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1.1 Aanleiding 

Sectoraal Medewerkersonderzoek 2019 
In november 2019 liet het A&O-fonds Waterschappen een Sectoraal Medewerkersonderzoek uitvoeren. 
Hieraan is door 7.637 medewerkers deelgenomen (respons 73%). De vragenlijst bestond uit 45 gesloten 
vragen en twee open vragen. Over de antwoorden op de gesloten vragen is een hoofdrapportage opge-
steld. Aanvullend heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Regioplan in opdracht van het A&O-fonds Wa-
terschappen een nadere analyse uitgevoerd van de ruim 17.000 antwoorden op de twee open vragen in 
het onderzoek (vragen 13 en 14). 
 
Vraag 13: Verbeterpunten 
Vraag 13 gaat over verbeterpunten binnen de organisatie en bestaat uit twee delen. Vraag 13a luidt 
“Wat kan beter binnen deze organisatie?”. Medewerkers konden vervolgens een keuze maken uit twaalf 
voorgeselecteerde thema’s of de optie ‘Anders’ aanvinken (zie kolom 1 tabel 1.1. voor de voorgeselec-
teerde thema’s en hoe vaak deze zijn aangevinkt). Voor alle aangevinkte thema’s verscheen vervolgens 
de volgende open vraag 13b: “Hoe gaat dit nu en wat is jouw tip om dit te verbeteren?” (zie kolom 2 ta-
bel 1.1. voor de frequentie van de antwoorden op vraag 13b). 
 
Vraag 14: Trotspunten 
Vraag 14 gaat over trotspunten voor de organisatie  en bestaat ook uit twee delen. Vraag 14a luidt “Wat 
vind je het meest aantrekkelijk binnen deze organisatie?”. Medewerkers konden vervolgens een keuze 
maken uit tien voorgeselecteerde thema’s of de optie ‘Anders’ aanvinken (zie kolom 3 tabel 1.1. voor de 
voorgeselecteerde thema’s en hoe vaak deze zijn aangevinkt). Voor alle aangevinkte thema’s verscheen 
vervolgens de volgende open vraag 14b: “Kun je omschrijven waarom je dit aantrekkelijk vindt?” (zie 
kolom 4 tabel 1.1. voor de frequentie van de antwoorden op vraag 14b). 
 
Thema’s die zowel bij vraag 13a als bij vraag 14a voorkomen zijn met een asterisk gemarkeerd in tabel 
1.1. 
 
Tabel 1.1 De thema’s van vraag 13 en 14 gesorteerd van veel naar weinig genoemd 

Vraag 13a Wat kan beter binnen 

deze organisatie?  

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 

13b. Hoe gaat 

dit nu en wat 

is jouw tip om 

dit te verbe-

teren? 

Vraag 14a Wat vind je het meest 

aantrekkelijk binnen deze organisa-

tie?  

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

14b. Kun je 

omschrijven 

waarom je dit 

zo aantrekke-

lijk vindt? 

Samenwerking (n=2619, 38,1%)* n=1771 Inhoud werk (n=4201, 56,9%)* n=2470 

Beloning (n=2513, 36,6%) n=1527 Maatschappelijk belang (n=3800, 

51,5%) 

n=2345 

Leiderschap (n=2242, 32,6%) n=1537 Zelfstandig werken (n=3734, 50,6%)* n=2015 

Resultaatgerichtheid (n=2163, 

31,5%)* 

n=1502 Balans werk privé (n=3603, 48,8%) n=2084 

Informatievoorziening (n=1931, 

28,1%) 

n=1178 Werksfeer (n=3026, 41,0%)* n=2015 

Werkdruk (n=1930, 28,1%) n=1367 Arbeidsvoorwaarden (n=2439, 

33,0%) 

n=1267 

Beoordeling (1319, 19,2%) n=822 Ontwikkelmogelijkheden (n=1634, 

22.1%)* 

n=983 

Werksfeer (n=902, 13,1%)* n=560 Samenwerking (n=1336, 18,1%)* n=756 

Ontwikkelmogelijkheden (n=869, 

12,7%)* 

n=577 Mate van invloed (n=602, 8,2%)* n=348 

Mate van invloed (n=679, 9,9%)* n=390 Resultaatgerichtheid (n=562, 7,6%)* n=305 

Inhoud werk (n=613, 8,9%)* n=363 Anders (n=171, 2,3%) n=134 

Zelfstandig werken (n=243, 3,5%)* n=141   

Anders (n=1062, 15,5%) n=842   

* = Thema’s die zowel bij vraag 13a als bij vraag 14a voorkomen. 
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1.2 Werkwijze 

De analyse is van eind januari tot eind februari 2020 uitgevoerd. Vanwege de enorme hoeveelheid open 
antwoorden is gebruikgemaakt van een innovatieve werkwijze: de open antwoorden zijn met behulp 
van tekstmining (in de taal Python) opgeschoond, geanalyseerd en gelabeld. Op basis van tekstuele 
overeenkomsten, synoniemen en inhoudelijke overeenkomsten is in open tekstvelden gezocht naar re-
levante termen en verbanden en zijn de antwoorden gecategoriseerd in relevante subcategorieën. 
 
Meer in detail: 

• Stap 1. Clustering in centrumwoorden 
Tekstmining leverde een eerste (computergestuurde) clustering op aan centrumwoorden per thema. 
Deze clusters waren niet uitsluitend, eenzelfde woord kon bij meerdere clusters voorkomen. De on-
derzoeker kon deze clusters niet een-op-een overnemen, maar gebruikte deze clustering wel als in-
spiratie voor een handmatige betekenisvolle clustering per thema. 

• Stap 2. Exploreren met de zoekfunctie in Excel 
De onderzoeker gebruikte vervolgens de zoekfunctie in Excel om te zien in welk zinsverband een 
woord voorkwam (en hoe vaak) en welke inzichten dat gaf voor inhoudelijk relevante clusters. Af-
hankelijk van het type antwoorden dat door respondenten gegeven was bij de betreffende vraag had 
de onderzoekeer daarbij bijvoorbeeld oog voor verschillende aspecten/niveaus van hetzelfde feno-
meen; gevoelens bij het fenomeen of resultaten als gevolg van het fenomeen. 

• Stap 3. Labeling in een vast format 
De onderzoekers zetten hun codering in een vast format in Excel: “[naam subcategorie] label label 
label”. Deze labeling vroeg om een grote nauwkeurigheid en ging dus altijd gepaard met een hand-
matige check. Was het bijvoorbeeld de bedoeling dat alle antwoorden waar het woord leren in voor-
kwam onder een subcategorie vielen, maar woorden die leren in zich hebben niet (bijvoorbeeld ‘sti-
muleren’), dan moesten er spaties om het woord leren worden gezet. Of als een woord alleen in 
combinatie met een ander woord in de subcategorie moest vallen, dan moest er EN tussen de woor-
den worden gezet. Bijvoorbeeld leren EN budget. De onderzoekers wisselden onderling hun ervarin-
gen met het labelen uit en controleerden elkaar. Nota bene: om praktische reden bestaan de labels 
soms uit de kern van twee (of meer) woorden. Zo is bijvoorbeeld het label ‘motiv’ gebruikt om te 
zoeken naar woorden als motiveren, motivering, motivatie, gemotiveerd, enz.  

• Stap 4. Uitkomsten per thema 
Na een telling door de computer werd vervolgens inzichtelijk hoe omvangrijk de restcategorie per 
thema nog was en wat daarbij de frequent voorkomende zelfstandige naamwoorden waren. Daar-
mee kon de onderzoeker weer gericht aan het werk om de restcategorie zo klein mogelijk te maken. 

 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 zoomt in op de verbeterpunten voor organisaties en in hoofdstuk 3 staan de aantrekkelijke 
kanten van organisaties centraal. Beide hoofdstukken hebben een identieke opzet. Elke paragraaf be-
schrijft een thema volgens een vast stramien: de paragraaf start met een tabel met subcategorieën, ge-
volgd door een korte toelichting en (bij grote thema’s) een paar citaten ter illustratie. In de tabellen 
staan in kolom 1 de subcategorieën, in kolom 2 voorbeelden van labels, in kolom 3 de aantallen en in 
kolom 4 de percentages. De volgorde van de paragrafen is gebaseerd op de ordening van thema’s in ta-
bel 1.1 (zie 1.1). Het rapport besluit met een conclusie in hoofdstuk 4. 
 
Tot slot: dit rapport bundelt het oordeel van medewerkers uit de hele sector. Medewerkers reflecteren 
in hun antwoord op de organisatie waar ze werkzaam zijn. Verschillen tussen organisaties zullen invloed 
hebben op het oordeel van medewerkers. Dit rapport biedt handvatten om het werken in de sector aan-
trekkelijk te maken en te houden (hoofdstuk 2) en laat zien wat sterke punten van organisaties zijn om 
voor het voetlicht te brengen in arbeidsmarktcommunicatie (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 zoomt nader in 
op deze praktische toepasbaarheid, zodat wat er leeft in de sector niet onbenut blijft. 
 
 



 

 

 

Verbeterpunten in 
organisaties 
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2.1 Samenwerking 

Dit thema wordt door 38,1% van de medewerkers genoemd als verbeterpunt voor de organisatie. In on-
derstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers.  
 
Tabel 2.1 Wat kan beter binnen deze organisatie? Samenwerking (n=1771)  

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aan-

tal1 

Percen-

tage (%)  

Knelpunt     

a. Eilandjes: integraal sa-

menwerken ontbreekt 

eiland; kolommen; koker; langs elkaar; integrale; integraal; zui-

len; processen; organisatiestructuur. 

496 28,0 

b. Communicatie  contact; intranet; korte lijnen; ict; communicatie; mail; overleg. 302 17,1 

c. Kennisbeheer kennis; waar mee bezig; duidelijk; wie doet wat; eigenaarschap; 

expertise; rollen; competenties; tegenstrijdig. 

284 16,0 

d. Leiderschap leiderschap; aanspreekpunt; taken; afspraken; stagneert; prio-

ritering; verantwoordelijk; beslissing; werkdruk; sturing. 

227 12,8 

e. Gedrag en houding gedrag; werkwijze; houding; concrete acties; verwachtingen; 

vertrouwen. 

88 5,0 

f. Leren feedback; leerorganisatie; luisteren; geluisterd; leren. 84 4,7 

Niveau     

g. Op de afdeling/tussen 

de afdelingen 

afdeling; discipline; kantoor; buitendienst; departement; bui-

tenlocatie; peilgebied; steunpunt; district. 

606 34,2 

h. Team/cluster/unit team; cluster; unit; vakgebied. 388 21,9 

i. Individu collega; werknemer; medewerker; persoon. 298 16,8 

j. Management manage; directie; leiding. 138 7,8 

k. Met externen boeren; burger; verenigingen; extern; gemeente; provincie; be-

drijven; autoriteiten; omgevingswet. 

65 3,7 

l. Met andere water-

schappen 

omliggende waterschappen; andere waterschappen; omrin-

gende waterschappen. 

14 0,8 

Overig  269 15,2 

 
Toelichting 
Medewerkers refereren in hun antwoorden aan wat verbetering behoeft als het gaat om samenwerking  
en/of op welke niveaus in de organisatie ze verbeterpunten zien. Deze tweeslag is terug te zien in de ta-
bel. Één thematiek in het bijzonder komt sterk naar boven: men mist efficiënt integraal samenwerken. 
Afdelingen of teams zijn eilandjes, werken langs elkaar heen (hoewel/terwijl) programma’s of projecten 
wel afdeling overstijgend zijn. Specifieke aandachtspunten hierbinnen zijn het kennisbeheer (op organi-
satieniveau weten wie wat doet, wie welke expertise heeft) en leiderschap (er is bijvoorbeeld behoefte 
aan een centraal aanspreekpunt en sturing op prioriteiten). Andere subcategorieën die te onderschei-
den zijn betreffen communicatie, gedrag en houding en leren, alle drie als verbeterpunt in samenwer-
king. Medewerkers refereren relatief vaak aan samenwerking tussen en binnen grotere verbanden (af-
delingen, disciplines, kantoor en buitendienst). Ook het verbeteren van samenwerking tussen en binnen 
klein verband (team, unit, cluster) leeft sterk onder medewerkers. Maar dit zijn niet de enige niveaus: 
ook samenwerking tussen individuen en met het management kent verbeterpunten, als ook met andere 
waterschappen en externe partijen.  
 

“Integraal werken blijft lastig. Wanneer er verschillende teamleiders bij betrokken zijn, stagneert het nemen van 

beslissingen vaak. (Wie is hiervoor verantwoordelijk?)” 

 

“Vaak weten mensen niet wie wat doet en waar kennis zich in de organisatie bevindt.” 

 
1 Bij alle tabellen tellen de aantallen niet op tot het totaal en de percentages niet op tot honderd procent, want in een antwoord 
van één respondent kunnen meerdere antwoorden zitten, afhankelijk van hoe uitgebreid de respondent was in zijn/haar ant-
woord. 

2 Verbeterpunten in organisaties 
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2.2 Beloning 

Dit thema wordt door 36,6% % van de medewerkers genoemd als verbeterpunt voor de organisatie. In 
onderstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 2.2 Wat kan beter binnen deze organisatie? Beloning (n=1527)  

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Markt, vergelijkbare 

functies, overheid, an-

dere waterschappen 

markt; bedrijfsleven; vergelijkbare; andere waterschap-

pen; dezelfde functie; meer salaris; onderbetaald; wei-

nig; ondergewaardeerd; technisch. 

517 33,9 

b. cao, (einde) schaal Cao, uurloon, landelijk schaal; schalen; scale; einde EN 

salarisschaal; maximale EN schaal; doorgroeimogelijkhe-

den; maximaal. 

411 26,9 

c. Geen extra beloning 

voor inzet/gaat niet gelijk 

op met uitbreiding taken 

extra beloning; prestatie; tussentijds; successen; flexibili-

teit; toegenomen; actualiseren; werkpakket; maatwerk; 

nieuwe functiebeschrijvingen; evalueer; junior; senior. 

290 19 

d. Eerlijke beloning versus 

willekeur 

 

eerlijk; scheef; willekeur; gunfactor; scheve gezichten; 

niet kloppend; onduidelijk; subjectief; geheimzinnig; 

goede praters; ondoorzichtig; beoordelingsgesprekken. 

254 16,6 

e. Waardering waardering; niet altijd geld; compliment; waardeer. 181 11,9 

f. Ontwikkelen ontwikkelen; ruimte; groeimogelijkheden; opleidingsmo-

gelijkheid; pbb. 

98 6,4 

g. Reiskostenvergoeding kilometer; reiskosten; auto; fietsplan. 17 1,1 

h. Overig  373 24,4 

 
Bij beloning als verbeterpunt komt onvrede tot uiting over de hoogte van het salaris, al dan niet vergele-
ken met de markt, de overheid of andere waterschappen, ook specifiek voor technische functies. Daar-
naast hebben medewerkers het in hun antwoorden over de cao, loonschalen en soms in het bijzonder 
over “aan het einde van de loonschaal zitten.” Ze roeren zich over ruimte voor extra beloning, bijvoor-
beeld bij ontwikkeling binnen functies.  
Verder is beloning voor medewerkers een gevoelskwestie (rechtvaardigheidsgevoel, gevoel gewaar-
deerd te worden) en spreekt men zich uit over het belang van waardering in het algemeen, de mogelijk-
heden zich te ontwikkelen en reiskostenvergoeding. 
 

“Vergelijkbare functies zitten bij andere waterschappen een schaal hoger.” 

 

“Het voelt als willekeur. Mensen met een goed netwerk krijgen een beloning, terwijl stille hardwerkende mensen 

niet lijken te worden gezien.”  
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2.3 Leiderschap 

Dit thema wordt door 32,6% van de medewerkers genoemd als verbeterpunt voor de organisatie. In on-
derstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 2.3 Wat kan beter binnen deze organisatie? Leiderschap (n=1537)  

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Duidelijke visie en stra-

tegie 

visie; ad hoc; strategie; missie; lange termijn; richting; 

doel; beleid; toekomst. 

409 26,6 

b. Keuzes maken prioriteiten; keuze; durven; durf; besluit; beslis; acties; 

doorhak; afspraken maken; verantwoordelijk. 

390 25,4 

c. Betrokkenheid motiv; vertrouwen; serieus; menselijk; betrokken; en-

gage; inspire; luister; belangstelling; aandacht; contact; 

enthousiast; afstand; werkvloer; kloof; zichtbaar. 

374 24,3 

d. Transparantie en dui-

delijkheid 

transparant; open; eerlijk; eenduidig; duidelijk; chao. 355 23,1 

e. Meer leiderschap weinig leiderschap; overtuig; concreet leiderschap; stu-

ring; krachtiger; leiden; verbinding; coaching; duidelijk 

leiderschap; geen leiderschap. 

184 12,0 

f. Leiderschapskwaliteiten leider EN kwaliteit; manage EN kwaliteit; goed leider-

schap; juiste EN persoon; juiste EN plek; juiste EN plaats; 

juiste EN taak; right place; voorbeeld; voorbeeldgedrag. 

117 7,6 

g. Samenwerking samenwerk; communic; eiland. 114 7,4 

h. Inhoudelijke kennis inhoudelijk EN kennis; kennis van zaken; manager EN in-

houd; supervisor EN inhoud; leidinggevende EN inhoud; 

teamleider EN inhoud; deskundig; manager EN kennis. 

91 5,9 

i. Persoonlijke ontwikke-

ling en leiderschap van 

medewerkers 

persoonlijk leiderschap; opleid; persoonlijke ontwikkel; 

ontwikkel EN werknemer; ontwikkeltraject. 

52 3,4 

j. Continuïteit wisseling; stabiel; consistent; stijl; continu. 49 3,2 

k. Overig  368 23,9 

 
Toelichting  
Uit de antwoorden blijkt dat medewerkers behoefte hebben aan een duidelijke visie en strategie van de 
organisatie. In het verlengde daarvan wensen medewerkers dat leidinggevenden knopen durven door te 
hakken en prioriteiten durven stellen. Ook de betrokkenheid van leidinggevenden en managers wordt 
als aandachtspunt gezien. Veel medewerkers ervaren een afstand tussen medewerkers en leidinggeven-
den/managers. Daarnaast zijn er medewerkers die meer transparantie en duidelijkheid willen: ze geven 
aan dat ze niet weten wat er gaande is en hebben het idee dat er dingen achter hun rug om besloten 
worden.  
Een deel van de medewerkers vindt in algemene zin dat er meer leiderschap getoond mag worden. Zij 
hebben behoefte aan meer sturing. Meer specifiek worden de leiderschapskwaliteiten en inhoudelijke 
kennis van leidinggevenden als verbeterpunt genoemd. Verder stippen medewerkers samenwerking en 
communicatie aan: leidinggevenden zouden hierin een meer verbindende rol kunnen spelen. Tot slot 
noemen medewerkers dat er meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap van medewer-
kers moet komen en wensen medewerkers die veel te maken hebben gehad met wisselingen van lei-
dinggevenden en verschillen in leiderschapsstijl meer continuïteit in het leiderschap. 
 

“Tijd investeren en visie ontwikkelen over de koers van de organisatie.” 

 

“Directe sturing laat te wensen over: werkzaamheden die mensen uitvoeren zijn niet of nauwelijks in beeld bij 

leidinggevende, wat leidt tot inefficiëntie (capaciteitsverlies) en verkeerde prioriteiten.” 
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2.4 Resultaatgerichtheid 

Dit thema wordt door 31,5% van de medewerkers genoemd als verbeterpunt voor de organisatie. In on-
derstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 2.4 Wat kan beter binnen deze organisatie? Resultaatgerichtheid (n=1502)  

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Concrete doelstellingen duidelijk; deadlines; concreet; doel; doelstelling; doel EN 

bereik; resultaat; helder; focus; SMART; prestatie; taak; 

taken; doel EN beha; benoem; visie. 

804 53,5 

b. Efficiëntie lijn EN kort; effectief; efficiënt; niet EN snel; samenwerk; 

planning; traag; proces; kosten; vergader; overleg; aan-

spreken; consequent; scrum; agile; overhead. 

479 31,9 

c. Leiderschap communice; communicatie; verantwoordelijk; sturen; 

sturing; leader; leiderschap; strategie; beleid; leiding; 

manage; consequentie; bestuur; stuur. 

369 24,6 

d. Prioriteiten stellen priorite; keuze; durven; durf; besluit; beslis; actie; acties. 260 17,3 

e. Afspraken maken/na-

komen 

afspra; afgesproken; afspre; verwacht; verplicht; dead-

line; leveren; realise. 

198 13,2 

f. Kwaliteitsmanagement pdca; kwaliteit; kpi; weinig EN controle; onvoldoende EN 

controle; niet EN uniform; kennis; meetba; termijn; pro-

fession; feedback; evaluatie; monitor; in EN zicht. 

184 12,3 

g. Overig  260 17,3 

 
Toelichting  
Uit de antwoorden blijkt een behoefte aan duidelijke of concrete doelstellingen. Ook denken veel mede-
werkers dat er efficiënter gewerkt kan worden. Deze personen storen zich aan trage processen en een 
deel vindt dat er minder vergaderd kan worden. Daarnaast is er een vraag naar leiderschap en duidelijke 
communicatie vanuit het bestuur om resultaatgerichter te werk te kunnen gaan.  
Prioriteiten stellen en keuzes maken worden specifiek benoemd. Verder vindt men het belangrijk dat er 
duidelijke afspraken worden gemaakt en dat deze ook worden nagekomen. Ten slotte zijn er nog verbe-
terpunten op het gebied van kwaliteitsmanagement (controleren van werkzaamheid, uniforme werk-
zaamheden, meetbare resultaten en evaluaties/monitoring, voldoende kennis en professionaliteit). 
 

“Doelen zijn niet altijd helder voor iedereen. Daardoor heeft ook niet iedereen concreet voor ogen wat er van 

hem/haar verwacht wordt.” 

 

“Er wordt nu te weinig gestuurd op resultaat, er wordt veelal financieel gestuurd. Er moet meer leiding zijn op de 

werkvloer die meer gaat over de inhoud van het werk.” 
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2.5 Informatievoorziening 

Dit thema wordt door 28,1% van de medewerkers genoemd als verbeterpunt voor de organisatie. In on-
derstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 2.5 Wat kan beter binnen deze organisatie? Informatievoorziening (n=1178)  

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Interne communicatie intern, feedback, MT, OR, manage, overleg, taal; afdelin-

gen; clusters; teams; bottom; informeer. 

311 26,4 

b. Overzicht terug EN vinden; gestructureerd; moeilijk; onduidelijk; 

zoekfunctie; eenvoudiger; complex; structuur; rommelig. 

290 24,6 

c. Medium spraakwater; mail; sharepoint; schriftelijk; telefo; con-

nect; sms; intranet; nieuwsbrief; kanaal; persoonlijk. 

208 17,7 

d. Infrastructuur hardware; software; it; database; infrastructuur; system; 

schijf; archief; veilige omgeving. 

186 15,8 

e. Communicatie communic. 186 15,8 

f. Snelheid traag; sloom; late; sneller: kost EN tijd; snelheid. 144 12,2 

g. Prioriteit en visie prioriteit; aandacht; budget; visie. 65 5,5 

h. Transparantie transparant; zichtbaar; open; openbaar; openheid. 63 5,3 

i. Externe communicatie klant; extern; stakeholder; persbericht; media. 32 2,7 

j. Innovatie digitalis; ouderwets; verouderd; met de tijd mee. 28 2,4 

k. Overig  290 24,6 

 
Toelichting  
Uit de antwoorden komt naar voren dat medewerkers verbeterpunten zien wat betreft de interne com-
municatie om te voorkomen dat er losse ‘eilanden’ ontstaan. Ook hebben veel medewerkers moeite om 
informatie te vinden, vanwege een veelheid aan systemen en bestandslocaties. Zij hebben behoefte aan 
meer overzicht.  
Andere aandachtspunten zijn het medium dat gebruikt wordt voor communicatie en informatie-uitwis-
seling, de infrastructuur voor de informatievoorziening (hardware en software), de communicatie in het 
algemeen en de snelheid van informeren. Ook het gebrek aan prioriteit en visie binnen de organisatie op 
informatievoorziening en transparantie en openheid in het algemeen worden aangestipt. Tot slot signa-
leert een enkeling expliciet verbeteringen voor de externe communicatie of behoefte aan innovatie. 
 

“Ik ben 6 maanden geleden begonnen op de afdeling en merk op dat informatie (over het werk op de afdeling, 

maar ook over het functioneren van de hele organisatie) meer in the minds is dan dat het is vastgelegd in heldere 

memo’s/flyers/introductie materiaal. Het is soms moeilijk om je weg te vinden in de organisatie en in de be-

staande werkafspraken.” 

 

  



 

9 
 

2.6 Werkdruk 

Dit thema wordt door 28,1% van de medewerkers genoemd als verbeterpunt voor de organisatie. In on-
derstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 2.6 Wat kan beter binnen deze organisatie? Werkdruk (n=1367)  

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Hoge werkdruk Hoge EN druk; pressure; word EN geleefd; spuigaten; hoge 

EN werklast; ballen EN lucht; te EN druk; belasting. 

787 57,6 

b. Capaciteit Fte; personeel; beschikbare uren; overuren; meer EN men-

sen; ziek; vakantie; verloop; capaciteit; verlof; vervanging; 

bezetting; vacature; handen. 

355 26,0 

c. Prioriteiten stellen/ 

keuzes maken 

Priorite; vaststellen; nee EN zeggen; keuze EN maak. 311 22,8 

d. Planning ad EN hoc; planning; piek; tegelijk; ziekte; plannen; gepland; 

cyclus; eind EN jaar; afspraken. 

225 16,5 

e. Taakverdeling beter EN verdel; taken EN verdel; samenwerk; verantwoor-

delijkhe; kort EN lijn; ongelijk EN verde; verdeling; onevenre-

dig; afspraken. 

155 11,3 

f. Gezondheidsgevol-

gen 

burn; stress; uitval; overspannen; zit EN thuis; ziek EN door 

EN druk; word EN ziek; minder EN uren; minder EN inzet-

baar. 

68 5,0 

g. Inspelen op ontwik-

kelingen 

ontwikkelingen; veranderingen. 47 3,4 

h. Bespreekbaarheid 

werkdruk 

luister; signa; bespreek; bespreken. 38 2,8 

i. Efficiëntie  minder EN vergader; bureaucratie; veel EN vergader; lang EN 

vergader; veel EN bijeenkomst; verplicht EN bijeenkomst. 

20 1,5 

j. Te lage werkdruk mag hoger; lage werkdruk; druk erg laag. 3 0,2 

k. Overig  231 16,9 

 
Toelichting  
Uit de antwoorden blijkt dat veel medewerkers de werkdruk (te) hoog vinden. Een gebrek aan capaciteit 
wordt vaak als oorzaak aangewezen. Er wordt vaak genoemd dat de werkdruk is toegenomen, terwijl 
het aantal werknemers niet meegroeit en er juist meer verzuim en uitval is. Een deel van de medewer-
kers vindt dat er duidelijkere prioriteiten moeten komen en men ook ‘nee’ moet (kunnen) zeggen. Ook 
zijn er veel ad-hoc-klussen en pieken en dalen in de drukte en kan een betere planning soelaas bieden. 
Men denkt dat met een duidelijke taakverdeling de werkdruk evenrediger verdeeld zou zijn.  
Een klein deel van de respondenten neemt gezondheidsgevolgen van de werkdruk waar, zoals stress, 
burn-out en uitval of verminderde inzetbaarheid. Sommige medewerkers wijten de hoge werkdruk aan 
het willen inspelen op ontwikkelingen. Verder benadrukken medewerkers dat werkdruk bespreekbaar 
moet zijn en signalen serieus genomen moeten worden. Een kleine groep denkt dat de werkdruk ver-
minderd kan worden door efficiënter te werken en bijvoorbeeld minder te vergaderen. Een enkeling 
vindt dat de werkdruk laag is en wel hoger mag. 
 

“De werkdruk is hoog door onvoldoende sturing en begeleiding van de medewerkers. Goede (doelen) planning, 

begeleiding medewerkers en een juiste bezetting kan de werkdruk verlagen.” 

 

“De werklast binnen [naam Waterschap] loopt echt de spuigaten uit. (…) We krijgen opdrachten vanuit alle hoe-

ken (wat goed is) die allemaal de hoogste prioriteit hebben (dat is niet zo goed). Als we weten wat onze resulta-

ten zijn, -wat onze rollen en verantwoordelijkheden zijn, -wat onze werkvoorziening is, -wat de prioriteiten zijn, 

als we goed worden begeleid in onze ontwikkeling, als we door korte lijnen kunnen schakelen om een vraag of 

opdracht (op tijd) weg te zetten (…) dan kunnen we stijgen naar wat we verondersteld worden te zijn. Het water-

gezag van [naam gebied].” 
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2.7 Beoordeling 

Dit thema wordt door 19,2% van de medewerkers genoemd als verbeterpunt voor de organisatie. In on-
derstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 2.7 Wat kan beter binnen deze organisatie? Beoordeling (n=822) 

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Inzicht van beoordelaar 

in functioneren 

weet EN niet; geen EN idee; is EN hoogte; onvoldoende 

EN zicht; weet EN weinig; introvert; buiten EN zicht; in-

houdelijke kennis; zicht op; direct. 

182 22,1 

b. Frequentie en tussen-

tijdse feedback 

jaarlijks; per EN jaar; weinig; vaker; frequent; maande-

lijks; één EN jaar; geleden; gedurende EN jaar; periode; 

tussentijds; periodiek; feedback.  

181 22,0 

c. Beoordelingssysteem systeem; rating; methode; cyclus; pvb; beoordelingsge-

sprek; functioneringsgesprek; planningsgesprek; review. 

169 20,6 

d. Subjectiviteit en trans-

parantie 

subjecti; objecti; uniform; meetbaar; transparant; wille-

keur; criteria; duidelijk; beoordeling; regels; eerlijk; gun-

factor; onduidelijk; transparant; vaag. 

146 17,8 

e. Beloning groei; beloning; salaris; promotie; schaal; extra's; no-

mine; vergoeding; belonen; schalen. 

138 16,8 

f. Niet motiverend c; C-beoordeling; c-rating; c-score; c'; motiv; waardeer. 76 9,2 

g. Focus op prestaties competentie; kwaliteit; kennis; kunde; capaciteit; werk-

zaamhe. 

60 7,3 

h. Duidelijke doelen for-

muleren 

doel; prestatieafspra; formulier. 48 5,8 

i.  Systeem afschaffen afschaffen; stop; geen beoordeling. 32 3,9 

j. Focus op houding en 

gedrag 

gedrag; houding; attitude. 20 2,4 

k. Overig  204 24,8 

 
Toelichting 
De antwoorden laten zien dat medewerkers er niet altijd evenveel vertrouwen in hebben dat degene die 
hen beoordeelt zicht heeft op hun presteren. Vaak hebben zij het idee dat ze hiervoor te weinig direct 
samenwerken met de leidinggevende of dat de leidinggevende niet genoeg inhoudelijke kennis heeft 
om hier een goede inschatting van te kunnen maken. Ook vindt men dat de frequentie, meestal één 
keer per jaar, niet voldoende is. Sommige werknemers pleiten voor meer tussentijdse feedback. Ook 
over het beoordelingssysteem is men niet tevreden. Een deel van de medewerkers vindt de beoordelin-
gen niet objectief en transparant. Daarnaast zijn er opmerkingen over de beloning die zijn verbonden 
aan het beoordelingssysteem, zoals dat medewerkers het niet terecht vinden dat ze elkaar moeten no-
mineren voor een bonus. Ook benoemen medewerkers dat er vaak een standaard ‘C’-beoordeling wordt 
uitgedeeld, wat niet erg motiverend is. De focus op prestaties, kennis en kunde (hard skills) wordt zowel 
in positieve als in negatieve zin benoemd.  
Sommige medewerkers vinden dat er bij de beoordelingsgesprekken meer aandacht moet zijn voor het 
formuleren van duidelijke doelen. Een kleine groep vindt dat de beoordeling in zijn geheel afgeschaft 
moet worden. Ten slotte wordt de focus op houding en gedrag (soft skills)  genoemd, wederom zowel in 
positief als in negatief verband. 
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2.8 Werksfeer 

Dit thema wordt door 13,1% van de medewerkers genoemd als verbeterpunt voor de organisatie. In on-
derstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 2.8 Wat kan beter binnen deze organisatie? Werksfeer (n=560)  

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

Niveau    

Collega collega; werknemer; medewerker. 141 25,2 

Waterschap waterschap; organisatie. 69 12,3 

Team/cluster/unit team; cluster; unit; vakgebied. 61 10,9 

Afdeling afdeling; discipline; departement; buitenlocatie; district. 47 8,4 

Knelpunt    

a. Geen onderlinge feed-

back durven/kunnen ge-

ven/ontvangen 

feedback; argwaan; respect; angstcultuur; veilig; samen-

werking; eerlijk; openheid; fouten; bang; slecht; sociale 

druk; kritiek; klagen; aanspreken; cultuur; geluisterd. 

133 23,8 

b. Geen duidelijke koers/ 

onzekerheid  

koers; visie; leiderschap; prioriteiten; rust; teamleider; 

leiding; directie; transparant; open gesprek; gezamen-

lijke ambitie; organisatorische ontwikkeling; eenheid.  

93 16,6 

c. Geen betrokkenheid onpersoonlijk; betrokkenheid; ontmoeten; informeel; 

humor; vriendelijk; gezellig; concurrentie; behulpzaam; 

samenhorigheid; ontspanning; belangstelling. 

47 8,4 

d. Teamgevoel  fusie; sociale cohesie; investering; oncollegiaal; samen-

hang; zand; contacten buiten het werk; zachte kant; ei-

gen ding; verbondenheid; teamgevoel; naast het werk. 

39 7,0 

e. Communicatie communi; in gesprek; praat met mensen. 37 6,6 

f. Door werklast geen 

aandacht/gesprekjes  

werklast; pakketten; werkdruk; tegelijk; onderbezet. 32 5,7 

g. Werkomstandigheden flex; open werkplek; kantoortuin; open werkplek; stilte; 

te groot; concentratie; flexwerken. 

31 5,5 

h. Wrijvingen en irritaties  wrijving; irritatie; boosheid; wantrouwen; roddel; achter 

de rug; onderhuids; negatieve toon. 

22 3,9 

i. Overig  106 18,9 

 
Toelichting 
Medewerkers zien verbeterpunten op bepaalde niveaus in de organisatie en/of op specifieke thema’s. 
Het meest genoemd is het persoonsniveau: onderling contact met collega’s is bepalend voor de werk-
sfeer. Inhoudelijke aandachtspunten hierbij zijn het durven en kunnen geven van onderlinge feedback, 
dat daar een open en veilige sfeer voor zou moeten zijn. Sommigen wijzen op het belang van aandacht 
en een informeel gesprek (wat er bij hoge werkdruk als eerste bij inschiet) of wijten een slechte werk-
sfeer aan onderlinge wrijvingen en irritaties. Een ander niveau is het organisatieniveau. Inhoudelijk stipt 
men op dit niveau met name de (negatieve) impact van een onduidelijke koers of onzekerheid op de 
werksfeer aan. Ook genoemd zijn (het gebrek aan) communicatie en werkomstandigheden (flexwerk, de 
kantoortuin, te grote afdeling) die de werksfeer niet ten goede komen. Tot slot is er het team-/cluster-/ 
unit- en afdelingsniveau dat een rol speelt in de ervaren werksfeer. Inhoudelijke toelichtingen gaan hier-
bij over het gebrek aan onderlinge betrokkenheid of het teamgevoel dat niet wordt gefaciliteerd of 
waarin niet wordt geïnvesteerd. 
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2.9 Ontwikkelmogelijkheden 

Dit thema wordt door 12,7% van de medewerkers genoemd als verbeterpunt voor de organisatie. In on-
derstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 2.9 Wat kan beter binnen deze organisatie? Ontwikkelmogelijkheden (n=577) 

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Faciliteiten opleid; cursus; budget; leren; mogelijkheden; facilit; 

voorziening; scholing; scholen; functiehuis; opleid; trai-

ning; trainen; belonen; beloning; pbb. 

282 48,9 

b. Doorgroeien ontwikkelmogelijk; doorgroei; plafond; mobiliteit; intern 

EN kansen; junior; medior; senior; doorstro; perspecti; 

carrière; werkdruk. 

238 41,2 

c. relatie werkgever - 

werknemer 

werknemer; werkgever; manager; stimul; motive; perso-

neelszaken; pz; HRM; teamleider; papiertje; theorie; te-

genhoud; beter EN luister. 

164 28,4 

d. Intern - extern intern; extern; inhuur; ingehuur; buiten EN binnen. 64 11,1 

e. Transparantie transparant; vriendjes; vrienden; gelijk EN oorde; wille-

keur; gelijk EN behandel; niet EN duidelijk; niet EN 

openba; zonder EN vacature; voortrekken. 

50 8,7 

f. Overig  112 19,4 

 
Toelichting 
De meeste verbetersuggesties over dit thema hebben te maken met de facilitering van de ontwikkelmo-
gelijkheden. Ook gaan veel verbetersuggesties over de mogelijkheden om te kunnen doorgroeien bin-
nen de organisatie. Ook de rol die de werkgever speelt bij het motiveren, stimuleren en faciliteren wordt 
veel genoemd als aandachtspunt. In de context komt ook aan de orde, zij het minder vaak, het gebrek 
aan transparantie over doorgroeimogelijkheden en vacatures en het spanningsveld tussen interne en 
externe werving.  
 

  



 

13 
 

2.10 Mate van invloed 

Dit thema wordt door 9,9% van de medewerkers genoemd als verbeterpunt voor de organisatie. In on-
derstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 2.10 Wat kan beter binnen deze organisatie? Mate van invloed (n=390) 

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

1. Hiërarchische organisa-

tie 

luister; verantwoordelijk; laag; lager; serieus; top-down; 

signalen; hiërarchi; negeer; bovenaf; stem; betrokken; 

overleg; mening; vertrouwen; advies; invloed; leiding. 

272 69,7 

2. Benutten capaciteiten kennis EN gebruik; kennis EN benut; specialis; advies; er-

varing; kennis EN kunde; initiatie; expert; kundig; input; 

idee; inbreng; vaardighe. 

91 23,3 

3. Samenwerking en com-

municatie 

feedback; samen; communic; inform; van EN elkaar; ses-

sie; bijeenkomst; gesprek. 

49 12,6 

4. Overig  81 20,8 

 
Toelichting  
Het punt wat het meest duidelijk naar voren komt uit de antwoorden is dat men vindt dat de organisatie 
hiërarchisch is. Medewerkers hebben het gevoel dat veel beslissingen top-down worden genomen en 
dat er weinig ruimte is voor input vanaf ‘de werkvloer’. Als mensen wel signalen afgeven hebben ze vaak 
het idee dat deze genegeerd worden. Hierdoor worden de capaciteiten van medewerkers niet maximaal 
benut. Sommigen zien kansen op het gebied van communicatie en samenwerking om de mate van in-
vloed te verbeteren.  
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2.11 Inhoud werk 

Dit thema wordt door 8,9% van de medewerkers genoemd als verbeterpunt voor de organisatie. In on-
derstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 2.11 Wat kan beter binnen deze organisatie? Inhoud werk (n=363)  

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Geen adequate en dui-

delijke invulling functies/ 

sturing op prioriteiten  

duidelijk; verantw; afbake; sturen; kerntaken; effectivi-

teit; te weinig gestuurd; bezetting; ad hoc; focus ver-

dwijnt; jaarplanning; eindeloos overlegd.  

138 38,0 

b. Werk dat niet past/be-

valt 

administratie; talenten; kwaliteiten; bureaucrat; capaci-

teiten; niet passend; weinig voldoening; doe nu vrijwel 

niets; scheef; materiedeskundige; beter verdeeld. 

58 16,0 

c. Kennisbehoud/-beheer  systeemkennis; inhuren; afhankelijk van derden; uitbe-

steden; fragmentatie; meer kwaliteit; kennis in huis; 

praktijk kennis verloren; centraal; kennismanagement. 

37 10,2 

d. Uitdaging routine; uitgekleed; uitdag; saai; interessant; werkerva-

ring; achtergrond; few possibilities; kans krijgen; innova-

tieve dingen; opleidingen. 

32 8,8 

e. Variatie variatie; eentonig; breder; eenzijdig; integra; hokjes; on-

zeker; waterschap breed; allround; combineren functies. 

21 5,8 

f. Zelfstandigheid meer vrijheid; topdown; eigenaarschap; schijven; mou-

wen; te veel regels; controle te geven; zelfstandig; out-

put; over het hek; beheerder; let go. 

17 4,7 

g. Randvoorwaarden traag; geregistreerd; data management; ictomgeving; 

duurzamer; mobiele hogedrukspuit; niet juist geregi-

streerd; systemen verouderd; vulvelden; automatisering. 

12 3,3 

h. Veranderingen buitendienst; stop continuous change. 2 0,6 

i. Overig  71 19,6 

 
Toelichting 
Uit de antwoorden van medewerkers blijkt een behoefte aan een duidelijkere en adequatere invulling 
van functies met daarbij sturing op prioriteiten; sommigen merken in dit verband op dat de inhoud van 
het werk op de achtergrond raakt door veel tijdsbesteding aan het proces. Medewerkers geven verder 
aan dat het werk hun niet (meer) bevalt of niet meer past bij hun competenties. Ze verwijzen hierbij 
soms specifiek naar de hoge administratieve last of gedwongen bijleren. Een aantal maakt zich zorgen 
over kennisbehoud/-beheer in de organisatie, daar ligt wat hen betreft een verbeterpunt. Andere verbe-
terpunten hebben te maken met het gebrek aan uitdaging, aan variatie en/of aan zelfstandigheid in de 
functie en soms ook de onzekerheid of het werk in de toekomst gevarieerd blijft. Een enkeling verwijst 
naar randvoorwaarden die de inhoud van hun werk negatief beïnvloeden. Denk aan verouderde gereed-
schappen, installaties die niet juist geregistreerd zijn, ict-processen die niet op orde zijn of de continue 
verandering in de organisatie. 
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2.12 Zelfstandig werken 

Dit thema wordt door 3,5% van de medewerkers genoemd als verbeterpunt voor de organisatie. In on-
derstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 2.12 Wat kan beter binnen deze organisatie? Zelfstandig werken (n=141) 

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

1. Zelfstandig zelfstandig; motive; motiva; effici; effecti; intrinsiek; au-

tono; samenwerk; afstemm; collega; visie; resulta. 

50 35,5 

2. Verantwoordelijkheid verantwoordelijk; verantwoording; verantwoordelijk-

heidsgevoel; betrokken; inzet; prestatie EN afspraken; 

teamleider; eigenaar; volwassen; zelfstur. 

40 28,4 

3. Vrijheid, ruimte vrijheid; initiati EN nemen; eigen EN werk; dag EN indel; 

agenda EN indel; flexibel EN werk; zelf EN besliss; stur 

EN output; keurslijf; balans EN werk EN privé; ruimte. 

30 21,3 

4. Vertrouwen vertrouwen; serieus; management EN vertrouw; supervi-

sor EN vertrouw; leidinggevend EN vertrouw; zelfver-

trouwen; werkgever  EN vertrouw. 

14 9,9 

5. Faciliteiten rust EN werk; kantoor EN tuin; werkplek; flex EN plek; 

thuis EN werk. 

10 7,1 

6. Overig  43 30,5 

 
Toelichting 
Op dit thema worden maar weinig verbetersuggesties gedaan. Het vaakst komen de ervaren zelfstandig-
heid, vrijheid en ruimte bij het verrichten van het werk aan de orde. Incidenteel worden er verbetersug-
gesties gedaan over de geboden faciliteiten, met name de werkplekken op kantoor en thuis.  
 

2.13 Anders 

Dit thema wordt door 15,5% van de medewerkers genoemd als verbeterpunt voor de organisatie.  
 
De antwoorden onder deze categorie hebben voor het overgrote deel overlap met bestaande antwoord-
categorien en voegen dus niets toe aan wat al beschreven staat in de paragrafen 2.1 tot en met 2.12. 
Nieuwe informatie is dat medewerkers klachten inbrengen over de fysieke werkruimte. Denk aan een 
gebrek aan soorten werkplekken (vergaderruimtes en stille werkplekken). En verder ook dat een enke-
ling specifieke wensen opschrijft over het langzaam kunnen afbouwen van werkactiviteiten of het 
zwaardere werk kunnen doorgeven aan jongere werknemers.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Aantrekkelijke  
kanten van  
organisaties 
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3.1 Inhoud werk 

Dit thema wordt door 56,9% van de medewerkers genoemd als aantrekkelijk punt van de organisatie. In 
onderstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers.  
 
Tabel 3.1 Wat vind je het meest aantrekkelijk binnen deze organisatie? Inhoud werk (n=2470) 

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. De variatie afwisselend; afwisseling; gevarieerd; variatie; divers; ie-

dere dag wat anders; elke dag wat anders; veelzijdig-

heid; verschillende. 

803 32,5 

b. Werk dat past passend EN expertise; passend EN interesse; passend EN 

talenten; passend EN kwaliteiten; talent; inhoud; erva-

ringskennis; werk past bij mij; interesses; past. 

770 31,2 

c. De uitdaging(en) uitdagend; uitdaging; oplossingen vinden; innovatie; in-

noveren; veranderen; verandering; nooit saai; innova-

tieve; leren; kansen; ontwikkelen; uitgedaagd; complex. 

525 21,3 

d. Geeft energie energie; satisfaction; beautiful; passion; voorkeuren; 

hobby; wensen; plezier; passie; doen wat je leuk vindt; 

boeiend; enthousiast; altijd al wilde. 

410 16,6 

e. Het maatschappelijk 

belang 

maatschappelijk belang; werk EN toe doet; milieu; ge-

meenschapsgeld; sociaal belang; ontwikkelingen; omge-

ving; nuttig; natuurliefde; toekomst; maatschappij. 

373 15,1 

f. De zelfstandigheid vrijheid; beslissingen nemen; zelfstandig; verantwoorde-

lijkheid nemen; eigen manier; zelf opgepakt; zelf indelen; 

zelf aansturend; klein team; autonomie. 

198 8,0 

g. Overig  482 19,5 

 
Toelichting 
Medewerkers vinden de inhoud van hun werk binnen hun organisatie met name aantrekkelijk omdat de 
variatie hen aanspreekt; omdat het past bij hun kwaliteiten (kennis, ervaring, achtergrond, interesses) 
en/of vanwege de uitdagingen in hun werk. Verder geven medewerkers als reden dat de werkinhoud 
hun energie geeft: ze hebben plezier in hun werk. Ook spreekt het aan dat het werk is dat ertoe doet: 
het is maatschappelijk van belang.  
 

“Geen dag is hetzelfde! Het werk is heel divers.” 

 

“Ik kan mijn kennis en ervaring volledig inzetten in het werk en de projecten die ik onder handen heb, en ik zie dat 

ik hierdoor waarde toevoeg aan de organisatie.” 

 

“De vrijheid, het buiten zijn en het bijdragen aan de veiligheid zijn wat mij erg in mijn beroep trekt.” 

 

  

3 Aantrekkelijke kanten van organisaties  
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3.2 Maatschappelijk belang 

Dit thema wordt door 51,5% van de medewerkers genoemd als aantrekkelijk punt van de organisatie. In 
onderstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 

Tabel 3.2 Wat vind je het meest aantrekkelijk binnen deze organisatie? Maatschappelijk belang (n=2345) 

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percentage 

(%)  

a. Klimaat, samenleving klimaat; milieu; samenleving; maatschappij; sociaal; be-

lang; sociale taak; society; wereld; hele gemeenschap; 

openbare ruimte; environment; maatschappij; iedereen. 

1306 55,7 

b. Zinvol werk doel; zinvol; verantwoord; bijdrage; relevant; motiveert; 

nuttig; betekenis; toekomst; helpen; impact; doet er 

echt toe; zichtbaarheid; drijfveer; nut. 

1196 51,0 

c. Veiligheid veilig; hygiëne; voeten; schoon; leven; clean; feet; water; 

safe; bestaan; delta; zeeniveau; live; indispensable; sea 

level; drainage; noodzaak. 

1142 48,7 

d. Directe omgeving landbouw; omgeving; regio; gebied; compostie; fries-

land; fryslan; brabant; schelde; holland; rayon; provincie; 

limburg; gemeenschap; wetterskip. 

410 17,5 

e. Overig  224 9,6 

 
Toelichting 
Medewerkers die het maatschappelijk belang aantrekkelijk vinden aan de inhoud van hun werk noemen 
het grotere plaatje (de samenleving, de maatschappij, de wereld) en/of specifiek de directe omgeving 
(de regio, het gebied) die baat heeft bij het werk dat men doet. De aantrekkelijkheid van het maatschap-
pelijk belang zit erin dat hun werk zinvol is, zichtbaar ertoe doet. Het zorgt voor veilig wonen en leven. 
 

“Het besef dat je iets voor de samenleving doet, maakt het werk waardevoller.” 

 

“Het waterschap staat ergens voor! Mooi om uit te leggen op verjaardagen.” 

 

“Werken aan veiligheid en een betere leefomgeving, wie wil dat nou niet.” 
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3.3 Zelfstandig werken 

Dit thema wordt door 50,6% van de medewerkers genoemd als aantrekkelijk punt van de organisatie. In 
onderstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 3.3 Wat vind je het meest aantrekkelijk binnen deze organisatie? Zelfstandig werken (n=2015) 

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Vrijheid, ruimte vrijheid; initiati; dag EN indel; flexibel; zelf EN plannen; 

afhankelijk; regie; priorite; ruimte; eigen keuze; ruimte 

EN creativiteit; ruimte EN uitdagend; belemmer. 

915 45,4 

b. Zelfstandig zelfstandig; motive; motiva; effici; effecti; intrinsiek; au-

tono; samenwerk; afstemm; collega; visie; resulta. 

669 33,2 

c. Verantwoordelijkheid verantwoord; voel EN mijn werk; uitdaging; betrokken; 

inzet; laag EN organisatie; prestatie EN afspraken; eige-

naar; volwassen; zelfstur. 

386 19,2 

d. Vertrouwen vertrouwen; serieus; management EN vertrouw; supervi-

sor EN vertrouw; leidinggevend EN vertrouw; zelfver-

trouwen; werkgever  EN vertrouw. 

181 9,0 

e. Faciliteiten rust EN werk; kantoor EN tuin; werkplek; flex EN plek; 

thuis EN werk. 

73 3,6 

f. Overig  511 25,4 

 
Toelichting 
Wat betreft het zelfstandig werken gaan veruit de meeste opmerkingen over de ervaren vrijheid, ruimte 
en zelfstandigheid bij het verrichten van het werk. Men voelt zich betrokken bij en verantwoordelijk 
voor de eigen taken en ervaart eigenaarschap (‘mijn werk’). Daarbij passen (wat minder vaak ge-
noemde) opmerkingen waaruit blijkt dat zij het vertrouwen menen te genieten van hun management.  
 

“Ik krijg veel vrijheid om mijn werkzaamheden op de plek en tijd waar ik het wil uit te voeren en mag zelf bepalen 

HOE ik het doe.” 

 

“Ik denk dat het belangrijk is om de ruimte en het vertrouwen te hebben om mijn werk zelfstandig te kunnen 

plannen en uit te voeren. Het geeft een gevoel van vrijheid en stimuleert initiatief en persoonlijke ontwikkeling.” 
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3.4 Balans werk privé 

Dit thema wordt door 48,8% van de medewerkers genoemd als aantrekkelijk punt van de organisatie. In 
onderstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 3.4 Wat vind je het meest aantrekkelijk binnen deze organisatie? Balans werk privé (n=2084) 

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Werk en privé goed te 

balanceren 

balans; combineren; werk EN gezin; hobby; vrije tijd; ver-

lof; privé; kind; familie; evenwicht; mantelzorg; mogelijk 

EN balans; privé EN leven; scheiden; thuissituatie. 

1135 54,5 

b. Flexibele werktijden  werktijden; kloksysteem; flexibel te werken; flexibele 

werkomgeving; indelen EN tijd; werkuren; rooster; onaf-

hankelijk EN tijd; flexibel EN uren; flextijd; flexwerk. 

556 26,7 

c. Mogelijkheid tot thuis-

werken of elders 

thuiswerken; telewerken; thuis EN werken; plek; plaats; 

andere EN plaats; onafhankelijk EN plaats; ruimte EN 

thuis; thuis. 

512 24,6 

d. Zelfstandigheid in inde-

len taken en budget 

zelfstandig; indelen EN werkzaamheden; plannen; vrij-

heid; organiseren; in EN delen; bepalen; verantwoorde-

lijkheid; agenda. 

426 20,4 

e. Positief gevoel door 

balans en flexibiliteit 

arbeidsvreugde; blij; prettig; tevreden; aangenaam; ge-

zond; uitstekend; voel EN goed; energie; plezier. 

212 10,2 

f. Mogelijkheden d.m.v. 

overleg met collega's/lei-

dinggevenden 

overleg; overleg EN mogelijk; begrip; afstem; begrip EN 

mogelijk; omstandigheden; rekening; mogelijk EN ruil; 

werkgever; collegae; bespreekbaar. 

195 9,4 

g. Overig  333 16,0 

 
Toelichting 
Medewerkers geven in het algemeen aan dat ze tevreden zijn over de balans werk en privé. Belangrijke 
elementen zijn flexibele werktijden (de vrijheid om de eigen agenda te beheren); de mogelijkheid tot 
thuiswerken en de zelfstandigheid in het indelen van taken en budget. Medewerkers zeggen zich gezond 
en gelukkig te voelen door de goede balans tussen werk en privé en waarderen ook de mogelijkheden 
die er zijn om werk en privé te combineren door overleg met collega’s/leidinggevenden hierover. 
 

“Ik heb twee jonge kinderen en het is goed mogelijk om mijn werk hiermee te combineren.” 

 

“Er is veel ruimte om je werk en privé flexibel naast elkaar/door elkaar heen te plannen.” 

 

“We moeten langer blijven werken en dit is alleen gezond om te ondersteunen als de balans werk privé goed is.” 
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3.5 Werksfeer 

Dit thema wordt door 41,0% van de medewerkers genoemd als aantrekkelijk punt van de organisatie. In 
onderstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 3.5 Wat vind je het meest aantrekkelijk binnen deze organisatie? Werksfeer (n=2015) 

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Collegiaal collegiaal; helpen; ondersteunen; gesprek; collega; team; 

afdeling; behulpzaam; collegialiteit; helpt; sociaal; colle-

giale; minder gaat; stapje extra. 

925 52,1 

b. Informele sfeer informeel; informele; hecht; famili; gemoedelijk; humor; 

goed EN sfeer; lach; groep; vriendelijk; gezellig; grap; 

bad; aandacht; opschieten; laagdrempelig; open; posi-

tief. 

867 48,8 

c. Verhoogt/is de basis 

voor productiviteit/resul-

taat/ontwikkelen 

productiviteit; efficiency; resultaat; prestaties; goed ma-

ken; samenwerking; automatisch; belangrijk; presteren; 

bepalend voor alles; voorwaarde; voedingsbodem. 

373 21,0 

d. Welzijn, werkplezier welzijn; werkvreugde; plezier; vitaal; gemoed; ontspan-

nen; aangenaam; fun; matters; geniet; leiding; enthousi-

asme; passie; fluiten; saamhorigheidslunch. 

188 10,6 

e. Veilig veilig; gemak; jezelf; mezelf; wie ik ben; huid; gewaar-

deerd; waardering; respect; eerlijk; zichzelf zijn; comfor-

tabel; thuis; themselve; bang; buitengesloten; welkom. 

165 9,3 

f. Feedback (soms ook ge-

noemd als verbeterpunt 

binnen gezellige sfeer) 

feedback. 10 0,6 

g. Overig  227 12,8 

 
Toelichting 
Aantrekkelijk aan de werksfeer vinden medewerkers de collegialiteit en de informele sfeer. Verder noe-
men ze in hun toelichting dat een goede werksfeer ook bijdraagt aan de productiviteit. Daarnaast be-
stempelen medewerkers de werksfeer als aantrekkelijk wanneer ze fluitend naar hun werk gaan, als 
werk hun passie is (werkplezier) en ze op het werk zichzelf mogen zijn (veilig voelen) en/of als er ruimte 
is om elkaar feedback te geven. 
 

“Het is vriendelijk en behulpzaam. Dat werkt mooi en ik voel me gesteund.” 

 

“Een goede werksfeer is de basis om je werk goed te doen, en goed te blijven doen.” 

 

“De werkcultuur bij het waterschap is een open en eerlijke cultuur, waardoor ik volledig mezelf kan zijn.” 
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3.6 Arbeidsvoorwaarden 

Dit thema wordt door 33,0% van de medewerkers genoemd als aantrekkelijk punt van de organisatie. In 
onderstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 3.6 Wat vind je het meest aantrekkelijk binnen deze organisatie? Arbeidsvoorwaarden (n=1267) 

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Secundaire arbeids-

voorwaarden 

PBB; IKB; laptop; telefoon; TPOW; thuis EN werk; auto; 

fiets; werkplek; training; studie; opleiding; verlof; uren 

EN sparen; secundair; pensioen; werktijd; ICT; vergoe-

ding. 

562 44,4 

b. Goede arbeidsvoor-

waarden 

voorwaarden; omstandigheden. 423 33,4 

c. Beloning salaris; beloning; loon; compensatie. 231 18,2 

d. Flexibiliteit flexib; vrijheid. 222 17,5 

e. Goed geregeld geregeld; duidelijk; eenvoudig; overzichtelijk; makkelijk. 160 12,6 

f. Werk-privé balans balans; privé; prive; vrije EN tijd; evenwicht; balance. 80 6,3 

g. Primaire arbeidsvoor-

waarden 

cao; primair; werkweek; primair EN voorwaarde. 73 5,8 

h. Overig  262 20,7 

 
Toelichting  
Uit veel antwoorden blijkt dat medewerkers tevreden zijn met de secundaire arbeidsvoorwaarden 
(werkplek, apparatuur, reisregelingen, opleidingsmogelijkheden, verlof- en overwerkregelingen). Daar-
naast was een groot deel van de antwoorden in het algemeen positief over de arbeidsvoorwaarden. 
Verder gingen antwoorden specifiek in op beloning, de flexibiliteit (wat betreft tijden en locatie), dat al-
les goed geregeld en duidelijk is, de goede balans tussen werk en privé en de primaire arbeidsvoorwaar-
den. 
 

“We hebben een goed pakket secundaire arbeidsomstandigheden. Het is belangrijk dat dit hetzelfde blijft, want 

het personeelstekort geeft de markt ook meer en betere voorwaarden.” 

 

“Je kunt je werkuren zelf organiseren. Studiemogelijkheden zijn enorm, je kunt ook thuis werken. Het water-

schap is gewoon een zeer sociale werkgever.” 
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3.7 Ontwikkelmogelijkheden 

Dit thema wordt door 22,1% van de medewerkers genoemd als aantrekkelijk punt van de organisatie. In 
onderstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 3.7 Wat vind je het meest aantrekkelijk binnen deze organisatie? Ontwikkelmogelijkheden (n=983) 

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Randvoorwaarden budget; opleiding; ruimte EN ontwikkeling; beschikbaar 

EN gesteld; aangeboden; aanbod; cursus; capaciteit; mo-

gelijkhe; training; groeikans; ruimte EN bieden; beleid. 

522 53,1 

b. Eigen motivatie zelf EN ontwikkel; zelf EN verbeteren; drijfveren; door-

groei; leren; ik EN leer; beweging; persoonlijke groei; je 

EN motivatie; ik EN groei; zelf EN uitdag; ontwikkel. 

352 35,8 

c. Gestimuleerd worden leidinggevende; werkgever; steun; gestimuleerd; stimu-

lans; uitdagen; aanmoedig; aangemoedigd; van EN el-

kaar EN leren; facilite; verander EN maatschappij. 

233 23,7 

d. Pbb pbb; persoonlijk EN budget. 57 5,8 

e. Overig  253 25,7 

 
Toelichting  
Waar het de eigen ontwikkelingsmogelijkheden betreft, springt in het oog dat de meeste opmerkingen 
over de randvoorwaarden gaan. Men is over het algemeen positief over de geboden mogelijkheden om 
aan de eigen ontwikkeling te werken en refereert aan de beschikbare budgetten (waaronder pbb), de 
opleidings- en trainingsmogelijkheden en het daaraan ten grondslag liggende beleid. Ook leeft – getuige 
de antwoorden – onder veel medewerkers een sterke wens om zelf professioneel te groeien; men toont 
zich ambitieus, gedreven en gemotiveerd. Iets minder vaak wordt in de antwoorden verwezen naar de 
stimulerende rol die de werkgever speelt of kan spelen bij de eigen ontwikkeling.   
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3.8 Samenwerking 

Dit thema wordt door 18,1% van de medewerkers genoemd als aantrekkelijk punt van de organisatie. In 
onderstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 3.8 Wat vind je het meest aantrekkelijk binnen deze organisatie? Samenwerking (n=756) 

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Samenwerking – bele-

ving 

fijn; prettig; goed; leuk; good; fun; toegankelijk; open 

cultuur; korte lijn; aangenaam; motiv; trots; belangrijk; 

collegia; interessant; leerza; sfeer. 

357 47,2 

b. Samenwerken – intern intern; intern EN project; disciplin; collega; kennis EN de-

len; team; afdeling; binnen de organisatie;  elkaar EN 

makkelijk; elkaar EN goed; informeren.  

350 46,3 

c. Samenwerking - resul-

taten 

resulta; goed EN result; bereik; behalen; bereik EN col-

lega; uitkomst; samenwerk EN belangrijk; samenwerk EN 

result; realisa; bijdra; prestatie. 

210 27,8 

d. Samenwerken - extern extern; buiten EN bedrijf; buiten EN organisatie; extern 

EN project; stakeholder; partij; stakeholder; andere or-

ganisaties; samenwerk EN extern. 

87 11,5 

e. Overig  160 21,2 

 
Toelichting 
Opmerkingen over samenwerking gaan vooral over de prettige ervaringen hiermee binnen de organisa-
tie én buiten de organisatie. Men vindt het delen van kennis onder collega’s fijn en motiverend, bijvoor-
beeld omdat het interessant is om kennis uit te wisselen tussen verschillende vakgebieden en discipli-
nes. Ook wordt vaak opgemerkt dat medewerkers goede resultaten zien als gevolg van samenwerking.  
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3.9 Mate van invloed 

Dit thema wordt door 8,2% van de medewerkers genoemd als aantrekkelijk punt van de organisatie. In 
onderstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 3.9 Wat vind je het meest aantrekkelijk binnen deze organisatie? Mate van invloed (n=348) 

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Verschil kunnen maken verschil EN maken; maak EN verschil; toe EN doet; ef-

fect; mogelijk EN invloed; ruimte; vrij; eigenaar; initiatie; 

idee; impact; expert; sturen; kennis; ervaring; bevoegd. 

176 50,6 

b. Gehoord zijn mening; serieus; luister; gehoord; contact; management; 

bestuur; directie; advies; idee; mee EN denken; mee EN 

praten; dialoog; steun; respect; leider; open; betrokken. 

117 33,6 

c. Voldoening waardeer; tevreden; energie; voel EN goed; blij; toe EN 

doe; voldoening; waarde; waardeer; prettig; beloning; 

vreugde; nuttig; passie; zeggenschap; autonomie. 

87 25,0 

d. Overig  86 24,7 

 
Toelichting 
Medewerkers hebben het gevoel dat ze met hun kennis en ervaring echt verschil kunnen maken. Men is 
blij dat het bestuur oor heeft voor hun ideeën en voelt zich gehoord. Het hebben van invloed levert vol-
doening op en vergroot het werkplezier. 
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3.10 Resultaatgerichtheid 

Dit thema wordt door 7,6% van de medewerkers genoemd als aantrekkelijk punt van de organisatie. In 
onderstaande tabel de uitwerking van de open antwoorden door deze medewerkers. 
 
Tabel 3.10 Wat vind je het meest aantrekkelijk binnen deze organisatie? Resultaatgerichtheid (n=305) 

Subcategorieën Voorbeelden van labels Aantal Percen-

tage (%)  

a. Voldoening goed EN voel; voldoening; tevreden; blij; plezier; leuk; 

mooi; prettig; energie; zinvol; nuttig; toe EN doe; satis-

faction; drijfveer; maatschap; relevant; zichtbaar. 

124 40,7 

b. Concrete doelstellin-

gen 

duidelijk; deadlines; concreet; doel; doelstelling; be-

noem; resultaat; helder; focus; SMART; prestatie; taak; 

taken; visie; streven; streef. 

114 37,4 

c. Positieve resultaten goed EN resulta; beter; beloning; opknap; voltooi; doel 

EN bereik; doel EN beha; oplos. 

71 23,3 

d. Afspraken maken/na-

komen 

afspra; afgesproken; afspre; leveren; realise; voldoen. 24 7,9 

e. Samenwerking samen; team; afdeling; gezamenlijk; feedback; verant-

woord. 

29 9,5 

f. Overig  71 23,3 

 
Toelichting 
Uit de antwoorden van medewerkers blijkt dat resultaatgericht werken en vooral het behalen van doe-
len veel voldoening oplevert; men krijgt er energie van. Veel medewerkers waarderen het dat er duide-
lijke/concrete doelstellingen zijn. Medewerkers vinden het fijn dat resultaatgericht werken leidt tot po-
sitieve resultaten. Daarnaast noemt nog een aantal personen dat het maken en nakomen van afspraken 
goed gaat en dat het fijn is om in een team gezamenlijk naar een doel toe te werken. 
 

3.11 Anders 

Dit thema wordt door 2,3% van de medewerkers genoemd als verbeterpunt voor de organisatie.  
 
De antwoorden onder deze categorie hebben voor het overgrote deel overlap met bestaande antwoord-
categorieën en voegen dus niets toe op wat al beschreven staat in de paragrafen 3.1 tot en met 3.10. 
Nieuwe informatie is dat medewerkers zich waarderend uitspreken over de fijne/mooie werkomgeving. 
Ze vinden bijvoorbeeld de fysieke omgeving rond het kantoor mooi groen, waardoor ze graag met de 
fiets komen en wandelen in de lunchpauze. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Conclusie 
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4.1 Handvatten: verbeterpunten voor organisaties in de Waterschappen 

Een woord vooraf 
De sector kan met dit rapport aan de slag door te investeren in de geconstateerde verbeterpunten en de 

aantrekkelijke punten verder te benutten. Let wel: dit met aandacht voor de relatieve omvang van deze 

punten (zie tabel 1.1) en de verschillen tussen organisaties. 

Een dominant overkoepelend thema 
Thema’s die door medewerkers in de sector waterschappen vaak zijn genoemd als verbeterpunt en wei-
nig als sterk punt zijn2: 

• samenwerking; 

• beloning; 

• leiderschap; 

• resultaatgerichtheid; 

• informatievoorziening; 

• werkdruk. 
 
Een belangrijk dominant overkoepelend thema blijkt leiderschap. Bij meerdere van de genoemde verbe-
terpunten wordt door medewerkers in de open antwoorden een relatie gelegd met de wijze van leider-
schap.  Als verbetering van leiderschap wordt opgepakt als speerpunt in organisaties binnen de sector, 
dan kan dit in potentie een positieve impact op de werkbeleving van medewerkers hebben. Denk aan de 
behoefte van medewerkers aan sturing op prioriteiten, heldere en transparante communicatie, meer 
betrokkenheid en waardering richting medewerkers en adequaat kennisbeheer. Dit zijn allemaal issues 
waarbij leiderschap cruciaal is. 
 
Meer concreet zijn dit per thema de belangrijkste issues: 

• Bij samenwerking missen medewerkers met name efficiënt integraal samenwerken, heldere com-
municatie en kennisbeheer. Typisch zaken die goed leiderschap vereisen. Ook wordt leiderschap ex-
pliciet genoemd: men heeft behoefte aan een centraal aanspreekpunt en/of sturing op prioriteiten. 
 

• Bij beloning zien medewerkers verbeterpunten vergeleken met de markt, maar ook vergeleken met 
vergelijkbare functies bij andere waterschappen. Medewerkers roeren zich over ruimte voor extra 
beloning bij ontwikkeling binnen functies. Ook hier is leiderschap een thema: willekeur in het toe-
kennen van beloningen door leidinggevenden wordt als knelpunt gezien en men spreekt zich uit over 
het belang van het uiten van waardering door leidinggevenden in het algemeen. 

 

• Onder het thema leiderschap noemen medewerkers met name dat ze behoefte hebben aan een dui-
delijke visie en strategie; aan leidinggevenden die beslissingen (durven) nemen en prioriteiten stel-
len; aan managers die betrokken zijn en aan meer transparantie en duidelijkheid. 

 

• Bij resultaatgerichtheid gaat het met name om concrete doelstellingen, efficiëntie en leiderschap en 
duidelijke communicatie vanuit het bestuur om resultaatgerichter te werk te kunnen gaan. 
 

• Bij informatievoorziening zien medewerkers met name verbeterpunten in de interne communicatie 
om te voorkomen dat er losse eilanden ontstaan en hebben ze behoefte aan meer overzicht: mede-
werkers hebben moeite om informatie te vinden vanwege een veelheid aan systemen en bestandslo-
caties. 
 

• Bij werkdruk geven veel medewerkers aan een (te) hoge werkdruk te ervaren. Een gebrek aan capa-
citeit wordt vaak als oorzaak aangewezen. Medewerkers vinden dat er meer prioriteiten moeten ko-
men en dat men ook ‘nee’ moet kunnen zeggen. 

 
2 De thema’s staan hier opgesomd in de volgorde van de top 6 aan verbeterpunten (zie tabel 1.1). Meer specifiek:  samenwerking 
en resultaatgerichtheid zijn vaak genoemd als verbeterpunt en weinig als sterk punt; thema beloning idem, maar hierover lopen 
de opvattingen onder medewerkers sterker uiteen; daarnaast zijn er verbeterpunten die veel worden genoemd waarvoor geen 
vergelijkbaar item is in vraag 14: leiderschap, informatievoorziening en werkdruk. 

4 Conclusie 
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4.2 Aantrekkelijke kanten van organisaties in de Waterschappen 

Thema’s die door medewerkers in de sector waterschappen vaak zijn genoemd als sterk punt en weinig 
als verbeterpunt zijn: 

• inhoud werk; 

• maatschappelijk belang; 

• zelfstandig werken; 

• balans werk-privé; 

• werksfeer; 

• arbeidsvoorwaarden. 
 
Medewerkers vinden het met name aantrekkelijk om te werken in hun organisatie vanwege de variatie 
in hun werk (elke dag wat anders) en de combinatie van stabiliteit (werk dat past bij hun vaardigheden) 
en uitdaging. Daarnaast is het nut voor de samenleving (veilig wonen en leven) tastbaar in hun werk en 
waardeert men de organisatie als een heel sociale werkgever (goede secundaire arbeidsvoorwaarden, 
een goede balans werk-privé, facilitering van zelfstandig werken en een fijne werksfeer). 
 
Meer in detail per thema: het aantrekkelijkst binnen hun organisatie vinden medewerkers:  

• ... de inhoud van hun werk, en dan met name de variatie in en de uitdagingen van hun werk en om-
dat het goed aansluit bij hun kwaliteiten en interesses. 
 

• ... het maatschappelijk belang van hun werk, en dan vooral de samenleving die baat heeft bij het 
werk dat men doet. Aantrekkelijk is dat hun werk zinvol is, zichtbaar ertoe doet. Het zorgt voor veilig 
wonen en leven. 
 

• ... het zelfstandig werken en dan vooral de ervaren vrijheid, ruimte en zelfstandigheid. Men voelt 
zich betrokken bij en verantwoordelijk voor de eigen taken en ervaart eigenaarschap (‘mijn werk’). 
 

• ... de balans werk-privé: omdat beide goed te combineren zijn. Men roemt met name de flexibele 
werktijden, de mogelijkheid tot thuiswerken en de zelfstandigheid binnen functies. 
 

• ... de werksfeer: veel medewerkers benoemen de collegialiteit en de informele sfeer en een deel 
geeft expliciet aan dat zo’n sfeer de basis is voor (of verhogend werkt voor) de productiviteit. 
 

• ... de arbeidsvoorwaarden en dan met name de secundaire arbeidsvoorwaarden. Medewerkers 
kwalificeren de waterschappen in dit verband als een heel sociale werkgever. Een groot deel van de 
antwoorden is ook in het algemeen positief over de arbeidsvoorwaarden. 

 

4.3 Benutten van de resultaten 

De sector kan op verschillende niveaus aan de slag met de resultaten van dit rapport. Op sectoraal ni-
veau kan uitwisseling plaatsvinden over de vormgeving van adequaat en goed leiderschap (op verschil-
lende niveaus in de organisatie). Ook kan de sector, nu bekend is wat medewerkers aantrekkelijk vinden 
aan organisaties, onderbouwd en gericht haar arbeidsmarktcommunicatie vormgeven. 
 
Op organisatieniveau kunnen organisaties de resultaten van dit rapport leggen langs wat er verder 
speelt binnen hun eigen organisatie en zo prioriteren welk thema ze als eerste oppakken, met daarbij als 
rode draad een verbeterde invulling van (adequaat) leiderschap. Een aanzet daarvoor kan worden ge-
maakt door met behulp van de subcategorieën en de labels die in de tabellen zijn gepresenteerd, de 
open antwoorden van de eigen organisatie te analyseren. Verder kunnen organisaties de informatie 
over wat medewerkers aantrekkelijk vinden binnen de eigen organisatie actief benutten voor werving 
van nieuw personeel. 
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