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Beste collega’s, 

 

Zoals bekend, is onlangs een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd en is aan alle 

medewerkers de mogelijkheid geboden om hieraan deel te nemen.  

Middels deze nieuwsbrief wil ik op de eerste plaats alle medewerkers die aan het onderzoek hebben 

deelgenomen heel hartelijk danken. Op de tweede plaats wil ik de resultaten met jullie delen.  

Het delen van de resultaten zal niet de enige en laatste actie zijn die we naar aanleiding van dit 

tevredenheidsonderzoek uitzetten. Samen met het cliënttevredenheidsonderzoek en het 

vrijwilligerstevredenheidsonderzoek zullen de uitkomsten als input dienen voor het beleidsplan dat 

binnenkort gepresenteerd zal worden. Want de reden voor St. Franciscus om mee te doen aan de 

MedewerkerMonitor van ActiZ was om helder te krijgen bij welke teams of groepen verbeteringen 

noodzakelijk zijn, zodat zij verder gemonitord kunnen worden. Wij wilden een goed beeld hebben van 

de mening van onze medewerkers over relevante thema’s om hier vervolgens aan te kunnen werken. 

 

De resultaten 

De resultaten worden als volgt gepresenteerd. Er wordt in deze nieuwsbrief op twee hoofdthema’s 

gerapporteerd, te weten: Werkbeleving en Tevredenheid (NPS).  

Bij werkbeleving staat een rapportcijfer. Dit kennen we allemaal.  

Maar voor tevredenheid staat er de NPS-score en deze wordt gepresenteerd op een schaal van -100 tot 

100. Dit is iets minder bekend en werkt als volgt: om te weten hoe je scoort, wordt de groep verdeeld in 

een groep medewerkers die alleen een 9 of een 10 geeft en een groep die een 6 of lager geeft. Deze 

laatste zijn zogezegd de kritische mensen (criticasters). Als er alleen waarderingen van 6 of minder zijn, 

dan is de score -100; hebben alle medewerkers alleen een 9 of 10 gegeven (promotors), dan is de score 

100. Een NPS-score van 0 betekent dat evenveel criticasters en promotors zijn. Boven de nul zijn er dus 

meer mensen die een 9 of een 10 geven dan mensen die een 6 of lager geven. Alle 7-ens en 8-en zijn dus 

niet meegeteld. Deze medewerkers zijn niet écht voor of tegen, zo is het idee.  

Eerst worden de resultaten voor St. Franciscus totaal per groep weergegeven.  
 
 
St. Franciscus totaal  
    Totaal Sector 

Werkbeleving  7,3 7,3 

Tevredenheid (NPS)  -18,4 -12,0 
 
Hoe de score voor de werkbeleving (de 7,3) is opgebouwd, staat in het overzicht hierna met de 
resultaten per onderwerp. 
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Werkbeleving voor St. Franciscus totaal uitgesplitst per onderwerp 
 
Werkbeleving Totaal Sector 

Aanvaarbare werkdruk 5,8 5,7 

Communicatie gericht op samenwerking 7,6 7,3 

Gedragen visie en ambitie 6,0 6,3 

Inspirerend leiderschap 7,5 6,9 

Inspraak van en overleg met cliënten 8,9 9,1 

Lage vertrekgeneigdheid 8,3 8,2 

Plezier in het werk 7,7 7,7 

Sterke organisatiecultuur 7,8 7,4 

Voldoende ondersteuning in ontwikkeling 6,7 7,1 

Zelfstandigheid in de uitvoering van het werk 6,9 6,9 

Zorg voor cliënten 7,3 7,8 
 
Tot slot zien we dat niet iedereen er hetzelfde over denkt. Daarom staan onderstaand ter informatie de 
uitkomsten per leeftijdsgroep en voor zorg/niet-zorg. 
 

St. Franciscus opgesplitst naar leeftijd 

  36-45 46-55 56+ 

Werkbeleving 7,9 7,3 6,7 

Tevredenheid (NPS) 9,1 -20,6 -30 
 

St. Franciscus niet zorg 

    

Alg. beheer - Dag 
act.- Gastvrouwen 

Huishouding - 
Keuken - Weekend 

hulpen 

Werkbeleving  7,6 6,2 

Tevredenheid (NPS)  20 -35,3 
 

St. Franciscus zorg * 

    

Extramuraal en 
dagverzorging 

Groepsw. 

Werkbeleving  7,9 7,5 

Tevredenheid (NPS)  -10 -17,4 
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Toelichting op de resultaten 

* De nacht- en zwerfdienst en het verzorgingshuispersoneel kan niet als aparte groep gepresenteerd worden omdat 

de respons te laag was; om terugkoppeling te kunnen geven over een bepaalde groep dient de respons hoger dan 

10 te zijn; voor deze groepen was dat niet het geval. De antwoorden van deze afdelingen zijn wel meegenomen in 

de score van St. Franciscus Totaal. 

** Het cijfer krijgt tevens een kleur wit, groen of rood. Bij wit is de scoren gelijk aan de rest van de VVT-sector, bij 

groen is de score relatief goed ten opzichte van de rest van de sector en bij rood, je raadt het al, doet de sector het 

in verhouding beter dan wij. Let op dus: rood hoeft niet per se een hele slechte score te zijn; het is alleen zo dat de 

VVT-sector gemiddeld dan iets beter scoort dan wij. Omgekeerd geldt dus ook dat groen niet per se een hele goede 

score is, maar het betekent wel dat we in elk geval beter scoren dan gemiddeld in de VVT-sector. 

** In alle gevallen waarbij rood gescoord wordt, is de score lager dan de sector én is de score tegelijk ook lager dan 

het gemiddelde van St. Franciscus, behalve bij de -17,4 van de groepswoningen; hier is de score lager dan de sector, 

maar niet lager dan St. Franciscus gemiddeld. Vandaar dat deze geel is. 

 

Conclusies 

 Ten eerste geldt dat St. Franciscus voor wat betreft de ‘Werkbeleving’ even goed scoort als het 

gemiddelde van de sector. Voor wat betreft de NPS-score hebben we een net iets lagere score dan 

de sector gemiddeld. 

 Tevens springt de bevinding in het oog dat de stelling lijkt op te gaan: “hoe ouder hoe kritischer”. Of 

je zou ook kunnen zeggen de jongere medewerkers zijn meer tevreden dan de oudere. 

 Als derde scoort de keuken / HHD relatief laag. 

 En de zorg haalt over het algemeen het gemiddelde iets omhoog. 

 

Aanbeveling: hoe nu verder? 

Om de werkbeleving te verbeteren moeten we hoofdzakelijk aan 3 dingen gaan werken, zo lijkt het: 

1. Ervoor zorgen dat voor iedereen duidelijk is waar we naartoe willen met St. Franciscus. 

2. Jullie als medewerkers ondersteunen in je ontwikkeling. 

3. Met elkaar nadenken over hoe we de zorg voor de cliënten en de werkdruk die daarbij komt 

kijken zo goed mogelijk kunnen organiseren1. 

De toekomstige communicatie zal telkens in het teken staan van deze 3 aandachtspunten. Keuzes, 

beslissingen of acties dienen dus aan deze 3 punten bij te dragen en bij elke keuze of acties zal dit zo 

veel mogelijk benoemd worden. 

                                                           
1 PS. De opmerkingen die door verschillende medewerkers zijn gemaakt, zijn niet allemaal apart gepresenteerd, 
maar punt 3 sluit hier wel heel goed op aan, want de opmerkingen gingen hoofdzakelijk in op “cliënten en het 
werk zelf” wat als heel positief is beoordeeld en “communicatie en werkdruk” wat duidelijk als verbeterpunt is 
naar voren is gekomen. 


