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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Op 5 oktober 2009 zijn in de commissievergadering van de commissie Bestuur, Europa en Middelen 
door de PvdA-fractie vragen gesteld over de uitkomsten uit het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek 
(MTO) dat in 2008 is uitgevoerd. De portefeuillehouder heeft aangegeven de resultaten ter kennis te 
geven. 
In dit stuk worden deze uitkomsten toegelicht. 
 

Voorgeschiedenis 
n.v.t. 
 
Essentie / samenvatting: 
Samenvatting MTO 2008 
 
Het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) geeft tweejaarlijks de barometerstand op van de 
organisatie. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de tevredenheid van de 
medewerkers over de verschillende aspecten van het werk. De onderwerpen die in het MTO bevraagd 
worden hebben te maken met zaken rondom organisatievraagstukken, leiderschapsstijl, werkbeleving 
en arbeidsomstandigheden. De peiling laat zien of het beter, gelijk of juist slechter ervoor staat ten 
opzichte van het vorige onderzoek. Het MTO is geen doel op zich en genereert geen afzonderlijke 
doelen. 
 
In april 2008 is het vorige MTO uitgevoerd, waarbij medewerkers behalve naar de algemene 
tevredenheid ook zijn gevraagd naar de beleving van OinO. In het 2e kwartaal van 2010 wordt 
wederom een MTO gehouden. 
 
De hoofdbevindingen uit het onderzoek in 2008 zijn dat er in het algemeen een ruime mate van 
tevredenheid is over werk, inhoud van de baan, collega’s, zelfstandigheid en eigen 
verantwoordelijkheid, aandacht van de leidinggevende en loopbaanmogelijkheden. Daarnaast kwam 
naar voren dat de huisvesting, de resultaatgerichtheid en de wijze van aansturing van de organisatie 
nog te verbeteren zijn. 
 
De directie van de provincie heeft maatregelen genomen om de resultaatgerichtheid en wijze van 
aansturing te verbeteren. Zo is er een herverdeling van de portefeuilles geweest, waardoor deze beter 
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aansluit op de hoofdindeling van de organisatie. Met deze nieuwe portefeuilleverdeling kunnen de 
dagelijkse aansturing van de afdelingen en de belangrijkste speerpunten van de directie (de 
ontwikkeling van medewerkers, het verbeteren van de bedrijfsvoering en de externe en publieke 
dienstverlening) beter uitgevoerd worden. Ook zijn afdelingen zelf aan de slag gegaan met de 
aandachtspunten uit het onderzoek, deze zijn opgepakt door afdelingsmanagers en ingezet binnen de 
eigen afdeling.  
 
De huisvestingproblematiek wordt op langere termijn aangepakt met de verhuizing naar het nieuwe 
provinciehuis in 2012. Daarnaast zijn maatregelen genomen om urgente problemen aan te pakken door 
het verhuizen van een aantal organisatieonderdelen naar het gebouw Bloeyendael en het opknappen 
van enkele kantoorruimtes op basale onderdelen. 
 
Over OinO geven medewerkers aan op een aantal doelstellingen geen en op een aantal doelstellingen 
wel verbeteringen te ervaren. Een voorbeeld is dat niet alle medewerkers vinden dat afdelingen direct 
klantgerichter of efficiënter werken. Hierbij zijn wel grote verschillen tussen afdelingen te zien; wat de 
één een verbetering vindt ziet de ander soms als een verslechtering. Sommige afdelingen zijn er sneller 
in geslaagd zich weer op te bouwen na de Kanteling dan andere.  
Medewerkers noemen dat de zichtbaarheid van OinO in de organisatie beter kan. Er zijn inmiddels 
diverse initiatieven genomen om OinO en de cultuurontwikkeling meer gestalte te geven, zoals de 
nieuwsbrief Vandaag werken aan Morgen, het cultuuronderzoek, de Rondom 1-bijeenkomsten en 
gesprekken met medewerkers die de directieleden regelmatig voeren.  
 
En als laatste het onderwerp calamiteiten: Wat te doen in geval van nood. In januari 2007 is een 
geslaagde ontruiming gehouden die verband hield met een zware storm. Toch is bijna een kwart van 
de medewerkers onbekend met de vluchtroutes etc. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat met de 
Kanteling vele honderden medewerkers verplaatst zijn. De aandacht voor dit onderwerp is in nauw 
overleg met de BHV-leiding opgepakt en inmiddels is er weer een geslaagde ontruimingsoefening 
gehouden (december 2009).  
 
De kritische kantekeningen op een aantal onderdelen is op zich niet verrassend vanwege de 
ingrijpende reorganisatie in 2007. Deze periode kenmerkt zich vaak door onzekerheid en 
onduidelijkheid over taken, werkwijzen en procedures. In dat licht is het positief te duiden dat één jaar 
na de Kanteling de algemene tevredenheid niet is verslechterd ten opzichte van twee jaar daarvoor.  
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
n.v.t. 
 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
n.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de samenvatting van het MTO 2008. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


