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 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 
Nieuw Woelwijck wil zicht krijgen op de werkbeleving en de tevredenheid van haar medewerkers op diverse 

thema’s. Daartoe heeft het ZorgfocuZ gevraagd om, net als in 2020, een maatwerkvragenlijst te ontwikkelen 

waarbij ook de mogelijkheid wordt geboden om resultaten extern te vergelijken. Dit kan door gebruik te maken 

van een basis-set aan vragen die centraal staat in de Noordelijke WerkbelevingsMonitor. Deze monitor heeft 

ZorgfocuZ in samenwerking met ZorgpleinNoord opgesteld. 

 

Het bestuur/management van Nieuw Woelwijck is benieuwd hoe de medewerkers het werken bij de organisatie 

ervaren en beleven. Het doel van dit onderzoek is dan ook om ervaringen en belevingen in kaart te brengen voor 

diverse thema’s en om te bekijken of deze ervaringen en belevingen relatief gezien verschillen ten opzichte van 

de resultaten van meetjaar 2020. 

1.2 Doelgroep 
De onderzoeksdoelgroep betreft alle medewerkers werkzaam bij Nieuw Woelwijck. Om de onderzoeksdoelgroep 

te benaderen voor deelname, is gebruik gemaakt van een adressenbestand aangeleverd door Nieuw Woelwijck. 

1.3 Methode 
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een online vragenlijst. Medewerkers zijn per e-mail uitgenodigd om 

deel te nemen aan het onderzoek. In de mail werd het doel van het onderzoek toegelicht en werd gevraagd om 

een online vragenlijst in te vullen via een directe link in de mail. Na twee weken kregen medewerkers die de 

vragenlijst nog niet (volledig) hadden ingevuld en zich ook niet hadden afgemeld een herinnering. Medewerkers 

hebben vijf weken de tijd gehad om deel te nemen aan het medewerkersonderzoek. Het onderzoek vond plaats 

tussen 14 september 2022 en 19 oktober 2022.  

 

De vragenlijst gaat in op de volgende thema’s:  

• Achtergrond 

• Werkinhoud 

• Samenwerking 

• Leidinggevende 

• Collega’s 

• Bestuur 

• Organisatie 

• Interne communicatie 

• Voorwaarden 

• Opleidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden 

• Apparatuur en middelen 

• Sociale veiligheid 

• Werkomstandigheden en fysieke 
belasting 

• Duurzame inzetbaarheid 

• Corona-maatregelen van de organisatie 

• Tot slot 

 

1.4 Respons en betrouwbaarheid 
In totaal hebben 627 medewerkers de uitnodiging ontvangen. Daarvan hebben 296 medewerkers de vragenlijst 

volledig ingevuld. Dit komt neer op een respons van 47% (in 2020 was de respons 48%). Doordat niet alle 

genodigden deelnemen aan het onderzoek, maken we gebruik van een steekproef van de onderzoekspopulatie 

(in dit geval bestaat de onderzoekspopulatie uit alle medewerkers van Nieuw Woelwijk). Hierdoor wijken de 

resultaten van het onderzoek altijd in enige mate af van de werkelijkheid. Deze afwijking heet onnauwkeurigheid.  
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Op basis van statistiek is het mogelijk om een schatting te maken van deze onnauwkeurigheid door twee maten 

gebruiken: de nauwkeurigheidsmarge en het betrouwbaarheidsinterval. De nauwkeurigheidsmarge is een 

percentage dat aangeeft in hoeverre de resultaten uit dit onderzoek afwijken van de mening van de totale 

populatie (namelijk alle medewerkers van Nieuw Woelwijck). Het betrouwbaarheidsniveau geeft aan hoe vaak 

de resultaten hetzelfde zouden zijn met een andere groep respondenten uit dezelfde onderzoekpopulatie. 

 

Voor dit onderzoek is de nauwkeurigheidsmarge 4,1% en het betrouwbaarheidsniveau is vooraf vastgezet op 

95%. Idealiter ligt de nauwkeurigheidsmarge onder de 5% om heel nauwkeurig uitspraken te kunnen doen1. Dat 

betekent dat met 95% zekerheid de mening van de gehele onderzoekspopulatie maximaal 4,1% onder of boven 

de uitkomst van dit onderzoek ligt. Als voorbeeld: als 50% van de respondenten uit de steekproef het helemaal 

eens is met een stelling, dan zal dit in de gehele onderzoekspopulatie, met 95% zekerheid, tussen de 45,9% en 

54,1% zijn. 

 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het onderzoek per vraag/stelling weergegeven. De resultaten zijn waar 

mogelijk vergeleken ten opzichte van die van meetjaar 2020.  

 

De resultaten zijn in grafieken gerapporteerd. In de grafieken is het antwoord ‘Weet niet/Geen mening’ buiten 

beschouwing gelaten. De percentages die worden genoemd hebben dus betrekking op de antwoorden zonder 

‘Weet niet/Geen mening’. Onder de betreffende grafieken wordt aangegeven hoeveel respondenten deze optie 

hebben geselecteerd. Door afronding op gehele getallen kan het zijn dat de grafieken optellen tot 99% of 101% 

in plaats van 100%. Bij elke grafiek wordt het aantal respondenten (n) weergegeven. In hoofdstuk 3 worden de 

voornaamste conclusies weergegeven.  

 
1 Bij vragenlijstonderzoek is het gebruikelijk om een betrouwbaarheidsniveau van 95% te hanteren en een foutenmarge van 5%.  
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 Onderzoeksresultaten 

2.1 Achtergrondkenmerken 
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*Deze vraag is niet gesteld in 2020. 

 

 
 

2.2 Werkinhoud 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=2); 2020(n=5). 
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Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=4); 2020(n=7). 

 

Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=2); 2020(n=3). 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=9); 2020(n=14). 
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Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=1); 2020(n=1) 

 

2.3 Samenwerking 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=12); 2020(n=8). 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=10); 2020(n=7). 
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2.4 Leidinggevende  

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=6); 2020(n=11). 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=34); 2020(n=19). 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=21). 
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Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=9); 2020(n=15). 

 

2.5 Collega’s 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=9); 2020(n=8). 

 

Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=4). *Deze vraag is niet gesteld in 2020. 
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Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=5); 2020(n=8). 

 

2.6 Bestuur 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=58); 2020(n=53). 

 

2.7 Organisatie 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=37); 2020(n=38). 
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Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=15). *Vraag 21 is niet gesteld in 2020. 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=13). *Vraag 22 is niet gesteld in 2020. 

 

2.8 Interne communicatie 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=6), 2020(n=11). 
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2.9 Voorwaarden 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=7); 2020(n=5). 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=61); 2020(n=49). 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=2); 2020(n=8). 
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Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=6). *Vraag 27 is niet gesteld in 2020. 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=187). *Vraag 28 is niet gesteld in 2020. 

 

2.10 Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=33); 2020(n=28). 
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Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=80); 2020(n=70). 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=63); 2020(n=69). 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=33); 2020(n=24). 
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2.11 Apparatuur en middelen 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=0). *Vraag 33 is niet gesteld in 2020. 

 

2.12 Sociale veiligheid 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=51); 2020(n=24). 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=6); 2020(n=10). 
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2.13 Werkomstandigheden en fysieke belasting 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=6); 2020(n=3). 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=17); 2020(n=13). 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=5). *Vraag 38 is niet gesteld in 2020. 
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Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=11); 2020(n=7). 

 

2.14 Duurzame inzetbaarheid 

 
*1=helemaal niet in staat om te werken; 10=optimaal werkvermogen. 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=3); 2020(n=5). 
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Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=3); 2020(n=5). 

 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=2); 2020(n=5). 

 

2.15 Corona-maatregelen van de organisatie 

 
Antwoordoptie ‘Weet niet/geen mening’: 2022(n=8). *Vraag 43 is niet gesteld in 2020. 
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2.16 Tot slot 
Hieronder volgt een representatieve samenvatting van de toelichtingen bij vraag 44: ‘Wat vindt u de meest 

aantrekkelijke kant(en) van het werk bij uw organisatie? (n=212)’. 

 

• Een grote groep respondenten laat het persoonlijke contact en de omgang met bewoners een 
aantrekkelijke kant te vinden. Het belang van de bewoners staat centraal en bovendien heerst 
er een dorpsgevoel waardoor bewoners en medewerkers een gevoel van verbondenheid delen. 

• Ook geven respondenten aan dat het verzorgen van bewoners een aantrekkelijke kant van het 
werk is. Volgens hen staan de bewoners centraal, wat de kwaliteit van de zorg goed doet. Ook 
hebben respondenten het idee dat ze nuttig bezig en merken ze op de dankbaarheid en de 
waardering die bewoners tonen fijn te vinden. 

• De diversiteit aan werkzaamheden en de afwisseling van de dienstverlening is volgens een deel 
van de respondenten ook een aantrekkelijk punt. Geen dag is volgens hen hetzelfde. 

• Verder laten respondenten weten de collegialiteit en fijne werksfeer aantrekkelijk te vinden. Zo 
is de onderlinge samenwerking goed en ervaren respondenten het als prettig dat ze zelfstandig 
beslissingen mogen nemen. Daarnaast hebben respondenten het idee dat ze gehoord voelen en 
dat hun ideeën en eigen inbreng serieus genomen worden.  

• Daarnaast worden de missie en visie als positief aspect benoemd. Een aantal respondenten laat 
weten zich goed te kunnen vinden in de missie en visie van de organisatie. Daarnaast past de 
‘platte’ structuur van de organisatie, zonder hiërarchie, volgens hen goed bij Nieuw Woelwijck. 

• Tot slot benoemen respondenten als positieve punten de activiteiten en feesten die worden 
georganiseerd; de betrouwbare, veilige en prachtige omgeving; en de opleidingsmogelijkheden. 

 

Hieronder volgt een representatieve samenvatting van de toelichtingen bij vraag 45: ‘Wat is volgens u het 

belangrijkste verbeterpunt(en) binnen uw organisatie’ (n=183). 

 

• De grootste groep respondenten laat weten dat de werkdruk te hoog is en dat er sprake is van 
een personeelstekort. Enkele respondenten pleiten voor minder lange diensten en meer nieuwe 
medewerkers. Daarnaast laten respondenten weten dat de werkverdeling beter kan door de 
juiste medewerkers op de juiste functies te zetten. Tot slot zien respondenten graag dat hun 
contracturen flexibeler ingezet kunnen worden, zodat de werk-privé balans beter kan worden. 

• Daarnaast wordt een hoger salaris door een groep respondenten genoemd. Respondenten laten 
weten het salaris te laag te vinden ten opzichte van de zwaarte van het werk die ze doen en de 
hoge werkdruk die ze ervaren.  

• Ook merken veel respondenten op dat de communicatie binnen teams en vanuit het bestuur of 
de leidinggevenden beter kan. Respondenten zouden meegenomen willen worden in de denk- 
wijze en de beslissingen die het bestuur neemt. Meer transparantie kan volgens respondenten 
verkregen worden door bijvoorbeeld nieuwsbrieven te versturen. 

• Ook laten respondenten weten dat beter naar hen geluisterd mag worden. Daarbij geeft een 
aantal expliciet aan dat nieuwe medewerkers ook goede ideeën kunnen hebben. Het is volgens 
een kleine groep respondenten van belang dat Nieuw Woelwijck beter meebeweegt met de 
ontwikkelingen binnen de maatschappij en luistert naar de behoeften van medewerkers en 
bewoners. 

• Tot slot suggereren enkele respondenten om beter te ondersteunen bij scholing. Zo kunnen de 
leidinggevenden de medewerkers actiever wijzen op de mogelijkheden voor eigen ontwikkeling, 
zodat uitdaging en variatie in het werk behouden kan blijven. Ook opperen een paar om meer 
teamactiviteiten te organiseren om het gevoel van saamhorigheid te versterken.  
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*1=heel negatief; 10=heel positief. 

 

47. Ik zou mijn organisatie als werkgever aanbevelen bij vrienden/familie (n=266)* 

  n % 

0 0 0,0 

1 8 3,0 

2 1 0,4 

3 3 1,1 

4 3 1,1 

5 1 0,4 

6 16 6,0 

7 30 11,3 

8 68 25,6 

9 92 34,6 

10 44 16,5 

NPS: +71 

  * Vraag 47 is niet gesteld in 2020. Schaal: 0=helemaal niet aanbevelen; 10=zeker aanbevelen. NPS-score (EU): 
De Net Promoter Score wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promotors (8 - 10) en Criticasters 
(0 - 5). Als bijvoorbeeld het percentage promotors 25% is, het percentage Passief Tevredenen 55% is en het 
percentage Criticasters 20%, dan bedraagt de NPS +5 (=25%-20%). Een positieve NPS (>0) wordt meestal als 
goed beschouwd (maximaal +100). 
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 Resultaten op hoofdlijnen 
Medewerkers die hebben deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek beoordelen Nieuw Woelwijck in 2022 

met een NPS-score van +71 (in 2020 niet uitgevraagd) en geven het rapportcijfer een 7,6 (in 2020: 7,7). De 

aspecten die het werken bij Nieuw Woelwijck aantrekkelijk maken, zijn volgens de medewerkers het persoonlijke 

contact en de omgang met bewoners en de dankbaarheid van bewoners die daaruit voortvloeit. Verbeterpunten 

ligt met name op het gebied van de werkbelasting (werkdruk, roosterindeling, werkverdeling, het salaris) en de 

communicatie binnen teams en vanuit de leidinggevenden/het bestuur. Vanuit onderzoeksoogpunt vallen verder 

de volgende punten per thema het meest op volgens de onderzoekers van ZorgfocuZ: 

 

• De meeste medewerkers zijn positief gestemd over de werkinhoud, al is de tevredenheid op alle 

aspecten relatief gezien iets afgenomen ten opzichte van 2020. Ondanks dat liggen percentages 

rond de 90%. 

• De tevredenheid over de samenwerking binnen de organisatie is relatief gezien sterk afgenomen, 

waar 88% tevreden was in 2020 is dat in 2022 nog 75%. De waardering door collega’s is relatief 

gezien gelijk gebleven (92%). 

• Over de leidinggevenden zijn medewerkers tevreden, al beschouwen relatief gezien minder 

medewerkers hun leidinggevende als veilig persoon: 80% in 2022 versus 86% in 2020. Ook geeft 

een kwart van de medewerkers in 2022 aan niet voldoende coaching/sturing te krijgen vanuit de 

leidinggevende (dit was in 2020 ook het geval). 

• Medewerkers zijn positief te spreken over hun collega’s, 91% is van mening dat de onderlinge 

verstandhouding goed is. Ook geeft 90% aan een beroep te kunnen doen op de vakkennis van de 

collega’s. Het percentage medewerkers dat zich vrij voelt om dingen tegen collega’s te zeggen is 

relatief gezien gedaald van 92% in 2020 naar 87% in 2022. 

• Driekwart van de medewerkers is van mening dat het bestuur open staat voor ideeën en 

opmerkingen vanuit het personeel. Dat was in 2020 iets meer, namelijk 81%. 

• Volgens de meeste medewerkers heerst er een prettige werksfeer binnen de organisatie (83%) 

en voelen medewerkers zich verbonden met de organisatie (81%). 

• Over de samenwerking en afspraken met directe collega’s is grootste deel van de medewerkers 

tevreden (89%). 

• Over de arbeidsvoorwaarden heerst relatief gezien de minste tevredenheid. Ongeveer 75% tot 

80% is tevreden over het dienstrooster, de werktijden en de medezeggenschap. 

• Wat betreft opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden in het werk zou meer dan een vijfde 

graag meer mogelijkheden zien. Kijkend naar de doorgroei binnen de organisatie zou meer dan 

een derde graag meer mogelijkheden willen zien. 

• Volgens 80% zijn voorzieningen om werkzaamheden uit te voeren voldoende aanwezig, dit is 

vergelijkbaar met het jaar 2020. 

• De meeste medewerkers ervaren sociale veiligheid binnen de organisatie. Echter, 17% geeft aan 

dat de organisatie adequater zou kunnen handelen in geval van incidenten (in 2020 was dat 9%). 

Ook geeft 10% aan zich wel eens onveilig te voelen bij collega’s (ten opzichte van 9% in 2020). 

• Voor meer dan de helft van de medewerkers is het werk geestelijk te inspannend (56%). Ook 

geeft ruim een kwart aan dat ze de werkzaamheden niet binnen de tijd kunnen uitvoeren die ze 

hebben. 

• Hoewel medewerkers hun gezondheid als goed ervaren (91%), ervaart 33% dat de balans tussen 

werk en privé niet goed is, in 2020 lag dit met 27% lager. 

• Tot slot zijn medewerkers over het algemeen tevreden over de getroffen maatregelen tijdens de 

coronasituatie. 
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