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Geacht bestuur,
In opdracht van het A&O fonds heeft Internetspiegel/Effectory eind 2021 een sectoraal MTO
uitgevoerd. Dit onderzoek vindt eens per twee jaar plaats. De meeste waterschappen en gelieerde
organisaties hebben in 2021 deelgenomen. De gemiddelde respons was landelijk 69%. Bij WDODelta
was de respons 77,4 %, daarmee zijn zeker bij WDODelta de uitkomsten representatief te noemen.
In de AB vergadering van 30 november 2020 is toegezegd dat u het rapport van WDODelta zult
ontvangen. Daarnaast bied ik u de landelijke rapport aan, zodat de sectorbrede uitkomsten ook
inzichtelijk zijn.
De uitkomsten bij WDODelta t.o.v. de sector laten op alle onderdelen een gemiddeld beeld zien. De
onderdelen zijn betrokkenheid, bevlogenheid, sociale veiligheid, herstelbehoefte, werkgeverschap en
inhoud van het werk. Ten opzichte van de resultaten van 2019 is het onderdeel “toekomst” (vragen
12c en 12d) opvallend verbeterd: medewerkers geven een positiever oordeel over “WDOD heeft een
duidelijke toekomstvisie” en “ik heb vertrouwen in de toekomst van WDOD” dan het geval was in 2019.
Dit lijkt het effect te zijn van de opgestelde Watervisie en het WBP.
De landelijke uitkomsten laten ook de impact van de Coronapandemie zien op de werkbeleving, met
name op het onderdeel “herstelbehoefte” bij thuiswerkers.
HR coördineert een implementatietraject, waarbij de teams hun uitkomsten bespreken en bekijken
welke verbeterpunten gewenst zijn. Ook worden de komende maanden verbeterpunten aangedragen
voor WDODelta als organisatie. Hiermee biedt het MTO ons handvatten voor verder werken aan goed
werkgever-en werknemerschap.
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