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RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK 

MEDEWERKERS 
AFGENOMEN IN JANUARI 2021 ONDER  MEDEWERKERS OP ZORGBOERDERIJ GROOT KOOTWIJK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal ingevulde formulieren: 6   

Gemiddeld cijfer voor het werk en alle zaken daaromheen op Zorgboerderij Groot Kootwijk: 8,0 
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WAT GAAT ER GOED?  
Vanaf een 8 vallen uitkomsten onder ‘goed’, tot en met een 7,9 onder ‘kan beter’.   

- Ik ben tevreden over mijn baan, alles bijeengenomen.  

- Ik heb inhoudelijk leuk werk. 

- Ik kan mij ontplooien/ontwikkelingen in mijn werk. 

- Mijn capaciteiten komen in mijn functie goed tot hun recht. 

- Mijn werk is voldoende afwisselend.  

- Het werk dat ik doe is maatschappelijk nuttig. 

- De opdrachten die ik krijg zijn goed te combineren. 

- Ik kan de hoeveelheid werk goed aan. 

- Ik heb voldoende tijd om pauze te houden. 

- Mijn collega’s helpen om het werk gedaan te krijgen. 
- Mijn collega’s hebben persoonlijke belangstelling voor me.  
- Ik voel me thuis in deze organisatie 

- De samenwerking tussen mij en mijn collega’s is goed. 
- Mijn leidinggevende heeft oog voor het welzijn van mij en mijn collega’s  

- Mijn leidinggevende zorgt voor een goede taakverdeling. 

- Ik heb het gevoel gewaardeerd te worden door mijn leidinggevende . 

- Mijn leidinggevende raadpleegt mij en mijn collega’s over zaken die voor ons van belang zijn. 
- Het bestuur neemt ideeën en suggesties van medewerkers serieus in overweging. 

- Afspraken met betrekking tot individuele ontwikkeling en mijn loopbaan worden goed nagekomen. 

- Er vindt voldoende werkoverleg plaats. 

- De vergaderingen en werkoverleggen zijn effectief. 

- Ik voel me niet vermoeid als ik opsta en er weer een werkdag voor me ligt. 

 

WAT KAN ER NOG BETER?  
- Ik ben tevreden over de organisatie waar ik werk, alles bijeengenomen. 

- Ik heb genoeg tijd voor mijn werk. 

- Mijn collega’s spreken mij er op aan als iets niet goed gaat. 
- Mijn collega’s zijn goed in hun werk. 
- Ik krijg voldoende ondersteuning van mijn leidinggevende. 

- Over het algemeen neemt het bestuur de juiste beslissingen. 

- Het bestuur heeft een duidelijke toekomstvisie. 

- De besluitvorming is transparant. 

- Er zijn voor mij voldoende mogelijkheden voor individuele ontwikkeling.  

- Ik ontvang voldoende informatie om mijn werk goed te kunnen doen. 

- De communicatie tussen mij en mijn collega’s verloopt goed. 
- Mijn werk is emotioneel gezien zwaar. 

- Mijn werk is fysiek gezien zwaar. 

- Wanneer ik thuis kom van mijn werk, ben ik helemaal op. 
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CONCLUSIES  
Gemiddeld genomen zijn de medewerkers tevreden over hun werk op de zorgboerderij. We kunnen deze resultaten 

nog niet vergelijken met eerdere jaren, gezien dit de eerste keer is dat we een dergelijke lijst afnamen onder 

medewerkers. Toch vallen er een aantal dingen op: 

 De inhoud van het werk scoort relatief hoog: medewerkers vinden hun werk over het algemeen leuk, 

merken dat ze kunnen ontplooien, dat hun capacititeiten goed tot hun recht komen, dat het werk nuttig is 

en vooral ook dat het afwisselend werk is. 

 Hoewel medewerkers het werk goed aan kunnen, er voldoende tijd voor pauze is en de opdrachten goed te 

combineren zijn, is de tijd die voor het werk staat een aandachtspunt. 

 Medewerkers spreken zich over het algemeen tevreden uit over de relatie met collega’s en leidinggevende. 

Een uitschieter hierin is dat collega’s elkaar onvoldoende aanspreken als er iets niet goed gaat. Daarnaast 

zouden medewerkers graag wat meer ondersteuning van hun leidinggevende willen, evenals meer 

vertrouwen in de kennis en kunde hun collega’s.  

 Het bestuur heeft nog het één en ander te winnen. Met name een duidelijke toekomstvisie wordt gemist, 

ook mag de besluitvorming nog transparanter. Wel neemt het bestuur ideeën en suggesties van 

medewerkers serieus in overweging. 

 Hoewel de vergaderingen en overleggen als effectief ervaren worden, mag de communicatie tussen 

collega’s nog wat verbeteren. Medewerkers missen soms informatie om hun werk goed te kunnen doen. 

 Na een zaterdag komen medewerkers moe thuis. Zowel fysiek als emotioneel gezien is het werk redelijk 

intensief, met name bij bijv. zwangerschap.  

EN WAT GAAN WE ER NU MEE DOEN?  
We delen deze resultaten weer met het team en vieren dat wat goed gaat! Daarnaast stellen we doelen op voor de 

ontwikkelingsgebieden. Deze doelen zetten we om in concrete actiepunten waar we gedurende het jaar mee aan de 

slag gaan. In december 2021 zal deze lijst opnieuw afgenomen worden en kunnen we de resultaten met elkaar 

vergelijken.  

 


