
TEVREDENHEID VAN MEDEWERKERS: een inkijk in de resultaten van de bevraging  

Het voeren van een kwaliteitsbeleid houdt in dat er een periodiek opvolgsysteem bestaat over diverse 

kwaliteitsaspecten. Communicatie en overleg, taakinvulling, werkklimaat en werkomgeving zijn bij 

uitstek aspecten die alle medewerkers van De Sleutel aanbelangen. Via een uitgebreide bevraging 

werd gepeild naar de tevredenheid bij de medewerkers. De resultaten laten toe om het intern 

gevoerde beleid te evalueren en waar nodig bij te sturen. De grote lijnen van de bevraging willen we u 

niet onthouden, de resultaten illustreren we met enkele voorbeelden.  

Een eerste belangrijk thema betreft ‘communicatie’. Is er bijvoorbeeld een goed contact tussen 

medewerkers en leidinggevenden, zijn er goede gelegenheden voor een open bespreking van de 

werksituatie,… Hier wijzen de resulaten rond ‘overleg’ uit dat we fase 3 bereikt hebben, wat o.m. 

inhoudt dat mensen zich bij problemen beluisterd weten door de leiding. Verder wordt het thema 

‘informatie’ onder de loep genomen. Hoe beoordelen medewerkers  de doorstroom van informatie, 

wordt informatie op een efficiënte en doelgerichte manier verstrekt? Hier worden de kenmerken van 

fase 3 nog niet herkend. Dit wil zeggen dat nog relatief veel medewerkers bv niet akkoord gingen dat 

de oorzaken van communicatieproblemen ernstig worden onderzocht en dat problemen bij 

informatiedoorstroming snel en efficiënt worden opgelost. 

Verder wordt het thema ‘taakinvulling en professionele ontwikkeling’ opgevolgd. Concreet gaat het 

dan over de arbeidsvoorwaarden, werkregelingen, richtlijnen en procedures. Vindt men deze al dan 

niet stimulerend, wordt er getwijfeld aan de redelijkheid van het salaris,...  Hier onthouden we dat 

het takenpakket duidelijk is voor de medewerkers. Het wordt ervaren als een samenhangend geheel 

dat goed uitvoerbaar is qua belasting en werkdruk en in overeenstemming met hun competenties. 

Evengoed worden de doorgroeimogelijkheden of de waardering van de leidinggevenden bevraagd, 

en worden criteria en wijze van beoordeling geëvalueerd.  

 

Verder is ook het ‘werkklimaat’ een belangrijke indicator om de medewerkerstevredenheid op te 

volgen.  Zo leren we dat medewerkers van oordeel zijn dat  hun leidinggevenden weten wat er leeft 

bij het personeel, dat ze oog hebben voor de bevordering van het werkklimaat en bekend met de 

factoren voor een goede werksfeer. Het aspect van samenhorigheid wordt hierbij ook bevraagd. 

Ervaren medewerkers een duidelijk samenhorigheidsgevoel met de collega’s waar ze mee 

samenwerken? Worden nieuwe medewerkers vlot geïntegreerd en gewaardeerd? Ondersteunen 

leidinggevenden initiatieven die de collegialiteit bevorderen? De resulaten leren bijvoorbeeld dat  

medewerkers zich medeverantwoordelijk voelen voor een goed werkklimaat. Ook is men het eens 

dat de evaluatie van het werkklimaat leidt tot verbetering.  

Verder is ook de ‘werkomgeving’ en de mate van probleemoplossing een vast item in het meten van 

de tevredenheid bij medewerkers. Hierbij bevragen we hoe tevreden men is over de toegankelijkheid 

van de gebouwen, of er voldoende parkeerplaats is voor fiets of auto, hoe het gesteld is met de 

bereikbaarheid via openbaar vervoer. Op het vlak van materiaal, bevestigen medewerkers dat men 

over voldoende geschikt materiaal beschikt om mee te werken en dat  het gebouw en de lokalen 

waar men werkt goed wordt onderhouden. Ook worden bijvoorbeeld vragen gesteld over de wijze 

waarop  specifiek werkmateriaal kan bekomen worden. Op deze vlakken scoren we goed tot en met 

fase 2. Medewerkers zeggen bijvoorbeeld dat ze beschikken over goede communicatieapparatuur en 



goed functionerende apparaten. Tegelijk onthouden we dat nog veel medewerkers het niet eens zijn 

met de stelling rond het ergonomisch goed ingericht zijn, kenmerkend voor fase 3. 

Tot slot is ook de ‘afstemming mensen/werkmiddelen/gebouwen’ een onderdeel van een 

kwaliteitsbeleid.  Wat vinden medewerkers over werkregelingen, bevordert de inrichting van 

werkruimten het efficiënt samenwerken?  Voelen medewerkers zich gemotiveerd om problemen 

binnen hun taakgebied te signaleren? Hier onthouden we dat medewerkers algemeen tevreden zijn 

over de correcte en snelle behandeling van klachten en problemen. Maar er is ook nog behoorlijk 

wat werk aan de winkel, bijvoorbeeld om te anticiperen op het voorkomen van terugkerende 

problemen. 

 


