Personeels- en
Mobiliteitsonderzoek (POMO)
Het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (POMO) is een grootschalig uitgezette enquête onder medewerkers van de publieke sector.
Ambtenaren uit alle overheidssectoren wordt gevraagd naar uiteenlopende aspecten van hun werk, zoals tevredenheid, motivatie,
arbeidsvoorwaarden en gesprekken met leidinggevenden.
Doel van het onderzoek is om de ontwikkelingen in de beleving van ambtenaren over hun werk gedurende een lange periode te kunnen
volgen.

Opzet POMO

Gebruik van de resultaten

Vanaf 1999/2000 is POMO tweejaarlijks uitgezet. In 2012 wordt
het volgende POMO uitgevoerd onder ongeveer 140.000
ambtenaren.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor
het maken van beleid op het terrein van arbeidszaken in
de publieke sector. Na elke editie volgt er een Quickscan
van de resultaten van het onderzoek. Deze Quickscan
wordt wijd verspreid en is te vinden op
www.arbeidenoverheid.nl. Daarnaast wordt er
regelmatig gebruik gemaakt van de resultaten van POMO
voor themapublicaties, zoals bijvoorbeeld over Duurzame
Inzetbaarheid. Deze zijn ook te vinden op
www.arbeidenoverheid.nl. Een aansprekende selectie
van de resultaten worden voor verdere analyse
beschikbaar gesteld op www.arbeidenoverheid.nl. De
complete dataset wordt kosteloos beschikbaar gesteld
aan wetenschappers en onderzoeksbureaus (neem
hiervoor contact op met team kennis van APS). Er zijn de
laatste jaren meerdere academische studies verschenen
waarbij de data van POMO als bron hebben gediend.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen:
instromende ambtenaren, uitstromende ambtenaren en
zittende ambtenaren. Voor iedere groep is een specifieke
vragenlijst ontwikkeld. In 2010 zijn deze vragenlijsten herzien
door een externe visitatiecommissie. Voor 2012 wordt de
vragenlijst minimaal gewijzigd, om vergelijkingen tussen de
resultaten mogelijk te maken.
Om vergelijkingen te kunnen maken met de beleving van
medewerkers in de marktsector wordt POMO ook onder deze
groep uitgevoerd.

Thema’s vragenlijst
De vragenlijst voor het zittend personeel bestaat uit de volgende
thema’s:
profielschets van respondent
kenmerken van de baan van de respondent
mobiliteit en inzetbaarheid
tevredenheid
arbeidsvoorwaarden
gesprekken met uw leidinggevende
integere werkhouding
slotvragen

Nadere informatie en contactgegevens
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Arbeidszaken Publieke Sector
Afdeling Arbeidsrecht, Integriteit en Kennismanagement
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

ICTU
Telefoon 06 -21137503
www.arbeidenoverheid.nl
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