
 

Samenvatting uitkomsten MTO 2018 heel Franciscus 
 
Gilze, 4 februari 2019 
 
 
Geachte leden van de ondernemingsraad, leidinggevenden en medewerkers, 
  
De eindrapportages van het gehouden medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) zijn opgeleverd 
en deze zijn veelomvattend. Daarom hebben we de resultaten op totaal niveau samengevat en 
tevens is er per groep een A4-tje opgesteld met de belangrijkste bevindingen. Vanzelfsprekend zijn 
alle deelrapporten voor iedereen ook beschikbaar. 
 
4 hoofdthema’s zijn binnen het MTO onderzocht: Werkbeleving, Mogelijkheid tot veranderen, 
Bevlogenheid en Tevredenheid (NPS).  
 
Respons:  Van alle medewerkers heeft 51.0% het onderzoek ingevuld (74 in aantal). Een lage score. 
 

Totaalscores St. Franciscus: 
 
De 4 hoofd thema’s scoren bij St. Franciscus (op totaal niveau) beter dan wat de totale sector laat 
zien.  Zie hieronder: 
 

Hoofdthema: St. Franciscus 2016 Sector totaal 2016 

Werkbeleving                  7.6 7.3 7.2 7.3 

Mogelijkheid tot veranderen                                                               6.4  5.6  

Bevlogenheid                                                                8.6  8.1  

Tevredenheid (NPS; schaal -100 
tot +100)                                                                                                                                 

23.0 -18.4 -9.4 -12 

 
Conclusie 1:  St. Franciscus scoort op alle 4 de hoofdthema’s beter dan het sectorgemiddelde. 
 
Tevens zien we dat St. Franciscus qua werkbeleving is gestegen t.o.v. 2016 (van 7.3 naar een 7.6) 
terwijl dit voor de gehele sector juist iets is gedaald (van een 7.3 naar een 7.2). Ook bij e NPS zien we 
een dergelijke gunstige ontwikkeling in de score. 
 
Wanneer naar de onderliggende scores van deze 4 hoofdthema’s gekeken wordt dan valt op dat: 
 

 St. Franciscus beter scoort dan de sector op inspirerend leiderschap (7.9 vs. 6.9); op sterke 
organisatie cultuur (8.4 vs.7.4); gedragen visie en ambitie (6.8 vs. 6.1) en lage 
vertrekgeneigdheid (8.7 vs. 8.0). 

 St. Franciscus lager scoort dan de sector op aanvaardbare werkdruk (5.7 vs. 6.0). In 2016 
scoorde we hier een 5.8 en de sector een 5.7; op dit punt heeft de sector gemiddeld 
genomen dus een iets betere ontwikkeling doorgemaakt. 

 St. Franciscus lager scoort dan de sector op inspraak van en overleg met cliënten (8.9 vs. 9.0), 
maar dit is een minimaal verschil en de score is nog altijd hoog. 

 
Conclusie 2:  M.n. ervaren werkdruk is als onderdeel van de werkbeleving een belangrijk punt; 

één van de weinige punten waarop we nu lager scoren dan de sector. 



 

 
 
Het Thema “Mogelijkheid tot veranderen” is enkel gebaseerd op de vraag “Mijn organisatie maakt 
voldoende tijd vrij om veranderingen door te voeren”. Ook hier scoort St. Franciscus beter dan wat 
de benchmark sector laat zien (6.4 vs. 5.6). 
 
Conclusie 3:   “Mogelijkheid tot veranderen” scoort hoger dan de benchmark sector 
 
 
“Bevlogen medewerkers” krijgen energie van hun werk, dragen graag bij door hun werk en zetten 
zich actief in om hun werk en zichzelf te verbeteren. Bovendien hebben “bevlogen medewerkers” 
een positief effect op de werksfeer. Het % “bevlogen medewerkers” geeft inzicht in de mate waarin 
medewerkers hart hebben voor het werk dat zij doen. (Het “I love my job” effect). Het % “bevlogen 
medewerkers” geeft aan hoeveel medewerkers gelijk of hoger scoren dan een 8 op het construct 
“bevlogenheid”.  In bovenstaande tabel staan niet de individuele scores van de medewerkers 
waardoor het % “bevlogen” medewerker hier niet uitgehaald kan worden. Dit is wel berekent en in 
totaal mag bij St. Franciscus 70.8% betiteld worden als een “bevlogen” medewerker. 
 
Conclusie 4:  St. Franciscus scoort relatief goed op het punt van  “bevlogen” medewerkers 
 
 
De NPS-vraag ('Hoe waarschijnlijk is het dat u uw zorgorganisatie zou aanbevelen aan een vriend of 
collega?') wordt gepresenteerd op een schaal van -100 tot 100. Indien een organisatie alleen maar 
criticasters heeft (waardering 6 of minder), dan is de score -100; hebben medewerkers alleen een 9 
of 10 gegeven (promotors), dan is uw score 100. Hoewel 7 en 8 ook mooie scores zijn, tellen deze in 
dit opzicht dus niet mee. Een NPS-score van 0 betekent dat de criticasters en promotors in 
evenwicht zijn. Met 23 is de uitslag dus positief voor St. Franciscus. 
 
Conclusie 5:  St. Franciscus heeft in tegenstelling tot de sector meer promotors dan criticasters 
 
 

Scores per organisatieonderdeel: 
 
Onderstaande tabel geeft een beeld hoe de verschillende samengestelde groepen hebben gescoord 
op de 4 hoofdthema’s. Om de anonimiteit van de resultaten te waarborgen moesten sommige 
afdelingen/groepen samengevoegd worden. Voor de helderheid zijn de totaalscores van St. 
Franciscus en de sectorbenchmark ook benoemd. 
   

Scores 
 

Werkbeleving Mogelijkheid 
tot 
veranderen 

Bevlogenheid Tevredenhei
d (NPS) 

Sector totaal 7.2 5.6 8.1 -9.4 

St. Franciscus totaal 7.6 6.4 8.6 23.0 

Fac. Dienst, Alg. Beheer 7.8 6.6 8.9  40.7 

EMZ, Dagv, Nachtd, Activ.b. 7.6 6.1 8.3   -7.1 

Groepswoningen 7.6 6.1 8.4   20.0 

Verzorgingshuis 7.6 6.5 8.5 23.1 

 



 

Conclusie 6: De groep “Fac. Dienst, Alg. Beheer” scoort het hoogste van de 4 groepen en trekt de 
gemiddelde score iets omhoog 
 

Leeftijdscategorieën: 
 
In onderstaande tabel zijn de scores op de 4 hoofdthema’s naar leeftijdscategorieën uiteengezet: 
 

Scores naar 
leeftijdscategorie 

Werkbeleving Mogelijkheid 
tot 
veranderen 

Bevlogenheid Tevredenheid 
(NPS) 

<36 jaar na na na na 

36 – 45 jaar 8.1 7.0 8.7 50.0 

46 – 55 jaar 7.7 6.3 8.5 22.2 

>= 56 jaar 7.5 6.2 8.7 14.8 

 
Naarmate de werknemer ouder wordt, wordt er lager gescoord op werkbeleving, mogelijkheid tot 
veranderen en algemene tevredenheid. Opvallend is dat Bevlogenheid zowel in de categorie  van 36 
– 45 jaar en in de categorie van >=56 jaar hetzelfde scoort (8.7).  De categorie van 46-55 jaar laat een 
ietwat lager cijfer zien (8.5). 
 
Conclusie 6: Hoe jonger de medewerker hoe tevredener hij/zij is, maar de bevlogenheid verdwijnt 
niet! 
 
 

Overige relevante bevindingen: 
 
Wanneer naar de onderliggende scores van deze 4 hoofdthema’s gekeken wordt dan valt op dat: 
 

 Motivatie (7.8 vs. 7.2), Zelfstandigheid (8.1 vs. 7.6), Zorg voor cliënten (8.8 vs.7.8), 
Leiderschap (7.7 vs.7.0), cultuur binnen mijn team (8.0 vs.7.5), loopbaan- opleiding en 
ontwikkeling (7.9 vs.7.3) en sfeer en plezier op het werk (8.4 vs. 7.9) blijken bij St. Franciscus 
bovengemiddeld te scoren ten opzichte van de benchmark sector. 

 

 Organisatie in verandering (7.1 vs. 7.4) en Ondernemingsraad en Medenzeggenschap (5.8 vs. 
6.4) scoren lager ten opzichte van de benchmark sector. 

 
 

Aanbevelingen: 
 
Vijf aanbevelingen ter verbetering van de organisatie worden door de medewerkers aangegeven: 
 
1. Een hoge werkdruk wordt ervaren. Mogelijke veroorzakers zijn: een toenemende zorgvraag van 

cliënten, veel en lang ziekteverzuim op de groepswoningen en een te lage (geschoolde) 
bezetting. Mogelijke aanbevelingen worden aangereikt: meer overleg wie, wat doet; betere 
prioritering van de werkzaamheden en efficiënter werken. 
 

2. Communicatie geschiedt nog niet altijd naar ieders tevredenheid. Het is niet altijd duidelijk 
waarom veranderingen plaatsvinden waardoor draagvlak bij de medewerkers soms ontbreekt. 
Ook wordt er te weinig gecommuniceerd. En wat wel gecommuniceerd wordt komt niet altijd op 



 

tijd. “Er valt hier nog veel te halen” geeft een medewerker aan. Een aanbevelingen die gedaan 
wordt: betere communicatie vanuit leidinggevenden naar de werkvloer. Het ingezette scholing 
pad waarbij alle medewerkers communicatietrainingen volgen wordt als positief punt genoemd.  

 
3. Aanbevelingen worden ook aangereikt op het gebied van veranderingen. Met name wordt 

aangegeven dat er meer informatie gedeeld kan worden met betrekking tot veranderingen in de 
zorg in de toekomst en bij organisatieveranderingen waardoor medewerkers zich meer 
betrokken voelen bij St. Franciscus. Tevens is meer sturing gewenst bij het doorvoeren van 
veranderingen. Medewerkers voelen zich te gemakkelijk te snel los gelaten, zonder afdoende 
uitleg. 

 
4. In kleine mate heerst bij St. Franciscus een negatieve sfeer / cultuur wat veroorzaakt wordt door: 

een toenemend gevoel van een hoge werkdruk; geen goede communicatie onderling; 
verwachtingen vanuit leidinggevenden dat medewerkers zichzelf ontwikkelen (medewerkers zijn 
dit veelal niet gewend vanuit het verleden door opgelegde taken) en door negatieve houdingen 
bij veranderingen. Aanbevelingen die aangereikt worden zijn: meer begrip en acceptatie naar 
elkaar, betere zelfreflectie en bij veranderingen ook de hospitalisatie van de afdeling meenemen. 

 
5. Tot slot wordt aangegeven dat functioneringsgesprekken ontbreken, waardoor de wens tot meer 

verantwoordelijkheid niet aangegeven wordt. 
 

 

Aantrekkelijke punten: 
 
De belangrijkste aantrekkelijkste punten om bij St. Franciscus te werken zijn: 

 
1. Werken met en voor cliënten wordt als aantrekkelijk gezien. Het kunnen geven van persoonlijke 

directe zorg aan (dementerende) ouderen, het ontvangen van waardering van cliënten en/of 
familieleden, er bij mogen zijn wanneer de cliënt blij is met kleine dingen, wanneer een glimlach 
of vriendelijk woord gegeven wordt of bij verdriet door onvermogen, maar ook het mogen 
doorvoeren van verbeteringen ten behoeve van  het welzijn van de cliënt worden als 
aantrekkelijke punten gezien.  
 

2. Het werk zelf (op inhoud) wordt ook als aantrekkelijk gezien doordat er afdoende uitdagingen 
zijn, het werk voldoening geeft en er meegedacht kan worden.  

 
3. De sfeer/cultuur in de organisatie wordt ook als aantrekkelijk gezien. Met name de onderlinge 

samenwerking, kleinschaligheid van de organisatie met korte lijnen, het thuis gevoel en je 
welkom en veilig voelen worden erg gewaardeerd.  

 
4. Het zelfstandig kunnen en mogen werken met de eigen individuele verantwoordelijkheden en 

bijbehorend tempo wordt erg gewaardeerd. Ook de ruimtes van KSW zijn mooi licht, ruim en fris 
opgezet. Wensen op het gebied van opleidingen en persoonlijke groei kunnen uitgesproken 
worden en er is ruimte voor zelfontplooiing.  

 


