36%
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“Afdelingen meer begrip 
voor elkaar, duidelijke 
verantwoordelijkheden en 
een gezamenlijk prioritering”

Samenwerking
Als belangrijkste verbeterpunt binnen 
de waterschappen wordt de integrale 
samenwerking genoemd; de samenwerking 
tussen afdelingen. 

Medewerkers ervaren dat verschillende afdelingen als ‘eilandjes’ opereren en 
minder vanuit het waterschap belang. Werkprocessen kunnen beter op elkaar 
worden afgestemd en er ontbreekt helderheid wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Ook hier speelt een heldere visie en doelstellingen een belangrijke rol. 

1
2 Beloning

LeiderschapSamenwerking 
tussen afdelingen

Wat vinden medewerkers de belangrijkste 
verbeterpunten voor hun organisatie?

3
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Beloning
Op het gebied van beloning ervaren 
medewerkers ruimte voor verbetering. 

Niet iedereen ervaart dat het salaris op het juiste niveau ligt in vergelijking met 
andere organisaties waar men zou kunnen werken.

Dit komt ook naar voren in de open antwoorden; beloning is het tweede genoemde 
verbeterpunt. Voornamelijk technisch personeel heeft het gevoel dat het salaris 
niet marktconform is ten opzichte van de private sector. Ook wordt er een 
gevoel van oneerlijkheid ervaren tussen medewerkers in dezelfde functie, tussen 
waterschappen en in vergelijking met andere overheidssectoren (gemeenten en 
provincies). 

Daarnaast heerst er onduidelijkheid over salarisafspraken; wat zijn de criteria voor 
een groeistap en op basis waarvan worden incidentele beloningen toegekend?

7,7
6,4

Begrip noodzaak organisatieveranderingen 
door veranderingen in maatschappij 

Vertrouwen in toekomst organisatie

6,9
6,5

Organisatie heeft duidelijke toekomstvisie 

5,6
5,4

Juist salaris in vergelijking met andere organisaties 

5,2
5,4

Waterschappen Benchmark

1
2 Beloning

LeiderschapSamenwerking 
tussen afdelingen

Wat vinden medewerkers de belangrijkste 
verbeterpunten voor hun organisatie?

3

“Er is een redelijke beloning, 
maar als ik kijk naar het 

bedrijfsleven daar ligt het 
een stuk hoger.”

Het waterschap biedt voor de 
werknemers meer dan genoeg 
mogelijkheden om jezelf te 
ontwikkelen. 
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Werkgeverschap
Alle resultaten tezamen resulteren erin dat 
medewerkers de waterschappen over het 
algemeen als een goede werkgever ervaren. 

Men is trots op de organisatie en staat achter de doelstelling en het 
maatschappelijk belang. Ook ervaren medewerkers de kans om te doen waar ze 
goed in zijn, iets wat goed werkgeverschap typeert.  

“Ik praat privé met trots 
over het waterschap en het 

belang van het waterschap.”
Waterschappen

Benchmark 

25%

Werkgeverschap

7,0
6,9

25% 11% 39%

29% 13% 22% 36%

Waterschappen Benchmark

1
2

Wat vinden medewerkers het meest aantrekkelijk 
aan het werken bij de waterschappen?

Inhoud werk

Maatschappelijk belang

3 Zelfstandig werken

Ambassadeaurs organisatie
Medewerkers zijn de belangrijkste ambassadeurs van een organisatie als het gaat 
om arbeidsmarktprofilering. Zij weten uit eigen ervaring hoe het is om ergens te 
werken. Het belang van goed werkgeverschap komt tot uiting in de mate waarin 
medewerkers hun werkgever aanbevelen aan derden. Medewerkers die hoog 
scoren op het thema ‘werkgeverschap’ zijn sneller bereid om de organisatie aan te 
bevelen als werkgever.

De eNPS (employer Net Promotor Score) toont de mate waarin medewerkers bereid 
zijn om de organisatie aan te raden als werkgever. De score wordt bepaald door: 
het % promotors minus het % criticasters. Binnen de waterschappen zien we dat het 
percentage promotors groter is dan het percentage criticasters, wat resulteert in 
een positieve eNPS van 6,0. Waar deze bij andere organisaties binnen de overheid 
negatief uitkomt, zijn er bij de waterschappen gemiddeld genomen dus meer 
medewerkers die hun werkgever actief promoten dan bekritiseren.

6,0 -11,4
Waterschappen Benchmark

21,5%
Criticaster

51,0%
Neutralen

27,5%
Promotors

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4Conclusie

Uit analyse blijkt dat medewerkers bij de waterschappen bovengemiddeld 
bevlogen zijn in hun werk en betrokken bij de organisatie. Het maatschappelijke 
belang is een belangrijke drijfveer en maakt het werken voor de waterschappen 
aantrekkelijk. Er zijn veel mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en 
medewerkers voelen zich daarin ondersteund door de organisatie. Er heerst over 
het algemeen een sociaal veilig arbeidsklimaat waar veel ruimte is voor autonomie 
en zelfstandig werken. Als we medewerkers direct vragen wat voor hen het meest 
aantrekkelijk is aan het werken voor een waterschap noemen zij de inhoud van het 
werk, het maatschappelijk belang en het zelfstandig werken als top 3. Een mooie 
basis om trots op te zijn en uit te dragen in arbeidsmarktcommunicatie. 

Arbeidsmarktcommunicatie

Beleidsontwikkeling

Cruciaal binnen een veranderende organisatie is een heldere toekomstvisie. 
Op dit gebied is er ruimte voor een volgende stap; de doorvertaling van 
de visie in concrete doelen wordt gemist of zou beter kunnen worden 
uitgedragen en gecommuniceerd door het management. 

De samenwerking tussen afdelingen wordt als belangrijkste verbeterpunt 
genoemd door medewerkers. Medewerkers ervaren dat verschillende 
afdelingen soms als ‘eilandjes’ opereren en minder vanuit het waterschap 
belang. Werkprocessen kunnen beter op elkaar worden afgestemd en er 
ontbreekt helderheid wie waarvoor verantwoordelijk is. 

Flexibiliteit en inzetbaarheid van medewerkers zijn van groot belang. 
Voornamelijk op het gebied van interne inzetbaarheid is terrein te 
winnen; bewustwording van het belang van inzetbaarheid en de eigen 
verantwoordelijkheid van medewerkers zijn aandachtspunten.

Medewerkers zijn kritisch over de beloning. Voornamelijk onder technisch 
personeel heerst het gevoel dat men in de private sector of andere 
overheid sectoren meer kan verdienen. Ook ervaren medewerkers soms 
onduidelijkheid over beloningscriteria. Dit vraagt om helderheid en 
transparantie.

Om een aantrekkelijke speler te blijven op de arbeidsmarkt en om mee te kunnen 
bewegen in het veranderende werkveld, is blijven investeren in goed werkgever- 
en werknemerschap van groot belang. Belangrijkste aandachtspunten voor de 
waterschappen op basis van het onderzoek zijn de volgende:
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5Over het onderzoek

Onderzoeksopzet

Doelgroep: alle medewerkers van 20 waterschappen en 3 gelieerde organisaties 

Deelnemers: Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap 
de Dommel, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Drents 
Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap 
Hollandse Delta, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Limburg, Waterschap 
Noorderzijlvest, Waterschap Rijn en IJssel, Hoogheemraadschap van Rijnland, 
Waterschap Rivierenland, Waterschap Scheldestromen, Hoogheemraadschap 
van Schieland & Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 
Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Vechtstromen, Wetterskip Fryslân, 
Waterschap Zuiderzeeland, Het Waterschapshuis, Waterproef, Noordelijk 
Belastingkantoor

Aanpak: online vragenlijst met 43 stellingen en twee open vragen

Veldwerkperiode: 4 november t/m 6 december 2019

Respons: 72,5%,  10.533 verstuurd, 7.637 ontvangen

Stimulans: om medewerkers te stimuleren tot deelname aan het onderzoek is per 
ingevulde vragenlijst 0,50 cent overgemaakt naar het goede doel ‘Water for life’ 
door het A&O-fonds Waterschappen. In totaal bedroeg dit een bedrag van € 3820,-

Benchmark: resultaten zijn vergeleken met de benchmark Openbaar Bestuur 
en Veiligheid. Deze benchmark bestaat uit gemeentes, provincies, ministeries, 
uitvoeringsorganisaties, veiligheidsregio’s, regionale samenwerkingen en overige 
overheidsorganisaties.

Effectory: sinds 2013 de exploitant van de InternetSpiegel. InternetSpiegel is een 
initiatief vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en maakt onderdeel 
uit van Stichting ICTU. InternetSpiegel is ontwikkeld om het uitvoeren van 
medewerkersonderzoeken makkelijker en effectiever te maken binnen de sector 
Openbaar Bestuur & Veiligheid.
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Hoe lees je de resultaten

De vragen zijn gesteld op een vijfpuntschaal van helemaal mee eens tot helemaal 
mee oneens. De antwoorden op elke vraag zijn vertaald naar gemiddelde scores 
zodat ze makkelijk te lezen zijn 

Negatief geformuleerde stellingen zijn omgepoold. Zodat in zijn algemeenheid 
geldt: hoe hoger de score hoe positiever.

Naast de gesloten vragen zijn er twee open vragen gesteld. Medewerkers konden 
onderwerpen selecteren die men aantrekkelijk vindt of juist als verbeterpunt 
ziet voor hun organisatie. Vervolgens kon men een suggestie of beschrijving 
toevoegen.

Om de resultaten in perspectief te kunnen plaatsen vergelijken we deze met de 
externe benchmark Openbaar Bestuur & Veiligheid.

Significante verschillen worden gekleurd. Groen voor een positief verschil, rood 
voor een negatief verschil.

Gesloten vragen

Open vragen

Scores vergelijken

Relevante verschillen tonen

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil

helemaal mee eens               10
mee eens                7,5
niet mee eens/ niet mee oneens      5
mee oneens                2,5
helemaal mee oneens    0

Relevant verschil

Zeer relevant verschil

Antwoorden    Score
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n= 7.637

Bevlogenheid

1a) Mijn werk inspireert me 7,5 7,3 8,1

1b) Ik voel me gelukkig als ik intensief aan het werk ben 7,8 7,7 8,2

1c) Als ik 's ochtends wakker word, heb ik zin om aan het werk te gaan 6,7 6,6 7,3

Betrokkenheid

2a) Ik ervaar problemen van deze organisatie als mijn eigen problemen 5,3 5,1 7,0

2b) Deze organisatie betekent veel voor mij 6,8 6,7 7,3

2c) Ik voel me thuis binnen deze organisatie 7,5 7,1 7,9

Sociale veiligheid

3a) Op mijn werk durf ik mezelf te zijn 7,8 7,7 8,2

3b) Op mijn werk durf ik voor mezelf op te komen 7,8 7,7 8,2

3c) Ik voel me veilig om directe collega's feedback te geven 7,2 7,1 7,9

Herstelbehoefte

4a) Wanneer ik thuiskom van mijn werk ben ik volledig uitgeput * 5,9 5,8 6,8

4b) Als ik thuiskom, moeten ze me even met rust laten * 6,3 6,0 6,5

4c) Het komt vaak voor dat ik na een werkdag door vermoeidheid niet meer toekom aan 
andere dingen * 6,0 5,8 6,9

Vragen met een *  hebben een negatieve lading. De antwoorden op deze vragen zijn in deze 
rapportage daarom omgepoold, zodat de rapportage eenduidig leesbaar is. Hoge scores op deze 
onderwerpen kunnen derhalve (net als bij de overige thema’s) positief worden geduid.

Vitaliteit

5a) Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé 6,9 6,8 7,3

5b) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 65,0 59,4 76,7

1 % Veel te laag 0,4 0,3

2 % Te laag 3,0 2,9

4 % Te hoog 27,7 32,1

5 % Veel te hoog 3,8 5,4

Werkzaamheden

6a) Ik vind mijn werkzaamheden leuk 7,8 8,0 8,5

6b) Mijn werk is voldoende uitdagend 7,4 7,5 7,8

6c) Mijn werk geeft mij de kans om mijn capaciteiten te benutten 7,0 7,0 7,6

Werkzaamheden vervolg

7a) Ik ervaar mijn werk als zinvol 8,0 7,8 8,3

7b) De werksfeer binnen mijn team is goed 7,5 7,6 7,9

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN

De Waterschappen

De Waterschappen, Medewerkersonderzoek Waterschappen November - December 2019

© InternetSpiegel in samenwerking met Effectory 18
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n= 7.637

Werkzaamheden vervolg

7c) Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die mijn werk raken, ga ik hier snel in mee 7,3 7,2 7,5

Loopbaanontwikkeling

8a) Ik voel mij verantwoordelijk voor mijn eigen loopbaanontwikkeling 7,8 8,0 8,4

8b) Mijn direct leidinggevende stimuleert mij in mijn ontwikkeling 6,5 6,3 6,9

8c) Ik neem zelf initiatief om gebruik te maken van de ontwikkelingsmogelijkheden die er zijn 7,2 7,0 7,3

8d) Ik heb het afgelopen jaar een training of cursus gevolgd voor mijn loopbaan of 
persoonlijke ontwikkeling 

1 % Ja 70,9 -

2 % Nee 29,1 -

Inzetbaarheid

9a) Mijn persoonlijke netwerken binnen deze organisatie helpen me in mijn carrière 5,9 6,2 -

9b) Ik ben me bewust van de kansen die zich in deze organisatie voordoen, zelfs als zij 
verschillen van wat ik nu doe 6,3 6,7 -

9c) Ik zou me gemakkelijk kunnen omscholen, zodat ik elders binnen deze organisatie beter 
inzetbaar ben 5,6 5,8 -

9d) Zelfs als er een reorganisatie plaats gaat vinden in deze organisatie ben ik er zeker van 
dat ik mag blijven 6,3 6,5 -

9e) Ik ben me bewust van de kansen die zich buiten deze organisatie voordoen, zelfs als zij 
verschillen van wat ik nu doe 6,4 5,8 -

9f) Als het nodig is dan kan ik makkelijk een vergelijkbare functie vinden in een andere 
organisatie 6,0 4,3 -

9g) Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om ander werk te krijgen 
of ga dat de komende 3 maanden doen (% Nee) 80,3 75,6 87,3

2 % Ja, binnen deze organisatie 10,6 12,1

3 % Ja, buiten deze organisatie 11,5 15,3

Werkgeverschap

10a) Ik ben tevreden over deze organisatie als organisatie 6,8 6,7 7,8

10b) Ik ben tevreden over mijn werk bij deze organisatie 7,5 7,4 8,1

10c) Ik krijg de kans om te doen waar ik goed in ben 7,3 7,0 7,6

10d) Ik ben trots op deze organisatie 6,9 6,8 8,1

10e) Ik voel dat ik gewaardeerd word door deze organisatie 6,4 6,3 7,4

10f) Ik sta achter de doelstellingen van deze organisatie 7,2 7,0 8,4

10g) Hoe waarschijnlijk is het dat je deze organisatie als werkgever zou aanbevelen aan 
vrienden en kennissen? 6,0 -11,4 11,1

Toekomst

11a) Door veranderingen in de maatschappij begrijp ik dat veranderingen in de organisatie 
nodig zijn 7,7 6,4 6,8

11b) In deze organisatie gaan we flexibel om met veranderingen in het werk als 
omstandigheden of prioriteiten wijzigen 6,0 6,0 6,6

11c) Deze organisatie heeft een duidelijke toekomstvisie 5,6 5,4 6,6

11d) Ik heb vertrouwen in de toekomst van deze organisatie 6,9 6,5 7,5

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN

De Waterschappen

De Waterschappen, Medewerkersonderzoek Waterschappen November - December 2019

© InternetSpiegel in samenwerking met Effectory 19
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n= 7.637

Beloning

12a) Vergeleken met andere organisaties waar ik zou kunnen werken, ligt mijn salaris op het 
juiste niveau 5,2 5,4 6,9

Kleuring is op basis van significante én grote absolute verschillen. ‘Uitleg bij de resultaten’ biedt meer informatie over kleuring en resultaten.

Zeer relevant verschil

Relevant verschil

Geen relevant verschil Zeer relevant verschil

Relevant verschil

SCORES OP DE VRAGEN

De Waterschappen

De Waterschappen, Medewerkersonderzoek Waterschappen November - December 2019

© InternetSpiegel in samenwerking met Effectory 20



N=(7.384)

Aantrekkelijk deze organisatie

or
ga

ni
sa

tie

4201 Inhoud werk

3800 Maatschappelijk belang

3734 Zelfstandig werken

3603 Balans werk privé

3026 Werksfeer

2439 Arbeidsvoorwaarden

1634 Ontwikkelmogelijkheden

1336 Samenwerking

602 Mate van invloed

562 Resultaatgerichtheid

171 Anders

Kun je omschrijven waarom je dit aantrekkelijk vindt?

4201 Inhoud werk

!?

Gegevens worden steeds belangrijker, manier van inwinnen en beheren veranderd

Zie vorige

werk past bij genoten opleiding.

ik mag werken in een vakgebied waarin nog veel mogelijkheden voor verbetering en verandering

Ik werk nu vooral aan IT-gerelateerde projecten. Hiervoor aan meer bouwkundige projecten en de verandering maakt dat leuk.

Ik kan in deze functie mijn opleiding en ervaring optimaal gebruiken

BESCHRIJVINGEN EN SUGGESTIES

De Waterschappen

De Waterschappen, Medewerkersonderzoek Waterschappen November - December 2019

© InternetSpiegel in samenwerking met Effectory 6

Wat maakt het voor jou aantrekkelijk om 
bij [ORGANISATIE] te werken én waarom? 
Je kunt meerdere onderwerpen 
selecteren. Of selecteer ‘anders’ als jouw 
onderwerp er niet bij staat.

N=(7.384) N=(6.868)

Verbeterpunten deze organisatie

or
ga

ni
sa

tie

2619 Samenwerking

2513 Beloning

2242 Leiderschap

2163 Resultaatgerichtheid

1931 Informatievoorziening

1930 Werkdruk

1319 Beoordeling

902 Werksfeer

869 Ontwikkelmogelijkheden

679 Mate van invloed

613 Inhoud werk

243 Zelfstandig werken

1062 Anders

Hoe gaat dit nu en wat is jouw tip om dit te verbeteren?

2619 Samenwerking

kan zeer veel beter, vooral gezien de ontwikkelingen waar het waterschap mee te doen krijgt. Een beetje openheid en een andere mindset om ook 
eens kritisch naar je eigen werk te kijken in plaats van naar het werk van een ander.

Er zijn veel eilandjes; waardoor sommige werkzaamheden dubbel gebeuren en andere tussen wal en schip raken.

Er is nog sprake van eilandvisie, myopie. Geen tip

Meer communicatie

Het is belangrijk dat vooraf bekend is wie waarvoor verantwoordelijk is. In de praktijk blijkt dit niet altijd duidelijk te zijn.

Afdelingen werken alleen, kennis en kunde van andere afdelingen wordt niet altijd waar nodig gebruikt/gevraagd. Sturing en beoordeling vindt 
plaats per afdeling en of discipline en niet per programma/onderwerp waardoor dit in stand wordt gehouden. 

BESCHRIJVINGEN EN SUGGESTIES

De Waterschappen

De Waterschappen, Medewerkersonderzoek Waterschappen November - December 2019

© InternetSpiegel in samenwerking met Effectory 791

Wat kan beter binnen [ORGANISATIE] en hoe? 
Je kunt meerdere onderwerpen selecteren. 
Of selecteer ‘anders’ als jouw onderwerp er 
niet bij staat.

N=(6.868)
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