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Inleiding
In dit rapport presenteren wij de resultaten van het secto-
raal medewerkersonderzoek 2021 in de sector water-
schappen. Een onderzoek uitgevoerd door InternetSpiegel 
en Effectory in opdracht van A&O fonds Waterschappen.

Respons 69 procent
Van de 35 organisaties in de sector namen 29 organisaties deel aan deze 
editie van het onderzoek. Alle 13.575 medewerkers binnen deze organisaties, 
95 procent van het totaal aantal medewerkers in de sector, ontvingen in het 
najaar van 2021 een uitnodiging voor het invullen van de online vragen-
lijst. Deze bestond uit 58 vragen. Uiteindelijk vulden 9.389 medewerkers de 
vragenlijst in, een respons van 69 procent. Zie bijlage 1 voor een toelichting 
van de onderzoeksopzet.  

Impact coronapandemie
De vorige editie van het sectoraal medewerkersonderzoek vond plaats in 
november 2019, enkele maanden voor het uitbreken van de coronapande-
mie. Vergelijking van de resultaten van het medewerkersonderzoek 2021 
met het onderzoek uit 2019 geeft een goed beeld van de impact die de 
coronapandemie heeft gehad op de werkbeleving van medewerkers in de 
sector waterschappen. Op verzoek van sociale partners zijn aan deze editie 
van de vragenlijst ook een aantal vragen opgenomen over thuiswerken. 

Presentatie resultaten
In dit raport presenteren wij per thema de resultaten op sectorniveau. Hierbij 
maken we een vergelijking met de resultaten van het sectoraal medewer-
kersonderzoek 2019 en met de externe benchmark Openbaar Bestuur & 
Veiligheid (verder genoemd benchmark ‘Overheid’). Gelet op de verschuiving 
in leeftijdsgroepen binnen de sector, onder andere door een toename van het 
aantal jongeren, beschrijven wij per thema ook opvallende resultaten tussen 
leeftijdsgroepen. Ook doen wij dit voor verschillen tussen medewerkers in 
relatie tot het aantal uren dat men thuiswerkt. 

Arbeidsmarktprofilering en beleidsontwikkeling
De resultaten van dit sectoraal medewerkersonderzoek geven de ‘buitenwe-
reld’ een goed beeld over werken voor waterschappen. Hiermee levert het 
een bijdrage aan de arbeidsmarktprofilering van de sector. Daarnaast biedt 
het onderzoek zowel individuele organisaties, sectororganisaties als cao-par-
tijen handvatten en inspiratie voor het verder werken aan goed werkgever- 
en werknemerschap. 
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Resultaten
1. Hoe lees je de resultaten?
1. Gesloten vragen
De meeste vragen zijn geformuleerd als stellingen met als antwoordmo-
gelijkheid een vijfpuntschaal van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee 
oneens’. De antwoorden op elke vraag zijn voor de leesbaarheid vertaald 
naar gemiddelde scores. Negatief geformuleerde stellingen zijn omgepoold 
zodat in zijn algemeenheid geldt: hoe hoger de score hoe positiever de inter-
pretatie. Een aantal overige vragen is uitgedrukt in percentage van het aantal 
medewerkers. 

 Helemaal mee eens

  Mee eens

   Niet mee eens/Niet mee oneens

    Mee oneens

     Helemaal mee oneens

10

7,5

5

2,5

0

Antwoorden stellingen
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2. Resultaten op modules en vragen 
De resultaten worden gepresenteerd op het niveau van modulescores en 
vraagscores. Een modulescore is berekend op basis van de antwoorden op 
een aantal vragen die samen hetzelde thema meten, bijvoorbeeld ‘bevlogen-
heid’. Dit is dus een samengestelde score. Daarnaast presenteren wij ook, 
indien relevant, de losse scores op onderliggende vragen van de modules. 
Een aantal thema’s is alleen in losse vragen gemeten en niet als module.

3. Scores vergelijken
Om de resultaten in perspectief te kunnen plaatsen, vergelijken we deze 
steeds met de resultaten uit het vorige medewerkersonderzoek in 2019 en  
met de externe benchmark Openbaar Bestuur & Veiligheid (verder aangeduid 
als benchmark ‘Overheid’).

4. Relevante verschillen
In de tekst bespreken we alleen significante, en hiermee betekenisvolle, 
verschillen tussen de resultaten uit 2021 enerzijds en deze uit 2019 of de 
benchmark Overheid anderzijds. 
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2. Betrokkenheid
De mate waarin medewerkers zich verbonden voelen 
met de organisatie noemen we betrokkenheid. Betrokken 
medewerkers zijn emotioneel gehecht aan de organisatie, 
voelen zich er thuis en identificeren zich met de doelstel-
lingen. Zeker in onzekere tijden kan houvast en een gevoel 
van ‘beloning’ significant bijdragen aan het welzijn van een 
medewerker.

De score op de overkoepelende module betrokkenheid van medewerkers 
binnen de sector waterschappen wijkt niet af van de score in 2019. Net als 
in 2019 is er wederom sprake van een goede score en is deze in grote lijnen 
vergelijkbaar met andere overheidssectoren.  

Op twee onderliggende vragen zien we wél een significante stijging ten 
opzichte van het onderzoek in 2019. Ten eerste geven medewerkers in 
toenemende mate aan dat de organisatie veel voor hen betekent. Ten tweede 
zien we dat de steun voor de organisatiedoelstellingen is toegenomen. 

'Het is fijn om te werken aan doelen die je persoonlijk 
ook waardevol vindt’

2021 2019 Overheid

Module 
Betrokkenheid 

6,6 6,6 6,6

2021

2021

2019

2019

Overheid

Overheid

Organisatie betekent 
veel voor mij

Sta achter 
doelstellingen 

organisatie

7,0

7,3

6,8

7,2

6,9

7,3
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3. Bevlogenheid
Bevlogenheid is de mate van bezieling die medewerkers 
ervaren in het werk. Bevlogen medewerkers krijgen ener-
gie van hun werk, voelen zich vitaler en ervaren toewijding 
aan het werk dat ze doen. Geïnspireerd raken van het werk 
dat je doet is een belangrijke eigenschap van bevlogen 
medewerkers.

Gemiddeld is de bevlogenheid van medewerkers iets afgenomen ten opzichte 
van 2019. Op één van de onderliggende vragen van bevlogenheid zien we 
dat lager gescoord wordt, namelijk op de vraag of men bij het opstaan zin 
heeft om te werken. Dit lagere energieniveau kan mogelijk verklaard worden 
door de coronasituatie en het vele thuiswerken. 

Een nadere analyse ondersteunt deze hypothese. Medewerkers die op het 
moment van de afname van de vragenlijst het merendeel van hun tijd (75 
- 100 procent) thuiswerken, zijn gemiddeld significant minder bevlogen 
dan hun collega’s die ook regelmatig op kantoor of elders (kunnen) werken. 
Opvallend is dat de meest bevlogen medewerkers de mensen zijn die 25 dan 
wel 50 procent van hun tijd vanuit huis werken. Het lijkt er dus op dat de 
mate van thuiswerken invloed heeft op de bevlogenheid in het werk.

‘De interactie met collega's maakt dat ik mijn werk 
met plezier doe. Dit is wel een stuk minder geworden 
nu veel collega's vaak thuis werken.’

2021

2021

2019

2019

Overheid

Overheid

Module 
Bevlogenheid 

Zin om te werken 
bij het opstaan

7,3

6,6

7,4

6,7

7,3

6,6

Module 
Bevlogenheid Percentage uren thuiswerken

7,4 7,4 7,07,3 7,5 7,2

Sector 0% 25% 50% 75% 100%
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De resultaten geven aan dat medewerkers onder de 35 jaar gemiddeld 
significant minder bevlogen zijn dan hun overige collega’s. De onderliggende 
resultaten laten zien dat deze jongere medewerkers zich minder geïnspireerd 
voelen door het werk en minder energie hebben om aan de slag te gaan als 
een werkdag voor hen ligt. 

4. Sociale veiligheid
Sociale veiligheid beschrijft de mate waarin mensen zich 
veilig voelen op hun werk. Sociale veiligheid is een belang-
rijke voorwaarde voor medewerkers om innovatief en 
wendbaar te kunnen zijn. In een sociaal veilige omgeving 
is er de ruimte om te experimenteren, te leren van fouten 
en wordt aanspreken als normaal beschouwd. 

Gemiddeld neemt het gevoel van sociale veiligheid in lichte mate toe ten 
opzichte van 2019. Medewerkers voelen zich iets veiliger om collega’s feed-
back te geven dan twee jaar geleden.

‘Een open samenwerking leidt tot de beste, creatieve 
en innovatieve oplossingen’

2021

2021

2019

2019

Overheid

Overheid

Module 
Sociale veiligheid

Veilig om collega’s 
feedback te geven

7,7

7,3

7,6

7,2

7,7

7,3

Leeftijdsgroepen

Sector <35 jaar 35-49 jaar >49 jaar

Module 
Bevlogenheid 

7,1 7,37,3 7,3
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5. Vitaliteit, werkdruk en 
herstelbehoefte
Juist in een periode van veel thuiswerken is vitaal blijven 
van cruciaal belang. De ervaren werkdruk en de herstelbe-
hoefte zijn hierbij belangrijke indicatoren. Herstelbehoefte 
betreft de mate waarin medewerkers moeten herstellen na 
een werkdag en het gevoel van vermoeidheid dat mogelijk 
is ontstaan.

Het merendeel van de medewerkers binnen de sector waterschappen ervaart 
een goede werkdruk (62 procent). Dit is vergelijkbaar met de benchmark 
Overheid. Ruim een derde, 35 procent, ervaart de werkdruk als (veel) te 
hoog. Dit is iets meer dan in 2019 (32 procent).

De score op herstelbehoefte is gemiddeld ten opzichte van 2019 afgenomen. 
Dit betekent dat het gevoel van vermoeidheid en uitputting ten opzichte van 
twee jaar geleden is toegenomen. De sector waterschappen scoort hierop 
nog wel iets beter dan overige overheidssectoren.

De onderliggende vragen van de module herstelbehoefte laten zien dat 
medewerkers meer vermoeid zijn aan het einde van een werkdag dan 
aangegeven in 2019. De balans vinden tussen werk en privé blijkt ook 
minder eenvoudig dan in 2019. Mogelijk is hier een relatie met de coronasi-
tuatie en het thuiswerken. 

2021 2019 Overheid

3% 3%3%

62% 62%
65%

30% 30%28%

5% 5%4%

2021 2019 Overheid

Module 
Herstelbehoefte   

5,9 6,1 5,8

Werkdruk

Te laag Goed Te hoog Veel te hoog
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Aanvullende analyses laten zien dat medewerkers die op het moment van 
invullen van de vragenlijst volledig thuiswerken (100 procent) gemiddeld 
vermoeider zijn en dus meer herstelbehoefte ervaren dan gemiddeld in de 
sector. Medewerkers die niet thuiswerken laten juist minder herstelbehoefte 
zien dan gemiddeld en zijn met andere woorden relatief minder uitgeput na 
een werkdag.  

‘Door het thuiswerken is het werk (veel) intensiever 
geworden. Online ga je eenvoudig van de ene 
vergadering naar de volgende, maar mis je 
mogelijkheden voor reflectie.’

2021

2021

2019

2019

Overheid

Overheid

Balans 
werk-privé

Even met rust 
laten na werkdag 

6,7

5,9

6,9

6,3

6,7

5,8

Module 
Herstelbehoefte  

Percentage uren thuiswerken

6,3 5,9 5,75,9 6,0 5,8

Sector 0% 25% 50% 75% 100%
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6. Inhoud werk
De inhoud van het werk heeft betrekking op de mate 
waarin men het werk leuk en uitdagend vindt en het werk 
aansluit bij de capaciteiten van de medewerker. Medewer-
kers die inhoudelijk uitgedaagd worden en het werk leuk 
vinden, zijn vaak meer bevlogen en presteren beter.

De waardering van medewerkers in de sector voor de werkinhoud blijft hoog 
en gelijk ten opzichte van 2019. Wel zien we dat de dagelijkse werkzaamhe-
den over het algemeen qua inhoud en uitdaging gemiddeld iets minder posi-
tief worden ervaren dan door medewerkers bij andere organisaties binnen de 
overheid, al betreft het een klein verschil.

Net als bij bevlogenheid zien we bij de inhoud van het werk een verschil 
tussen leeftijdsgroepen. Medewerkers onder de 35 jaar zijn minder positief 
over de inhoud van hun werk dan gemiddeld in de sector. Uit de resultaten 
blijkt dat dit voor een groot deel komt doordat jongeren het werk minder 
uitdagend en leuk vinden en ook minder het idee hebben dat zij hun capaci-
teiten benutten in het werk. Ouderen daarentegen scoren juist weer positie-
ver dan gemiddeld over hun werkinhoud. 

‘Het gaat om thema’s als waterveiligheid, 
waterkwaliteit, klimaat en duurzaamheid. Ofwel 
het gaat écht ergens over. Het is fijn om daaraan te 
mogen bijdragen.’

Leeftijdsgroepen

Sector <35 jaar 35-49 jaar >49 jaar

Module 
Inhoud werk

7,1 7,67,4 7,4

Module 
Inhoud werk

Leuke 
werkzaamheden

Werk 
voldoende 
uitdagend

Kans om
 capaciteiten 
te benutten

2021 2019 Overheid

7,4

7,8

7,4

7,1

7,4

7,8

7,4

7,0

7,5

7,9

7,5

7,2
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7. Loopbaanontwikkeling
Een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ heeft veel aandacht binnen 
de overheid. Investeren in scholing van medewerkers is 
namelijk een noodzakelijke voorwaarde voor behoud van 
wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. De ervaren 
ondersteuning vanuit de organisatie en het eigen initiatief 
voor (loopbaan)ontwikkeling zijn hierbij van belang.

Ten opzichte van 2019 zien we in 2021 een opvallende daling als het gaat 
om loopbaanontwikkeling. Zo hebben aanzienlijk minder medewerkers 
gebruikgemaakt van trainingen of cursussen; 60 procent volgde het afgelo-
pen jaar een training of cursus ten opzichte van 71 procent in 2019.

Ook voelen medewerkers zich over het algemeen minder gestimuleerd in 
hun ontwikkeling door de leidinggevende dan voorheen. Daarnaast is ook  
het eigen initiatief om gebruik te maken van de ontwikkelmogelijkheden iets 
gedaald en lager dan de benchmark Overheid. 

‘Kennis op peil houden en nieuwe dingen 
leren is belangrijk voor mij om gemotiveerd 
te blijven’

Aanvullende analyses laten zien dat thuiswerken mogelijk invloed heeft op 
de aandacht voor (loopbaan)ontwikkeling. Medewerkers die ten tijde van het 
onderzoek volledig thuis werkten, geven minder aan zich verantwoordelijk te 
voelen voor de eigen loopbaanontwikkeling en hierin minder steun te ervaren 
van de leidinggevende dan gemiddeld in de sector.

2021 2019 Overheid

Training of cursus 
gevolgd afgelopen jaar 

60% 71% -

2021

2021

2019

2019

Overheid

Overheid

Leidinggevende 
stimuleert ontwikkeling 

Neem initiatief 
in gebruik maken 

ontwikkelmogelijkheden 

6,3

7,1

6,5

7,2

6,3

7,2
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Er is een duidelijk verschil in de aandacht voor loopbaanontwikkeling tussen 
leeftijdsgroepen. Jongeren geven gemiddeld aan zich hierin meer gestimu-
leerd te voelen door de leidinggevende dan hun overige collega’s. Ook kennen 
zij hierin een hoger verantwoordelijkheidsgevoel en nemen ze hierin meer 
zelf het initiatief. Ouderen scoren op deze punten lager dan gemiddeld.    

Verantwoordelijk 
voor eigen 
loopbaanontwikkeling

Percentage uren thuiswerken

7,8 8,1 7,67,8 7,9 8,0

Sector 0% 25% 50% 75% 100%

Leidinggevende 
stimuleert 

ontwikkeling Percentage uren thuiswerken

6,4 6,5 6,16,3 6,6 6,3

Sector 0% 25% 50% 75% 100%

Leeftijdsgroepen

8,1 7,77,8 7,9

6,7 6,26,3 6,3

Sector <35 jaar 35-49 jaar >49 jaar

7,2 7,07,1 7,1

Verantwoordelijk 
voor eigen 

loopbaanontwikkeling

Leidinggevende 
stimuleert ontwikkeling

Neem initiatief 
in gebruikmaken 

ontwikkelmogelijkheden
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8. Inzetbaarheid
Inzetbaarheid representeert in dit onderzoek de ervaren 
mogelijkheid (nu en in de toekomst) om nieuw werk te vinden 
binnen of buiten de organisatie. We hebben het dan over 
respectievelijk interne en externe inzetbaarheid. Ervaren 
inzetbaarheid heeft vaak een direct verband met de aandacht 
die er binnen een organisatie is voor loopbaanontwikkeling. 

De sector waterschappen laat een opvallend beeld zien in relatie tot inzet-
baarheid. Aan de ene kant is de score op interne inzetbaarheid (net als in 
2019) significant lager dan bij andere overheidssectoren. Medewerkers zijn 
zich in beperkte mate bewust van de loopbaankansen binnen hun eigen 
organisatie. Dit is de afgelopen twee jaar ook gedaald. Daarnaast heeft men 
minder vertrouwen dan medewerkers in andere overheidssectoren over de 
waarde van interne netwerken voor de eigen carrière.

De externe inzetbaarheid daarentegen wordt juist significant positiever 
ervaren ten opzichte van andere overheidssectoren. Medewerkers zijn zich 
bovengemiddeld bewust van kansen buiten de eigen organisatie en hebben 
nog sterker dan in 2019 het idee makkelijk een vergelijkbare functie elders 
te kunnen vinden. Wellicht is dit deels te verklaren door de relatief grote 
hoeveelheid technisch personeel in de sector en de groeiende vraag hiernaar 
op de arbeidsmarkt. 

Het aandeel medewerkers in de sector dat zichzelf zowel hoog extern als 
hoog intern inzetbaar acht, is sinds 2019 toegenomen van 39 naar 41 
procent. Het aandeel medewerkers dat zichzelf laag extern en laag intern 
inzetbaar acht, is de afgelopen twee jaar afgenomen van 25 naar 22 procent. 
In beide gevallen scoort de sector beter dan de benchmark Overheid. 

Bewust van kansen 
in organisatie

Bewust van kansen 
buiten organisatie

Persoonlijke netwerken 
binnen organisatie 

helpen mijn carrière

Makkelijk vergelijkbare 
functie elders vinden

2021

2021

2019

2019

Overheid

Overheid

6,2

6,5

5,9

6,3

6,3

6,4

5,9

6,0

6,7

5,8

6,2

4,3
Interne inzetbaarheid

Externe inzetbaarheid
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‘De jongere generatie kijkt constant naar andere 
mogelijkheden. Als we zo doorgaan, dan kan het 
zijn dat veel jongere collega’s naar een andere 
organisatie gaan.’

Hoewel het aandeel medewerkers dat in hoge mate zowel intern als extern 
inzetbaar is gestegen, zien we die stijging niet terug in een toename van 
acties van medewerkers ten aanzien van het verkrijgen van ander werk. Van 
alle medewerkers ondernam 18 procent de afgelopen drie maanden actie 
voor het verkrijgen van ander werk binnen de organisatie (8 procent) of 
daarbuiten (10 procent) of verwacht dit de komende drie maanden te gaan 
doen. In 2019 bedroeg dit nog 23 procent.

Net als bij het thema loopbaanontwikkeling, zien we dat zowel de interne als 
externe ervaren inzetbaarheid onder jongere medewerkers significant hoger 
is dan gemiddeld onder hun collega’s. Ouderen schatten hun inzetbaarheid 
significant lager in.

2021 2019 Overheid

8% 9%11%

Binnen 
organisatie

10% 11%12%

83% 83%
80%

Nee

Onderneem concrete actie 
voor verkrijgen ander werk

Buiten 
organisatie

2021 2019 Overheid

Inzetbaarheid

Hoog extern 
inzetbaar

Laag extern 
inzetbaar

Laag intern 
inzetbaar

Hoog intern 
inzetbaar

27%

22%

41%

10%

25%

25%

39%

11%

13%

29%

36%

22%
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9. Werkgeverschap
Organisaties die werken aan goed werkgeverschap, stellen 
hun medewerkers in staat om optimaal en op een prettige 
manier te presteren. Bij goede werkgevers zijn medewer-
kers trots op hun organisatie en voelen zij zich gewaar-
deerd. Ze staan bovendien achter de doelstellingen en 
bevelen de organisatie aan als werkgever. 

Op het gebied van werkgeverschap zien we een licht dalende trend. Mede-
werkers voelen zich ten opzichte van de resultaten van 2019 en ten opzichte 
van de benchmark Overheid relatief minder tevreden. Ook zijn ze iets minder 
trots op de organisatie dan hun collega’s in andere overheidssectoren, alhoe-
wel het hier nog steeds een hoge score betreft.  

Ook de ervaren waardering blijft iets achter bij de benchmark Overheid. Dit 
kan te maken hebben met de waardering voor de financiële beloning die 
weliswaar gestegen is ten opzichte van 2019, maar nog steeds lager is dan 
bij andere overheidssectoren. Beloning is bovendien het meest genoemde 
verbeterpunt (zie verder bij plus- en verbeterpunten).

‘Zelfstandig kunnen werken geeft vertrouwen in 
een werkgever en daarmee wordt er een duurzame 
relatie tussen werkgever en werknemer gerealiseerd’ 

Tevreden 
over organisatie

Gewaardeerd 
door organisatie

Trots op organisatie

Salaris op
 juiste niveau

2021

2021

2019

2019

Overheid

Overheid

6,6

6,4

7,0

5,4

6,8

6,4

6,9

5,2

6,9

6,6

7,1

5,7Trots en tevredenheid

Waardering
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Een ander belangrijk punt in relatie tot werkgeverschap is het herkennen 
van een duidelijke toekomstvisie van de organisatie. Net als binnen andere 
overheidsorganisaties laat de sector waterschappen hier een relatief lage 
score zien. Wel hebben medewerkers gemiddeld genomen vertrouwen in de 
toekomst van de organisatie.

Duidelijke toekomstvisie 
organisatie

Vertrouwen in toekomst 
organisatie

2021 2019 Overheid

5,6

6,9

5,6

6,9

5,7

6,9

Blik op de toekomst
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10. Arbeidsmarktprofilering
Medewerkers zijn de belangrijkste ambassadeurs van een 
organisatie, ook 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. 

De eNPS (employer Net Promotor Score) toont de mate waarin medewerkers 
bereid zijn om de organisatie aan te raden als werkgever bij anderen. Mede-
werkers is gevraagd om op een schaal van 0 tot en met 10 aan te geven of 
ze de organisatie als werkgever zouden aanbevelen aan vrienden of kennis-
sen. Medewerkers die een 9 of 10 geven noemen we promotors. Zij zullen 
proactief en uiterst enthousiast over hun werkgever spreken. De groep die 
een 7 of 8 geeft zijn de neutralen en medewerkers die van 0 tot en met 6 
scoren op deze vraag noemen we criticasters.

‘Ik praat privé met trots over het waterschap en het 
belang van het waterschap’ 

De score wordt bepaald door het percentage promotors minus het percentage 
criticasters. Binnen de sector waterschappen zien we dat het percentage promo-
tors (29,6 procent) groter is dan het percentage criticasters (20,6 procent), wat 
resulteert in een positieve eNPS van 8,9. Een stijging ten opzichte van 2019 
(6,0) en hoger dan de benchmark Overheid (8,1). Een positieve eNPS (score 
boven 0) wordt over het algemeen geïnterpreteerd als een goede score.

Wanneer we kijken naar de gemiddelde ePNS uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, 
dan zien we dat onder de jongere medewerkers relatief meer ambassadeurs van 
organisaties zitten. De gemiddelde eNPS van jongere medewerkers is 16,7. 

2021 2019 Overheid

20,6% 19,5%
21,5%

Criticasters 
(score 0 - 6)

Neutralen 
(score 7 – 8)

Promotors 
(score 9 - 10)

49,8
52,8%51,0%

29,6% 27,6%27,5%

eNPS verdeling

2021 2019 Overheid

eNPS gemiddelde
8,9 6,0 8,1

Leeftijdsgroepen

Sector <35 jaar 35-49 jaar >49 jaar

eNPS 
gemiddelde

16,7 7,88,9 8,5
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11. Thuiswerken
Het coronajaar 2021 stond in het teken van thuiswerken. 
Wat lang praktisch onmogelijk leek, werd in één klap reali-
teit. Inmiddels zien we dat thuiswerken zowel voor- als 
nadelen heeft. Hoe denken medewerkers binnen de sector 
waterschappen over thuiswerken? Hoe ziet hun behoefte 
er voor de toekomst uit? En welk effect heeft thuiswerken 
op de werkbeleving van medewerkers?

Van alle medewerkers in de sector waterschappen is 84 procent van mening 
dat hun werkzaamheden het toelaten om nu en in de toekomst structureel 
één of meerdere dagen vanuit huis te werken. Bijna 60 procent van deze 
medewerkers geeft aan gebruik te hebben gemaakt van het thuiswerkbudget 
voor de aanschaf van hulpmiddelen. 

Op het moment van het invullen van de vragenlijst was het grootste deel van 
de ‘thuiswerkers’ tussen de 50 en 75 procent van het totaal aantal uren per 
week thuis aan het werk. 

‘Door het vele thuiswerken heb ik het (sociale) 
contact met mijn collega's gemist. Dit heeft invloed 
op de werksfeer en op het te leveren resultaat.’

Kijkend naar de behoefte van medewerkers voor de toekomst, dan blijken 
vrijwel alle medewerkers die nu (deels) thuiswerken, dit ook in de toekomst 
te willen continueren. De grootste groep heeft hierbij de wens om rond de 50 
procent van het aantal uren per week structureel thuis te werken. Opvallend 
is dat slechts een zeer klein deel van de medewerkers in de toekomst geheel 
thuis (3 procent) of geheel op kantoor (4 procent) wil werken.

 

84%

60%
Werkzaamheden 
laten het toe om 

structureel één of 
meerdere dagen 
thuis te werken

Gebruikgemaakt van 
thuiswerkbudget voor 
aanschaf hulpmiddelen

Percentage uren 
thuiswerken per week

5%

13%
16%

26%

49%

39%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

28%

17%

4%

Huidig Gewenst
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Wanneer we kijken naar de resultaten van de verschillende groepen thuis-
werkers op de verschillende modules van de vragenlijst, dan is duidelijk dat 
de medewerkers die volledig thuiswerken (100 procent) het laagst scoren op 
alle thema’s. Medewerkers die tussen de 25 en 50 procent van het aantal 
uren per week thuiswerken laten de meest optimale scores zien. 

Sociale interactie met collega’s en anderen wordt door de thuiswerkers 
aangegeven als belangrijkste verbeterpunt om het werk beter vanuit huis 
te kunnen doen (34 procent van de medewerkers). Andere verbeterpunten 
in de top 5 betreffen inrichting thuiswerkplek, werk-privebalans, technische 
middelen en vitaliteit.  

34 %

25 %

23 %

23 %

21 %

1. Sociale interactie met 
collega’s en anderen

Top 5 Wat moet veranderen of verbeteren 
om werk beter vanuit huis te kunnen doen?

2. Inrichting werkplek thuis

3. Afstemming werk/privé

4. Apparaten en middelen

5. Aandacht voor vitaliteit

Percentage uren thuiswerken

6,7 6,8 6,46,6 6,8 6,6

7,4 7,4 7,07,3 7,5 7,2

7,8 7,8 7,57,7 7,8 7,6

6,3 5,9 5,75,9 6,0 5,8

7,5 7,6 7,27,4 7,7 7,4

6,9 7,2 6,87,0 7,1 7,1

Sector 0% 25% 50% 75% 100%

Module 
Betrokkenheid

Module 
Bevlogenheid

Module 
Sociale veiligheid

Module 
Herstelbehoefte

Module 
Inhoud werk

Module 
Werkgeverschap
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12. Plus- en verbeterpunten
Medewerkers is gevraagd wat het voor hen aantrekkelijk 
maakt om bij hun huidige organisatie in de sector water-
schappen te werken (pluspunten). Daarnaast is gevraagd 
om aan te geven op welke punten de organsatie zich in de 
toekomst nog verder kan verbeteren (verbeterpunten).   

Inhoud van het werk, het maatschappelijk belang en het zelfstandig kunnen 
werken zijn net als in 2019 de aantrekkelijkste pluspunten voor medewerkers 
om te werken in een organisatie in de sector waterschappen. Met name het 
maatschappelijk belang wordt meer dan in 2019 gekenmerkt als belangrijk 
pluspunt. Ook de balans werk-privé en de werksfeer noemen medewerkers 
als pluspunten. De top 5 is hiermee identiek aan deze in 2019. 

‘Ons werk is continu in ontwikkeling, nieuwe dingen 
ontdekken en mogen uitproberen maakt de inhoud 
steeds weer interessant’

Ten opzichte van 2019 staat in 2021 beloning op de eerste plaats bij medewer-
kers als belangrijkste verbeterpunt voor de organisatie. Dit wordt genoemd door 
35 procent van de medewerkers. Daarnaast noemt men als belangrijkste verbe-
terpunten samenwerking, leiderschap, werkdruk en resultaatgericht werken. 

‘Het Waterschap is niet slecht met beloning, maar bij 
een andere organisatie zou ik in deze functie meer 
kunnen verdienen’

1. Inhoud 
werk

1. Beloning

2. Maatschap-
pelijk belang

2. Samenwerking

3. Zelfstandig 
werken

4. Balans 
werk-privé

3. Leiderschap

5. Werksfeer

4. Werkdruk

 5. 
Resultaat-
gerichtheid

Top 5  Wat maakt het aantrekkelijk 
om in jouw organisatie te werken?

Top 5  Wat kan beter in jouw organisatie?

2021 2019

2021 2019

59%

35%

59%

33%

53%

46%

30%

30%

46%
32%

57%

37%

51%

38%

51%

41%

28%

31%

49%
33%
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Conclusies
Werken voor waterschappen
De resultaten van het sectoraal medewerkersonderzoek 2021 laten zien dat 
medewerkers in de sector waterschappen over het algemeen betrokken en 
trotse medewerkers zijn. Het maatschappelijk belang van de sector is voor 
hen een aantrekkelijke factor. De inhoud van het werk wordt als leuk en 
uitdagend opgevat waarin men goed de eigen capaciteiten kwijt kan. Ook 
voelen mensen de ruimte om zichzelf te zijn en ervaren ze ruimte om elkaar 
feedback te geven wat bijdraagt aan een sociaal veilige werkomgeving. Het 
zelfstandig kunnen werken, de balans werk versus privé en de werksfeer 
ervaart men als belangrijke pluspunten.  

Twee derde van de medewerkers ervaart de werkdruk als goed, een derde 
echter als (veel) te hoog. In vergelijking met andere overheidssectoren is de 
inschatting van de kansen op interne loopbaanontwikkeling lager. Daarente-
gen is de inschatting van de kansen op een functie buiten de organisatie vrij 
hoog. Rond werkgeverschap scoort de sector wat lager dan de benchmark 
Overheid op aspecten als tevredenheid over de organisatie en financiële 
beloning. Medewerkers noemen beloning als belangrijkste verbeterpunt voor 
organisaties naast samenwerking en leiderschap. 

Coronapandemie
In vergelijking met het sectoraal medewerkersonderzoek 2019, enkele maan-
den voor het uitbreken van de coronapandemie, zien we een aantal verschui-
vingen in de resultaten in 2021. Zowel de bevlogenheid en energie voor het 
werk als de herstelbehoefte en de werk-privébalans laten een kleine nega-
tieve verandering zien. Ook zien we een daling optreden in de activiteiten en 
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de aandacht voor loopbaanontwikkeling onder medewerkers. De inschatting 
op de kansen voor interne mobiliteit is gedaald, terwijl de inschatting van 
de kansen op externe mobiliteit licht is toegenomen. De verschuivingen in 
de resultaten van de afgelopen twee jaar kunnen mogelijk (deels) worden 
toegeschreven aan de coronapandemie en de hiermee veranderende manier 
van (thuis)werken. 

Jongeren
Opvallend in de resultaten is dat jongere medewerkers tot 35 jaar een lagere 
score laten zien op bevlogenheid voor het werk dan gemiddeld in de sector. 
Ook op beoordeling van de inhoud van het werk scoren zij lager dan gemid-
deld. Over het algemeen vinden zij hun werk minder uitdagend en leuk dan 
hun oudere collega’s. Daarbij hebben ze ook het idee dat hun capaciteiten 

niet optimaal benut worden. Jongeren zijn gemiddeld wel actiever als het 
gaat om hun loopbaanontwikkeling in vergelijking met de sector als totaal. 
Ook schatten zij hun kansen op interne- en externe mobiliteit hoger in. Deze 
bevindingen duiden op een potentieel risico voor het behoud van (jong) talent 
voor de sector. 

Thuiswerken
Van alle medewerkers in de sector geeft 84 procent aan dat hun werkzaam-
heden het toelaten om nu en in de toekomst structureel één of meerdere 
dagen vanuit huis te werken. Het grootste deel van de ‘thuiswerkers’ was op 
het moment van het onderzoek tussen de 50 en 75 procent van de werk-
tijd thuis aan het werk. Vrijwel alle huidige thuiswerkers geven aan in de 
toekomst ook deels thuis te willen blijven werken. Hierbij heeft rond de 50 
procent van de werktijd de voorkeur. 

Op vrijwel alle aspecten van werkbeleving vinden we in het onderzoek dat 
medewerkers die vrijwel volledig thuis werken lager scoren dan de sector als 
totaal. Medewerkers die tussen de 25 en 50 procent van het aantal uren per 
week thuiswerken laten de meest optimale scores zien. Sociale interactie met 
collega’s en anderen wordt door de thuiswerkers aangegeven als belang-
rijkste verbeterpunt om het werk beter vanuit huis te kunnen doen, gevolgd 
door inrichting thuiswerkplek, werk-privé balans, technische middelen en 
vitaliteit.  
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Bijlage
Bijlage 1: Onderzoeksopzet
Doelgroep
Alle 13.575 medewerkers van 20 waterschappen en 9 gelieerde organisaties.
 
Deelnemende organisaties 
Waterschappen
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap de Dommel
Hoogheemraadschap van Delfland
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Wetterskip Fryslân
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Limburg
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Rijn en IJssel
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap Rivierenland
Waterschap Scheldestromen
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Waterschap Vallei en Veluwe
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Waterschap Vechtstromen
Waterschap Zuiderzeeland
Waternet

Gelieerde organisaties
Aqualysis
Aquon
A&O fonds Waterschappen
STOWA
SVHW
Unie van Waterschappen
Het Waterschapshuis
Waterproef
Noordelijk Belastingkantoor

Aanpak 
Online vragenlijst InternetSpiegel met 43 stellingen over diverse aspec-
ten van werkbeleving, 5 gesloten vragen over thuiswerken, 2 geslo-
ten en 2 open vragen over plus- en verbeterpunten en 6 vragen over 
achtergrondkenmerken. 

Veldwerkperiode
4 oktober tot en met 30 oktober 2021

Respons
13.575 medewerkers uitgenodigd, 9.389 vragenlijsten ingevuld, respons 
69%. 

Stimulans 
Om medewerkers te stimuleren tot deelname aan het onderzoek is per inge-
vulde vragenlijst 0,50 cent overgemaakt naar het goede doel ‘Water for life’. 
In totaal bedroeg dit een bedrag van € 4.916,-

Benchmark
Resultaten zijn vergeleken met de benchmark Openbaar Bestuur en Veilig-
heid (benchmark ‘overheid’) . Deze benchmark bestaat uit vragenlijstgegevens 
van medewerkers werkzaam bij gemeentes, provincies, veiligheidsregio’s, 
regionale samenwerkingen, ministeries, uitvoeringsorganisaties en overige 
overheidsorganisaties.

Uitvoering
Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de vragenlijst InternetSpiegel. Het 
programma InternetSpiegel is een initiatief vanuit het ministerie van Binnen-
landse Zaken en is ondergebracht bij Stichting ICTU. De voornaamste taak 
van het programma InternetSpiegel is het bevorderen van goed werkgever-
schap en bijdragen aan het werkgeluk van medewerkers voor een optimaal 
presterende overheid. InternetSpiegel is ontwikkeld om het uitvoeren van 
medewerkersonderzoeken makkelijker en effectiever te maken binnen de 
sector Openbaar Bestuur & Veiligheid. 

Effectory voert sinds 2013 in opdracht van ICTU de medewerkersonderzoe-
ken met InternetSpiegel uit binnen overheidsorganisaties  en -sectoren.
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Bijlage 2: Scores op de vragen
Significante verschillen worden gekleurd weergegeven. Groen wil zeggen 
dat dat de score op de meting 2021 postief afwijkt van de score die groen 
gekleurd is. Rood wil zeggen dat de score op de meting 2021 negatief afwijkt 
van de score die rood gekleurd is. 

2021
n=9.398

2019
n=7.637

Overheid

Bevlogenheid

1a) Mijn werk inspireert mij 7,4 7,5 7,5

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

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

Betrokkenheid

2a) Ik ervaar problemen van deze organisatie 
als mijn eigen problemen 5,4 5,3 5,3

2b) Deze organisatie betekent veel voor mij 7,0 6,8 6,9

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

Sociale veiligheid

3a) Op mijn werk durf ik mezelf te zijn 7,8 7,8 7,9

3b) Op mijn werk durf ik voor mezelf op te 
komen

7,8 7,8 7,8

3c) Ik voel me veilig om directe collega's feed-
back te geven 7,3 7,2 7,3

Herstelbehoefte 1

4a) Na een werkdag ben ik volledig uitgeput 5,9 5,9 5,7

4b) Na een werkdag moeten ze me even met 
rust laten 5,9 6,3 5,8

4c) Het komt vaak voor dat ik na een werk-
dag door vermoeidheid niet meer toekom aan 
andere dingen

5,9 6,0 5,8

2021
n=9.398

2019
n=7.637

Overheid

Vitaliteit

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

5b) Ik vind mijn werkdruk 

      - Veel te laag 0,2% 0,4% 0,3%

      - Te laag 3,2% 3,0% 2,7%

     - Goed 62,0% 65,0% 61,9%

     - Te hoog 29,6% 27,7% 30,1%

     - Veel te hoog 5,0% 3,8% 5,0%

Werkzaamheden

6a) Ik vind mijn werkzaamheden leuk 7,8 7,8 7,9

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

6c) Mijn werk geeft mij de kans om mijn capaci-
teiten te benutten 7,1 7,0 7,2

1: Vragen uit deze module zijn omgepoold. Een hoge score kan als positief worden opgevat.

6,7

5,3

6,8

7,2

5,7

6,3

6,9

7,9

7,5

7,2
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Werkzaamheden vervolg

7a) Ik ervaar mijn werk als zinvol 7,9 8,0 8,0

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

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

2021
n=9.398

2019
n=7.637

Overheid 2021
n=9.398

2019
n=7.637

Overheid

Loopbaanontwikkeling

8a) Ik voel mij verantwoordelijk voor mijn eigen 
loopbaanontwikkeling 7,8 7,8 7,9

8b) Mijn direct leidinggevende stimuleert mij in 
mijn ontwikkeling

6,3 6,5 6,3

8c) Ik neem zelf initiatief om gebruik te maken 
van de ontwikkelingsmogelijkheden die er zijn 7,1 7,2 7,2

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

     - Ja 59,6% 70,9% -

     - Nee 40,4% 29,1% -

Inzetbaarheid

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

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

6,2 6,3 6,7

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

5,7 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 6,3 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

6,5 6,4 5,8

9f) Als het nodig is dan kan ik makkelijk een 
vergelijkbare functie vinden in een andere 
organisatie

6,3 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 83,2% 80,3% 82,7%

     - Ja, binnen deze organisatie 8,4% 10,6% 8,6%

     - Ja, buiten deze organisatie 10,2% 11,5% 10,6%

Werkgeverschap

10a) Ik ben tevreden over deze organisatie als 
organisatie

6,6 6,8 6,9

10b) Ik ben tevreden over mijn werk bij deze 
organisatie

7,4 7,5 7,5

10c) Ik krijg de kans om te doen waar ik goed 
in ben

7,3 7,3 7,2

10d) Ik ben trots op deze organisatie 7,0 6,9 7,1

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

10f) Ik sta achter de doelstellingen van deze 
organisatie 7,3 7,2 7,3

10g) Hoe waarschijnlijk is het dat je deze 
organisatie als werkgever zou aanbevelen aan 
vrienden en kennissen? (eNPS score)

8,9 6,0 8,1

5,8

4,36,0

7,2

5,6

6,3 6,7

6,2

7,2

7,9

7,2

6,5

6,5

6,8

7,5

6,9

7,5

7,1

6,6
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2021
n=9.398

2019
n=7.637

Overheid

Toekomst

11a) Door veranderingen in de maatschappij 
begrijp ik dat veranderingen in de organisatie 
nodig zijn

7,7 7,7 7,9

11b) In deze organisatie gaan we flexibel om 
met veranderingen in het werk als omstandig-
heden of prioriteiten wijzigen

6,0 6,0 6,4

11c) Deze organisatie heeft een duidelijke 
toekomstvisie 5,6 5,6 5,7

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

Beloning

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

5,4 5,2 5,7

Thuiswerken 2 

13a) Mijn werkzaamheden laten het toe om nu 
en in de toekomst structureel één of meerdere 
dagen vanuit huis te werken 

- Ja 83,6% - -

- Nee 16,4% - -

13b) Heb je gebruik gemaakt van het 
thuiswerkbudget voor de aanschaf van 
hulpmiddelen?

- Ja 56,9% - -

- Nee 43,1% - -

2021
n=9.398

2019
n=7.637

Overheid

13c) Hoeveel procent van je uren werk je 
momenteel al vanuit huis?

- 100% thuiswerken 16,8% - -

- 75% thuiswerken 39,3% - -

- 50% thuiswerken 25,9% - -

- 25% thuiswerken 13,3% - -

- 0% thuiswerken 4,6% - -

13d) Hoeveel procent van je uren zou je in de 
toekomst idealiter structureel vanuit huis willen 
werken?

- 100% thuiswerken 3,8% - -

- 75% thuiswerken 27,8% - -

- 50% thuiswerken 49,3% - -

- 25% thuiswerken 16,4% - -

- 0% thuiswerken 2,7% - -

2: Vragen 13b tot en met 13e zijn alleen beantwoord door personen die bij 13a 'Ja' hebben geantwoord.

7,9

6,4

5,75,2
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2021
n=9.398

2019
n=7.637

Overheid

13e) Wat zou er moeten veranderen of verbe-
teren om je werk beter vanuit huis te kunnen 
doen? Je kunt meerdere antwoorden selecteren

- Inrichting werkplek thuis (bureau, stoel etc) 24,9% - -

- Stille werkplek thuis 9,7% - -

- Apparaten en middelen (laptop, toetsenbord 
etc)

22,8% - -

- Toegang tot netwerk, software, wifi 14,6% - -

- Ondersteuning bij ICT-problemen 16,7% - -

- Ondersteuning door/contact met 
leidinggevende

6,5% - -

- Duidelijke verwachtingen (resultaatafspraken) 10,3% - -

- Samenwerking met collega's 21,1% - -

- Sociale interactie met collega's en anderen 34,1% - -

- Kwantiteit en/of kwaliteit online bijeenkomsten 16,9% - -

- Aandacht voor vitaliteit 21,2% - -

- Afstemming werk/privé 23,1% - -

- Anders 4,9% - -

- Niets 20,1% - -
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Bijlage 3: Plus- en 
verbeterpunten

Wat maakt het aantrekkelijk om voor jouw 
organisatie te werken? 

2021
n=9.186

2019
n=7.384

1. Inhoud werk 59% 57%

2. Maatschappelijk belang 59% 51%

3. Zelfstandig werken 53% 51%

4. Balans werk-privé 46% 49%

5. Werksfeer 46% 41%

6. Arbeidsvoorwaarden 37% 33%

7. Samenwerking 25% 18%

8. Ontwikkelmogelijkheden 24% 22%

9. Mate van invloed 9% 8%

10. Resultaatgerichtheid 9% 8%

11. Anders 2% 2%

Wat kan beter binnen jouw organisatie? 2021
n=8.454

2019
n=6.868

1. Beloning 35% 37%

2. Samenwerking 33% 38%

3. Leiderschap 32% 33%

4. Werkdruk 30% 28%

5. Resultaatgerichtheid 30% 31%

6. Informatievoorziening 25% 28%

7. Beoordeling 15% 19%

8. Ontwikkelmogelijkheden 13% 13%

9. Werksfeer 12% 13%

10. Mate van invloed 10% 10%

11. Inhoud werk 7% 9%

12. Zelfstandig werken 3% 4%

13. Anders 15% 15%
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