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Onderwerp 
Resultaten medewerkersonderzoek 

Steenbergen; 1 0 april 2 0 1 5 

Aan de Raad, 

In de 2 e helft van februari van dit jaar hebben wij een medewerkersonderzoek onder het personeel van de 
gemeente Steenbergen gehouden, om inzicht te krijgen in de werkbeleving van de medewerkers. Wij 
willen u hierbij informeren over de resultaten van het onderzoek. 

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is een medewerkersonderzoek ontwikkeld. Dit 
medewerkersonderzoek, Internetspiegel, wordt door zeer veel organisaties in de publieke sector gebruikt. 
De firma Effectory heeft ons begeleid bij het medewerkersonderzoek. Effectory heeft ruim 6 0 0 klanten 
waarbij zij het medewerkersonderzoek Internetspiegel heeft gehouden. 

De enquête is half februari uitgezet bij de 1 4 4 medewerkers van de gemeente Steenbergen. 1 3 0 
medewerkers hebben de enquête ingevuld: een respons van 90,3 o Zo (bij gemeenten onder de 1 0 0 . 0 0 0 

inwoners is de gemiddelde respons 77,8 0 7o) Een zeer goede respons! 

De resultaten van het medewerkersonderzoek zijn vergeleken met de benchmark van gemeenten onder 
de 1 0 0 . 0 0 0 inwoners. 
In het onderzoek zijn de medewerkers op 1 4 onderdelen ondervraagt. Op alle onderdelen komt de score 
van onze gemeente hoger uit dan de benchmark. De hoofdmodule werkplezier komt uit op een 7 , 5 
waarbij de score van de benchmark 7 ,1 bedraagt. De scores van de overige modules vindt u in de 
bijgevoegde quickview van het medewerkersonderzoek. 

Het medewerkersonderzoek is op 1 april gepresenteerd aan het personeel. 
Van het medewerkersonderzoek is ook een rapportage minimaal op afdelingsniveau. Met deze 
rapportage gaat iedere afdeling voor zich aan de slag en worden de positieve punten (hoe kan ik deze 
behouden) en de verbeterpunten per afdeling benoemd. Op basis hiervan zullen acties worden 
vastgesteld, die gevolgd zullen gaan worden. 

Hoogachtend, 

ř de lo retans, ae K3Çû-secre 
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