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Voorwoord 

 

In dit rapport presenteer ik de resultaten van mijn onderzoek naar de kwaliteit en 

vraaggerichtheid van de directie P&O van het UMC Utrecht. Dit rapport was niet tot stand 

gekomen zonder de hulp en steun van een aantal personen die ik hier graag voor zou willen 

bedanken.  

 

Allereerst wil ik A. Bouter bedanken voor het ter beschikking stellen van dit onderzoek en 

voor haar begeleiding gedurende het onderzoek binnen de directie P&O. De uitvoering van 

dit onderzoek heeft mij veel nieuwe praktijkervaringen en inzichten opgeleverd.  

 

Ook alle respondenten die de tijd en moeite hebben genomen om mijn vragenlijsten in te 

vullen wil ik via deze weg bedanken.  

 

Daarnaast wil ik dr. P. Liem bedanken voor haar begeleiding vanuit de universiteit. Zonder 

jouw kritische commentaar had dit onderzoeksrapport er nooit in deze vorm gelegen. Je 

zette me aan het denken en wist me te inspireren tot nieuwe inzichten. Mijn dank hiervoor.  

 

Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn moeder, broers en zussen. Zonder jullie steun en 

vertrouwen had ik dit masterjaar nooit tot een succesvol einde kunnen brengen. 

 

 

Fayrouz El Hadji 

Utrecht, juli 2008  
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Samenvatting 

 

De directie P&O van het UMC Utrecht wil klantgericht (vraaggericht) werken om haar 

dienstverlening beter af te stemmen op de wensen en behoeften van haar klanten en om de 

kwaliteit van haar dienstverlening te vergroten. De doelstelling van de directie P&O om 

vraaggericht te werken is in overeenstemming met de strategie van het gehele UMC 

Utrecht. De nadruk die tegenwoordig wordt gelegd op vraaggericht werken binnen 

organisaties kan gezien worden als een gevolg van een aantal maatschappelijke 

ontwikkelingen, zoals de emancipatie, individualisering en diversiteit van de samenleving.  

Middels dit klanttevredenheidsonderzoek wordt getracht inzicht te krijgen in de 

vraaggerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening van de directie P&O. Onderzocht is in 

welke mate de klanten tevreden zijn over de dienstverlening van de directie P&O en of er 

verschillen zijn in tevredenheid tussen de klantengroepen (decentrale P&O’ers en 

leidinggevenden) van de directie P&O en tussen de klanten uit de verschillende 

organisatieonderdelen van het UMC Utrecht.  

De onderzoeksgegevens zijn verzameld door middel van gestructureerde  

vragenlijsten. De gestructureerde vragenlijsten zijn onder alle potentiële klanten van de 

directie P&O uitgezet. Het responspercentage bedraagt 32,8%.  

Voor het empirisch onderzoek is gebruik gemaakt van het klanttevredenheidsmodel 

van Parasuraman e.a. (1988). In dit model wordt verondersteld dat de klanttevredenheid 

wordt beïnvloed door de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de dienstverleners. Deze factoren zijn in dit onderzoek aangevuld en 

mede geoperationaliseerd aan de hand van de literatuur over vraaggericht werken. 

De onderzoeksresultaten geven aan dat het merendeel van de klanten van mening is 

dat de dienstverlening van de directie P&O over het algemeen goed aansluit bij hun wensen 

en verwachtingen. De betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen 

van de medewerkers van de directie P&O worden ook goed gewaardeerd door de meeste 

klanten.  

Een klein, maar belangrijk deel van de klanten geeft echter aan ontevreden te zijn 

over een aantal aspecten van de dienstverlening van de directie P&O. De verbeteringen die 

volgens deze klanten doorgevoerd moeten worden zijn vooral gerelateerd aan het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O.   

De onderzoeksresultaten tonen ook aan dat decentrale P&O’ers positiever zijn over 

de dienstverlening van de directie P&O dan de leidinggevenden. Tussen de klanten uit de 

verschillende organisatieonderdelen bestaan geen verschillen in de mate waarin ze tevreden 

zijn over de dienstverlening van de directie P&O. 
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1 Inleiding 

 

1.1  Aanleiding 

De organisaties in de gezondheidszorg hebben in de afgelopen jaren een aantal belangrijke 

veranderingen ondergaan. Eén van deze veranderingen betreft de omslag van 

aanbodgerichtheid naar vraaggerichtheid. De omslag naar vraaggerichtheid houdt in dat het 

voor organisaties onder meer belangrijk is geworden om hun diensten af te stemmen op de 

wensen en behoeften van klanten. De opkomst van vraaggerichtheid is vooral veroorzaakt 

door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de emancipatie, individualisering en 

diversiteit van de samenleving.  

De Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht zegt het 

volgende over een aantal gesignaleerde maatschappelijke ontwikkelingen dat van invloed is 

op de dienstverlening van het UMC Utrecht: ‘De patiënten veranderen. Zij komen beter 

voorbereid bij de arts en nemen [...] een deel van de regie over hun behandeling in eigen 

hand. Het is een bijzondere uitdaging om in een relatie die onherroepelijk gekenmerkt blijft 

door afhankelijkheid en kennisasymmetrie, toch de patiënt een dan niet gelijke maar toch 

gelijkwaardige positie te bezorgen. Een bijzondere rol kunnen de patiëntverenigingen 

daarbij spelen. Zij kunnen het patiëntperspectief inbrengen in richtlijnen en protocollen en 

meewerken aan de prioritering en uitvoering van het patiëntgebonden onderzoek.’ (Raad 

van Bestuur UMC Utrecht, 2006:12)  

 

Naast de maatschappelijke ontwikkelingen heeft het UMC Utrecht ook te maken met een 

aantal belangrijke veranderingen in het zorgstelsel. Volgens de Raad van Bestuur van het 

UMC Utrecht betekenen de veranderingen in het zorgstelsel voor het UMC Utrecht: ‘[...] 

minder zekerheid [en] meer concurrentie. Patiënten zullen minder vanzelfsprekend komen, 

contracten met verzekeraars en andere partijen zullen minder vanzelfsprekend worden 

afgesloten. Het is een grote uitdaging om in een tijd van nadruk op bekostiging naar 

prestatie en efficiency de bekostiging van de meer kwetsbare publieke functies gericht op 

kennis, opleiden en zeldzame patiënten te garanderen.’  (Raad van Bestuur UMC Utrecht, 

2006:12) 

 

Als antwoord op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderingen in het 

zorgstelsel heeft de Raad van Bestuur klantgericht werken als een belangrijke doelstelling 

opgenomen in de organisatiestrategie van het UMC Utrecht. De organisatiestrategie die 

uitgezet wordt door de Raad van Bestuur geldt voor ieder organisatieonderdeel van het UMC 

Utrecht en daarmee ook voor de directie Personeel en Organisatie (P&O). De Raad van 

Bestuur, die eindverantwoordelijk is voor het besturen van het UMC Utrecht, bepaalt het 

beleid en de strategie van het UMC Utrecht als totale organisatie. Het gaat hierbij om de 



 8 

koers en grote lijnen, de taak, functie, missie en ambitie van het UMC Utrecht in relatie tot 

maatschappelijke, politieke en financiële ontwikkelingen. Dit wordt vervolgens door ieder 

organisatieonderdeel, zoals de directie P&O, vertaald naar concrete strategieën en 

activiteiten die essentieel zijn voor en dienstbaar aan het realiseren van de 

organisatiestrategie (UMC Utrecht, 2006). Daarnaast ondervindt de directie P&O ook direct 

de gevolgen van de maatschappelijke ontwikkelingen, omdat ook het personeel van de 

organisatie (dit zijn de klanten van de directie P&O) diverser, mondiger en veeleisender 

wordt als gevolg van de beschreven maatschappelijke ontwikkelingen. 

 In overeenstemming met de strategie van het gehele UMC Utrecht, zoals deze door 

de Raad van Bestuur is opgesteld, is klantgerichtheid sinds 2001 als een dominant thema 

opgenomen in het managementcontract van de directie P&O. Door klantgericht te werken 

beoogt de directie P&O onder meer de kwaliteit van haar dienstverlening te vergroten. De 

directie P&O zegt het volgende over klantgerichtheid: ‘Om als dienstverlener op een 

professionele wijze je diensten aan te kunnen bieden is het van grootste belang om te 

weten wat de klant wil. Vervolgens is het zaak om het aanbod van diensten binnen de 

grenzen van de eigen professionaliteit, af te stemmen op de wens en behoefte van de klant. 

Daarnaast is het belangrijk om de klant te laten weten of hetgeen wat zij verwachten in 

overeenstemming is met dat wat geboden kan worden.’ (Directie P&O, 2001:11) 

In dit onderzoek worden de termen vraaggerichtheid en klantgerichtheid als 

synoniemen gebruikt. In de theoretische verkenning wordt nader ingegaan op de term 

vraaggerichtheid. 

Om inzicht te krijgen in de mate waarin klantgericht wordt gewerkt is door de 

directie P&O besloten om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren en dit periodiek te 

herhalen. Na ieder klanttevredenheidsonderzoek worden verbeterpunten geformuleerd die 

omgezet worden in concrete acties om de dienstverlening van de directie te verbeteren. Uit 

het laatste klanttevredenheidsonderzoek, dat in 2005 is uitgevoerd, is gebleken dat de 

klanten onder meer van mening zijn dat de dienstverlening van de directie P&O meer 

afgestemd moet worden op hun individuele wensen en behoeften.  

De directie P&O wil nu, drie jaar na het laatste klanttevredenheidsonderzoek, inzicht 

krijgen in de mate van klanttevredenheid over haar dienstverlening en nagaan in hoeverre 

haar dienstverlening momenteel aansluit bij de wensen en behoeften van de klanten.  

 

1.2 Probleemstelling 

Hieronder worden de doelstelling en vraagstellingen beschreven die centraal staan in dit 

onderzoek.  
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Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de klanttevredenheid over de 

dienstverlening van de directie P&O van het UMC Utrecht, teneinde aanbevelingen te doen 

om de dienstverlening van de directie P&O beter te laten aansluiten bij de wensen en 

verwachtingen van de klanten.  

 

Centrale vraagstelling 

In welke mate zijn de klanten van de directie P&O tevreden over de dienstverlening van de 

directie P&O, zijn er verschillen in tevredenheid tussen de verschillende klantengroepen en 

tussen de klanten uit de verschillende organisatieonderdelen, hoe kunnen mogelijke 

verschillen verklaard worden en welke aanbevelingen kunnen gedaan worden om de 

dienstverlening van de directie P&O te verbeteren?  

 

Aan de hand van de volgende empirische deelvragen wordt getracht een antwoord te 

formuleren op de bovenstaande vraagstelling: 

- In welke mate zijn de klanten over het algemeen tevreden over de dienstverlening van 

de directie P&O?  

- Over welke aspecten van de dienstverlening van de directie P&O zijn de klanten wel 

tevreden en over welke aspecten zijn de klanten niet tevreden?  

- Zijn er verschillen in de mate van tevredenheid tussen de klantengroepen van de 

directie P&O en hoe kunnen mogelijke verschillen verklaard worden? 

- Zijn er verschillen in de mate van tevredenheid tussen de klanten uit de verschillende 

organisatieonderdelen en hoe kunnen mogelijke verschillen verklaard worden? 

- Wat is de gezamenlijke invloed van de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O op de algemene 

klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O en is deze invloed 

significant? 

- Wat is de afzonderlijke directe invloed van de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid 

en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O op de algemene 

klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O? 

- Welke aanbevelingen kunnen op basis van de onderzoeksresultaten gedaan worden om 

de dienstverlening van de directie P&O (verder) te verbeteren? 

 

Theoretische vraagstelling 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de centrale vraagstelling wordt eerst een 

literatuurstudie uitgevoerd. In de literatuurstudie staan de volgende vraagstelling en 

bijhorende deelvragen centraal: Welke (maatschappelijke) ontwikkelingen hebben ertoe 
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geleid dat de directie P&O vraaggericht beoogt te werken, wat houdt vraaggericht werken in 

en op welke wijze kan beoordeeld worden in hoeverre de directie P&O vraaggericht werkt? 

- Welke ontwikkelingen hebben geleid tot de opkomst van vraaggerichtheid? 

- Wat houdt aanbodgerichtheid en vraaggerichtheid in? 

- Wat zijn de voorwaarden voor vraaggericht werken? 

- Wat houdt klanttevredenheid in?  

- Wat is het belang van klanttevredenheid? 

- Welke factoren beïnvloeden de klanttevredenheid? 

 

1.3 Definities van begrippen 

Hieronder worden de kernbegrippen uit de vraagstellingen gedefinieerd.  

- ‘Klanttevredenheid: de mate waarin iemand gelukkig of teleurgesteld is als gevolg van 

het (on)bewust vergelijken van de ervaren prestaties (of uitkomsten) van een dienst 

met zijn of haar verwachtingen.’ (Kotler, 1997:40)  

- ‘Betrouwbaarheid: het vermogen van medewerkers om diensten accuraat, juist en 

consistent uit te voeren.’ (Parasuraman e.a., 1988) 

- ‘Responsiviteit: de bereidheid en beschikbaarheid van medewerkers om diensten snel te 

verlenen.’ (Parasuraman e.a., 1988) 

- ‘Zekerheid: de kennis, vaardigheden en vriendelijkheid van medewerkers en hun 

vermogen om vertrouwen te genereren.’ (Parasuraman e.a., 1988) 

- ‘Inlevingsvermogen: het geven om de klant en het hebben van individuele aandacht en 

begrip voor de klanten.’ (Parasuraman e.a., 1988) 

 

1.4 Onderzoeksrelevantie 

Maatschappelijke relevantie  

De directie P&O beoogt haar klanten centraal te stellen. Om inzicht te krijgen in hoeverre 

deze doelstelling wordt behaald is het van belang te weten in hoeverre de klanten tevreden 

zijn over de dienstverlening van de directie P&O. Dit klanttevredenheidsonderzoek verschaft 

zowel inzicht in de algemene klanttevredenheid als in de verbeterpunten van de 

dienstverlening van de directie P&O. Op basis hiervan verkrijgt de directie P&O zowel inzicht 

in de klanttevredenheid als in de acties die genomen moeten worden om het beleid en de 

diensten van de directie P&O beter af te stemmen op de wensen en verwachtingen van de 

klanten. Bovendien kan hierdoor de onderlinge samenwerking tussen de directie P&O en 

haar klanten bevorderd worden en zijn klanten beter gebaat bij de dienstverlening. 

Daarnaast sluit het onderzoek aan bij het huidige maatschappelijke en politieke debat over 

vraaggericht werken in de zorgsector.  
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Wetenschappelijke relevantie 

Er is veel onderzoek verricht naar vraaggericht werken in de zorgsector. Veel van deze 

onderzoeken richten zich echter op de dienstverlening aan patiënten, waardoor er een 

gebrek aan kennis bestaat wanneer het gaat om het vraaggericht werken binnen de 

organisatie, zoals de directie P&O. In dit onderzoek wordt daarom getracht dit gebrek aan 

kennis aan te vullen door gebruik te maken van het klanttevredenheidsmodel van 

Parasuraman e.a. (1988). Daarnaast wordt getoetst of de literatuur van Parasuraman e.a. 

(1988) over klanttevredenheid opgaat voor een organisatieonderdeel van een publieke 

zorginstelling.  

 

1.5 ASW-verantwoording 

Vanuit een interdisciplinair perspectief is een theoretisch kader gevormd, waarin ook de 

wisselwerking tussen het individu (microniveau), de organisatie (mesoniveau) en de 

samenleving (macroniveau) is beschreven.  

Het theoretische kader is gevormd op basis van onder meer sociaal 

wetenschappelijke, bedrijfskundige en organisatiekundige literatuur. De verschillende 

theoretische invalshoeken zijn gecombineerd en hebben uiteindelijk geresulteerd in een 

onderzoeksmodel dat gehanteerd wordt voor het empirisch onderzoek. Dit betreft een 

klanttevredenheidsmodel dat gevormd is op basis van bedrijfskundige literatuur over 

klanttevredenheid van Parasuraman e.a. (1988) en sociaal wetenschappelijke literatuur over 

vraaggericht werken. De aspecten die van invloed zijn op klanttevredenheid volgens 

Parasuraman e.a., zijn namelijk mede geoperationaliseerd op basis van de sociaal 

wetenschappelijke literatuur over vraaggericht werken. De onderzoeksconclusie wordt 

tevens vanuit een combinatie van de verschillende theoretische invalshoeken geformuleerd.  

Daarnaast wordt in het theoretische kader beschreven hoe maatschappelijke 

ontwikkelingen van invloed zijn op het gedrag van individuen en organisaties. Ook wordt 

weergegeven hoe individuen binnen organisaties het beleid van de organisaties beïnvloeden 

en omgekeerd, hoe het beleid van organisaties het gedrag van individuen beïnvloedt. Naar 

aanleiding van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen zijn veel organisaties in de 

publieke sector ‘gedwongen’ vraaggericht te gaan werken. Dit heeft in veel organisaties, 

waaronder het UMC Utrecht, geleid tot een nieuwe strategie en beleid. Het nieuwe beleid 

binnen organisaties heeft er onder meer voor gezorgd dat bij de medewerkers een 

gedragsverandering heeft moeten plaatsvinden, omdat in de praktijk van hen wordt 

verwacht dat ze vraaggericht gaan werken en daarmee de klant centraal stellen. In dit 

onderzoek wordt geëvalueerd in hoeverre de klant centraal staat bij de directie P&O door de 

klanttevredenheid over haar dienstverlening te meten.  
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1.6 Opbouw rapport 

Allereerst wordt in hoofdstuk twee een beschrijving gegeven van het UMC Utrecht en de 

directie P&O. Dit geeft inzicht in de context waarin de directie P&O werkzaam is, de 

achtergrond van haar klanten en de situatie waarop dit onderzoek betrekking heeft. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk drie het theoretische kader uiteengezet dat een basis vormt 

voor het empirische onderzoek. In hoofdstuk vier komt de opzet van het empirische 

onderzoek aan de orde en worden de keuzes voor bepaalde methoden en technieken 

verantwoord. De resultaten van het empirische onderzoek worden behandeld in hoofdstuk 

vijf. De conclusie, waarin antwoord wordt gegeven op de centrale vraagstelling van dit 

onderzoeksrapport, volgt in hoofdstuk zes. In hoofdstuk zeven wordt dit rapport afgesloten 

met een discussie waarin de beperkingen van het onderzoek worden beschreven en 

suggesties worden gedaan voor vervolgonderzoek  
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2 Organisatiebeschrijving 

 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het Universitair Medisch Centrum 

Utrecht (UMC Utrecht) en de directie Personeel en Organisatie (P&O). Het UMC Utrecht 

wordt beschreven aan de hand van de theorie van Gastelaars (2006). Hiervoor is gekozen 

omdat dienstverlenende organisaties, waarin klantcontacten een belangrijke rol spelen, 

centraal staan in haar organisatietypering en dit goed aansluit bij het UMC Utrecht en het 

onderzoeksonderwerp van dit rapport. Eerst wordt in paragraaf 2.1 een beschrijving 

gegeven van het UMC Utrecht als dienstverlenende organisatie. In paragraaf 2.2 volgt een 

typering van het UMC Utrecht als een professionele dienstverlener. Tot slot besteedt 

paragraaf 2.3 aandacht aan de directie P&O van het UMC Utrecht.  

 

2.1 Het UMC Utrecht als dienstverlenende organisatie 

Het UMC Utrecht is een publieke zorginstelling waar bijna 10.000 mensen werkzaam zijn. 

Het UMC Utrecht is in 2000 ontstaan nadat het Academisch Ziekenhuis, het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis en de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht zijn gefuseerd. 

Het UMC Utrecht hanteert de volgende missie die ten grondslag ligt aan alle kernactiviteiten 

van de organisatie: ‘Het UMC Utrecht wil een internationaal toonaangevend universitair 

medisch centrum zijn waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg wordt gemaakt, 

getoetst, gedeeld en toegepast’ (UMC Utrecht, 2006:26). Om deze missie te bereiken is er 

vanuit de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht besloten om onder meer klantgericht te 

werken binnen de organisatie. 

Het UMC Utrecht kan omschreven worden als een dienstverlenende organisatie. 

Hieronder wordt de definitie van dienstverlenende organisaties beschreven die Gastelaars 

(2006) hanteert, waarna wordt beschreven hoe het UMC Utrecht hier vorm aan geeft. 

 

Gastelaars (2006) omschrijft dienstverlenende organisaties als volgt: 

‘Dienstverlenende organisaties zijn organisaties waarvan de kern bestaat uit een 

verzameling klantcontacten die vorm geven aan één of meer kerntaken.  

Elke kerntaak bestaat uit een gerichte transactie tussen uitvoerenden en klanten, die, al 

naar gelang zijn inzet, een specifieke verandering teweeg moet brengen in de toestand van 

de klanten. Daarbij is bovendien sprake van een specifieke rolverdeling tussen uitvoerenden 

en klanten. Het initiatief tot de inrichting van de dienstverlening ligt bij de dienstverlener, 

maar de klanten nemen actief deel aan de processen. 

Dienstverleners werken onder de regie van specifieke kernwaarden (een ‘bottom line’) die 

niet alleen richting geven aan de uitvoering van hun kerntaken, maar ook aan de 

rekenschap (de ‘accountability’) van de organisatie naar buiten’ (Gastelaars, 2006:27). 
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De kerntaken en het klantcontact  

De kerntaken van het UMC Utrecht bestaan uit het verlenen van zorg, het verrichten van 

wetenschappelijk onderzoek en het bieden van onderwijs. Deze kerntaken hangen nauw 

met elkaar samen. Dit is duidelijk terug te zien in het primaire proces van de organisatie, 

waarin de zorg voor patiënten wordt verbeterd op basis van nieuwe kennis over ziekte en 

gezondheid en via mensen die deze kennis voortbrengen, toepassen en overdragen (UMC 

Utrecht, 2006).  

Het contact tussen de professionals van het UMC Utrecht en de patiënten speelt een 

belangrijke rol tijdens het zorgverleningsproces. Op basis van het contact met de patiënten 

zijn de professionals van de organisatie in staat een diagnose te stellen en op grond 

daarvan gepaste zorg te verlenen. Dit geldt ook voor het verschaffen van onderwijs waarbij 

het contact tussen de docenten en mensen in opleiding van belang is voor de 

kennisoverdracht.  

Daarnaast bestaat in het zorgverleningsproces en onderwijsproces van het UMC 

Utrecht een duidelijk onderscheid tussen de professionals die veel kennis en vaardigheden 

bezitten ten aanzien van een vakgebied en patiënten en mensen in opleiding die daar niet of 

in mindere mate over beschikken. Het verschil in kennis en vaardigheden tussen de 

professionals en de patiënten en mensen in opleiding zorgt ervoor dat professionals over 

veel autonomie beschikken tijdens de taakuitvoering. Deze autonomie is in de afgelopen 

jaren echter ingeperkt door de invloed van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en 

beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg. Deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan 

worden in het volgende hoofdstuk beschreven.  

 
Kernwaarden van het UMC Utrecht 

Het UMC Utrecht hanteert drie kernwaarden: grenzen verleggen, kennis delen en zorgen 

voor mensen (UMC Utrecht, 2006:26). Deze kernwaarden geven aan waar het UMC Utrecht 

voor staat en geven richting aan de kerntaken, de missie en de visie van de organisatie. De 

kernwaarden worden door de verschillende organisatieonderdelen (divisies en directies) van 

het UMC Utrecht vertaald naar concrete doelstellingen en taken die passen bij de 

kernactiviteiten van het betreffende organisatieonderdeel.  

Daarnaast worden de kernwaarden door de organisatie gebruikt om verantwoording 

af te leggen. Het UMC Utrecht wordt betaald met geld van belasting- en premiebetalers die 

verwachten dat de organisatie transparant is ten aanzien van haar activiteiten en prestaties. 

De organisatie legt daarom verantwoording af aan de maatschappelijke toezichthouders en 

het publiek door de kwaliteit en prestaties te beschrijven op het gebied van zorg, het 

wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs (UMC Utrecht, 2006). De nadruk op 

transparantie en het afleggen van verantwoording heeft nadelige gevolgen voor de 

autonomie van de professionals binnen de organisatie (Duyvendak e.a., 2006).  
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2.2 Het UMC Utrecht als professionele dienstverlener 

Gastelaars (2006:15) onderscheidt zes soorten dienstverlenende organisaties: 

massadienstverleners, selectiebureaucratieën, professionele dienstverleners, individuele 

dienstverleners, zorgarrangementen en vrijwillige verenigingen. Het UMC Utrecht kan het 

best getypeerd worden als een professionele dienstverlener. In deze paragraaf worden eerst 

de kenmerken weergegeven van professionele dienstverleners in tabel 2.1. Vervolgens 

wordt beschreven hoe deze kenmerken terug te vinden zijn in het UMC Utrecht.  

 

Tabel 2.1: Kenmerken van de professionele dienstverlening 
Kernwaarden Kerntaak Uitvoerenden Klanten Structurering 

Professionele 

kwaliteit 

Iets 'creëren' of 

'ingrijpen' op 

professionele 

grondslag 

Professionals 

Individuele 

afnemers/voorwerp 

van behandeling 

(geval) 

Eilandenstructuur 

Bron: Gastelaars, 2006:24 

 

De diensten van het UMC Utrecht worden vooral verleend door hoogopgeleide professionals. 

Dit geldt zowel voor de diensten van het primaire proces, het bieden van zorg en onderwijs 

en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, als voor de diensten van het 

ondersteunde proces, zoals de diensten van de directie Personeel en Organisatie en directie 

Facilitair Bedrijf. De professionals beschikken over veel kennis en vaardigheden ten aanzien 

van de gebieden waarin ze zijn gespecialiseerd. Het beschikken over veel kennis en 

vaardigheden is ook een vereiste voor de professionals, omdat ze direct te maken hebben 

met diverse klanten die verschillende en vaak gecompliceerde problemen, klachten en 

beperkingen hebben en daarmee ook verschillende behoeften. Vanwege de verschillende 

gecompliceerde problemen en behoeften waar de professionals mee te maken hebben is het 

leveren van maatwerk belangrijk. Hierdoor kunnen de werkzaamheden van de professionals 

ook niet zonder meer gestandaardiseerd worden. Verder zorgt het voorgaande ervoor dat 

professionals een hoge mate van autonomie en verantwoordelijkheid hebben in de 

uitvoering van hun werk. Daarnaast hebben de professionals in hun dagelijkse 

werkzaamheden te maken met kwesties die van levensbelang kunnen zijn voor hun 

patiënten. Dit maakt het noodzakelijk dat de professionals verantwoording afleggen aan 

onder meer hun leidinggevenden, patiënten en de maatschappelijke toezichthouders over 

de diagnoses die ze hebben gesteld en de keuzes die ze hebben gemaakt ten aanzien van 

bepaalde behandelingen. In de gezondheidszorg is de nadruk op het afleggen van 

verantwoording door professionals over hun handelingen en prestaties enorm toegenomen. 

Dit heeft er onder meer toe geleid dat de autonomie van professionals is ingeperkt 

(Duyvendak e.a., 2006). In hoofdstuk drie wordt hier dieper op ingegaan.  
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De specialisatie van de kennis en vaardigheden van de professionals en de 

autonomie waar de professionals (tegenwoordig weliswaar in mindere mate) over 

beschikken, is ook terug te zien in de organisatiestructuur van het UMC Utrecht (zie bijlage 

één). De organisatie bestaat uit verschillende divisies en directies die inhoudelijk, 

organisatorisch en budgettair als zelfstandige eenheden functioneren (een 

eilandenstructuur). De divisies en de afdelingen die onder de diverse divisies vallen houden 

zich bezig met directe patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek (het primaire proces). De 

directies, met ieder een eigen vakgebied, houden zich niet bezig met directe patiëntenzorg. 

De directies behoren daarom tot het ondersteunende proces van de organisatie. Eén van 

deze directies is de directie Personeel en Organisatie. In de volgende paragraaf worden de 

rol en positie van deze directie uiteengezet.  

 

2.3 De directie Personeel en Organisatie  

In de vorige paragraaf is beschreven dat de directie Personeel en Organisatie (P&O) behoort 

tot het ondersteunende proces van het UMC Utrecht. Hieronder wordt een beschrijving 

gegeven van de directie P&O, omdat in dit rapport de dienstverlening van de directie P&O 

wordt beoordeeld. Allereerst wordt een algemene beschrijving gegeven van human resource 

management, een managementbenadering die centraal staat binnen de directie P&O. 

Vervolgens komen de verschillende rollen aan bod die gehanteerd worden door de directie 

P&O. Tot slot worden de verschillende afdelingen weergegeven die onder de leiding vallen 

van dit directoraat.  

 

Human resource management  

De directie P&O ondersteunt het primaire proces van de organisatie door als kennis- en 

expertisecentrum te fungeren op het gebied van human resource management (HRM).  

 ‘HRM is een onderscheiden benadering van personeelsmanagement welke 

competitief voordeel tracht te behalen door de strategische benutting van sterk 

gecommitteerde en capabele arbeidskrachten door gebruik te maken van een geïntegreerd 

scala van culturele, structurele en personele technieken.’ (Storey 1995, zoals weergegeven 

door De Nijs, 2004:41) 

HRM heeft een aantal belangrijke uitgangspunten. De opvatting dat medewerkers 

gezien moeten worden als menselijk kapitaal, een bron van opbrengsten in plaats van een 

kostenpost staat centraal binnen HRM. Vooral in deze tijd waarin klanten hoge eisen stellen 

aan de kwaliteit, flexibiliteit en innovatievermogen van organisaties, worden medewerkers 

gezien als kritieke succesfactor. Organisaties zijn in deze benadering het meest effectief 

wanneer zij investeren in medewerkers en zorgvuldig met ze omgaan. Het management van 

organisaties moet in staat zijn de capaciteiten van de medewerkers optimaal te benutten en 

ze te motiveren. Een ander uitgangspunt van HRM is dat het personeelsmanagement een 
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integraal onderdeel dient uit te maken van het strategische beleid van een organisatie. 

Bovendien moet de verantwoordelijkheid voor HRM liggen bij het topmanagement, terwijl de 

uitvoering zowel op tactisch als operationeel niveau moet worden geïntegreerd in het 

lijnmanagement. De gespecialiseerde professionals op het gebied van HRM dienen zich in 

HRM bezig te houden met advisering en ondersteuning en niet de eindverantwoordelijkheid 

te hebben wat betreft beleidsbepaling en -uitvoering. Tevens hanteert HRM het 

uitgangspunt dat het personeelsmanagement alleen succesvol kan zijn als de verschillende 

instrumenten zoals werving, selectie, opleiding, beoordeling en beloning in onderlinge 

samenhang worden ontwikkeld. Ze dienen onderling consistent te zijn en elkaar te 

versterken. Tot slot dient het beleid zich te richten op het integreren van de doelen en 

belangen van medewerkers en de organisatie (De Nijs, 2004:31-32).  

 

De rollen van directie P&O  

De directie P&O wil met haar deskundigheid en activiteiten ten aanzien van human resource 

management een belangrijke toegevoegde waarde leveren aan de opgaven van het UMC 

Utrecht (Directie P&O, 2007).  

Ulrich (1997) is van mening dat de directie P&O de meest toegevoegde waarde levert 

aan het functioneren van organisaties door het vervullen van een viertal rollen die hij 

onderscheidt en die goed aansluiten bij de uitgangspunten van HRM. Deze rollen betreffen: 

de strategische partner, administratieve deskundige, relatiemanager en verandermanager 

(zie figuur 2.1).  

 

Figuur 2.1: Rollen van P&O 

      

       

Strategische partner Verandermanager 

Administrateve expert Relatiemanager 

 

                                  

Bron: Ulrich, 1997:24 

 

De twee assen in het bovenstaande figuur geven de focus en de activiteiten weer van P&O. 

De focus van P&O varieert van korte termijn (operationeel) naar lange termijn (strategisch). 

Daarnaast variëren de activiteiten van P&O tussen het managen van processen (P&O-

instrumenten en systemen) en het managen van mensen. Op basis van deze twee assen 

onderscheidt Ulrich de vier rollen van P&O (Ulrich, 1997:25).  

P&O neemt als strategische partner deel aan het proces van strategieformulering. De 

organisatiestrategie wordt vervolgens vertaald naar de P&O-strategie en -praktijken. De 

P&O-activiteiten worden in dit geval toegespitst op het behalen van de 

Processen Mensen 

Strategische focus 

Operationele focus 
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organisatiedoelstellingen. Door als strategische partner te handelen wordt een bijdrage 

geleverd aan het succes van de organisatiestrategie. Daarnaast is P&O als administratieve 

expert verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van efficiënte administratieve 

P&O-processen met betrekking tot onder meer het selecteren, beoordelen, opleiden en 

belonen van medewerkers. Verder betreft de rol van relatiemanager de betrokkenheid van 

P&O bij dagelijkse problemen, zorgen en behoeften van medewerkers. Op deze wijze wordt 

geprobeerd de betrokkenheid, competenties en prestaties van medewerkers te vergroten. 

Tot slot is P&O als verandermanager gericht op het managen van veranderingen binnen de 

organisatie. P&O helpt in dit geval veranderingsprocessen te identificeren en te 

implementeren (Ulrich, 1997).  

De bovenstaande rollen die Ulrich onderscheidt worden alle vier vervuld door de 

directie P&O. Om een toegevoegde waarde te leveren aan het functioneren van de 

organisatie stemt de directie P&O haar strategie, beleid en activiteiten af op de strategische 

richting van het UMC Utrecht. Daarnaast levert de directie P&O een bijdrage aan het 

werven, ontwikkelen en behouden van medewerkers. Verder is de directie adviserend en 

ondersteunend op het terrein van personeel en organisatie, veranderprocessen, 

organisatieontwikkelingen, loopbanen, juridische zaken en arbo & milieu. Tot slot vervult de 

directie P&O een rol in het personeelsmanagement: administratie, stuurinformatie en 

control (UMC Utrecht, 2008). 

Alleen de rol van relatiemanager wordt in mindere mate vervuld door de directie 

P&O. Hier zijn vooral de decentrale P&O’ers en het lijnmanagement voor verantwoordelijk, 

die deel uitmaken van de divisies van het UMC Utrecht. De directie P&O ondersteunt en 

adviseert de decentrale P&O’ers en het lijnmanagement wel op dit terrein. 

 

Structuur directie P&O 

De directie P&O behoort tot de centrale stafonderdelen van het UMC Utrecht en bestaat uit 

zes verschillende afdelingen: Personeel, Staf directie P&O, Organisatie, Arbo- en 

milieudienst, Kinderdagverblijf, Leerlingenhuisvesting (zie bijlage twee). Iedere afdeling is 

verantwoordelijk voor bepaalde rollen, aspecten en diensten van P&O. Een uitzondering 

hierop zijn het Kinderdagverblijf en de Leerlingenhuisvesting. Deze afdelingen behoren niet 

tot het vakgebied van P&O, maar zijn om organisatorische redenen toch onder de leiding 

van de directie P&O geplaatst. Het Kinderdagverblijf en de Leerlingenhuisvesting worden 

daarom buiten beschouwing gelaten in dit rapport.  

De afdelingen Personeel, Staf directie P&O, Organisatie, Arbo- en milieudienst 

bestaan ieder uit een aantal teams (zie bijlage twee). In bijlage vier wordt een beschrijving 

gegeven van de dienstverlening van de verschillende teams. De teams ondersteunen drie 

klantengroepen: leidinggevenden (uit het hoge, midden en lage kader), decentrale P&O’ers 

en de overige medewerkers van het UMC Utrecht. 
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3 Theoretisch kader 

 

Dit hoofdstuk begint in paragraaf 3.1 met een uiteenzetting van maatschappelijke 

ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen in de zorgsector die van invloed zijn op de omslag 

van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Vervolgens besteedt paragraaf 3.2 aandacht 

aan de uitgangspunten van aanbodgerichtheid en vraaggerichtheid, de gevolgen van deze 

concepten voor het proces van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering en de rol die 

beleidsmakers, dienstverleners en klanten daarin spelen. Paragraaf 3.3 sluit dit hoofdstuk af 

met een beschrijving van de betekenis en achtergronden van kwaliteit en 

klanttevredenheid.  

 

3.1 Maatschappelijke context: ontwikkelingen in de maatschappij en 

gezondheidszorg  

De organisaties in de gezondheidszorg ondergaan een aantal belangrijke veranderingen. Er 

wordt onder andere meer aandacht besteed aan de wensen en behoeften van klanten en de 

kwaliteit en doelmatigheid van de dienstverlening. Zowel in de voorbereiding en vaststelling 

van het beleid als tijdens de uitvoering van het beleid (het dienstverleningsproces) wordt 

het steeds belangrijker om rekening te houden met het perspectief van klanten (Van 

Duivenboden en Lips, 2001).  

De veranderingen in de gezondheidszorg worden onder meer veroorzaakt door 

maatschappelijke ontwikkelingen en versterkt door het overheidsbeleid. Hieronder wordt 

eerst een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen beschreven, evenals hun 

invloed op de (professionals van) zorginstellingen. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal 

beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg die voor een deel het gevolg zijn van de 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

3.1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen 

 

Emancipatie en individualisering van de samenleving 

De samenleving kenmerkt zich onder meer door een toegenomen emancipatie van burgers. 

Burgers zijn gemiddeld hoger opgeleid, mondiger en beter geïnformeerd door onder meer 

technologische ontwikkelingen. Individuele burgers zijn hierdoor steeds beter in staat om 

hun wensen en behoeften te formuleren. Daarnaast zijn de burgers in staat om steeds 

nadrukkelijker en beter op te komen voor hun eigen wensen, behoeften en belangen (Van 

der Kraan, 2006; Van den Brink, 2002). Van den Brink (2002) spreekt in dit verband over 

een assertieve levensstijl die zich in de Nederlandse samenleving heeft ontwikkeld. Burgers 

nemen een zelfbewuste houding aan en willen zich niet meer ondergeschikt maken aan de 

professionals van organisaties.  
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Verder is er sprake van een toenemende individualisering in de samenleving 

(Trappenburg, 2005; Bosselaar, 2005; Van der Kraan, 2006). De identiteit van burgers 

wordt tegenwoordig meer gekenmerkt door onderlinge verschillen en minder door 

onderlinge overeenkomsten (Valkenburg en Coenen, 2002:37). Burgers gaan ook steeds 

vaker uit van hun eigen individuele wensen en behoeften (Van den Brink, 2002). De wensen 

en behoeften van burgers worden, als gevolg van de individualisering, diverser. Daarnaast 

neemt de vraag naar diensten die goed zijn afgestemd op de individuele wensen, behoeften 

en omstandigheden van burgers toe (Van der Kraan, 2006). Burgers willen niet alleen als 

een deel van een grotere groep beschouwd worden (Bosselaar, 2005). Dit gebeurt echter 

wel op basis van de traditionele (aanbodgerichte) beleidsuitvoering in publieke instellingen. 

Burgers worden in de traditionele (aanbodgerichte) beleidsuitvoering beschouwd als 

‘anonieme objecten’ aan wie bepaalde diensten worden verleend, afhankelijk van de 

doelgroep waartoe ze behoren, zoals naar geslacht, leeftijd en of beperking. Maar 

tegenwoordig willen bijvoorbeeld patiënten in de gezondheidszorg niet door artsen 

gereduceerd worden tot hun aandoening. Zij willen als zelfstandige individuen 

gerespecteerd worden (Van den Brink, 2002; Trappenburg, 2005). De uniformerende en 

universele diensten die worden verleend, op grond van het toebehoren aan een bepaalde 

doelgroep, door professionals die zich dominant opstellen, passen daarom minder goed bij 

de geïndividualiseerde, zelfstandige, mondige en goed geïnformeerde burgers (Bosselaar, 

2005). Deze burgers willen meedenken en meebeslissen over de diagnose van hun eigen 

problemen, de oorzaken daarvan en mogelijke oplossingen daarvoor (Valkenburg en 

Coenen, 2002). 

De bovenstaande maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de gezondheidszorg terug 

te voeren naar de jaren ’70. In deze periode was sprake van een toenemende kritiek van 

patiënten op zorgverleners (Van Vliet, 2002; Bosselaar, 2005). Patiënten waren ontevreden 

over de paternalistische houding van zorgverleners die de afhankelijkheid van patiënten 

bevorderde en de inhoud van het zorgverleningsproces bepaalde (Van Vliet, 2002, 

Bosselaar, 2005). Patiënten streefden daarom een gelijkwaardige positie na ten opzichte 

van de zorgverleners (Van Vliet, 2002). De behoefte van patiënten aan meer informatie 

over ziekte en gezondheid en de onvrede van patiënten over de wijze waarop zij werden 

behandeld door de professionals in de medische sector heeft ertoe geleid dat patiënten zich 

steeds meer gingen verenigen. In de jaren ’80 en ’90 is het aantal patiëntenorganisaties 

daarom sterk gegroeid. Deze groei werd ook mede mogelijk gemaakt door het 

overheidsbeleid dat deze organisaties steunde en ze een belangrijke rol toekende, onder 

meer in de plannen voor de stelselwijziging in de gezondheidszorg (Trappenburg, 2005). 
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Culturele diversiteit en vergrijzing van de samenleving 

Naast de individualisering, zorgt ook de groeiende culturele diversiteit in de samenleving 

voor een grote variatie aan burgers met uiteenlopende wensen en behoeften (Van der 

Kraan, 2006; RVZ, 2000). De culturele diversiteit draagt hierdoor bij aan de toenemende 

gevarieerde vraag naar diensten die tegemoet komen aan de individuele wensen en 

behoeften van burgers (Van der Kraan, 2006).  

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) concludeert dat er in de 

gezondheidszorg een kloof bestaat tussen de zorgvraag en het zorgaanbod door cultuur-, 

taal- en moraalverschillen. Om dit te verbeteren dient volgens de RVZ zorg verleend te 

worden die past bij de culturele achtergrond en de individuele zorgvragen van de patiënten 

(RVZ, 2000).  

Daarnaast is er in de samenleving sprake van vergrijzing, waardoor de variatie in 

wensen en behoeften van de burgers verder toeneemt (Van der Kraan, 2006; Putters e.a., 

2006). De vergrijzing zorgt er in de gezondheidszorg onder meer voor dat de langdurige 

vraag naar zorg toeneemt, omdat ouderen over het algemeen meer gebruik maken van de 

zorgverlening. Een langdurige vraag naar zorg heeft onder meer als gevolg dat de 

zorgverlening beter moet aansluiten bij het dagelijks leven van de zorgvrager en dat er 

meer aandacht besteed moet worden aan het sociale systeem van de zorgvrager (Van der 

Kraan, 2006). De vergrijzing leidt bovendien tot meer zorgkosten en verandert de 

samenstelling van de zorgvraag, omdat de vergrijzing zorgt voor een toename van onder 

meer chronische aandoeningen en kankersoorten (Putters e.a., 2006).  

 

De combinatie van de maatschappelijke ontwikkelingen die in deze paragraaf zijn 

beschreven, zorgt ervoor dat burgers meer keuzevrijheid, zelfstandigheid en zeggenschap in 

het dienstverleningsproces willen. Tevens wordt de vraag van burgers steeds diverser en 

wordt het steeds belangrijker dat het dienstenaanbod goed aansluit bij de diverse 

individuele wensen, behoeften en omstandigheden van de burgers. Het leveren van 

maatwerk door dienstverleners wordt daarmee ook steeds belangrijker (Van der Kraan, 

2006).  

 

3.1.2 Beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg 

 

Gereguleerde marktwerking en decentralisatie van verantwoordelijkheden 

Gelijktijdig met de ontwikkelingen die hiervoor zijn beschreven, nemen de kosten van de 

gezondheidszorg steeds verder toe, terwijl de overheid streeft naar kostenreductie (Van der 

Kraan, 2006; RVZ, 2003). Naast de bovengenoemde maatschappelijke ontwikkelingen, 

zorgen ook technologische ontwikkelingen voor een toenemende vraag naar zorg en 

daarmee voor een stijging in de zorgkosten. Door de technologische ontwikkelingen nemen 
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onder meer de mogelijkheden van diagnoses en behandelingen toe, waardoor burgers 

langer kunnen leven (Garretsen e.a., 2002).  

De aanbodgerichte benadering van beleid en organisatie, die veelal wordt gehanteerd 

in de gezondheidszorg, is echter niet in staat om te voorzien in het streven van burgers 

naar een zorgverlening die aansluit bij hun individuele wensen en behoeften en het streven 

van de overheid naar kostenreductie (Van der Grinten, 2000). Het aanbodgerichte beleid 

wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de slechte afstemming tussen vraag en 

aanbod, de lange wachtlijsten en het gebrek aan innovatie, doelmatigheid, maatwerk en 

klantgerichtheid in de gezondheidszorg (RVZ, 2003). Dit heeft uiteindelijk geleid tot een 

aantal drastische hervormingen in de gezondheidszorg.  

 De sterke overheidssturing heeft in de gezondheidszorg plaatsgemaakt voor 

gereguleerde marktwerking en decentralisatie van verantwoordelijkheden naar de 

zorginstellingen en individuele burgers (Van der Kraan, 2006). Door de gereguleerde 

marktwerking wordt een zwaarder accent gelegd op concurrentie tussen de verschillende 

zorginstellingen. Hiermee wordt beoogd de zorginstellingen te prikkelen om efficiënter, 

doelmatiger en klantgerichter te werken en de patiënten bewuster te maken van de 

zorgconsumptie (Putters e.a., 2006). Door de gereguleerde marktwerking is het voor 

klanten onder meer mogelijk om diensten bij verschillende instellingen af te nemen. 

Hierdoor zijn de klanten in staat om instellingen, die het dienstenaanbod en 

dienstverleningsproces niet afstemmen op hun wensen en behoeften, ‘af te straffen’ door de 

diensten af te nemen bij andere instellingen (Van der Kraan, 2006). 

 

Opkomst van vraaggerichtheid en vraagsturing 

Sinds de jaren ’90 wordt er, in het kader van het bovenstaande, gesproken over 

vraaggerichtheid en vraagsturing. Vraaggerichtheid en vraagsturing worden gezien als het 

antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen (zie paragraaf 3.1.1) en de problemen van 

de slechte afstemming tussen vraag en aanbod, de kwaliteit en doelmatigheid van de 

dienstverlening en de hoge kosten van de gezondheidszorg (Van Vliet, 2002; Van der 

Kraan, 2006; Garretsen e.a., 2002). Deze concepten geven aan dat het dienstenaanbod en 

het dienstverleningsproces gericht moeten zijn op de wensen en behoeften van klanten 

(Van Vliet, 2002; Van der Kraan, 2006). Middels vraaggerichtheid en vraagsturing wordt 

onder meer beoogd de positie van de klant te versterken en het ondernemersgedrag van 

dienstverleners te stimuleren (Van der Kraan, 2006; RVZ, 2003). Om dit te bereiken 

hanteert de overheid een combinatie van verschillende instrumenten, zoals 

informatievoorzieningen, wet- en regelgeving en financiële regelingen (Van der Kraan, 

2006).  

Voorbeelden van informatievoorzieningen zijn kwaliteitskaarten en prestatie-

indicatoren die inzicht geven in het aanbod van instellingen (Trappenburg, 2005). De 
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informatievoorzieningen zorgen in de praktijk voor een inperking van de autonomie van 

professionals. Professionals dienen transparant en open te zijn over hun handelingen en 

prestaties. Aan de hand van een aantal prestatie-indicatoren moeten professionals gegevens 

verstrekken over hun uitvoeringspraktijken en de kwaliteit van de diensten die ze verlenen. 

Hierdoor zijn zorgverzekeraars en patiënten(organisaties) in staat om de handelingen en 

prestaties van instellingen en hun professionals te controleren en te monitoren om onder 

meer vergelijkingen te maken tussen de verschillende zorginstellingen en/of tussen 

professionals. Als gevolg van de nadruk op transparantie en accountability neemt de 

administratieve lastendruk onder de professionals toe en wordt de bureaucratisering van de 

zorginstellingen vergroot (Trappenburg, 2006). Professionals worden gedwongen om te 

voldoen aan bureaucratische standaarden en standaarden van managers (Duyvendak e.a, 

2006). Dit wijst erop dat er nog geen goede balans bestaat tussen de wens van cliënten aan 

transparantie en accountability en de ruimte die professionals hebben om invulling te geven 

aan het dienstverleningsproces.  

De Diagnose Behandel Combinaties en Persoonsgebonden budgetten zijn 

voorbeelden van financiële regelingen in de gezondheidszorg (Van der Kraan, 2006). Op 

basis van de Diagnose Behandel Combinaties is het voor zorgverzekeraars mogelijk om zelf 

bepaalde zorgverleners te kiezen met wie prijsafspraken worden gemaakt over de diensten 

die ze verlenen. Cliënten kiezen vervolgens via hun verzekeraars, aan wie een 

overeengekomen premiebedrag wordt betaald, voor bepaalde vormen van zorg die 

afgenomen kunnen worden bij de zorginstellingen waarmee de betreffende zorgverzekeraar 

prijsafspraken heeft gemaakt (Trappenburg, 2005). Ook middels persoonsgebonden 

budgetten en vouchers aan cliënten wil de overheid de positie van cliënten versterken. 

Cliënten verkrijgen hierdoor meer keuzevrijheid, zeggenschap en meer zelfstandigheid. Het 

wordt voor cliënten mogelijk gemaakt om zelf rechtstreeks een instelling te kiezen waar zij 

bepaalde diensten van willen afnemen. Een deel van de verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van de instellingen wordt op deze wijze overgedragen aan klanten 

(Bosselaar, 2005). Daarnaast wordt door de financiële regelingen de concurrentie tussen 

instellingen bevorderd, waardoor dienstverleners eerder geprikkeld zullen zijn om 

vraaggericht te werken en ontstaat er meer ondernemerschap (Baljé, 2003; Van der Kraan, 

2006). De bovenstaande voorbeelden van financiële regelingen kunnen ervoor zorgen dat 

de wensen en belangen van klanten worden benadrukt ten koste van de wensen en 

belangen van instellingen en hun professionals.  

Verondersteld wordt dat als klanten meer vrijheid en mogelijkheden krijgen om hun 

wensen en behoeften na te streven en de dienstverleners de ruimte krijgen om beter in te 

spelen op deze wensen en behoeften dit leidt tot een betere afstemming tussen de vraag en 

het aanbod. Dit moet uiteindelijk resulteren in meer efficiëntie, effectiviteit en betere 

kwaliteit van zorg (Van der Kraan, 2006). Uit het bovenstaande blijkt dat klanten in mindere 
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en meerdere mate inderdaad meer mogelijkheden krijgen om hun wensen en behoeften na 

te streven, maar dat dienstverleners minder ruimte lijken te krijgen om maatwerk te 

leveren, door onder meer de bureaucratische standaarden en de standaarden van managers 

waar ze aan moeten voldoen. Dienstverleners krijgen namelijk weinig ruimte om af te 

wijken van de bureaucratische standaarden en de standaarden van managers, waardoor ze 

zich niet flexibel kunnen opstellen naar de verschillende klanten toe. Dat de dienstverleners 

weinig ruimte krijgen om maatwerk te leveren, kan er uiteindelijk toe leiden dat klanten ook 

minder ruimte krijgen om in hun wensen en behoeften te voorzien. Dienstverleners verlenen 

dezelfde diensten op dezelfde wijze aan de klanten die heel verschillende wensen en 

behoeften kunnen hebben.  

Vraagsturing versus vraaggerichtheid 

In de literatuur worden verschillende soorten definities van vraagsturing en 

vraaggerichtheid genoemd. Het verschil tussen deze twee begrippen wordt echter niet altijd 

duidelijk gemaakt. Soms wordt wel een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee 

begrippen, maar soms worden ze op dezelfde wijze gedefinieerd of als complementaire 

begrippen beschouwd (Van der Kraan, 2006; Rijckmans e.a., 2002; Goudriaan 1999). Naar 

aanleiding hiervan heeft een aantal onderzoekers (Rijckmans e.a., 2002; Van der Kraan, 

2006; Goudriaan, 1999) de verschillende soorten definities van vraaggerichtheid en 

vraagsturing geanalyseerd. Gebleken is dat er wel een belangrijk verschil bestaat tussen 

vraaggerichtheid en vraagsturing.  

Rijckmans e.a. (2002) concluderen dat bij vraagsturing het beleid, de aard, kwaliteit 

en kwantiteit van het dienstenaanbod worden bepaald door de vraag. In dit geval staan de 

keuzevrijheid en keuzemogelijkheden van de klant centraal en bezit de klant de benodigde 

middelen (bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget) om zijn keuzevrijheid te 

garanderen. Klanten hebben bij vraagsturing ook de uiteindelijke zeggenschap, omdat zij 

beslissen over de diensten die ze willen afnemen en de dienstverleningsorganisatie bij wie 

ze de diensten afnemen. De nadruk ligt bij vraagsturing veel minder op het handelen van 

dienstverleners. Verondersteld wordt dat klanten de enige ervaringsdeskundigen zijn en in 

staat zijn om de benodigde relevante afwegingen te kunnen maken.  

Bij vraaggerichtheid wordt het aanbod wel afgestemd op de vraag, maar wordt 

tevens de nadruk gelegd op de deskundigheid van dienstverleners. In tegenstelling tot 

vraagsturing hebben dienstverleners bij vraaggerichtheid de uiteindelijke zeggenschap, 

omdat zij uiteindelijk besluiten in welke mate zij bereid zijn hun dienstverlening af te 

stemmen op de wensen en behoeften van de klant (Rijckmans e.a., 2002).  

Ook Van der Kraan (2006) komt na een analyse van verschillende definities van 

vraaggerichtheid en vraagsturing tot dezelfde conclusie als Rijckmans e.a. (2002). Zij 

concludeert dat de meeste definities van vraagsturing de zeggenschap over de 

dienstverlening, inclusief de middelen om de zeggenschap uit te oefenen, bij de klanten 
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neerlegt. Terwijl die zeggenschap bij vraaggerichtheid bij de dienstverleners ligt die zich 

vervolgens wel sterk oriënteren op de wensen en behoeften van de klanten (Van der Kraan, 

2006:35).   

De directie P&O van het UMC Utrecht wil klantgericht werken. De definitie van 

klantgerichtheid (zie paragraaf 1.1) die binnen de directie P&O wordt gehanteerd komt 

overeen met de definitie van vraaggerichtheid uit de literatuur. Hierna wordt daarom dieper 

ingegaan op de vraaggerichte benadering.  

 

3.2 De aanbodgerichte versus vraaggerichte benadering 

In de vorige paragraaf is beschreven dat in de gezondheidszorg een belangrijke verandering 

heeft plaatsgevonden van aanbodgerichtheid naar vraaggerichtheid. Middels 

vraaggerichtheid wordt beoogd het beleid, dienstenaanbod en de dienstverlening beter te 

laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de klanten. De verandering van 

aanbodgerichtheid naar vraaggerichtheid heeft echter wel gevolgen voor het proces van 

beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering (dienstverleningsproces) en de rol die 

beleidsmakers, dienstverleners en klanten daarin spelen. In deze paragraaf wordt dit nader 

toegelicht. Allereerst worden de uitgangspunten en gevolgen van de aanbodgerichte 

benadering beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de uitgangspunten, doelstellingen 

van en voorwaarden voor de vraaggerichte benadering.  

 

3.2.1 De aanbodgerichte benadering  

In het geval van de aanbodgerichte benadering wordt nauwelijks rekening gehouden met de 

wensen en verwachtingen van klanten (Valkenburg en Coenen, 2002; Van der Grinten, 

2000). Klanten worden niet betrokken bij de totstandkoming van het beleid en de 

dienstverleningspraktijken van organisaties. Ook de identiteit, competenties, wensen en 

perspectieven van klanten spelen hier geen rol in (Valkenburg en Coenen, 2002). Het 

dienstenaanbod en dienstverleningsproces worden daardoor niet bepaald door wat de 

klanten nodig hebben of wensen, maar door wat de dienstverlenende organisaties aan 

kunnen en willen bieden. De ontwikkeling van het beleid en de dienstverleningspraktijken 

vindt op (centraal) beleidsniveau plaats en wordt gezien als een verantwoordelijkheid van 

de beleidsmakers van dienstverlenende organisaties. De visie, doelstellingen, mogelijkheden 

en deskundigheden van de organisatie worden tijdens de ontwikkeling van het beleid en 

dienstverleningspraktijken als uitgangspunt genomen. De ontwikkeling van het beleid en de 

dienstverleningspraktijken vinden dus top-down plaats (Coenen en Dekker, 2000; Coenen-

Hanegraaf e.a., 2000).   

Om te komen tot de ontwikkeling van beleid en dienstverleningspraktijken worden 

eerst bepaalde problemen gedefinieerd, waarbij onder meer het onderwerp van het beleid 

wordt gespecificeerd. Vervolgens wordt het probleem geanalyseerd, waarna verschillende 
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oplossingsmogelijkheden worden geformuleerd. Daarna worden verschillende 

beleidsinstrumenten ontwikkeld zodat de geformuleerde oplossingen in de praktijk gebracht 

kunnen worden en tot slot vindt de uiteindelijke uitvoering van het beleid in de praktijk 

plaats (Coenen-Hanegraaf e.a., 2000:7).  

Wanneer de aanbodgerichte benadering wordt gehanteerd worden klanten er pas bij 

betrokken als de uitvoering van het beleid in de praktijk plaatsvindt in het 

dienstverleningsproces. Maar ook tijdens het dienstverleningsproces wordt nauwelijks 

rekening gehouden met de wensen en verwachtingen van de klanten. De wijze waarop 

klanten benaderd, bekeken en betrokken worden bij het dienstverleningsproces wordt 

namelijk voor een belangrijk deel bepaald door de visie, doelstellingen, deskundigheden en 

instrumenten van de uitvoeringsorganisatie en niet door de visie, doelstellingen en  

deskundigheden van de klanten. Wanneer klanten iets willen wat niet past bij het beleid en 

de wijze waarop de organisatie haar diensten verleent, hebben klanten een probleem 

(Coenen-Hanegraaf e.a., 2000:7).  

Bij de aanbodgerichte benadering wordt vooral de nadruk gelegd op de problemen en 

beperkingen van klanten en niet op de mogelijkheden en competenties van de klanten. 

Klanten worden niet in staat geacht om hun problemen en beperkingen op te lossen of te 

verminderen en worden afhankelijk gemaakt van de dienstverlening. Dienstverlenende 

organisaties zien het als hun doel om de problemen en beperkingen van klanten te 

verminderen en/of op te lossen op basis van de visie en het beleid van de 

uitvoeringsorganisatie en niet op basis van de visie van klanten. Van de klanten wordt 

alleen medewerking verlangd, zodat de dienstverlenende organisatie haar doelstellingen kan 

bereiken. Op deze wijze wordt er vanuit het beleid en de visie van de dienstverlenende 

organisatie als het ware voor klanten gedacht. Er is weinig aandacht voor de perspectieven 

van klanten en de wijze waarop de klanten hun situatie waarnemen en beoordelen. Ook 

wordt er vrijwel geen rekening gehouden met de sociale context van de klanten en de 

betekenis en rol daarvan voor de mogelijke oplossingsrichtingen. In het verlengde van het 

voorgaande wordt de relatie en communicatie tussen dienstverleners en klanten voor een 

belangrijk deel gekenmerkt door eenrichtingsverkeer, machtsongelijkheid en 

ongelijkwaardigheid (Coenen-Hanegraaf e.a., 2000:8-9).  

Gevolgen van de aanbodgerichte benadering 

Hoewel de aanbodgerichte benadering vaak leidt tot kostenbeheersing, brengt het veel 

nadelen met zich mee (Van der Grinten, 2000). De aanbodgerichte benadering zorgt ervoor 

dat het dienstenaanbod en de dienstverlening onvoldoende worden afgestemd op de 

wensen en behoeften van klanten (Van der Kraan, 2006; Bosselaar, 2005; Valkenburg en 

Coenen, 2002; Van der Grinten, 2000). Daarnaast hebben dienstverleners bij een 

aanbodgerichte dienstverlening te veel macht en spelen ze een te dominante rol in het 

dienstverleningsproces (Bosselaar, 2005). Ook de afstand tussen klanten en dienstverleners 
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wordt vergroot (Valkenburg en Coenen, 2002), waardoor dienstverleners onder meer niet 

goed in staat zijn om flexibel in te spelen op de (veranderende) wensen en behoeften van 

klanten (Van der Kraan, 2006). Verder worden dienstverleners onvoldoende gestimuleerd 

om te streven naar kwaliteitsbevorderende innovaties en een efficiënte en doelmatige 

dienstverlening, waarbij de dienstverlening zo goed mogelijk aansluit op de wensen en 

behoeften van klanten (Van der Grinten, 2000; Bosselaar, 2005). Daarnaast zorgt 

aanbodgerichtheid vaak voor te veel regels en bureaucratie (Van der Kraan, 2006). Ook 

kunnen klanten zich afkeren van dienstverleners, omdat de aangeboden dienstverlening niet 

altijd goed aansluit op hun wensen en behoeften waardoor ze niet altijd het gehanteerde 

beleid en aanbod accepteren (Valkenburg en Coenen, 2002). Door deze nadelen van 

aanbodgericht werken wordt door klanten en dienstverleners vaak gestreefd naar 

vraaggerichtheid, zodat de aangeboden dienstverlening beter aansluit bij de wensen en 

behoeften van klanten (Garretsen e.a., 2002).  

 

3.2.2 De vraaggerichte benadering 

Vraaggerichtheid kan zowel betrekking hebben op het niveau van beleidsontwikkeling als 

het niveau van het dienstverleningsproces. Omdat dit klanttevredenheidsonderzoek  

betrekking heeft op het dienstverleningsproces van de directie P&O wordt in deze paragraaf 

met name aandacht besteed aan vraaggerichtheid op het niveau van het 

dienstverleningsproces. Op dit niveau heeft vraaggerichtheid vooral betrekking op de wijze 

waarop klanten worden benaderd of bejegend door dienstverleners (Van Vliet, 2002). 

Een algemeen doel van de vraaggerichte benadering is het centraal stellen van 

klanten en hun wensen en behoeften in de dienstverlening (Coenen-Hanegraaf, 2000). Deze 

benadering leidt ertoe dat de aangeboden diensten en het dienstverleningsproces beter 

aansluiten bij de wensen en behoeften van klanten (Van Vliet, 2002), waardoor de kwaliteit 

en doelmatigheid van het beleid en de dienstverlening worden bevorderd (Bosselaar, 2005; 

Van der Kraan, 2006; Funke en Van der Krogt, 2002). Wanneer de dienstverlening goed 

aansluit bij de wensen en behoeften van de klanten leidt dit ook tot tevreden klanten 

(Bosselaar e.a., 2000). Tevens vermindert de vraaggerichte benadering de macht en 

autonomie van professionals en vergroot het de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van 

klanten (Van Vliet, 2002).  

 

De vraaggerichte benadering wordt gezien als een gezamenlijke inspanning van klanten en 

dienstverleners die ertoe leidt dat het dienstenaanbod en de dienstverlening aansluiten bij 

de wensen en verwachtingen van klanten en tevens voldoen aan de professionele 

standaarden van dienstverleners (RVZ, 1998:14). Van Vliet (2002:231) en Leenders 

(2004:3) spreken in dit verband over een voortdurende interactie, communicatie- of 

onderhandelingssituatie tussen dienstverleners of beleidsmakers en klanten waarin het 
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dienstenaanbod en de dienstverlening worden afgestemd op de wensen en verwachtingen 

van klanten. Coenen en Dekker (2000) zien de vraaggerichte benadering als een 

gezamenlijke inspanning van beleidsmakers, dienstverleners en klanten die proberen in 

interactie overeenstemming te bereiken over de verschillende perspectieven om tot 

gedeelde analyses en uitkomsten te komen. De relatie en communicatie tussen de 

dienstverleners en klanten worden bij de vraaggerichte benadering gekenmerkt door 

interactie, gelijkwaardigheid en op respect gebaseerde zeggenschap van de klanten 

(Coenen-Hanegraaf e.a., 2000).  

De afstemming tussen de verschillende betrokken partijen moet ertoe leiden dat de 

belangen van verschillende actoren gewaarborgd worden en alle betrokkenen hebben zowel 

rechten als plichten. Beleidsmakers, dienstverleners en klanten moeten zich onder meer 

gezamenlijk en actief inzetten, elkaars autonomie en competentie respecteren en elkaar van 

de benodigde informatie voorzien (Van der Kraan, 2006).   

In tegenstelling tot de aanbodgerichte benadering staan in een vraaggerichte 

benadering de mogelijkheden, competenties, wensen, keuzes, perspectieven, participatie en 

de sociale context van klanten centraal en niet de dienstverlenende organisatie (Coenen-

Hanegraaf e.a., 2000). Er wordt rekening gehouden met de wensen, verwachtingen, 

perspectieven, competenties en de sociale context van de klanten door het beleid en 

dienstverleningspraktijken hier zo goed mogelijk op te laten aansluiten (Coenen en Dekker, 

2000; Coenen-Hanegraaf e.a., 2000). De aard, omvang, plaats, vorm en wijze van 

dienstverlening worden zo goed mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van 

klanten (Goudriaan en Vaalburg, 1998, zoals weergegeven door Bosselaar, 2002). Vooral in 

de huidige complexe, diverse en geïndividualiseerde samenleving is het voor beleidsmakers 

en dienstverleners vrijwel onmogelijk om de werkelijkheid van de klanten goed te kennen 

zonder de klanten zelf te raadplegen (Coenen en Dekker, 2000). Het is daarom van belang 

dat klanten zowel worden betrokken bij alle stappen die leiden tot de ontwikkeling van 

beleid en dienstverleningspraktijken als bij het dienstverleningsproces zelf. Dit betekent dat 

klanten zoveel mogelijk betrokken worden bij het definiëren van problemen, het analyseren 

van de problemen, het formuleren van oplossingsstrategieën en het ontwikkelen van 

beleidsinstrumenten. De verantwoordelijkheid voor de formulering van de probleemanalyse, 

oplossingsstrategieën en keuze van beleidsinstrumenten wordt in een vraaggerichte 

benadering gedeeld door de beleidsmakers en klanten.  

Daarnaast is het noodzakelijk dat een dienstverleningsproces verschillend 

vormgegeven en uitgevoerd kan worden, afhankelijk van de wensen, verwachtingen, 

belangen, competenties, perspectieven en de sociale context van de klanten (Coenen-

Hanegraaf e.a., 2000). Alleen op deze wijze kan gegarandeerd worden dat de 

dienstverlening afgestemd kan worden op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de 
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klanten (Spies, 2002). Het leveren van maatwerk staat daarmee centraal in de 

vraaggerichte benadering (Coenen-Hanegraaf e.a., 2000).  

De vraaggerichte benadering verwacht van dienstverleners om responsiviteit te 

tonen door open te staan voor en rekening te houden met de wensen en behoeften van 

klanten (Leenders, 2004; Van der Kraan, 2006). Om de dienstverlening aan te laten sluiten 

bij de wensen en behoeften van klanten dienen dienstverleners de wensen en behoeften van 

klanten goed te signaleren, deze te interpreteren, hier een antwoord op te verzinnen en dit 

antwoord vlot te geven aan de klanten. Responsiviteit vereist onder meer een goede 

analyse, inlevingsvermogen en kennis van dienstverleners (Leenders, 2004). 

Dienstverleners moeten in staat zijn om de expliciete en impliciete wensen en behoeften 

van de klanten te doorgronden en deze te plaatsen in de context van de klanten en of 

algemene maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen. Daarnaast moeten ze 

in staat zijn zich in te leven in de situatie waarin de klant zich bevindt en de wensen en 

behoeften van klanten vertalen naar een adequate dienstverlening en ondersteuning. De 

samenwerking tussen dienstverleners en klanten is hierbij van belang (Van Vliet e.a., 

2004). Volgens Van Vliet (2002) is het tijdens het dienstverleningsproces ook van belang 

dat er geluisterd wordt naar klanten, dat ze geïnformeerd worden en dat ze serieus 

genomen worden. Dienstverleners dienen uit te gaan van de autonomie, de competenties en 

verantwoordelijkheden van klanten en de dienstverlening hierop aan te laten sluiten 

(Valkenburg en Coenen, 2002; Van Vliet, 2002; Van Doorn, 2002). Van dienstverleners 

wordt verwacht dat ze met klanten samenwerken in het zoeken naar oplossingen voor de 

problemen van de klanten. Hierbij dienen dienstverleners tevens hun kennis en ervaringen 

te delen met de klanten (Van Vliet, 2002; Van Doorn, 2002; Van der Kraan, 2006) en 

transparant te zijn over hun handelen naar de klanten toe (Leenders, 2004). De 

samenwerking tussen dienstverleners en klanten dient plaats te vinden op basis van 

openheid, gelijkwaardigheid en respect (Blaauwbroek, 2003). 

In een vraaggericht dienstverleningsproces moet echter ook erkend worden dat de 

autonomie, competentie en verantwoordelijkheid van klanten niet absoluut is en daarom 

aangevuld moet worden met de kennis en vaardigheden van de dienstverleners. Niet alle 

klanten beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Klanten weten bijvoorbeeld niet 

altijd wat wel en niet relevant of goed is en zijn niet altijd in staat om voor zichzelf op te 

komen (Coenen en Dekker, 2000).  

De omslag van de aanbodgerichte benadering naar de vraaggerichte benadering 

vereist dus een verandering in het gedrag en de houding van dienstverleners. Van Doorn 

(2002:110) spreekt in dit verband over ‘een verandering van de houding van professionals 

van “wij weten wat goed voor u is” in “wij adviseren en informeren u over diensten, 

resultaten en mogelijkheden teneinde u zelf te kunnen laten kiezen en kopen.”’ Door als 
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dienstverlener deze houding aan te nemen worden klanten ondersteund en wordt 

tegelijkertijd rekening gehouden met de autonomie en competenties van de klanten.  

 

De vraaggerichte benadering brengt in de praktijk een spanningsveld met zich mee voor de 

dienstverleners. Dit spanningsveld heeft betrekking op de mate waarin dienstverleners hun 

dienstverlening moeten afstemmen op de wensen en behoeften van de klanten en de mate 

waarin de dienstverlening moet voldoen aan de vastgestelde (professionele) standaarden, 

regels, procedures, richtlijnen en dergelijke. De individuele wensen van de klanten zijn 

namelijk niet altijd in overeenstemming met de geldende standaarden, regels, richtlijnen, 

protocollen en dergelijke. Dienstverleners hebben enerzijds de taak om de dienstverlening 

af te stemmen op de wensen van de klanten. Anderzijds dienen ze zich te houden aan de 

geldende regels, richtlijnen, procedures en dergelijke en hebben ze de verantwoordelijkheid 

om rekening te houden met het algemeen belang van de organisatie. Dit zorgt voor een 

belangrijk dilemma voor dienstverleners, want hoever mogen en kunnen ze gaan om te 

voldoen aan de klantenwensen en in welke mate moeten de standaarden, regels, richtlijnen, 

protocollen en dergelijke in acht genomen worden?  

Beukema en Van der Vlist (2002:49) stellen dat dienstverleners alleen in staat zijn 

om vraaggericht te werken als de organisatie ook vraaggericht met de dienstverleners 

omgaat. Van dienstverleners kan alleen verlangd worden dat ze goed luisteren naar de 

klanten en de dienstverlening afstemmen op de wensen en verwachtingen van de klanten 

als zij ook op een gelijksoortige manier worden behandeld door de organisatie. De 

vraaggerichte benadering van dienstverleners wordt ‘arbeid op maat’ genoemd. Dit houdt in 

dat dienstverleners benaderd worden vanuit hun kwaliteiten en mogelijkheden ten aanzien 

van vraaggerichte dienstverlening en dat ze de kans krijgen om hun kwaliteiten en 

mogelijkheden verder te ontwikkelen aan de hand van individuele ontwikkeltrajecten. 

Dienstverleners dienen ook de ruimte te krijgen om zelf invulling te geven aan hun 

werkzaamheden en de dienstverlening, zodat deze adequaat afgestemd kan worden op de 

wensen en behoeften van klanten. Dit betekent dat dienstverleners de mogelijkheid moeten 

krijgen om zelfstandig hun werk uit te voeren en om af te wijken van de standaardregels,  

-procedures en dergelijke. De wensen, behoeften en mogelijkheden van klanten kunnen van 

dag tot dag en van klant tot klant verschillen, waardoor het van belang is dat de 

dienstverlening verschillend vormgegeven en ingevuld kan worden om maatwerk te kunnen 

leveren aan klanten (Beukema en Van der Vlist, 2002).      

 

In de vraaggerichte benadering wordt ook van klanten een bepaalde houding verwacht. 

Klanten dienen zich competent en autonoom op te stellen en niet onwetend en afhankelijk 

(Van Doorn, 2002). Tevens moeten klanten de dienstverleners zo goed mogelijk informeren 

en zich inspannen om in samenwerking met de dienstverleners oplossingen te vinden voor 
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de problemen die ze ervaren (Van der Kraan, 2006). Zoals eerder is beschreven beschikken 

niet alle klanten over de benodigde kennis en vaardigheden om zich te mengen in het 

dienstverleningsproces. Daarnaast zijn niet alle klanten bereid om verantwoordelijkheid op 

zich te nemen in het dienstverleningsproces en laten ze het liever over aan de 

dienstverleners. Dit zijn belangrijke belemmeringen voor vraaggericht werken.  

  De voorwaarden voor vraaggericht werken, die in deze paragraaf zijn beschreven, 

maken duidelijk dat de interactie tussen dienstverleners en klanten, de houding die ze 

hierbij aannemen en de inrichting van de dienstverlenende organisatie een belangrijke rol 

spelen in het proces van vraaggericht werken op het niveau van het dienstverleningsproces. 

 

3.3 De kwaliteit van diensten en klanttevredenheid  

Het bereiken van een betere kwaliteit van dienstverlening is een doelstelling van 

vraaggerichtheid die vaak wordt genoemd door zowel klanten als dienstverleners. Ook uit 

de literatuurstudie naar vraaggerichtheid (zie vorige paragraaf) blijkt dat middels 

vraaggerichtheid wordt beoogd een betere kwaliteit van de dienstverlening en 

klanttevredenheid te bereiken. Dit komt tevens terug in het beleid van de directie P&O van 

het UMC Utrecht. Maar wat houdt kwaliteit en klanttevredenheid in en hoe kan hier inzicht 

in worden verkregen? In deze paragraaf wordt hier een antwoord op gegeven.  

Allereerst wordt beschreven wat kwaliteit inhoudt en op welke wijze dit beoordeeld 

kan worden. Vervolgens worden de kenmerken van diensten beschreven en de gevolgen 

daarvan voor de beoordeling van de dienstverlening door klanten. Tot slot wordt ingegaan 

op klanttevredenheid: de betekenis en achtergronden hiervan en de factoren die hierop van 

invloed zijn. Door de klanttevredenheid te meten kan inzicht worden verkregen in de 

kwaliteit van de dienstverlening en de mate waarin de dienstverlening aansluit bij de 

wensen en verwachtingen van klanten.  

 

3.3.1 Beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening 

In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de dienstverlening van de directie P&O gemeten 

door de klanten van de directie P&O. De kwaliteit van dienstverlening kan echter door 

verschillende actoren op verschillende manieren beoordeeld worden, zoals tabel 3.1 

weergeeft. 

Tabel 3.1: Invalshoeken voor kwaliteitsbeoordeling 
 Dienstverlener Klant Onafhankelijke deskundige 

Input Kennis  Vertrouwen en 

betrouwbaarheid 

Kennis dienstverlener en 

organisatiekenmerken 

Vervaardiging Vakmanschap en 

procesvoering 

Snelheid en 

klantgerichtheid 

Procesbeheersing en controles 

Output Prestaties conform 

specificaties 

Conform 

verwachtingen 

Prestaties conform specificaties en 

gerechtvaardige verwachtingen 
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Resultaat/effect Resultaat conform 

vaknormen 

Tevredenheid Afweging van beoogd 

(dienstverlener) en verwacht 

(klant) resultaat 

Bron: Boomsma en Van Borrendam, 2005:20 

 

De bovenstaande tabel geeft weer dat de verschillende actoren verschillende normen 

hanteren om de kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen. Dienstverleners hanteren 

voornamelijk vaknormen wanneer zij de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen, terwijl 

klanten de dienstverlening beoordelen vanuit hun eigen wensen en verwachtingen. Hoewel 

de kwaliteit van dienstverlening door verschillende actoren, vanuit verschillende 

invalshoeken beoordeeld kan worden, is er volgens Boomsma en Van Borrendam (2005) 

een belangrijke verandering zichtbaar in het kwaliteitsdenken. Vroeger werd kwaliteit vooral 

gezien als kenmerk en eigenschap van diensten, waarbij de nadruk lag op het voldoen aan 

vastgestelde specificaties en professionele standaarden. Tegenwoordig gaat het echter 

vooral om het oordeel, de subjectiviteit van de klant, waarbij klantgericht denken en werken 

steeds belangrijker wordt (Boomsma en Van Borrendam, 2005). Er is sprake van kwaliteit 

als voldaan wordt aan de wensen en verwachtingen van de klanten en de klanten daardoor 

tevreden zijn over de dienstverlening. Klanten worden tegenwoordig zowel gezien als 

afnemers als kwaliteitsinspecteurs van diensten (Boomsma en Van Borrendam, 2005; Kotler 

en Keller, 2007).  

Men kan zich echter afvragen of het beoordelen van de dienstverlening enkel vanuit 

de invalshoek van klanten voldoende zegt over de kwaliteit van de dienstverlening. Klanten 

baseren hun oordeel over de kwaliteit op de ervaren dienstverlening en de mate waarin 

deze overeenkomt met hun wensen en verwachtingen, terwijl dienstverleners de kwaliteit 

van de dienstverlening voornamelijk beoordelen op basis van vastgestelde specificaties en 

professionele standaarden. Dit heeft tot gevolg dat klanten tevreden kunnen zijn, terwijl de 

dienstverlening zelf niet voldoet aan de gestelde specificaties en professionele standaarden. 

Omgekeerd kunnen klanten ontevreden zijn, terwijl wel voldaan is aan de vastgestelde 

specificaties en professionele standaarden. De kwaliteit beoordelen vanuit één invalshoek, 

van klanten of dienstverleners, verschaft daarom een eenzijdig beeld. Bovendien is een 

belangrijk uitgangspunt van vraaggericht werken dat de dienstverlening afgestemd wordt op 

de wensen en behoeften van de klanten en tevens voldoet aan de professionele 

standaarden. Klanten zijn echter niet goed in staat om te beoordelen in hoeverre de 

dienstverlening voldoet aan de geldende professionele standaarden en dienstverleners 

kunnen moeilijk zelf beoordelen in hoeverre de dienstverlening aansluit bij de wensen en 

verwachtingen van de klanten.  
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3.3.2 Definitie en kenmerken van diensten 

De directie P&O verleent verschillende diensten aan haar klanten. Diensten hebben een 

aantal specifieke kenmerken die verschillen van goederen. Deze kenmerken zorgen ervoor 

dat de kwaliteit van diensten moeilijker te beoordelen is door klanten dan de kwaliteit van 

goederen (Parasuraman e.a., 1985). De kenmerken van diensten hebben tevens invloed op 

de wijze waarop klanten de kwaliteit van diensten beoordelen. Hieronder wordt eerst een 

definitie gegeven van diensten. Vervolgens wordt ingegaan op de hoofdkenmerken van 

diensten en de invloed daarvan op de wijze waarop klanten diensten beoordelen.  

Een dienst kan als volgt gedefinieerd worden: ‘een dienst is iedere handeling, 

inspanning of prestatie die een partij kan aanbieden aan een andere, die in essentie 

ontastbaar is en niet resulteert in de eigendom van iets. De dienstverlening kan al dan niet 

verbonden zijn met een tastbaar product.’ (Kotler, 1997, p. 467) 

Kotler (1997) onderscheidt de volgende algemene kenmerken van diensten: ontastbaarheid, 

onscheidbaarheid, heterogeniteit en vergankelijkheid. Diensten kunnen in tegenstelling tot 

tastbare producten niet gezien, gevoeld, geproefd, gehoord of geroken worden voordat ze 

worden ingekocht. Klanten proberen daardoor de kwaliteit van de dienstverlening te 

beoordelen aan de hand van aspecten zoals het personeel dat de diensten verleent, de 

plaats waar de dienstverlening plaatsvindt, de communicatiemiddelen en apparatuur die 

gebruikt worden, de levertijd, nauwkeurigheid en juistheid van de dienstverlening. 

Dienstverleners dienen hier rekening mee te houden. Daarnaast worden diensten gelijktijdig 

geproduceerd en geconsumeerd. Hierdoor is er sprake van klantparticipatie en interactie 

tussen klant en dienstverlener tijdens de dienstverlening. Zowel de klant als dienstverlener 

maken onderdeel uit van de dienstverlening en beïnvloeden beiden het uiteindelijke 

resultaat. De kwaliteit van de interactie tussen klanten en dienstverleners bepaalt daardoor 

voor een groot gedeelte de uiteindelijke kwaliteit van de dienstverlening. Verder zijn 

diensten heterogeen, omdat ze onder meer afhankelijk zijn van de degene die de dienst 

verleent, de klant die de dienst afneemt, de plaats waar en tijdstip waarop de 

dienstverlening wordt aangeboden. Hierdoor kunnen dezelfde diensten in kwaliteit 

verschillen. Tot slot zijn diensten vergankelijk, omdat ze niet bewaard kunnen worden, 

voorraadvorming is niet mogelijk.  

De ontastbare, onscheidbare, heterogene en vergankelijke aard van diensten zorgt 

ervoor dat klanten verschillende elementen van diensten beoordelen. Klanten beoordelen 

namelijk niet alleen de uitkomst van de dienstverlening, maar vooral ook het proces van de 

dienstverlening, waar de klant en dienstverlener deel van uitmaken (Kotler, 1997; 

Boomsma en Van Borrendam, 2005). De kwaliteit van de dienstverlening wordt uiteindelijk 

bepaald tijdens de interactie tussen de klant en dienstverlener (Van der Hart, 1992). 

Daarnaast zorgen de kenmerken van diensten ervoor dat het voor klanten niet goed 

mogelijk is om alle elementen van diensten te beoordelen, zoals de professionele kwaliteit 
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van sommige diensten, dus de mate waarin de dienstverlening voldoet aan de geldende 

professionele standaarden (Kotler en Keller, 2007).   

 

3.3.3 Klanttevredenheid 

Als klanten goede ervaringen hebben met de kwaliteit van diensten uit dit zich in 

klanttevredenheid. Klanttevredenheid hangt af van de mate waarin wordt voldaan aan de 

wensen en verwachtingen die de klanten hebben ten aanzien van de dienstverlening (Kotler, 

1997; Thomassen, 2007). ‘Klanttevredenheid is de mate waarin iemand gelukkig of 

teleurgesteld is als gevolg van het (on)bewust vergelijken van de ervaren prestaties (of 

uitkomsten) van een dienst met zijn of haar verwachtingen.’ (Kotler, 1997:40).  

 

Klanten hebben bepaalde verwachtingen ten aanzien van de dienstverlening. Wanneer de 

ervaren dienstverlening overeenkomt met de verwachtingen van klanten, zijn de klanten 

tevreden. Als de ervaringen ten aanzien van de dienstverlening de verwachtingen van de 

klanten overstijgen, zijn de klanten heel erg tevreden (delighted). Maar als de ervaren 

dienstverlening tekort schiet ten opzichte van de verwachte dienstverlening, zijn klanten 

ontevreden (Parasuraman e.a. 1985; Kotler, 1997; Thomassen, 2007).  

De wensen en verwachtingen van klanten worden gevormd op basis van 

verschillende bronnen, zoals de individuele wensen en behoeften van de klanten, hun 

eerdere ervaringen, de ervaringen van anderen en de informatie die de dienstverlener 

verschaft (onder meer via voorlichting en reclame) (Parasuraman e.a., 1985; Kotler, 1997; 

Thomassen, 2007). 

Iedere klant heeft zijn eigen verwachtingen. Klanten hebben allemaal hun eigen 

kenmerken, emoties, eigenschappen, voorkeuren en denkbeelden. Klanten stellen zich 

daarom ook verschillend op ten aanzien van de dienstverlening en beoordelen de 

dienstverlening verschillend. Doordat klanttevredenheid gebaseerd is op de subjectieve 

ervaringen van klanten kunnen dezelfde feitelijke prestaties verschillend beoordeeld worden 

door klanten (Thomassen, 2007).  

 

Het belang van klanttevredenheid  

Klanttevredenheid kan verschillende voordelen tot gevolg hebben. Thomassen (2007) maakt 

hierbij een onderscheid tussen de voordelen voor organisaties met klantrelaties op basis van 

gedwongen winkelnering en organisaties die zich in een (semi)vrije markt bevinden.  

Een hoge mate van klanttevredenheid zorgt in organisaties met klantrelaties op basis 

van gedwongen winkelnering voor positieve mond-tot-mondreclame en berichten over de 

organisatie (Thomassen, 2007; Kotler en Keller, 2007). Klanttevredenheid leidt ook tot 

minder klachten van klanten. Minder klachten zorgen onder meer voor een kostenbesparing. 

Daarnaast heeft klanttevredenheid een positieve invloed op de motivatie en tevredenheid 
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van medewerkers. Medewerkers zijn eerder tevreden over hun werk en bereid zich in te 

zetten, wanneer ze zich gewaardeerd voelen door klanten. Verder leidt klanttevredenheid 

tot een beter imago van de organisatie, waardoor ook het vertrouwen van de klanten in de 

organisatie toeneemt en klanten eerder hun medewerking verlenen richting de organisatie 

(Thomassen, 2007).  

De bovenstaande voordelen gelden ook wanneer de klanttevredenheid hoog is in 

organisaties die zich bevinden in de (semi)vrije markt. Daarnaast zorgt klanttevredenheid in 

deze organisaties ervoor dat klanten behouden blijven voor de organisatie en dat er meer 

nieuwe klanten bijkomen, onder meer vanwege de positieve berichten en aanbevelingen van 

klanten en het positieve imago van de organisatie. Dit leidt vervolgens tot een hogere 

omzet en winstgevendheid van de organisaties (Thomassen, 2007; Kotler en Keller, 2007). 

De klanten van de directie P&O hebben te maken met gedwongen winkelnering. Zij 

zijn verplicht de diensten ten aanzien van human resource management af te nemen bij de 

directie P&O. Hoewel er officieel gezien sprake is van gedwongen winkelnering kiezen 

klanten in de praktijk soms toch voor andere organisaties om bepaalde diensten af te 

nemen die de directie P&O ook verleent.  

 

3.3.4 Het ‘Service Quality Model’ 

In deze paragraaf wordt het ‘Service Quality Model’ beschreven dat ontwikkeld is door 

Parasuraman e.a. (1985) (zie figuur 3.1). Dit is een wetenschappelijk gevalideerd model dat 

de belangrijkste voorwaarden voor klanttevredenheid en kwalitatief goede dienstverlening 

weergeeft. Het model laat zien dat klanten de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen 

door deze te vergelijken met hun (on)bewuste verwachtingen. De beoordeling van de 

kwaliteit van de dienstverlening door klanten en daarmee ook hun (on)tevredenheid, wordt 

bepaald door de mate waarin de ervaren dienstverlening overeenkomt met de gewenste en 

verwachte dienstverlening. Het model beschrijft verder op basis waarvan klanten hun 

wensen en verwachtingen vormen. Daarnaast geeft dit model weer dat het management 

aan de klantverwachtingen probeert te voldoen, door de verwachtingen van klanten waar te 

nemen (bijvoorbeeld middels onderzoek of klantparticipatie) en deze om te zetten in 

concrete normen en specificaties waar de dienstverlening aan dient te voldoen. Tot slot 

geeft het model mogelijke oorzaken van klantontevredenheid weer die hierna worden 

beschreven.  
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Figuur 3.1: Het ‘Service Quality Model’ 
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Bron: Parasuraman e.a., 1985:44 

Oorzaken van klantontevredenheid  

Wanneer klanten van mening zijn dat de ervaren dienstverlening niet voldoet aan hun 

verwachtingen, resulteert dit in ontevredenheid. Het ‘Service Quality Model’ geeft vijf kloven 

weer die inzicht geven in de mogelijke oorzaken van klantontevredenheid (Parasuraman 

e.a., 1985). 

1.) De kloof tussen de verwachtingen van klanten en de perceptie van het management: 

het management neemt de verwachtingen van klanten verkeerd waar of weet niet welk 

belang klanten hechten aan de verschillende kenmerken van de dienstverlening. 

2.) De kloof tussen de perceptie van het management en de specificaties van de 

dienstverleningskwaliteit: het management heeft wel goed zicht op de verwachtingen 

van de klanten, maar is niet in staat de verwachtingen te vertalen naar gespecificeerde 

richtlijnen voor de dienstverlening. 
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3.) De kloof tussen de specificaties van de dienstverleningskwaliteit en de dienstverlening: 

het personeel voert de dienstverlening niet uit zoals is voorgeschreven in de richtlijnen 

(Parasuraman e.a., 1985). Het personeel kan onder meer niet goed opgeleid, niet in 

staat of onwillig zijn om te voldoen aan de gestelde richtlijnen voor de dienstverlening. 

Het personeel kan ook te maken hebben met vage of tegenstrijdige richtlijnen (Kotler, 

1997). 

4.) De kloof tussen de dienstverlening en externe communicatie: de externe communicatie 

van de dienstverlener naar de klanten (die bepaalde verwachtingen wekt onder klanten) 

sluit niet aan bij de in werkelijkheid geleverde dienstverlening. Het is daarom van belang 

dat tijdens de communicatie geen klantverwachtingen opgewekt worden die de 

organisatie niet waar kan maken, bijvoorbeeld door beloftes te doen die de organisatie 

niet kan nakomen in werkelijkheid.  

5.) De kloof tussen de verwachte dienstverlening en de ervaren dienstverlening door 

klanten. De ontevredenheid en gebrekkige kwaliteit van de diensten ontstaat doordat de 

ervaren dienstverlening niet overeenkomt met de verwachte dienstverlening. Deze vijfde 

kloof is een optelsom en gevolg van de eerste vier kloven aan de kant van de 

dienstverleners (Parasuraman e.a., 1985).  

Het Service Quality model sluit goed aan bij de literatuur over vraaggericht werken (zie 

paragraaf 3.2.2). Uit de literatuur over vraaggericht werken blijkt dat de bovenstaande vijf 

kloven belangrijke belemmeringen vormen voor vraaggericht werken.  

 

3.3.5 Factoren die de klanttevredenheid beïnvloeden 

Parasuraman e.a (1985) onderscheiden tien algemene aspecten van dienstverlening die 

door klanten gehanteerd worden om de kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen. Deze 

aspecten zijn volgens de onderzoekers van toepassing ongeacht het type dienst. De tien 

aspecten die de klanttevredenheid bepalen betreffen: betrouwbaarheid, responsiviteit, 

competentie, toegankelijkheid, vriendelijkheid, communicatie, geloofwaardigheid, veiligheid, 

het kennen en begrijpen van de klant en materiële aspecten. Deze factoren zijn later in 

1988 op basis van een factoranalyse door de onderzoekers gereduceerd tot vijf factoren: 

betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid, inlevingsvermogen en materiële aspecten 

(Parasuraman e.a., 1988). Onder betrouwbaarheid wordt het vermogen van dienstverleners 

verstaan om diensten accuraat, juist en consistent uit te voeren. Responsiviteit omvat de 

bereidheid en beschikbaarheid van medewerkers om diensten snel te verlenen. Zekerheid 

heeft betrekking op de kennis en vriendelijkheid van medewerkers en hun capaciteit om 

vertrouwen te genereren. Inlevingsvermogen is het geven om de klant en het hebben van 

individuele aandacht en begrip voor de klanten. Materiële aspecten betreffen de tastbare 

aspecten van de dienstverlening, zoals het uiterlijk van medewerkers, materiaal, faciliteiten 

en gebouwen. 
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Grönroos (1984) stelt net als Parasuraman e.a (1985) dat klanten de kwaliteit van 

diensten beoordelen door de ervaren dienstverlening te vergelijken met de verwachte 

dienstverlening. Volgens Grönroos (1984) hangt de kwaliteit van de dienstverlening en 

daarmee ook de klanttevredenheid over de dienstverlening af van de technische en 

functionele kwaliteit van de dienstverlening. De technische kwaliteit heeft betrekking op de 

uitkomst van de dienstverlening en op de kennis en vaardigheden van de dienstverleners. 

De functionele kwaliteit betreft de wijze waarop de diensten worden verleend en hoe de 

klanten de diensten ervaren. Het gaat hierbij onder meer om de houding, het gedrag, het 

uiterlijk en de toegankelijkheid van de dienstverlener.  

De factoren die Parasuraman e.a (1988) onderscheiden worden in dit onderzoek als 

uitgangspunt genomen om de klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie 

P&O te meten, om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit en vraaggerichtheid van de 

dienstverlening van de directie P&O. Van de vijf factoren die Parasuraman e.a 

onderscheiden wordt de factor ‘tastbare aspecten’ buiten beschouwing gelaten. Deze factor 

is minder goed van toepassing op de dienstverlening van de directie P&O en komt ook niet 

terug in de literatuur over vraaggericht werken. Daarnaast geven Parasuraman e.a (1988) 

aan dat de factor ‘tastbare aspecten’, in vergelijking met de andere vier factoren, het minst 

van invloed is op de klanttevredenheid. Gekozen is voor de factoren van Parasuraman e.a. 

omdat deze, in vergelijking met de factoren die Grönroos (1984) onderscheidt, concreter 

zijn en goed aansluiten bij de theorie over vraaggericht werken. Naar aanleiding hiervan 

wordt het volgende conceptuele model gehanteerd dat centraal zal staan in het empirische 

onderzoek.  

 
Figuur 3.2: Conceptueel model ter verklaring van de klanttevredenheid over diensten 
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4  Methodologische verantwoording 

 

Met dit onderzoek wordt getracht inzicht te krijgen in de klanttevredenheid over de 

dienstverlening van de directie P&O, teneinde aanbevelingen te doen om de dienstverlening 

van de directie P&O verder te verbeteren.  

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het empirische onderzoek weergegeven en 

worden de keuzes voor de gehanteerde methoden en technieken verantwoord. Allereerst 

wordt in paragraaf 4.1 de onderzoeksmethode beschreven. Vervolgens komen in paragraaf 

4.2 de onderzoekspopulatie en de onderzoekseenheden aan bod. Paragraaf 4.3 gaat in op 

de respons en de representativiteit. In paragraaf 4.4 worden de betrouwbaarheid en 

validiteit van het onderzoek besproken. Daarna worden in paragraaf 4.5 de begrippen die 

centraal staan in het empirische onderzoek geoperationaliseerd. In paragraaf 4.6 komen de 

hypothesen aan de orde. De verantwoording van de statistische technieken volgt in 

paragraaf 4.7. Tot slot wordt in paragraaf 4.8 de betrouwbaarheid van de onderscheiden 

schalen, ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en ‘inlevingsvermogen’, 

weergegeven en wordt op basis van een factoranalyse definitief bepaald of de 

onderscheiden schalen daadwerkelijk één factor vertegenwoordigen. 

 

4.1 Onderzoeksmethode 

Type onderzoek  

Het onderzoek kan getypeerd worden als een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 

Het onderzoek is beschrijvend en verklarend en wordt uitgevoerd voor de directie P&O van 

het UMC Utrecht. De directie P&O wil haar dienstverlening beter laten aansluiten bij de 

wensen en behoeften van de klanten. Met dit onderzoek wordt geëvalueerd in welke mate 

de dienstverlening van de directie P&O momenteel aansluit bij de verwachtingen van 

klanten door hun tevredenheid te meten. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de aspecten 

van dienstverlening die mogelijk verbetering behoeven. De directie P&O kan naar aanleiding 

hiervan verbeteringen doorvoeren in de praktijk om de dienstverlening beter te laten 

aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de klanten. 

 

Dataverzamelingsmethode 

Dit onderzoek betreft een kwantitatief onderzoek. De data zijn verzameld door middel van 

een gestructureerde vragenlijst (zie bijlage vijf). Om een representatief beeld te krijgen van 

de omvang en mate van klanttevredenheid is het van belang zoveel mogelijk klanten te 

bereiken. Vooral omdat de klantengroepen van de directie P&O divers, omvangrijk en 

heterogeen zijn, biedt een kwantitatief onderzoek een goede uitkomst om een 

representatief beeld te krijgen van hun tevredenheid. Door middel van een kwantitatief 
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onderzoek is het ook goed mogelijk om verschillen in tevredenheid tussen de 

klantengroepen en tussen de klanten uit de verschillende organisatieonderdelen te 

onderscheiden.  

In totaal zijn er veertien verschillende gestructureerde vragenlijsten uitgezet. Iedere 

vragenlijst evalueerde de klanttevredenheid over de dienstverlening van een team van de 

directie P&O. Hoewel iedere vragenlijst een specifiek team van de directie P&O evalueerde, 

zijn de vragen in de veertien vragenlijsten wel identiek. De vragenlijsten zijn elektronisch 

verstuurd. De potentiële klanten hebben allemaal een e-mail ontvangen waarin het 

onderzoek werd geïntroduceerd (zie bijlage drie). In de e-mail hebben de klanten ook een 

link ontvangen die ze toegang heeft verschaft tot de gestandaardiseerde vragenlijsten. 

Hiervoor is onder meer gekozen, omdat de klanten veel verschillende teams hebben moeten 

evalueren. Het elektronisch invullen van de vragenlijsten gaat sneller en gemakkelijker in 

vergelijking met persoonlijke of telefonische interviews. Daarnaast worden klanten snel door 

de vragenlijsten geleid (Hart en Snijkers, 2005). Iedere respondent is gevraagd aan te 

geven bij welke teams van de directie P&O ze diensten afnemen. Wanneer een respondent 

aangaf geen diensten af te nemen van bepaalde teams, is de klant niet gevraagd om de 

vragenlijsten in te vullen over de dienstverlening van de betreffende teams (zie 

gehanteerde stroomschema in bijlage vier). Respondenten zullen bij elektronische 

vragenlijsten ook minder geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven ten opzichte 

van persoonlijke of telefonische interviews (Hart en Snijkers, 2005).  

Voor de doeleinden van dit rapport zijn de veertien vragenlijsten samengevoegd met 

behulp van SPSS. Dit heeft geresulteerd in één vragenlijst die de klanttevredenheid over de 

dienstverlening van de directie P&O in zijn totaliteit meet. 

 

4.2 Onderzoekspopulatie en onderzoekseenheden 

De onderzoekspopulatie bestaat uit alle klanten van de directie P&O die werkzaam zijn in 

het UMC Utrecht en in het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening 

van de directie P&O, met uitzondering van niet-leidinggevende medewerkers. Deze klanten 

betreffen decentrale personeelsadviseurs (P&O’ers) en leidinggevenden.  

Niet-leidinggevende medewerkers zijn in dit klanttevredenheidsonderzoek buiten 

beschouwing gelaten, omdat ze zelf nauwelijks direct gebruik maken van de dienstverlening 

van de directie P&O. De reden hiervoor is dat P&O in de organisatie voor een groot deel ‘in 

de lijn’ zit, waardoor medewerkers op het gebied van P&O veelal zijn aangewezen op het 

lijnmanagement en de decentrale P&O’ers. Daarnaast evalueren de teams van de directie 

P&O, die wel direct in contact staan met medewerkers, zelf de tevredenheid onder de 

medewerkers door ze na afloop van het dienstverleningsproces een evaluatieformulier te 

laten invullen.  
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Er is geen steekproef getrokken voor dit onderzoek. Alle potentiële klanten van de 

directie P&O zijn benaderd. Er is een lijst opgesteld met de mailadressen van alle decentrale 

P&O’ers en leidinggevenden. Omdat dit potentiële klanten zijn en daarom niet allemaal 

gebruik maken van de dienstverlening van de directie P&O, is aan het begin van de 

vragenlijst gevraagd of ze in het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van de 

dienstverlening van de directie P&O.  

 

4.3 Respons en representativiteit 

De vragenlijst is op 24 april 2008 uitgezet. De respondenten hebben een maand, tot en met 

23 mei 2008, de tijd gehad om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Twee weken 

nadat de vragenlijst was uitgezet, is een herinneringsmail verstuurd en een week later is 

weer een herinneringsmail verstuurd om de respons te verhogen. 

De vragenlijst is onder 603 potentiële klanten (553 leidinggevenden en 50 decentrale 

P&O’ers) van de directie P&O uitgezet. Van deze 603 potentiële klanten, hebben in totaal 

218 klanten gereageerd: 188 hiervan hebben aangegeven in het afgelopen jaar gebruik 

gemaakt te hebben van de dienstverlening van de directie P&O en 30 klanten hebben 

aangegeven hier geen gebruik van gemaakt te hebben in het afgelopen jaar. Hierdoor wordt 

het aantal potentiële klanten van 603 verlaagd naar 573, omdat 30 klanten hebben 

aangegeven in het afgelopen jaar geen klant te zijn geweest van de directie P&O. Zij 

behoren daardoor niet tot de onderzoekspopulatie. Het responspercentage kan naar 

aanleiding hiervan gesteld worden op 32,8% (188 van 573). Dit percentage betreft echter 

nog steeds een onderschatting van het daadwerkelijke responspercentage, omdat de kans 

aanwezig is dat niet alle 573 potentiële klanten behoren tot de onderzoekspopulatie. Het is 

mogelijk dat de potentiële klanten die in het afgelopen jaar geen gebruik hebben gemaakt 

van de dienstverlening van de directie P&O de vragenlijst niet terug hebben gestuurd.  

 Het is niet mogelijk om uitspraken te doen over de representativiteit van de 

respondenten naar achtergrondkenmerken. Het is gezien de beschikbare tijd en middelen 

niet gelukt om de achtergrondkenmerken te achterhalen van de potentiële klanten die de 

onderzoekspopulatie vormen.  

 

4.4 Betrouwbaarheid en validiteit 

Tijdens het opzet van dit onderzoek is met een aantal aspecten rekening gehouden om de 

betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek te waarborgen. 

Een lage respons vormt een belangrijke bedreiging voor de betrouwbaarheid van het 

onderzoek. Om een hoge respons te krijgen is de vragenlijst niet te lang gemaakt en zijn er 

eenvoudige en eenduidige stellingen en antwoordcategorieën opgenomen in de vragenlijst. 

Ook is de vragenlijst gestandaardiseerd. De betrouwbaarheid van de operationaliseringen 

van de begrippen wordt in paragraaf 4.8 beschreven. 
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Ten bate van de validiteit van het onderzoek is de vragenlijst uitgetest bij een collega 

van de directie P&O en vier klanten die behoren tot de onderzoekspopulatie. Op deze wijze 

is achterhaald in hoeverre de vragenlijst goed geconstrueerd is en of deze in de praktijk 

werkt zoals bedoeld is. Op basis van de feedback van de ‘testers’ is de vragenlijst 

aangepast. De stelling: ‘De medewerkers van team X hebben persoonlijke aandacht voor 

mij’ is verwijderd, omdat deze te veel overeenkwam met de andere stellingen over het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O. De stelling ‘De medewerkers 

van team X luisteren goed naar mijn problemen, klachten, wensen en behoeften’ is 

gewijzigd in ‘De medewerkers van team X luisteren goed naar mij’. De stellingen ‘De 

medewerkers van team X zijn goed op de hoogte van mijn wensen en behoeften’ en ‘De 

medewerkers van team X zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen en problemen waar 

ik in mijn werk mee te maken heb’ zijn samengevoegd tot de stelling ‘De medewerkers van 

team X zijn goed op de hoogte van mijn wensen, behoeften en werksituatie. De stelling ‘De 

dienstverlening van team X is consistent’ is gewijzigd in de stelling ‘De dienstverlening van 

Directie P&O is consistent, waardoor ik weet wat ik kan verwachten’, om de duidelijkheid 

van de stelling te bevorderen. De definitieve gestandaardiseerde vragenlijst is opgenomen 

in bijlage vijf.  

 

4.5 Operationalisering van begrippen 

In het empirische onderzoek staan de volgende begrippen centraal: klanttevredenheid, 

betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en inlevingsvermogen. Hieronder wordt 

weergegeven hoe deze kernbegrippen zijn geoperationaliseerd. 

 

Klanttevredenheid 

De algemene klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O is 

geoperationaliseerd in de volgende vraag: Welk rapportcijfer (1 t/m 10) geeft u Directie 

P&O voor haar dienstverlening? 

De klanttevredenheid over specifieke aspecten van de dienstverlening wordt gemeten aan 

de hand van de stellingen die hieronder worden besproken.  

 

Betrouwbaarheid is geoperationaliseerd in volgende vier stellingen:  

- Directie P&O komt haar afspraken na. 

- Ik word serieus genomen door Directie P&O 

- Directie P&O werkt accuraat. 

- De dienstverlening van Directie P&O is consistent, waardoor ik weet wat ik kan 

verwachten. 
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Responsiviteit is geoperationaliseerd in de volgende vier stellingen:  

- Directie P&O is altijd bereid om mij te helpen. 

- Directie P&O is altijd beschikbaar om mij te helpen. 

- De diensten van Directie P&O worden vlot verleend. 

- Directie P&O is goed bereikbaar (telefonisch en/of via de mail). 

 

Zekerheid is geoperationaliseerd in de volgende zes stellingen: 

- Directie P&O waarborgt mijn privacy. 

- De medewerkers van Directie P&O zijn deskundig en vaardig. 

- De medewerkers van Directie P&O zijn altijd vriendelijk. 

- Ik word altijd respectvol behandeld door de medewerkers van Directie P&O. 

- Ik heb vertrouwen in de dienstverlening van Directie P&O. 

- De medewerkers van Directie P&O behandelen mij als een gelijkwaardige partner. 

 

Inlevingsvermogen is geoperationaliseerd in de volgende stellingen:  

- De medewerkers van Directie P&O helpen mij bij het helder krijgen van mijn vraag. 

- De medewerkers van Directie P&O zijn goed op de hoogte van mijn wensen, behoeften 

en werksituatie. 

- De medewerkers van Directie P&O luisteren goed naar mij. 

- De dienstverlening van Directie P&O sluit goed aan bij mijn wensen en behoeften. 

- Ik word goed betrokken bij de dienstverlening van Directie P&O. 

- Ik word goed en begrijpelijk geïnformeerd door de medewerkers van Directie P&O. 

 

De klanten hebben op een vier-puntschaal (zeer mee oneens - mee oneens - mee eens - 

zeer mee eens) kunnen aangeven in hoeverre ze het eens zijn met de bovenstaande 

stellingen over de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van 

de medewerkers van de directie P&O. Ook hebben de klanten de optie gehad om te kiezen 

voor de antwoordcategorie ‘weet niet/geen mening’. 

 

4.6 Hypothesen 

In deze paragraaf worden de hypothesen beschreven die in het volgende hoofdstuk getoetst 

zullen worden.  

 

Vergelijking van klanten  

De directie P&O wil inzicht krijgen in mogelijke verschillen die bestaan tussen decentrale 

P&O’ers en leidinggevenden en tussen de klanten uit de verschillende 

organisatieonderdelen. De reden hiervoor is dat mogelijke verbeteracties toegespitst kunnen 

worden op de bepaalde klantengroepen en of bepaalde organisatieonderdelen waar de 
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klanten werkzaam zijn. De directie P&O kan geen verbeteracties toespitsen op andere 

achtergrondkenmerken van de klanten, zoals opleidingsniveau en geslacht. Daarnaast is uit 

de literatuurstudie niet gebleken dat bepaalde achtergrondkenmerken van invloed zijn op de 

klanttevredenheid. Hierdoor is besloten om mogelijke verschillen tussen de andere 

achtergrondkenmerken van de klanten niet te onderzoeken.  

 

Hypothesen over verschillen tussen decentrale P&O’ers en leidinggeven 

Op basis van de voorgaande onderzoeksresultaten uit 2001, 2003 en 2005 wordt 

verondersteld dat decentrale P&O’ers de dienstverlening van de directie P&O beter 

waarderen dan leidinggevenden. Naar aanleiding hiervan worden de volgende hypothesen 

statistisch getoetst: 

- Decentrale P&O’ers beoordelen de betrouwbaarheid van de medewerkers van de directie 

P&O positiever dan leidinggevenden.  

- Decentrale P&O’ers beoordelen de responsiviteit van de medewerkers van de directie 

P&O positiever dan leidinggevenden. 

- Decentrale P&O’ers beoordelen de zekerheid van de medewerkers van de directie P&O 

positiever dan leidinggevenden. 

- Decentrale P&O’ers beoordelen het inlevingsvermogen van de medewerkers van de 

directie P&O positiever dan leidinggevenden. 

- Decentrale P&O’ers kennen een hoger rapportcijfer toe aan de dienstverlening van de 

directie P&O dan de leidinggevenden.  

 

Hypothesen over verschillen tussen klanten uit diverse organisatieonderdelen 

Verondersteld wordt dat er verschillen bestaan tussen de klanten uit de verschillende 

organisatieonderdelen in de mate waarin ze tevreden zijn over de dienstverlening van de 

directie P&O. De diverse organisatieonderdelen verschillen van elkaar wat betreft de 

werkzaamheden en de aard van het personeelsbestand. Daarnaast zijn de verschillende 

organisatieonderdelen in hoge mate autonoom en verschillen ze ook in cultuur, structuur, 

werkwijze en stijl van leidinggeven. Naar aanleiding hiervan worden de volgende 

hypothesen statistisch getoetst: 

- De betrouwbaarheid van de medewerkers van de directie P&O wordt door de klanten uit 

de diverse organisatieonderdelen verschillend beoordeeld. 

- De responsiviteit van de medewerkers van de directie P&O wordt door de klanten uit de 

diverse organisatieonderdelen verschillend beoordeeld. 

- De zekerheid van de medewerkers van de directie P&O wordt door de klanten uit de 

diverse organisatieonderdelen verschillend beoordeeld. 

- Het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O wordt door de klanten 

uit de diverse organisatieonderdelen verschillend beoordeeld. 
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- De klanten uit de verschillende organisatieonderdelen geven verschillende rapportcijfers 

aan de dienstverlening van de directie P&O.  

 

De invloed van ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en 

‘inlevingsvermogen’ op het ‘rapportcijfer’ 

Op basis van de literatuurstudie wordt verondersteld dat de algemene klanttevredenheid 

over de dienstverlening van de directie P&O positief wordt beïnvloed door de 

betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers 

van de directie P&O. Dit betekent dat als klanten in hoge mate positief zijn over de 

betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers 

van de directie P&O, een hoog rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O het 

gevolg zal zijn. Naar aanleiding van de literatuurstudie worden de volgende hypothesen 

statistisch getoetst:  

- De betrouwbaarheid van de medewerkers van de directie P&O heeft een positieve 

directe invloed op het rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O.  

- De responsiviteit van de medewerkers van de directie P&O heeft een positieve directe 

invloed op het rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O.  

- De zekerheid van de medewerkers van de directie P&O heeft een positieve directe 

invloed op het rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O.  

- Het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O heeft een positieve 

directe invloed op het rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O.  

De bovenstaande hypothesen zijn in figuur 4.1 schematisch weergegeven.  

 

Figuur 4.1: Model ter verklaring van het rapportcijfer voor de dienstverlening van de 
directie P&O (hypothesen) 
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4.7 Verantwoording statistische analyses  

De data die verzameld zijn met de gestructureerde vragenlijsten worden geanalyseerd met 

behulp van SPSS. Deze paragraaf beschrijft de statistische technieken die gehanteerd zullen 

worden om de opgestelde hypothesen (zie vorige paragraaf) te toetsen. Voor de toetsing 

van de hypothesen wordt een significantieniveau van 0,05 gehanteerd. 

Eerst wordt een Independent-Samples T Test uitgevoerd om na te gaan of de 

decentrale P&O’ers de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen 

van de medewerkers van de directie P&O positiever beoordelen dan de leidinggevenden. 

Ook wordt met de Independent-Samples T Test onderzocht of de decentrale P&O’ers een 

hoger rapportcijfer geven aan de dienstverlening van de directie P&O dan de 

leidinggevenden.  

Vervolgens wordt een One-Way ANOVA gebruikt om te analyseren of er verschillen 

bestaan tussen de klanten uit de verschillende organisatieonderdelen in hun waardering van 

de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de 

medewerkers van de directie P&O en in het rapportcijfer dat ze toekennen aan de 

dienstverlening van de directie P&O.  

Daarna wordt door middel van een meervoudig regressiemodel gekeken wat de 

gezamenlijke invloed is van de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O op het rapportcijfer voor de 

dienstverlening van de directie P&O. Verder wordt onderzocht of de betrouwbaarheid, 

responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie 

P&O een positieve directe invloed hebben op het rapportcijfer voor de dienstverlening van 

de directie P&O. Door de onafhankelijke variabelen ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, 

‘zekerheid’ en ‘inlevingsvermogen tegelijkertijd op te nemen in het meervoudige 

regressiemodel wordt de invloed van iedere onafhankelijke variabele gecontroleerd voor de 

invloed van de andere onafhankelijke variabelen.  

 

De vragenlijst bestond ook uit een open vraag waarin de klanten is gevraagd 

verbeterpunten van de dienstverlening van de directie P&O te benoemen. De antwoorden op 

deze vraag die herhaaldelijk worden genoemd door de klanten, worden gebruikt ter 

ondersteuning van de kwantitatieve resultaten.  

 

4.8 Betrouwbaarheidsanalyse en factoranalyse 

Voordat de opgestelde hypothesen worden getoetst, wordt de betrouwbaarheid van de 

onderscheiden schalen ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en 

‘inlevingsvermogen’, geanalyseerd. Vervolgens wordt op basis van een factoranalyse 

definitief bepaald of de onderscheiden schalen daadwerkelijk één factor vertegenwoordigen. 
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Betrouwbaarheidsanalyse 

De betrouwbaarheid van een meetschaal omvat de mate waarin de meetschaal vrij is van 

toevallige meetfouten. Betrouwbaarheid geeft de mate aan waarin de meetschaal 

herhaalbaar of consistent is. Hieronder wordt de betrouwbaarheid geanalyseerd van de vier 

schalen die op basis van de literatuurstudie zijn onderscheiden in de vragenlijst: 

betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en inlevingsvermogen. Iedere schaal omvat een 

aantal items (zie tabel 4.1). De betrouwbaarheid van de schalen wordt bepaald op basis van 

Cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha is gebaseerd op de interne consistentie van een schaal, 

de samenhang tussen de betreffende items. Verondersteld wordt dat de items die 

betrekking hebben op één van de onderscheiden schalen dezelfde inhoud dekken en 

daarmee ook positief met elkaar samenhangen. De waarden van Cronbach’s alpha kunnen 

liggen tussen nul en één. Wanneer Cronbach’s alpha een waarde van 0,7 of hoger heeft kan 

gesproken worden van een betrouwbare schaal en kunnen de betreffende items gezien 

worden als één gemeenschappelijke factor (Nijdam, 2003:280). De vier onderscheiden 

schalen hebben allen een hogere Cronbach’s alpha dan 0,7 (zie tabel 4.1) en zijn daarmee 

betrouwbaar. Daarnaast geeft de itemanalyse bij iedere schaal aan dat er geen item is dat 

‘na verwijderen’ een hogere Cronbach’s alpha geeft (zie bijlage zes).  

 

Tabel 4.1: Cronbach’s alpha van de schalen ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, 
‘zekerheid’ en ‘inlevingsvermogen’ 
Schaal Items Cronbach’s alpha 

Betrouwbaarheid - Directie P&O komt haar afspraken na. 

- Ik word serieus genomen door Directie P&O 

- Directie P&O werkt accuraat. 

- De dienstverlening van Directie P&O is 

consistent, waardoor ik weet wat ik kan 

verwachten. 

 

 

0.895 

Responsiviteit - Directie P&O is altijd bereid om mij te 

helpen. 

- Directie P&O is altijd beschikbaar om mij te 

helpen. 

- De diensten van Directie P&O worden snel 

verleend. 

- Directie P&O is goed bereikbaar (telefonisch 

en/of via de mail). 

 

 

 

0.870 
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Zekerheid - Directie P&O waarborgt mijn privacy. 

- De medewerkers van Directie P&O zijn 

deskundig en vaardig. 

- De medewerkers van Directie P&O zijn altijd 

vriendelijk. 

- Ik word altijd respectvol behandeld door de 

medewerkers van Directie P&O. 

- Ik heb vertrouwen in de dienstverlening van 

Directie P&O. 

- De medewerkers van Directie P&O 

behandelen mij als een gelijkwaardige 

partner. 

 

 

 

 

 

0.913 

Inlevingsvermogen - De medewerkers van Directie P&O helpen 

mij bij het helder krijgen van mijn vraag. 

- De medewerkers van Directie P&O zijn goed 

op de hoogte van mijn wensen, behoeften en 

werksituatie. 

- De medewerkers van Directie P&O luisteren 

goed naar mij. 

- De dienstverlening van Directie P&O sluit 

goed aan bij mijn wensen en behoeften. 

- Ik word goed betrokken bij de 

dienstverlening van Directie P&O. 

- Ik word goed en begrijpelijk geïnformeerd 

door de medewerkers van Directie P&O. 

 

 

 

 

 

 

0.925 

 

Factoranalyse 

Naast de betrouwbaarheidsanalyse is per schaal ook gecontroleerd of in een factoranalyse 

blijkt dat de samenhang tussen de items door één of meerdere factoren wordt verklaard. 

Het bestaan en de aard van de factoren wordt afgeleid uit de correlaties die de betreffende 

items met elkaar hebben. Verondersteld wordt dat alle onderscheiden items in iedere schaal 

samengenomen kunnen worden en dat ieder van de vier schalen één onderliggende factor 

vertegenwoordigt.   

De factoranalyse laat bij elk van de vier onderscheiden schalen één factor zien met 

een Eigenwaarde hoger dan één die het overgrote deel van de variantie verklaart. Dit 

betekent dat iedere schaal één factor vertegenwoordigt. De factoranalyse laat bij de schaal 

‘betrouwbaarheid’ één factor zien die een Eigenwaarde heeft van 3,09 en 77,12% van de 

variantie verklaart (zie tabel 1, bijlage zeven). Bij de schaal ‘responsiviteit geeft de 

factoranalyse één factor weer met een Eigenwaarde van 2,91 die 72,82% van de variantie 

verklaart (zie tabel 2, bijlage 7). Ook geeft de factoranalyse bij de schaal ‘zekerheid’ één 
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factor weer, deze heeft een Eigenwaarde van 4,19 en verklaart 69,79% van de variantie 

(zie tabel 3, bijlage zeven). Tot slot laat de factoranalyse ook bij de schaal 

‘inlevingsvermogen’ één factor zien met een Eigenwaarde van 4,43 die 73,87% van de 

variantie verklaart (zie tabel 4, bijlage zeven).  

Ook de ladingen bij ieder onderscheiden schaal laten zien dat er bij iedere schaal één 

factor onderscheiden kan worden die een groot deel van de variantie verklaart. Een lading is 

de correlatie tussen een item en de betreffende factor. De items die onderscheiden zijn per 

schaal hebben heel hoge ladingen (>0,70) hebben op één factor: in dit geval de betreffende 

schaalfactor (zie tabel 5-8, bijlage zeven). Hieruit kan afgeleid worden dat de betreffende 

items in ieder onderscheiden schaal sterk verklaard worden door één factor. 

Kortom, op basis van de factoranalyse mag aangenomen worden dat de 

onderscheiden items in iedere schaal samengenomen kunnen worden en dat elk van de vier 

schalen één onderliggende factor vertegenwoordigt. De schalen, ‘betrouwbaarheid’, 

‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en ‘inlevingsvermogen’, die naar aanleiding van de 

literatuurstudie zijn onderscheiden kunnen hierdoor ook op basis van de factoranalyse 

onderscheiden worden. 
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5 Resultaten  

 

Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van het empirisch onderzoek. In paragraaf 5.1 wordt 

een beschrijving gegeven van de tevredenheid van de respondenten over de dienstverlening 

van de directie P&O. Hierbij wordt ingegaan op de aspecten van de dienstverlening van de 

directie P&O waar de respondenten wel of niet tevreden over zijn. Vervolgens wordt in 

paragraaf 5.2 nagegaan of de dienstverlening van de directie P&O verschillend wordt 

beoordeeld door de klantengroepen van de directie P&O. Paragraaf 5.3 onderzoekt of er 

verschillen bestaan, in de beoordeling van de dienstverlening van de directie P&O, tussen de 

klanten die werkzaam zijn in verschillende organisatieonderdelen. Daarna komt in paragraaf 

5.4 aan de orde in hoeverre en op welke wijze het rapportcijfer voor de dienstverlening van 

de directie P&O direct wordt beïnvloed door de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid 

en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O.  

 

5.1 Klanttevredenheid: een beschrijving 

In deze paragraaf wordt de mate weergegeven waarin de respondenten tevreden zijn over 

de dienstverlening van de directie P&O. Per onderscheiden factor, betrouwbaarheid, 

responsiviteit, zekerheid en inlevingsvermogen, wordt een beschrijving gegeven van de 

aspecten van de dienstverlening van de directie P&O waar de respondenten wel of niet 

tevreden over zijn. Wanneer blijkt dat een belangrijk deel van de respondenten van mening 

is dat bepaalde aspecten van de dienstverlening verder verbeterd moeten worden, wordt 

geanalyseerd of leidinggevenden en decentrale P&O’ers, de klantengroepen van de directie 

P&O, hier hetzelfde over denken.  

 

Algemene klanttevredenheid 

De respondenten zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening van de directie 

P&O. De dienstverlening van de directie P&O wordt gemiddeld met een zeven beoordeeld. 

Weinig klanten zijn ontevreden over de dienstverlening van de directie P&O. Slechts 5,3% 

van de klanten waardeert de dienstverlening van de directie P&O met een rapportcijfer 

onder de zes (zie bijlage acht). 

Hoewel het rapportcijfer van een zeven aangeeft dat de klanten over het algemeen 

tevreden zijn over de dienstverlening van de directie P&O is het streefcijfer van 7,5, dat 

door de directie P&O wordt gehanteerd, niet gehaald.  

 

Betrouwbaarheid  

Om zicht te krijgen op de waardering van de betrouwbaarheid van de medewerkers van de 

directie P&O door de klanten zijn in de vragenlijst vier stellingen opgenomen die 

verschillende aspecten van de betrouwbaarheid van de medewerkers belichten (zie figuur 
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5.1). Uit figuur 5.1 blijkt dat het merendeel van de respondenten tevreden is over de 

betrouwbaarheid van de directie P&O. Het overgrote deel van de respondenten 

(respectievelijk 96,8% en 96,3%) geeft aan dat de medewerkers van de directie P&O hen 

serieus neemt en dat de medewerkers hun afspraken nakomen. De mate waarin de 

medewerkers van de directie P&O accuraat werken wordt tevens goed gewaardeerd door de 

meeste respondenten (94,7%). Ook de consistentie van de dienstverlening van de directie 

P&O wordt goed beoordeeld door de meerderheid van de respondenten (89,1%).  

Maar al wordt de consistentie van de dienstverlening van de directie P&O door het 

grootste deel van de respondenten goed gewaardeerd, toch geeft nog één op de negen 

respondenten (10,9%) aan de dienstverlening van de directie P&O niet consistent te vinden. 

Dit deel van de respondenten, dat aangeeft ontevreden te zijn over de consistentie van de 

dienstverlening van de directie P&O, bestaat bijna alleen uit leidinggevenden (zie tabel 1, 

bijlage negen).  

 

Figuur 5.1: Reepdiagram van de beoordeling van de betrouwbaarheid van de 
medewerkers van de directie P&O door de klanten (n=187,185,187 en 184) 
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Responsiviteit  

De responsiviteit van de medewerkers van de directie P&O is net als de betrouwbaarheid 

van de medewerkers geoperationaliseerd in een viertal stellingen (zie figuur 5.2). In figuur 

5.2 is te zien dat het overgrote deel van de respondenten tevreden is over de responsiviteit 

van de medewerkers van de directie P&O. Bijna alle respondenten (98,4%) zijn positief over 

de bereidheid van de medewerkers van de directie P&O om hen te helpen. Ook de 

bereikbaarheid van de directie P&O wordt door de meeste respondenten (96,7%) goed 

beoordeeld. De snelheid waarmee de diensten van de directie P&O worden verleend en de 
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beschikbaarheid van de medewerkers van de directie P&O om de respondenten te helpen 

worden tevens goed gewaardeerd door een meerderheid van de respondenten 

(respectievelijk 88,6% en 89,1%).  

Hoewel de meeste respondenten de snelheid van de dienstverlening en de 

beschikbaarheid van de medewerkers goed beoordelen, geeft nog één op de negen 

respondenten (11%) aan niet tevreden te zijn over de snelheid waarmee de diensten 

worden verleend en de beschikbaarheid van de medewerkers. Alleen leidinggevenden 

blijken van mening te zijn dat de snelheid van de dienstverlening en de beschikbaarheid van 

de medewerkers verbeterd dient te worden. Decentrale P&O’ers zijn wel tevreden over deze 

aspecten van de dienstverlening van de directie P&O (zie tabel 2-3, bijlage negen).  

 Dat een deel van de respondenten met een leidinggevende functie niet tevreden is 

over de snelheid van de dienstverlening en de beschikbaarheid van de medewerkers van de 

directie P&O blijkt ook uit de verbeterpunten die genoemd zijn bij de open vragen. De 

snelheid waarin de medewerkers van de directie P&O reageren, wordt herhaaldelijk 

genoemd als verbeterpunt. Het duurt volgens deze respondenten te lang voordat informatie 

wordt teruggekoppeld en er antwoord wordt gegeven op hun vragen. Een aantal van deze 

respondenten geeft aan dat dit mogelijk komt doordat er te weinig medewerkers zijn, 

waardoor de beschikbare medewerkers overbelast raken. De medewerkers kunnen volgens 

hen de huidige vraag niet aan. 

    

Figuur 5.2: Reepdiagram van de beoordeling van de responsiviteit van de  
medewerkers van de directie P&O door de klanten (n=184,184,184 en 183) 
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Zekerheid 

In de vragenlijst zijn zes stellingen opgenomen die betrekking hebben op de zekerheid van 

de medewerkers van de directie P&O (zie figuur 5.3). Figuur 5.3 toont aan dat de meeste 

respondenten tevreden zijn over de zekerheid van de medewerkers van de directie P&O. 

Alle respondenten geven aan dat de medewerkers van de directie P&O vriendelijk zijn. Ook 

zijn bijna alle respondenten (respectievelijk 95,5% en 98,7%) van mening dat ze respectvol 

worden behandeld door de medewerkers van de directie P&O en dat de medewerkers hun 

privacy waarborgen. Het overgrote deel van de respondenten (97,3%) geeft tevens aan als 

gelijkwaardige partner behandeld te worden door de medewerkers. Ook geeft het 

merendeel van de respondenten (91,2%) aan vertrouwen te hebben in de dienstverlening 

van de directie P&O. Daarnaast zijn de meeste respondenten (93,4%) tevreden over de 

deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de directie P&O. 

Hoewel het overgrote deel van de klanten de deskundigheid en vaardigheden van de 

medewerkers van de directie P&O goed waarderen, komt uit de antwoorden op de open 

vragen herhaaldelijk naar voren dat de deskundigheid en vaardigheden van de 

medewerkers van de directie P&O verbeterd moeten worden. De deskundigheid en 

vaardigheden blijken wisselend te zijn, afhankelijk van de medewerkers van de directie 

P&O. Deze mening wordt alleen gedeeld door de leidinggevenden. Decentrale P&O’ers zijn 

allemaal positief over de deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de 

directie P&O (zie tabel 4, bijlage negen). Uit de open vragen blijkt dat een aantal 

leidinggevenden het volgende vindt van de deskundigheid en vaardigheden van de 

medewerkers van de directie P&O:  

 

‘De kennis en vaardigheid van de medewerkers is niet op alle vlakken gelijk. Het lijkt erop  

dat dit niet openlijk mag worden uitgesproken. Benoem expertise en probeer daar ook rekening mee 

te houden bij toewijzing klanten. Nu kan de kwaliteit verschillen. Op het gebied van minder dan 35 % 

arbeidsongeschikt lijkt het loopbaancentrum [van de directie P&O] de boot te gaan missen. Kan zijn 

dat externe bureaus ingezet gaan worden.’ 

 

‘Meer kennis bij personeelsconsulent en minder adviseren op basis van veronderstellingen.’ 

 

‘Adviesverlening is sterk wisselend. Hangt erg van de consultant af. Zou gewerkt moeten worden aan 

scholing en opleiding om een gecertificeerde verandermanager voor de gezondheidszorg te creëren.’ 
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Figuur 5.3: Reepdiagram van de beoordeling van de zekerheid van de 
medewerkers van de directie P&O door de klanten (n=157,181,183, 185, 182 en 183) 
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Inlevingsvermogen 

Ook over het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O zijn in de 

vragenlijst zes stellingen opgenomen (zie figuur 5.4). Uit figuur 5.4 komt naar voren dat het 

grootste deel van de respondenten tevreden is over het inlevingsvermogen van de directie 

P&O. De meeste respondenten (respectievelijk 96,7% en 96,2%) zijn positief over de mate 

waarin de medewerkers van de directie P&O hen goed en begrijpelijk informeren en de mate 

waarin de medewerkers van de directie P&O naar hen luisteren. De hulp die de 

respondenten ontvangen van de medewerkers bij het helder krijgen van hun vragen wordt 

ook goed gewaardeerd door het merendeel van de respondenten (94,9%). De meerderheid 

van de respondenten geeft tevens aan tevreden te zijn over de mate waarin ze worden 

betrokken bij de dienstverlening, de mate waarin de medewerkers op de hoogte zijn van 

hun wensen, behoeften en werksituatie en de mate waarin de dienstverlening bij hun 

wensen en behoeften aansluit.  

Hoewel de meeste respondenten aangeven tevreden te zijn over deze drie aspecten 

van de dienstverlening, neemt het niet weg dat een zesde deel (16%) van de respondenten 

aangeeft hier ontevreden over te zijn. Het deel van de respondenten dat aangeeft dat de 

medewerkers van de directie P&O geen inzicht hebben in hun wensen, behoeften en 

werksituatie en dat de dienstverlening niet is afgestemd op hun wensen en behoeften, 

bestaat bijna alleen uit leidinggevenden (zie tabel 5-6, bijlage negen). De mening over de 

mate waarin de klanten worden betrokken bij de dienstverlening van de directie P&O wordt 

wel gedeeld door de leidinggevenden en decentrale P&O’ers (zie tabel 7, bijlage negen).  
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Dat een deel van de respondenten met een leidinggevende functie niet tevreden is 

over de mate waarin ze worden betrokken bij de dienstverlening en over de afstemming van 

de dienstverlening op hun wensen, behoeften en werksituatie blijkt ook uit de 

verbeterpunten die genoemd zijn in de open vragen. Het verbeterpunt dat in de open 

vragen het meest is genoemd door de respondenten met een leidinggevende functie is het 

afstemmen van de dienstverlening van de directie P&O op hun wensen en behoeften. 

Sommigen van hun geven aan dat de medewerkers van de directie P&O te star vasthouden 

aan de regels, waardoor vaak niet voldaan kan worden aan hun vraag en slechte 

oplossingen worden bedacht voor vraagstukken. Een aantal geeft ook aan dat het lijkt alsof 

de directie P&O haar eigen doelen belangrijker vindt dan de belangen van de klanten. 

Tevens komt uit de antwoorden naar voren dat een aantal respondenten van mening is dat 

de medewerkers van de directie P&O hun eigen ideeën als uitgangspunt nemen, niet goed 

luisteren naar de klanten en ze niet goed betrekken bij de dienstverlening. Dit zorgt er 

uiteindelijk voor dat de dienstverlening niet goed aansluit bij hun wensen en behoeften. Eén 

van de respondenten zegt hierover: ‘Met betrekking tot het werven van (vaste) nieuwe 

medewerkers werkt bureau werving zeer vertragend en vaart haar eigen koers. Als ervaren 

leidinggevende word je niet serieus genomen en meent bureau werving dat zij meer weten over de 

functie en wie er op zullen reageren dan wij. Voorbeeld: wij weten dat op bepaalde vacatures geen 

interne kandidaten zullen komen en toch worden we gedwongen om eerst intern te werven. Hiermee 

verliezen we telkens weer minstens een maand tijd. Bij een volgende exact dezelfde situatie lopen we 

tegen weer exact dezelfde ambtenarij en onkunde aan. Men blijft eigenwijs zijn eigen koers varen en 

luistert dan niet naar de mensen die er ervaring mee hebben; namelijk de leidinggevenden die telkens 

weer ervaren dat intern geen geschikte kandidaten oplevert en er dus een maand wordt verspild.’  

 

Daarnaast blijkt uit de antwoorden op de open vragen dat de respondenten vinden dat nog 

te weinig wordt overlegd en samengewerkt tussen hun en de medewerkers van de directie 

P&O, dus dat ze nog te weinig worden betrokken bij de dienstverlening van de directie P&O. 

‘Niet altijd transparant wat er aan zit te komen en op welke wijze mee gedacht kan worden.’ 

 

‘Het samenspel met de leidinggevende in relatie tot re-integratie zou beter kunnen.’ 

 

‘Mijn ervaring is dat de arbo-arts niet altijd de adviezen van de leidinggevende gebruikt ten aanzien 

van een medewerker. Dit zou meer in samenspraak kunnen gaan.’ 
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Figuur 5.4: Reepdiagram van de beoordeling van het inlevingsvermogen van de   
medewerkers van de directie P&O door de klanten (n=178,180,185, 180, 180 en 184) 
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Andere opvallende verbeterpunten, ten aanzien van het inlevingsvermogen van de 

medewerkers van de directie P&O, die herhaaldelijk zijn genoemd in de open vragen zijn dat 

de medewerkers van de directie P&O zich minder star moeten vasthouden aan de 

standaardregels, -procedures, -instrumenten, -systemen, -strategieën en dergelijke en zich 

proactiever moeten opstellen. Deze verbeterpunten worden door een aantal respondenten 

ook genoemd als oorzaken van de slechte afstemming van de dienstverlening op hun 

wensen en behoeften. De respondenten zijn van mening dat de medewerkers van de 

directie P&O nog teveel de nadruk leggen op de regels, procedures en dergelijke en zich 

hierop ‘blindstaren’. Er kan slechts met moeite en soms helemaal niet afgeweken worden 

van de standaardregels, -procedures en -middelen. Het lijkt volgens een aantal 

respondenten alsof het volgen van de standaardregels, -procedures, -instrumenten en 

dergelijke belangrijker wordt gevonden dan het vinden van de juiste oplossingen. De 

medewerkers van de directie P&O moeten volgens deze respondenten actiever nieuwe en 

belangrijke trends signaleren en daarop anticiperen om mogelijke problemen voor te zijn. 

Dit betekent volgens hen ook dat de medewerkers soms moeten afwijken van de 

standaardregels, -procedures, -instrumenten en dergelijke. Een aantal respondenten 

verwoordt dit als volgt:  

 

‘Proactiviteit en strategisch denken! We zijn goed in het runnen van (soms sterk verouderde) 

processen. Maar de meer tactisch strategische zaken als naderende arbeidsmarktproblematiek, 

motiveren van teams, ondersteuningstools voor werving en selectie komt moeilijk van de grond.’ 
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‘Wervingsstrategie is op geen enkele wijze ondersteunend in die gevallen waarin het moeizaam is 

reacties op vacatures te krijgen. De bijdrage van werving is beneden alle peil, maar mogelijkheden om 

af te wijken van de standaard strategie zijn er niet. Soms is het goed om "buiten" het systeem te 

kijken.’ 

 

‘De systemen zijn en blijven wel leidend. Er is niet altijd snel een oplossing 

voor handen.’ 

 

Eén van de respondenten geeft zelfs aan serieuze stappen te ondernemen, omdat de slechte 

proactieve houding van de medewerkers van de directie P&O er steeds toe leidt dat niet 

wordt voorzien in zijn/haar vraag. Volgens deze respondent zijn andere klanten van de 

directie P&O hem/haar al voorgegaan. 

 

‘De werkwinkel van directie P&O is absoluut niet pro-actief. Het lijkt er op alsof ze in hun winkeltje 

blijven wachten tot evt. kandidaten zich aanbieden en dat ze zelf niet actief zoeken. Ze kunnen ons 

telkens weer niet de uitzendkrachten bieden die we nodig hebben terwijl we toch gewoon 

secretaresses zoeken en typisten en geen bijzondere zeldzame functionarissen. We denken er ernstig 

over om gewoon naar een uitzendbureau in de stad te gaan en zelf actie te ondernemen want op deze 

manier krijgen we nooit de uitzendkrachten die we nodig hebben. Van andere leidinggevenden hebben 

we al gehoord dat ze het ook zo doen en dan wel binnen een paar dagen de mensen vinden die ze 

nodig hebben terwijl de werkwinkel daartoe maar niet in staat is.’ 

 

Uit de verbeterpunten die door de respondenten zijn genoemd blijkt ook dat de directie P&O 

zich meer moet profileren naar de klanten toe. De respondenten geven aan dat het nu vaak 

onduidelijk is wat de directie P&O wel en niet kan bieden en bij wie ze daar precies voor 

moeten zijn. Hierdoor kunnen ze soms ook geen realistische of haalbare verwachtingen 

vormen ten aanzien van de dienstverlening van de directie P&O. 

 

De resultaten die in deze paragraaf zijn beschreven wijzen erop dat de respondenten over 

het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening van de directie P&O en de 

betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers 

van de directie P&O. De meeste respondenten zijn van mening dat de medewerkers van de 

directie P&O hun afspraken nakomen, accuraat en consistent zijn in de dienstverlening. Ook 

is het overgrote deel van de respondenten positief over de bereidheid en beschikbaarheid 

van de medewerkers om de diensten snel te verlenen en de kennis en vriendelijkheid van 

de medewerkers. De individuele aandacht die de medewerkers geven aan de klanten en de 

afstemming van de dienstverlening op de wensen en behoeften van de klanten wordt ook 

goed beoordeeld door de meeste klanten. Hoewel het merendeel van de klanten tevreden is 

over de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de 

medewerkers, geeft een klein deel van de respondenten aan dat de dienstverlening van de 
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directie P&O op een aantal punten, die cruciaal zijn voor de kwaliteit en vraaggerichtheid 

van de directie P&O, verbeterd dient te worden. Er worden, in vergelijking met de 

betrouwbaarheid, responsiviteit en zekerheid van de medewerkers van de directie P&O, 

vooral verbeteringen genoemd die betrekking hebben op het inlevingsvermogen van de 

medewerkers van de directie P&O.  

De directie P&O blijkt nog onvoldoende maatwerk te leveren aan de klanten. Eén op 

de zes respondenten (16%) geeft aan dat de medewerkers van de directie P&O niet goed op 

de hoogte zijn van de wensen, behoeften en werksituatie van de klanten en dat de 

dienstverlening van de directie P&O niet goed aansluit bij hun wensen en behoeften. Dit 

deel van de respondenten dat aangeeft ontevreden te zijn over deze aspecten van de 

dienstverlening hebben allemaal een leidinggevende functie. Decentrale P&O’ers zijn wel 

tevreden over deze aspecten van de dienstverlening. Hoewel een minderheid van de 

respondenten met een leidinggevende functie aangeeft niet tevreden te zijn over de 

afstemming van de dienstverlening op hun wensen en behoeften, wordt dit deel door de 

directie P&O gezien als een te hoog aantal. De klanten van de directie P&O hebben namelijk 

in het klanttevredenheidsonderzoek uit 2001, 2003 en 2005 aangegeven dat de 

dienstverlening van de directie P&O slecht aansluit bij hun wensen en behoeften. De directie 

P&O heeft naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten sinds 2001 verschillende 

maatregelen genomen om de dienstverlening van de directie P&O beter af te stemmen op 

de wensen en behoeften van de klanten. Uit de resultaten die in deze paragraaf zijn 

beschreven blijkt dit echter nog steeds onvoldoende het geval te zijn.  

Daarnaast geeft een zesde deel van de respondenten aan niet betrokken te worden 

bij de dienstverlening van de directie P&O. Deze mening wordt gedeeld door zowel de 

leidinggevenden als de decentrale P&O’ers. Er vindt dus nog onvoldoende samenwerking 

plaats tussen de klanten en de medewerkers van de directie P&O. De medewerkers van de 

directie P&O maken nog onvoldoende gebruik van de kennis en ervaringen van de klanten. 

Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot een teleurstelling bij de klanten.  

De medewerkers van de directie P&O blijken zich tevens niet flexibel genoeg op te 

stellen naar de klanten toe, doordat ze zich te sterk vasthouden aan de geldende 

standaardregels, -procedures, -instrumenten en dergelijke. Ook geven de respondenten aan 

dat het dienstenaanbod van de directie P&O nog te onduidelijk is, waardoor ze soms geen 

haalbare verwachtingen kunnen koesteren ten aanzien van de dienstverlening van directie 

P&O.  

Verder geeft één op de negen respondenten (11%) aan niet tevreden te zijn over de 

snelheid en consistentie van de dienstverlening en de beschikbaarheid van de medewerkers 

van de directie P&O. Dit deel van de respondenten bestaat bijna alleen uit leidinggevenden. 

De deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de directie P&O wordt 

slechts door 6,6% van de respondenten slecht gewaardeerd. De respondenten die de 
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deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de directie P&O slecht beoordelen 

hebben allen een leidinggevende functie. Decentrale P&O’ers zijn wel positief over de 

deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de directie P&O. De verbetering 

van de deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de directie P&O wordt ook 

in de open vragen herhaaldelijk genoemd door de respondenten. Deze respondenten geven 

aan dat de deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de directie P&O 

wisselend zijn. Niet alle medewerkers van de directie P&O blijken over de gewenste kennis 

en vaardigheden te beschikken. Het aantal respondenten met een leidinggevende functie 

dat de kennis en deskundigheid van de medewerkers van de directie P&O slecht beoordeelt, 

wordt als een klein, maar belangrijk deel van de respondenten beschouwd door de directie 

P&O. De reden hiervoor is dat de directie P&O als een kennis- en expertisecentrum fungeert 

op het gebied van HRM en de deskundigheid en vaardigheden van dienstverleners een 

belangrijke voorwaarde vormen voor de kwaliteit en vraaggerichtheid van de directie P&O.  

 

5.2 Vergelijking van klantengroepen 

In de vorige paragraaf is aan bod gekomen dat de directie P&O van het UMC Utrecht een 

onderscheid maakt tussen twee klantengroepen: leidinggevenden en decentrale P&O’ers. 

Tevens is gebleken dat de dienstverlening van de directie P&O vooral volgens de 

leidinggevenden op een aantal punten verbeterd dient te worden. In deze paragraaf wordt 

met de Independent-Samples T Test onderzocht of decentrale P&O’ers de betrouwbaarheid, 

responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie 

P&O significant positiever beoordelen dan de leidinggevenden. Tevens wordt onderzocht of 

de decentrale P&O’ers een hoger rapportcijfer toekennen aan de dienstverlening van de 

directie P&O dan de leidinggevenden.  

In tabel 5.2 zijn de gemiddelde scores weergegeven van decentrale P&O’ers en 

leidinggevenden met betrekking tot de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O. Daarnaast is in deze tabel het 

gemiddelde rapportcijfer opgenomen dat door de decentrale P&O’ers en de leidinggevenden 

is toegekend aan de dienstverlening van de directie P&O.  

 

Tabel 5.2: Beoordeling van de dienstverlening van de directie P&O door decentrale P&O’ers 
en leidinggevenden, uitgedrukt in gemiddelden, standaarddeviatie en T-waarde 

 
Decentrale P&O’ers (n=21) 

Gemiddelden (standaarddeviatie) 

Leidinggevenden (n=166) 

Gemiddelden (standaarddeviatie) 

 

T-waarde 

Betrouwbaarheid medewerkers 

directie P&O (schaal: 1-4) 
        3,2***            (0,3)          3,1***             (0,4) 1,78* 

Responsiviteit medewerkers 

directie P&O (schaal: 1-4) 
        3,2***            (0,3)         3,0***             (0,4) 2,28* 

Zekerheid medewerkers directie 

P&O (schaal: 1-4) 
        3,3***            (0,3)         3,1***             (0,3) 1,80* 
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Inlevingsvermogen medewerkers 

directie P&O (schaal: 1-4) 
        3,1***            (0,4)         2,9***             (0,4) 1,69* 

Rapportcijfer voor 

dienstverlening directie P&O 

(schaal: 1-10) 

        7,5****          (0,4)         6,9****           (0,9) 2,46** 

*       = T-waarde bij ‘gelijke spreiding’: standaarddeviatie van leidinggevenden is kleiner dan 1,4  x standaarddeviatie van   
            decentrale P&O’ers 
**     = T-waarde bij ‘ongelijke spreiding’: standaarddeviatie van leidinggevenden is groter dan 1,4  x standaarddeviatie van   
            decentrale P&O’ers 
***   = Significant verschil tussen decentrale P&O’ers en leidinggevenden op 0,05-niveau 
**** = Significant verschil tussen decentrale P&O’ers en leidinggevenden op 0,01-niveau 

 

Uit tabel 5.2 is af te lezen dat er significante verschillen bestaan tussen decentrale P&O’ers 

en leidinggevenden in de gemiddelde scores ten aanzien van de betrouwbaarheid, 

responsiviteit, zekerheid, het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O 

en het rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O. De decentrale P&O’ers 

vinden de medewerkers van de directie P&O significant betrouwbaarder dan de 

leidinggevenden (T(185)=1,78, p=0,039). Ook de responsiviteit van de medewerkers van 

de directie P&O wordt door de decentrale P&O’ers significant beter beoordeeld dan de 

leidinggevenden (T(185)=2,28, p=0,012). Dit geldt eveneens voor de zekerheid van de 

medewerkers van de directie P&O (T(183)=1,80, p=0,037) en het inlevingsvermogen van 

de medewerkers van de directie P&O (T(185)=1,69, p=0,047). Tot slot blijkt dat de 

decentrale P&O’ers tevens een hoger rapportcijfer geven aan de dienstverlening van de 

directie P&O dan de leidinggevenden (T(185)=2,46, p=0,008).   

 De dienstverlening van de directie P&O sluit dus beter aan bij de wensen en 

verwachtingen van de decentrale P&O’ers dan bij de wensen en verwachtingen van de 

leidinggevenden. De decentrale P&O’ers  beoordelen de vraaggerichtheid en kwaliteit van de 

directie P&O beter dan de leidinggevenden, zij geven aan meer tevreden te zijn over de 

dienstverlening van de directie P&O dan de leidinggevenden. Decentrale P&O’ers vinden, in 

vergelijking met de leidinggevenden, dat de medewerkers van de directie P&O accurater en 

consistenter werken. Ook zijn de decentrale P&O’ers positiever over de bereikbaarheid en 

beschikbaarheid van de medewerkers van de directie P&O en de snelheid waarin ze de 

diensten verlenen. De deskundigheid en de vriendelijkheid van de medewerkers wordt 

tevens door de decentrale P&O’ers hoger gewaardeerd dan door de leidinggevenden. 

Daarnaast hebben de decentrale P&O’ers, ten opzichte van de leidinggevenden, meer 

vertrouwen in de medewerkers van de directie P&O. De decentrale P&O’ers zijn eveneens 

positiever over de individuele aandacht die ze krijgen van de medewerkers van de directie 

P&O en de afstemming van de dienstverlening op hun wensen, behoeften en werksituatie.  

 

5.3 Vergelijking van organisatieonderdelen 

In deze paragraaf wordt onderzocht of de klanten uit de verschillende organisatieonderdelen 

(divisies en directies) de dienstverlening van de directie P&O verschillend beoordelen. Het 
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UMC Utrecht bestaat uit veel verschillende organisatieonderdelen die ieder in hoge mate 

autonoom zijn, specialistisch werk verrichten en een eigen cultuur, structuur, werkwijze, 

personeelsbestand en stijl van leidinggeven hebben. Op basis van de vragenlijst zijn zestien 

verschillende organisatieonderdelen onderscheiden (zie bijlage tien).  

Met de One-Way ANOVA wordt geanalyseerd of de klanten uit de verschillende 

organisatieonderdelen de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O verschillend beoordelen. Ook 

wordt nagegaan of er een verschil bestaat tussen de klanten uit de verschillende 

organisatieonderdelen ten aanzien van het rapportcijfer dat ze toekennen aan de 

dienstverlening van de directie P&O.  

 De One-Way ANOVA laat geen significante verschillen zien tussen de klanten uit de 

verschillende organisatieonderdelen. De klanten uit de verschillende organisatieonderdelen 

blijken de betrouwbaarheid van de medewerkers van de directie P&O niet significant 

verschillend te beoordelen (F(15,165)=0,70, p=0,786). Dit geldt ook voor de responsiviteit 

van de medewerkers van de directie P&O (F(15,165)=0,98, p=0,479), de zekerheid van de 

medewerkers van de directie P&O (F(15,163)=0,74, p=0,741) en het inlevingsvermogen 

van de medewerkers van de directie P&O (F (15,165)=1,28, p=0,222). De klanten uit de 

verschillende organisatieonderdelen kennen tevens geen significant verschillend 

rapportcijfer toe aan de dienstverlening van de directie P&O (F(15,165)=1,05, p=0,405). 

 Dit betekent dat het voor de beoordeling van de kwaliteit en vraaggerichtheid van de 

directie P&O niet uitmaakt in welke organisatieonderdeel de klanten werkzaam zijn. De 

dienstverlening van de directie P&O sluit niet beter aan bij de wensen en verwachtingen van 

de klanten uit een bepaald organisatieonderdeel dan de klanten uit de andere 

organisatieonderdelen. De organisatieonderdelen van het UMC Utrecht zijn in hoge mate 

autonoom en hebben een eigen cultuur, structuur, werkwijze, personeelsbestand en stijl 

van leidinggeven. Hoewel de organisatieonderdelen op deze aspecten van elkaar verschillen, 

hebben ze geen invloed op de klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie 

P&O.  

 

5.4 De invloed van ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en 

‘inlevingsvermogen’ op het ‘rapportcijfer’  

Op basis van de literatuurstudie wordt verwacht dat de betrouwbaarheid, responsiviteit, 

zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O van invloed 

zijn op de algemene klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O.  

In deze paragraaf wordt met een meervoudig regressiemodel geanalyseerd in hoeverre en 

op welke wijze de algemene klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O 

gezamenlijk wordt beïnvloed en verklaard door de betrouwbaarheid, responsiviteit, 

zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O. Daarna 
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wordt weergegeven hoe sterk de afzonderlijke invloed is van de betrouwbaarheid, 

responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers op de algemene 

klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O. In het meervoudige 

regressiemodel is het ‘rapportcijfer’ dat de klanten hebben gegeven aan de dienstverlening 

van de directie P&O de afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabelen zijn in dit model 

de ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en het ‘inlevingsvermogen’ van de 

medewerkers van de directie P&O.  

Voordat de meervoudige regressieanalyse wordt uitgevoerd, wordt eerst 

gecontroleerd of er geen sprake is van multicollineariteit. Multicollineariteit houdt in dat er 

een te sterke correlatie bestaat tussen de onafhankelijke variabelen die opgenomen zijn in 

het meervoudige regressiemodel. De onafhankelijke variabelen mogen alleen in het 

regressiemodel opgenomen worden wanneer de correlatiecoëfficiënt r niet hoger is dan 0,89 

(Nijdam, 2003:251). Op basis van de correlatiematrix (zie bijlage elf) kan geconcludeerd 

worden dat er een sterk positief lineair verband is tussen de variabelen (r > 0.387), maar 

dat er geen sprake is van multicollineariteit. De correlaties tussen de onafhankelijke 

variabelen, ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en ‘inlevingsvermogen’, zijn lager 

dan 0,89.  

 

De significantie en sterkte van de gezamenlijke directe invloed 

De betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de 

medewerkers van de directie P&O hebben een significante gezamenlijke invloed op het 

rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O (F(4,180)=35,80, p<0,001). 

Hieruit blijkt dat als de medewerkers van de directie P&O betrouwbaar en responsief zijn, 

zekerheid bieden aan de klanten en zich inleven in de klanten, dit resulteert in een goede 

beoordeling van de kwaliteit en vraaggerichtheid van de dienstverlening van de directie P&O 

door de klanten. Het toegekende rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O 

wordt sterk beïnvloed door de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O (R=0,67). In totaal wordt 44% 

van de variatie in het rapportcijfer dat is toegekend aan de dienstverlening van de directie 

P&O door de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de 

medewerkers van de directie P&O verklaard (R2=0,44) (zie tabel 1, bijlage twaalf). 

Ongeveer 56% van de variatie in het rapportcijfer moet dus anders worden verklaard. 

Mogelijk door andere factoren die niet zijn gemeten in dit onderzoek.  

 

De richting en significantie van de afzonderlijke directe invloed 

Hierboven is de gezamenlijke invloed beschreven van de betrouwbaarheid, responsiviteit, 

zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O op het 

rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O. De analyse van de afzonderlijke 
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directe invloed van de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen 

van de medewerkers van de directie P&O op het rapportcijfer voor de dienstverlening van 

de directie P&O toont echter aan dat niet alle onafhankelijke variabelen (evenveel) invloed 

hebben op het rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O (zie figuur 5.5).  

 
Figuur 5.5: Model ter verklaring van het rapportcijfer voor de dienstverlening van de 

directie P&O, uitgedrukt in beta-waarden 

        

     

 

 

          

 

                                  

   

   

 

 

 

 

 
 
* = Significant op 0,01-niveau 

 

In figuur 5.5 is te zien dat het inlevingsvermogen en de betrouwbaarheid van de 

medewerkers van de directie P&O, zoals verwacht, een significante positieve directe invloed 

hebben op het rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O. Dit betekent dat 

als de medewerkers van de directie P&O individuele aandacht en begrip hebben voor hun 

klanten en de dienstverlening afstemmen op de wensen en behoeften van de klanten, een 

goede beoordeling van de kwaliteit en vraaggerichtheid van de directie P&O het gevolg zal 

zijn. Ook wanneer de medewerkers van de directie P&O hun afspraken nakomen en de 

diensten juist en consistent verlenen zal dit zich onder de klanten uiten in een positief 

oordeel over de kwaliteit en vraaggerichtheid van de dienstverlening van de directie P&O.  

 Uit figuur 5.5 komt tevens naar voren dat het inlevingsvermogen van de 

medewerkers van de directie P&O de sterkste directe invloed heeft op het rapportcijfer voor 

de dienstverlening van de directie P&O, gevolgd door de betrouwbaarheid van de 

medewerkers van de directie P&O. De resultaten die in paragraaf 5.1 zijn beschreven geven 

aan dat de meeste verbeterpunten van de directie P&O betrekking hebben op het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O. Uit de resultaten die 

hierboven zijn beschreven kan afgeleid worden dat een verbetering van de genoemde 

punten in paragraaf 5.1 een hogere waardering van de dienstverlening van de directie P&O 

tot gevolg heeft.  

In tegenstelling tot wat verwacht werd, hebben de responsiviteit en zekerheid van de 

medewerkers van de directie P&O geen invloed op het rapportcijfer voor de dienstverlening 
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van de directie P&O (zie figuur 5.5). Dit houdt in dat de bereidheid en beschikbaarheid van 

de medewerkers van de directie P&O om de klanten te helpen, de snelheid waarmee de 

diensten worden verleend en de vriendelijkheid, deskundigheid en vaardigheden van de 

medewerkers niet zorgen voor een positieve waardering van de kwaliteit en 

vraaggerichtheid van de dienstverlening van de directie P&O. Dit werd echter wel 

verondersteld op basis van de literatuurstudie.  
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6 Conclusie en aanbevelingen 

 
Dit hoofdstuk beschrijft het antwoord op de volgende vraagstelling die centraal staat in dit 

onderzoek: In welke mate zijn de klanten van de directie P&O tevreden over de 

dienstverlening van de directie P&O, zijn er verschillen in tevredenheid tussen de 

verschillende klantengroepen en tussen de klanten uit de verschillende 

organisatieonderdelen, hoe kunnen mogelijke verschillen verklaard worden en welke 

aanbevelingen kunnen gedaan worden om de dienstverlening van de directie P&O te 

verbeteren? 

 

 

6.1 Conclusie 

De dienstverlening van de directie P&O van het UMC Utrecht richt zich met name op het 

ondersteunen en adviseren van decentrale P&O’ers en leidinggevenden. De directie P&O 

heeft zich als doel gesteld om de diensten klantgericht (vraaggericht) te verlenen, om onder 

meer de kwaliteit van haar dienstverlening te vergroten. Onderzocht is in welke mate hier 

sprake van is, dus in hoeverre de dienstverlening van de directie P&O aansluit bij de wensen 

en verwachtingen van haar klanten. Voor het empirisch onderzoek is gebruik gemaakt van 

het klanttevredenheidsmodel van Parasuraman e.a. (1988). In dit model wordt 

verondersteld dat klanten tevreden zijn over de dienstverlening wanneer deze aansluit bij 

hun wensen en verwachtingen. Tevens wordt ervan uitgegaan dat de klanttevredenheid in 

het bijzonder wordt beïnvloed door de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de dienstverleners. Deze factoren die Parasuraman e.a. (1988) 

onderscheiden in hun klanttevredenheidsmodel zijn in dit onderzoek aangevuld en mede 

geoperationaliseerd aan de hand van de literatuur over vraaggericht werken. De definitie 

van vraaggericht werken die in dit onderzoek wordt gehanteerd stelt drie hoofdkenmerken 

centraal: de dienstverlening moet aansluiten op de wensen en verwachtingen van de 

klanten, er dient sprake te zijn van een gezamenlijke inspanning van klanten en 

dienstverleners en de dienstverlening dient te voldoen aan de professionele standaarden 

(RVZ, 1998). Op basis van dit onderzoek kunnen echter geen uitspraken worden gedaan 

over de mate waarin de dienstverlening van de directie P&O voldoet aan de professionele 

standaarden. 

 

Het merendeel van de klanten van de directie P&O geeft aan dat de dienstverlening van de 

directie P&O over het algemeen goed aansluit bij hun wensen en verwachtingen. De meeste 

klanten zijn tevreden over de vraaggerichtheid en kwaliteit van de directie P&O. Dit heeft 

geresulteerd in een gemiddeld rapportcijfer van een zeven voor de dienstverlening van de 

directie P&O. Hiermee is echter het streefcijfer van 7,5 van de directie P&O niet bereikt. De 

betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers 
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van de directie P&O worden over het algemeen ook goed beoordeeld door de meerderheid 

van de klanten. Het overgrote deel van de klanten geeft aan dat de medewerkers van de 

directie P&O hun afspraken nakomen, accuraat werken en consistent zijn in de 

dienstverlening. De bereikbaarheid, beschikbaarheid en bereidheid van de medewerkers van 

de directie P&O om de klanten te helpen en de snelheid waarin de medewerkers de diensten 

verlenen, worden tevens goed beoordeeld door het merendeel van de klanten. Verder zijn 

de meeste klanten positief over de kennis, vaardigheden en vriendelijkheid van de 

medewerkers van de directie P&O en geeft het overgrote deel van de klanten aan 

vertrouwen te hebben in de dienstverlening. Daarnaast is een meerderheid van de klanten 

van mening dat de medewerkers van de directie P&O individuele aandacht en begrip voor 

hen hebben en de dienstverlening afstemmen op hun wensen, behoeften en werksituatie.  

De meeste klanten geven dus aan dat ze tevreden zijn over de dienstverlening van 

de directie P&O. Toch is nog een klein, maar belangrijk deel van de klanten ontevreden over 

een aantal aspecten van de dienstverlening van de directie P&O. De verbeteringen die 

volgens deze klanten doorgevoerd moeten worden door de directie P&O zijn vooral 

gerelateerd aan het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O. Het 

inlevingsvermogen van de medewerkers vormt een belangrijke voorwaarde voor de 

vraaggerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening van de directie P&O.  

De wensen, behoeften, perspectieven, competenties en de werkcontext van de 

klanten staan nog onvoldoende centraal in het dienstverleningsproces van de directie P&O. 

Eén op de zes klanten geeft aan dat de medewerkers van de directie P&O geen inzicht 

hebben in hun wensen, behoeften en werksituatie en dat de dienstverlening van de directie 

P&O niet is afgestemd op hun wensen en behoeften. De klanten die dit aangeven hebben 

bijna allemaal een leidinggevende functie.  

Daarnaast is er te weinig sprake van een gezamenlijke inspanning, samenwerking, 

interactie en afstemming tussen de medewerkers en de klanten van de directie P&O. Eén op 

de zes klanten geeft aan dat ze onvoldoende worden betrokken bij de dienstverlening van 

de directie P&O. Deze mening wordt gedeeld door beide klantengroepen van de directie 

P&O, zowel leidinggevenden als decentrale P&O’ers. De rol van de klanten is te beperkt in 

het dienstverleningsproces. De medewerkers van de directie P&O maken nog te weinig 

gebruik van de kennis, vaardigheden, perspectieven en ervaringen van de klanten. In de 

huidige complexe, diverse en geïndividualiseerde samenleving is het voor dienstverleners 

echter bijna onmogelijk om de wensen, behoeften en de sociale werkelijkheid van de 

klanten te kennen en de dienstverlening hierop af te stemmen als de klanten niet 

geraadpleegd en betrokken worden in het dienstverleningsproces (Coenen en Dekker, 

2000).  

Ook is het bij vraaggericht werken noodzakelijk dat de dienstverlening verschillend 

vormgegeven kan worden, afhankelijk van de wensen, behoeften, perspectieven, 
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competenties en de sociale context van de diverse klanten (Coenen-Hanegraaf e.a., 2000). 

De klanten geven echter aan dat de medewerkers van de directie P&O zich flexibeler 

moeten opstellen. Volgens deze klanten kunnen en of willen de medewerkers van de directie 

P&O nauwelijks afwijken van de geldende standaardregels, -procedures, –instrumenten en 

dergelijke. De wijze waarop de dienstverlening plaatsvindt, wordt daardoor nog te veel 

bepaald door de deskundigheden, doelen, regels, procedures en instrumenten van de 

directie P&O.  

De klanten zijn tevens van mening dat het nog te vaak onduidelijk is wat de directie 

P&O wel en niet kan bieden aan diensten. Hierdoor zijn de klanten niet goed in staat om 

realistische en haalbare wensen en verwachtingen te vormen ten aanzien van de 

dienstverlening van de directie P&O. Het is belangrijk dat de directie P&O bij de klanten 

verwachtingen wekt waar ze aan kan voldoen. De directie P&O dient de klanten juist en 

duidelijk te informeren over de diensten die de directie P&O wel en niet kan aanbieden en 

de handelingsruimte die de medewerkers van de directie P&O daarbij hebben. Wanneer bij 

de klanten onjuiste verwachtingen worden geschapen, waar de directie P&O niet aan kan 

voldoen, zal dit resulteren in klantontevredenheid en daarmee in een slechte beoordeling 

van de vraaggerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening van de directie P&O 

(Parasuraman e.a., 1985).  

Om de dienstverlening af te kunnen stemmen op de wensen en behoeften van de 

klanten dienen professionals tevens de wensen en behoeften van klanten goed te signaleren 

en hier vlot antwoord op te geven aan de klanten (Leenders, 2004). Maar dit blijkt nog niet 

voldoende het geval te zijn binnen de directie P&O. Eén op de negen klanten, die bijna 

allemaal een leidinggevende functie vervullen, is niet tevreden over de snelheid en 

consistentie van de dienstverlening en de beschikbaarheid van de medewerkers van de 

directie P&O. De geringe beschikbaarheid van de medewerkers van de directie P&O komt 

niet ten goede aan de snelheid waarin de diensten worden verleend.  

Een kleine groep klanten (6,6%) geeft ook aan dat de deskundigheid en 

vaardigheden van de medewerkers van de directie P&O verbeterd moeten worden. Deze 

klanten geven aan de deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de directie 

P&O wisselend is, doordat niet alle medewerkers van de directie P&O de benodigde kennis 

en vaardigheden bezitten. Deze kleine groep klanten (6,6%) wordt wel van belang geacht 

door de directie P&O. Dit komt doordat de directie P&O een kennis- en expertisecentrum is 

op het gebied van HRM en van alle medewerkers verwacht dat ze over de benodigde kennis 

en vaardigheden beschikken. Wanneer de medewerkers van de directie P&O niet beschikken 

over de benodigde kennis en vaardigheden is het voor hen ook niet goed mogelijk om 

inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en werksituatie van de klanten en de 

dienstverlening hierop af te stemmen (Coenen en Dekker, 2000; Leenders, 2004). Het 

wisselende kennis- en vaardighedenniveau van de medewerkers zorgt er mogelijk ook voor 
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dat de dienstverlening van de directie P&O niet consistent genoeg is en niet snel genoeg 

plaatsvindt.  

Naar aanleiding van de bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de 

directie P&O nog te veel aanbodgericht en te weinig vraaggericht werkt.  

 

De tevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O is niet gelijk onder de twee 

klantengroepen van de directie P&O. Decentrale P&O’ers zijn positiever over de 

dienstverlening van de directie P&O dan de leidinggevenden. De verbeterpunten van de 

dienstverlening van de directie P&O worden ook voornamelijk benoemd door de 

leidinggevenden (zie hierboven). Hieruit kan afgeleid worden dat de decentrale P&O’ers de 

kwaliteit en vraaggerichtheid van de directie P&O beter vinden dan de leidinggevenden. 

Kennelijk sluit de dienstverlening van de directie P&O beter aan bij de wensen en 

verwachtingen van de decentrale P&O’ers dan bij de wensen en verwachtingen van de 

leidinggevenden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat decentrale P&O’ers dichter bij de 

medewerkers van de directie P&O staan dan de leidinggevenden. Tot 2001 hebben 

decentrale P&O’ers zelf ook deel uitgemaakt van de directie P&O. Hierdoor kunnen ze, in 

vergelijking met de leidinggevenden, een betere relatie hebben met de medewerkers van de 

directie P&O en een beter beeld hebben van wat ze mogen en kunnen verwachten van de 

directie P&O.  

Tussen de klanten uit de verschillende organisatieonderdelen bestaan geen 

verschillen in hun tevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O. De 

dienstverlening van de directie P&O wordt door de klanten uit de diverse 

organisatieonderdelen niet verschillend beoordeeld. De organisatieonderdelen van het UMC 

Utrecht zijn in hoge mate autonoom en verschillen in cultuur, werkwijze, stijl van 

leidinggevenden en de aard van het personeelsbestand. Deze verschillen tussen de 

organisatieonderdelen lijken echter geen invloed te hebben op het oordeel van de klanten 

over de kwaliteit en vraaggerichtheid van de dienstverlening van de directie P&O.  

 

De algemene klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O wordt voor 

ruim veertig procent verklaard door de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O. Ruim vijftig procent van de 

variatie in klanttevredenheid moet anders worden verklaard. Mogelijk door andere factoren 

die niet zijn gemeten in dit onderzoek.  

Het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O heeft de sterkste 

positieve invloed op de klanttevredenheid, gevolgd door de betrouwbaarheid van de 

medewerkers van de directie P&O. Dit betekent dat als de medewerkers van de directie P&O 

individuele aandacht en begrip hebben voor hun klanten en de dienstverlening afstemmen 

op de wensen, behoeften en werksituatie van de klanten, een goede beoordeling van de 
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dienstverlening het gevolg zal zijn. De kwaliteit en vraaggerichtheid van de directie P&O 

worden dan goed gewaardeerd. Dit geldt ook voor de betrouwbaarheid van de medewerkers 

van de directie P&O. Wanneer de medewerkers van de directie P&O hun afspraken nakomen 

en de diensten accuraat, juist en consistent verlenen resulteert dit in een positieve 

waardering van de dienstverlening en daarmee in een positieve beoordeling van de kwaliteit 

en vraaggerichtheid van de directie P&O.  

De responsiviteit en zekerheid van de medewerkers van de directie P&O hebben 

echter geen invloed op de waardering van de dienstverlening van de directie P&O. Uit de 

meervoudige regressieanalyse komt naar voren dat de bereidheid en beschikbaarheid van 

de medewerkers om diensten snel te verlenen geen invloed hebben op de beoordeling van 

de dienstverlening van de directie P&O. Hetzelfde geldt ook voor de kennis, vaardigheden 

en vriendelijkheid van de medewerkers van de directie P&O en hun vermogen om 

vertrouwen te genereren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de responsiviteit en 

zekerheid van de medewerkers van de directie P&O door de klanten als 

vanzelfsprekendheden worden beschouwd. Deze uitkomsten komen niet overeen met de 

theorie van Parasuraman e.a. (1988). Hierin wordt aangegeven dat de responsiviteit en 

zekerheid van dienstverleners de klanttevredenheid positief beïnvloeden, ongeacht de aard 

van de dienstverlening.  

 

Gezien het belang van het inlevingsvermogen en de betrouwbaarheid van de medewerkers 

van de directie P&O voor de klanttevredenheid is het van belang dat de medewerkers van 

de directie P&O hierover beschikken en werken aan de beschreven verbeterpunten ten 

aanzien hiervan. Het is hierdoor mogelijk om de dienstverlening van de directie P&O, 

conform de doelstelling om klantgericht te werken, nog beter af te stemmen op de wensen 

en verwachtingen van de klanten, waardoor het streefcijfer van 7,5 voor de dienstverlening 

van de directie P&O bereikt kan worden.  

De directie P&O dient zich echter kritisch af te vragen in hoeverre een verdere 

verbetering van de vraaggerichtheid van de dienstverlening te realiseren is binnen de 

huidige organisatiecontext. Dat het lastig is de vraaggerichtheid van de directie P&O verder 

te verbeteren blijkt onder meer uit het feit dat een belangrijk deel van de klanten sinds 

2001 de afstemming van de dienstverlening van de directie P&O op hen wensen en 

behoeften als verbeterpunt noemt.  

De typering van het UMC Utrecht en de directie P&O als een professionele 

dienstverlener vormt mogelijk een belemmering voor de verbetering van de 

vraaggerichtheid en kwaliteit van de directie P&O. Professionele dienstverleners hechten 

over het algemeen veel waarde aan hun professionele standaarden en verlenen diensten 

vooral op basis van hun eigen professionele standaarden, kennis en vaardigheden. De 

autonomie van de medewerkers in zorginstellingen is in de afgelopen jaren echter 
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verminderd. Toch is bij de medewerkers van de directie P&O nog te constateren dat ze 

ervan uitgaan dat zij beschikken over kennis en vaardigheden ten aanzien van HRM waar 

hun klanten niet of in mindere mate over beschikken. Dit kan ertoe leiden dat de klanten 

onvoldoende worden betrokken bij de dienstverlening van de directie P&O, waardoor de 

dienstverlening ook moeilijk afgestemd kan worden op de wensen en verwachtingen van de 

klanten.   

Hiervoor is aangegeven dat het UMC Utrecht en de directie P&O het best getypeerd 

kunnen worden als professionele dienstverleners. Binnen de organisatie zijn echter ook 

kenmerken zichtbaar die inherent zijn aan bureaucratieën en die belangrijke belemmeringen 

vormen voor vraaggericht werken. De nadruk die tegenwoordig wordt gelegd op de 

transparantie en accountability van zorginstellingen kan gezien worden als een belangrijke 

oorzaak hiervoor (Trappenburg, 2006). De medewerkers van zorginstellingen worden 

hierdoor gedwongen om te voldoen aan bureaucratische standaarden en standaarden van 

managers (Duyvendak e.a., 2006). De mening, van de klanten van de directie P&O, dat de 

medewerkers van de directie P&O bij het verlenen van diensten nauwelijks kunnen en willen 

afwijken van gestandaardiseerde regels, procedures, instrumenten en dergelijke, wijst hier 

ook op. Volgens Beukema en Van de Vlist (2002:49) zijn dienstverleners echter alleen in 

staat om vraaggericht te werken als de organisatie ook vraaggericht met de dienstverleners 

omgaat. Dit betekent onder meer dat uitgegaan dient te worden van de kennis en 

vaardigheden van dienstverleners en dat dienstverleners de ruimte krijgen om zelf invulling 

te geven aan hen dienstverlening. Dit heeft voor de inrichting van een organisatie tot gevolg 

dat niet alle activiteiten en handelingen van dienstverleners (van bovenaf, op centraal 

beleidsniveau) gestandaardiseerd moeten worden in regels, procedures en dergelijke. 

Dienstverleners moeten daarnaast de ruimte krijgen om in bepaalde situaties af te wijken 

van sommige regels, procedures, instrumenten en dergelijke. Dienstverleners zijn als 

gevolg hiervan in staat om zich flexibel op te stellen, zodat ze maatwerk kunnen leveren 

aan de diverse klanten die verschillende wensen en verwachtingen kunnen hebben.  

De doelstelling om vraaggericht te werken brengt door de bureaucratie binnen de 

organisatie een spanningsveld met zich mee voor de medewerkers. Dit spanningsveld is ook 

te zien binnen de directie P&O. De medewerkers van de directie P&O hebben te maken met 

een dilemma waarin ze moeten besluiten in hoeverre ze moeten instemmen met de 

klantenwensen en in hoeverre ze de geldende regels, procedures en dergelijke in acht 

moeten nemen. In de praktijk van de medewerkers van de directie P&O komt het voor dat 

de klanten iets verlangen van de medewerkers wat niet in overeenstemming is met de 

geldende standaarden, regels, procedures en dergelijke van de directie P&O. De 

medewerkers van de directie P&O behoren in deze gevallen de geldende regels, procedures 

en instrumenten te hanteren. Dit zorgt er echter voor dat niet wordt voorzien in de wensen 
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van de klanten wat leidt tot minder klanttevredenheid over de dienstverlening van de 

directie P&O.  

Tot slot is het, in het verlengde van het voorgaande, van belang op te merken dat de 

vraaggerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening van de directie P&O, ook in dit 

onderzoek, enkel vanuit het perspectief van de klanten wordt gemeten. Dit verschaft echter 

een eenzijdig beeld van de vraaggerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening van de 

directie P&O (zie paragraaf 3.3.1). Er wordt namelijk geen aandacht besteed aan de mate 

waarin de dienstverlening voldoet aan de (professionele) standaarden van de directie P&O. 

Hierdoor wordt alleen een beperkte definitie van vraaggerichtheid en kwaliteit van de 

dienstverlening van de directie P&O gemeten. Het beschreven spanningsveld tussen het 

voldoen aan de wensen en verwachtingen van de klanten en het voldoen aan de 

(professionele) standaarden van de directie P&O wordt hierdoor ook buiten beschouwing 

gelaten in de klanttevredenheidsonderzoeken van de directie P&O.   

 

6.2 Aanbevelingen 

In de vorige paragraaf is beschreven dat er een aantal verbeteringen doorgevoerd dient te 

worden binnen de directie P&O om meer vraaggericht te werken en de kwaliteit van de 

dienstverlening te vergroten, vanuit het oogpunt van de klanten van de directie P&O. In 

deze paragraaf wordt hier een aantal aanbevelingen voor gedaan.  

 

Om de kwaliteit en vraaggerichtheid van de directie P&O te verbeteren is het aan te bevelen 

binnen de directie P&O open te communiceren over de invulling die ze willen geven aan de 

vraaggerichtheid en de mogelijkheden die hiervoor bestaan binnen de huidige 

(organisatie)context. Hierbij dient ook de flexibiliteit en handelingsruimte van medewerkers 

besproken te worden en de gevolgen daarvan voor de mogelijkheden om vraaggericht te 

werken. Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en debatten hierover binnen de 

teamoverleggen van de directie P&O kunnen hier een belangrijke rol in vervullen.  

Daarnaast is het aan te raden dat de medewerkers van de directie P&O duidelijk met 

klanten communiceren over de handelingsruimte die ze hebben en de reden hiervoor. Onder 

de klanten heerst nog te veel onduidelijkheid over wat de directie P&O wel en niet kan 

bieden aan de klanten. Om het voor de klanten mogelijk te maken realistische 

verwachtingen te vormen ten aanzien van de dienstverlening van de directie P&O is het 

belangrijk de informatie over de diensten die de directie P&O wel en niet kan leveren onder 

meer duidelijk op de Scoop-site (intranet) van de directie P&O te zetten. De meeste klanten 

raadplegen momenteel eerst de Scoop-site voordat ze daadwerkelijk contact opnemen met 

de directie P&O. Wanneer helder wordt gecommuniceerd over de (on)mogelijkheden van de 

directie P&O kunnen klanten ook een betere afweging maken over de wensen en 



 72 

verwachtingen die ze kunnen koesteren ten aanzien van de dienstverlening van de directie 

P&O. 

Bovendien verdient het aanbeveling de klanten meer te betrekken bij de 

dienstverlening van de directie P&O. De medewerkers van de directie P&O dienen zich nog 

meer open te stellen voor de kennis, vaardigheden, ervaringen en perspectieven van de 

klanten en deze mee te nemen in de uitvoering van de dienstverlening (voor zover het 

beleid van de directie P&O dit toelaat). Daarnaast is het ook van belang dat de wensen en 

ideeën die de klanten aandragen door de medewerkers meegenomen worden naar 

teamoverleggen. Het is hierdoor mogelijk dat er op hoger niveau, door het management 

van de directie P&O, rekening mee gehouden kan worden bij de formulering van een nieuwe 

strategie en beleid voor de directie P&O.  

Tot slot is het aan te bevelen de deskundigheid en vaardigheden van de 

medewerkers van de directie P&O te bevorderen. De medewerkers van de directie P&O 

blijken nog niet allemaal te beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden. Het is 

allereerst belangrijk om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van de 

medewerkers van de directie P&O. Hier dient vervolgens open en eerlijk over 

gecommuniceerd te worden binnen de directie P&O. Op deze wijze kunnen de medewerkers 

beter inzicht krijgen op welke vlakken ze zich verder moeten ontwikkelen en bijscholen. Het 

is daarom raadzaam om de bevordering van de deskundigheid en vaardigheden 

medewerkers standaard op te nemen in functioneringsgesprekken. Bovendien weten de 

medewerkers dan wat ze aan elkaar hebben. Klantvragen kunnen hierdoor beter 

beantwoord worden doordat de medewerkers van elkaar weten wie waar het meest 

deskundig en vaardig in is.  
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7 Discussie 

 

In dit hoofdstuk worden de beperkingen van dit onderzoek beschreven en worden 

suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.  

 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de factoren die volgens Parasuraman e.a. (1988) 

van invloed zijn op de klanttevredenheid. De factoren van Parasuramen e.a. (1988) bleken 

inderdaad een belangrijke effect te hebben op de klanttevredenheid over de dienstverlening 

van de directie P&O, maar vormden geen volledige verklaring hiervoor. Meer dan de helft 

van de variatie in de algemene klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie 

P&O blijkt mogelijk door andere factoren beïnvloed te worden. In een vervolgonderzoek 

dient hier rekening mee gehouden te worden. Het is aan te bevelen dit verder te 

onderzoeken middels diepte-interviews, omdat klanten dan zelf factoren kunnen benoemen 

die een rol spelen bij hun oordeel over de kwaliteit en vraaggerichtheid van de directie P&O.  

 Bovendien stellen Parasuraman e.a. (1988) dat de betrouwbaarheid, responsiviteit, 

zekerheid en het inlevingsvermogen van dienstverleners van invloed zijn op de 

klanttevredenheid over de dienstverlening, ongeacht het type dienstverlening. Uit dit 

onderzoek komt echter naar voren dat de responsiviteit en zekerheid van de medewerkers 

van de directie P&O geen directe invloed hebben op de algemene klanttevredenheid over de 

dienstverlening van de directie P&O. Het is raadzaam om door middel van diepte-interviews 

onder de klanten te achterhalen waarom deze factoren niet van belang zijn voor hun 

klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O.  

Wat betreft een mogelijk vervolgonderzoek is het ook aan te bevelen een kwalitatief 

onderzoek te houden onder de klanten van de directie P&O als aanvulling op dit onderzoek. 

Uit alle klanttevredenheidsonderzoeken van de directie P&O tot nu toe blijkt dat de 

dienstverlening van de directie P&O beter zou kunnen aansluiten bij de wensen en 

behoeften van de klanten. Om te kunnen achterhalen wat de exacte oorzaken hiervan zijn, 

is het aan te raden diepte-interviews te houden met de klanten van de directie P&O.  

Tevens moet opgemerkt worden dat in dit onderzoek de vraaggerichtheid en kwaliteit 

van de directie P&O enkel vanuit het perspectief van de klanten is onderzocht. Bij 

vraaggerichtheid gaat het echter om een gezamenlijke inspanning van de klanten en de 

medewerkers van de directie P&O die moet resulteren in een goede afstemming van de 

dienstverlening op de wensen en behoeften van de klanten binnen de grenzen van de 

professionele standaarden van de directie P&O. Ook wanneer gesproken wordt over kwaliteit 

van dienstverlening dient voor een volledig beeld onderzocht te worden in hoeverre de 

dienstverlening aansluit bij de klantenwensen en in hoeverre de dienstverlening voldoet aan 

de (professionele) standaarden. In dit onderzoek en de voorgaande 

klanttevredenheidsonderzoeken van de directie P&O is de mate waarin de dienstverlening 
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voldoet aan de (professionele) standaarden van de directie P&O buiten beschouwing 

gelaten. Om een completer beeld te krijgen van de kwaliteit en vraaggerichtheid van de 

directie P&O is het daarom van belang ook inzicht te krijgen in het perspectief van de 

medewerkers van de directie P&O. Het verdient daarom aanbeveling in het vervolg tevens 

een onderzoek te houden onder de medewerkers van de directie P&O.  

Daarnaast kunnen op basis van dit onderzoek geen uitspraken worden gedaan over 

de representativiteit van dit onderzoek. Hierdoor is het, ondanks het responspercentage, 

lastig om te concluderen in hoeverre de onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen 

worden naar de hele onderzoekspopulatie. Het is aan te bevelen binnen de directie P&O in 

het vervolg een klantenlijst bij te houden van de decentrale P&O’ers en leidinggevenden die 

gebruik maken van de dienstverlening van de directie P&O. Momenteel gebeurt dit al in 

beperkte mate door een aantal teams van de directie P&O.  

 Verder is het niet goed mogelijk om deze onderzoeksresultaten te vergelijken met de 

resultaten uit de voorgaande klanttevredenheidsonderzoeken van de directie P&O uit 2001, 

2003 en 2005. De opzet van dit onderzoek verschilt aanzienlijk van de onderzoeksopzetten 

uit 2001, 2003 en 2005. Hierdoor kunnen er geen uitspraken gedaan worden over mogelijke 

verbeteringen of verslechteringen van de dienstverlening van de directie P&O tot nu toe. 

Het is om deze reden raadzaam bij een kwantitatief vervolgonderzoek gebruik te maken van 

eenzelfde onderzoeksopzet. 

 

Ter afsluiting van dit rapport wil ik naar aanleiding van mijn onderzoek nog een 

discussiepunt naar voren brengen, in de vorm van de volgende vraag: In hoeverre is het 

mogelijk om in een organisatie, waarin veel gestandaardiseerde regels, procedures, 

instrumenten en dergelijke gehanteerd worden, vraaggericht te werken? 

Uit de literatuurstudie (zie hoofdstuk drie) blijkt dat vraaggericht werken belangrijke 

voorwaarden stelt aan het gedrag en de houding van dienstverleners en klanten en aan de 

inrichting van de organisatie. Naar aanleiding van mijn onderzoek denk ik dat vooral de 

inrichting van de organisatie er momenteel voor zorgt dat de directie P&O nog niet 

voldoende vraaggericht werkt volgens de klanten.  

De bureaucratie binnen organisaties heeft tot gevolg dat zowel de handelingsruimte 

van dienstverleners als de betrokkenheid en keuzevrijheid van klanten wordt verminderd. 

Dienstverleners zijn door de vele gestandaardiseerde regels, procedures en instrumenten 

die ze moeten hanteren, niet in staat om maatwerk te leveren en om klanten te betrekken 

bij de dienstverlening. Hierdoor is het moeilijk om te voorzien in de klantenwensen die 

tegenwoordig heel divers kunnen zijn. Van dienstverleners wordt verwacht dat ze specifieke 

diensten op dezelfde manier verlenen aan de verschillende klanten die soortgelijke vragen 

en problemen hebben. Hierdoor hebben klanten ook weinig te kiezen, omdat bepaalde 

regels, procedures en instrumenten gehanteerd dienen te worden.  
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Dit is ook terug te zien binnen de directie P&O, waar het beleid op centraal 

beleidsniveau wordt gemaakt. Het beleid van de directie P&O ten aanzien van werving, 

beoordeling, functiewaardering en dergelijke wordt vervolgens vertaald naar specifieke 

regels, procedures en instrumenten waar zowel de medewerkers als de klanten van de 

directie P&O zich aan moeten houden. Dienstverleners verlenen hierdoor dezelfde diensten 

op dezelfde manier aan de verschillende klanten met bepaalde vragen of wensen ten 

aanzien van een beleidsgebied, zoals werving, beoordeling en functiewaardering. 

Kortom, ik denk dat het heel lastig is om in een organisatie waarin veel 

gestandaardiseerde regels, procedures, instrumenten en dergelijke gehanteerd worden 

vraaggericht te werken. De beperkte handelingsruimte van dienstverleners en beperkte 

betrokkenheid en keuzevrijheid van klanten als gevolg hiervan komt niet ten goede aan 

vraaggericht werken. De kenmerken van bureaucratieën lijken hierdoor eerder 

aanbodgerichtheid dan vraaggerichtheid te faciliteren.  
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Bijlage 1: Organigram UMC Utrecht 
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Bijlage 2: Organigram directie Personeel en Organisatie  
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Bijlage 3: Introductiemail 

 

Geachte klant,  
 
De directie Personeel & Organisatie (P&O) wil graag weten hoe het staat met de 
tevredenheid van haar klanten over haar dienstverlening. Daarom vraag ik u een digitale 
enquête in te vullen. Ik hoop dat u ook deze keer uw mening kenbaar wilt maken.  
 
Doel van het onderzoek is zicht krijgen op de tevredenheid, wensen en behoeften van 
klanten, zodat de dienstverlening daar beter op afgestemd kan worden.  
 
De enquête begint met een uitleg over de dienstverlening van een team van de directie P&O 
en de vraag of u daar gebruik van maakt(e). Zo ja, dan krijgt u een aantal stellingen te 
zien. U kunt aankruisen in welke mate u het met de stellingen eens bent.  
Als u geen gebruik maakt(e) van de dienstverlening van dat team, krijgt u meteen de uitleg 
en de vraag over een volgend team.  
Per team kunt u, na het aankruisen van de stellingen, een rapportcijfer geven en uw 
verbeterpunten en complimenten noteren.  
Alle antwoorden zullen extern en volstrekt anoniem worden verwerkt en niet naar 
individuele respondenten te herleiden zijn.  
 
Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 30 minuten.  
 
De vragenlijst is tot en met 23 mei te openen via de volgende link:  
 
 
Alvast dank voor uw medewerking,  
Heleen Griffioen, directeur P&O 
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Bijlage 4: Stroomschema 

De dienstverlening van Team Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie (TAR) bestaat uit:  
- advies op het gebied van sociale voorzieningen 
- beleidsontwikkeling 
- deskundigheidsbevordering personeelsadviseurs 
- juridisch advies. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Team 
Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie (TAR)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienstverlening van het Loopbaancentrum bestaat uit:  
- loopbaanadvies 
- training in sollicitatie- en netwerkvaardigheden 
- advies en begeleiding bij herplaatsing. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van het 
Loopbaancentrum? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienstverlening van de Personeelsadministratie bestaat uit:  
- beheer van (elektronische) personeelsdossiers 
- zorg voor de administratie van personeelsgegevens. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van de 
Personeelsadministratie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienstverlening van Werving bestaat uit:  
coördinatie van en advies over wervingsactiviteiten. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Werving? 

 
 
 

Indien NEE 

Indien NEE 

Indien NEE 

Indien JA 

Indien JA 

Indien JA 

Vragenlijst 1: Team 
Arbeidsvoor-waarden en 
Rechtspositie (TAR) 

Vragenlijst 2: 
Loopbaancentrum 

Vragenlijst 3: 
Personeelsadministratie 
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De dienstverlening van Werkwinkel bestaat uit:                                       bemiddeling in 
flexibel personeel (oproep- en uitzendkrachten). 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Werkwinkel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienstverlening van Centraal P&O-beleid bestaat uit: 
- beleidsontwikkeling (bijvoorbeeld levensfasebeleid) 
- beleidsimplementatie (bijvoorbeeld management development) 
- beleidscontrol (bijvoorbeeld evaluatie sturen door beoordelen) 
- uitvoering centrale taken en stafondersteuning van projecten (bijvoorbeeld MBTO) 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Centraal P&O-
beleid? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De dienstverlening van Informatiemanagement bestaat uit:  
- managementinformatie (IHRIS, MIS-databases) 
- beheer van Persis, Arbo2000, elektronisch personeelsdossier en de intranetsite 
(functioneel). 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van 
Informatiemanagement? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien NEE Indien JA 

Indien JA 

Indien JA 

Indien JA Indien NEE 

Indien NEE 

Vragenlijst 4: Werving 

Indien NEE 

Vragenlijst 5: Werkwinkel 

Vragenlijst 6: Centraal 
P&O-beleid 

Vragenlijst 7: 
Informatiemanagement 
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De dienstverlening van Organisatieadvies bestaat uit:  
ondersteuning van en advies aan de Raad van Bestuur en het decentrale management in 
veranderingsprocessen. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van 
Organisatieadvies? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienstverlening van Functiezaken bestaat uit:  
- (her)waardering van alle functies in het UMC Utrecht 
- voorbereiding en begeleiding van bezwaarzaken 
- beheer van het functiehuis (Fuwavaz). 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Functiezaken? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

De dienstverlening van Arbo- & milieuadvisering bestaat uit:  
- advies en ondersteuning bij beleid rond arbeidsomstandigheden en milieu (bijvoorbeeld 
fysieke en psychische belasting, energiebesparing, …) 
- ondersteuning en toetsing van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie en het bijbehorende 
Plan van Aanpak 
- advies, voorlichting, training, helpdesk. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Arbo- & 
milieuadvisering? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienstverlening van Verzuim- & Reïntegratiebegeleiding bestaat uit: 
- ondersteuning van leidinggevenden bij arbo- en verzuimbeleid 
- cursussen over verzuim- en reïntegratiemanagement 
- advies van de reïntegratie-adviseur.  
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Verzuim- & 
Reïntegratiebegeleiding? 

 

Indien JA 

Indien JA 

Indien NEE 

Indien NEE 

Indien NEE Indien JA 

Vragenlijst 10: Arbo- & 
Milieuadvisering 

Vragenlijst 8: 
Organisatieadvies 

Vragenlijst 9: 
Functiezaken 
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De dienstverlening van Bedrijfsmaatschappelijk werk bestaat uit:  
- ondersteuning van leidinggevenden en medewerkers in moeilijke situaties 
- intervisie, supervisie en coaching. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van 
Bedrijfsmaatschappelijk werk? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienstverlening van Infectiepreventie bestaat onder andere uit: 
Intredeonderzoek, vaccinaties, opvang prikaccidenten en TBC-onderzoeken. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Infectiepreventie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienstverlening van Keuringen bestaat onder andere uit: 
aanstellings-, stralings- en brandweerkeuringen. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Keuringen? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien JA Indien NEE 

Indien NEE 

Indien NEE 

Indien NEE 

Indien JA 

Indien JA 

Indien JA 

Vragenlijst 11: Verzuim- & 
Reïntegratiebegeleiding 

Vragenlijst 12: 
Bedrijfsmaatschappelijk 
werk 

Vragenlijst 14: Keuringen 

Vragenlijst 13: 
Infectiepreventie 

Hartelijk dank voor het invullen van 
de enquête. 
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Bijlage 5: Gestandaardiseerde vragenlijst  

 

� Tot welke klantengroep behoort u? 

0 Leidinggevenden 

0 Decentrale P&O’ers 

 

� In welke organisatieonderdeel bent u werkzaam? ........................................ 

 

Hieronder volgt een aantal stellingen over uw ervaringen met de dienstverlening van Team 

X. Wilt u per stelling aangeven in welke mate u het ermee eens bent, door één van de 

hokjes aan te klikken? 
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- Team X komt haar afspraken na. 

- Ik word serieus genomen door Team X. 

- Team X werkt accuraat. 

- De dienstverlening van Team X is consistent, 

waardoor ik weet wat ik kan verwachten. 

     

 
Responsiviteit  
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- Team X is altijd bereid om mij te helpen. 

- Team X is altijd beschikbaar om mij te helpen. 

- De diensten van Team X worden snel verleend. 

- Team X is goed bereikbaar (telefonisch en/of 

via de mail). 
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Zekerheid en vertrouwen 
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- Team X waarborgt mijn privacy. 

- De medewerkers van Team X zijn deskundig 

en vaardig. 

- De medewerkers van Team X zijn altijd 

vriendelijk. 

- Ik word altijd respectvol behandeld door de 

medewerkers van Team X. 

- Ik heb vertrouwen in de dienstverlening van 

Team X.  

- De medewerkers van Team X behandelen mij 

als een gelijkwaardige partner. 

 

     

 
Inlevingsvermogen  
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- De medewerkers van Team X helpen mij bij 

het helder krijgen van mijn vraag.  

- De medewerkers van Team X zijn goed op de 

hoogte van mijn wensen, behoeften en 

werksituatie. 

- De medewerkers van Team X luisteren goed 

naar mij. 

- De dienstverlening van Team X sluit goed aan 

bij mijn wensen en behoeften. 

- Ik word goed betrokken bij de dienstverlening 

van Team X. 

- Ik word goed en begrijpelijk geïnformeerd door 

de medewerkers van Team X. 

 

     

 

 
� Welk rapportcijfer (1 t/m10) geeft u Team X voor haar dienstverlening? 
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� Wilt u nog verbeterpunten en complimenten noteren? 

Verbeterpunten: 
 
 

 

Complimenten: 
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Bijlage 6: Betrouwbaarheidsanalyse 

 
Tabel 1: Betrouwbaarheidsanalyse schaal ‘betrouwbaarheid’, Cronbach’s alpha=0,895 
Items schaal ‘betrouwbaarheid’ Cronbach’s alpha na 

verwijderen item 

Directie P&O komt haar afspraken na. 0,834 
Ik word serieus genomen door Directie P&O. 0,895 
Directie P&O werkt accuraat. 0,857 
De dienstverlening van Directie P&O is consistent, 
waardoor ik weet wat ik kan verwachten. 

0,873 

 

Tabel 2: Betrouwbaarheidsanalyse schaal ‘responsiviteit’, Cronbach’s alpha=0,870 
Items schaal ‘betrouwbaarheid’ Cronbach’s alpha na 

verwijderen item 
Directie P&O is altijd bereid om mij te helpen. 0,829 
Directie P&O is altijd beschikbaar om mij te 
helpen. 

0,810 

De diensten van Directie P&O worden vlot 
verleend. 

0,854 

Directie P&O is goed bereikbaar (telefonisch en/of 
via de mail). 

0,841 

 
Tabel 3: Betrouwbaarheidsanalyse schaal ‘zekerheid’, Cronbach’s alpha=0,913 
Items schaal ‘betrouwbaarheid’ Cronbach’s alpha na 

verwijderen item 
Directie P&O waarborgt mijn privacy. 0,909 
De medewerkers van Directie P&O zijn deskundig 
en vaardig. 

0,909 

De medewerkers van Directie P&O zijn altijd 
vriendelijk. 

0,890 

Ik word altijd respectvol behandeld door de 
medewerkers van Directie P&O. 

0,893 

Ik heb vertrouwen in de dienstverlening van 
Directie P&O. 

0,901 

De medewerkers van Directie P&O behandelen 
mij als een gelijkwaardige partner. 

0,885 

 
Tabel 4: Betrouwbaarheidsanalyse schaal ‘inlevingsvermogen’, Cronbach’s alpha=0,925 
Items schaal ‘betrouwbaarheid’ Cronbach’s alpha na 

verwijderen item 
De medewerkers van Directie P&O helpen mij bij 
het helder krijgen van mijn vraag. 

0,916 

De medewerkers van Directie P&O zijn goed op 
de hoogte van mijn wensen, behoeften en 
werksituatie. 

0,908 

De medewerkers van Directie P&O luisteren goed 
naar mij. 

0,907 

De dienstverlening van Directie P&O sluit goed 
aan bij mijn wensen en behoeften. 

0,910 

Ik word goed betrokken bij de dienstverlening 
van Directie P&O. 

0,912 

Ik word goed en begrijpelijk geïnformeerd door 
de medewerkers van Directie P&O. 

0,916 
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Bijlage 7: Factoranalyse 

 
Tabel 1: Eigenwaarde en totaal verklaarde variantie van de schaal ‘betrouwbaarheid’ 
Component Eigenwaarde Verklaarde 

variantie in % 

1 3,085 77,120 
2 0,479 11,977 
3 0,291 7,272 
4 0,145 3,631 
Extractie methode: Principal Component Analysis 
 

Tabel 2: Eigenwaarde en totaal verklaarde variantie van de schaal ‘responsiviteit’ 
Component Eigenwaarde Verklaarde 

variantie in % 
1 2,913 72,816 

2 0,485 12,134 
3 0,344 8,596 
4 0,258 6,454 
Extractie methode: Principal Component Analysis 

 
Tabel 3: Eigenwaarde en totaal verklaarde variantie van de schaal ‘zekerheid’ 
Component Eigenwaarde Verklaarde 

variantie in % 
1 4,188 69,793 
2 ,798 13,296 
3 ,417 6,950 
4 ,246 4,103 
5 ,197 3,284 
6 ,154 2,574 
Extractie methode: Principal Component Analysis 

 
Tabel 4: Eigenwaarde en totaal verklaarde variantie van de schaal ‘inlevingsvermogen’ 
Component Eigenwaarde Verklaarde 

variantie in % 
1 4,432 73,874 
2 0,476 7,926 
3 0,353 5,878 
4 0,303 5,054 
5 0,253 4,208 
6 0,184 3,059 
Extractie methode: Principal Component Analysis 

 
Tabel 5: Ladingen schaal ‘responsiviteit’ 
Items schaal ‘responsiviteit’ Lading  
Directie P&O is altijd beschikbaar om mij te helpen 0,888 
Directie P&O is altijd bereid om mij te helpen. 0,864 
Directie P&O is goed bereikbaar (telefonisch en/of 
via de mail). 

0,844 

De diensten van Directie P&O worden vlot 
verleend. 

0,816 

Extractie methode: Principal Component Analysis. 

 
Tabel 6: Ladingen schaal ‘betrouwbaarheid’ 
Items schaal ‘betrouwbaarheid’ Lading  
Directie P&O komt haar afspraken na. 0,934 
Directie P&O werkt accuraat. 0,891 
De dienstverlening van Directie P&O is consistent, 
waardoor ik weet wat ik kan verwachten. 

0,862 

Ik word serieus genomen door Directie P&O 0,821 
Extractie methode: Principal Component Analysis. 
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Tabel 7: Ladingen schaal ‘zekerheid’ 
Items schaal ‘zekerheid’ Lading  
De medewerkers van Directie P&O behandelen mij 
als een gelijkwaardige partner. 

0,900 

De medewerkers van Directie P&O zijn altijd 
vriendelijk. 

0,887 

Ik word altijd respectvol behandeld door de 
medewerkers van Directie P&O. 

0,878 

Ik heb vertrouwen in de dienstverlening van 
Directie P&O. 

0,795 

Directie P&O waarborgt mijn privacy. 0,791 
De medewerkers van Directie P&O zijn deskundig 
en vaardig. 

0,750 

Extractie methode: Principal Component Analysis. 
 

Tabel 8: Ladingen schaal ‘inlevingsvermogen 
Items schaal ‘inlevingsvermogen’ Lading  
De medewerkers van Directie P&O luisteren goed 
naar mij. 

0,905 

De medewerkers van Directie P&O zijn goed op de 
hoogte van mijn wensen, behoeften en 
werksituatie. 

0,870 

Ik word goed betrokken bij de dienstverlening van 
Directie P&O. 

0,857 

De dienstverlening van Directie P&O sluit goed 
aan bij mijn wensen en behoeften. 

0,849 

Ik word goed en begrijpelijk geïnformeerd door de 
medewerkers van Directie P&O. 

0,838 

De medewerkers van Directie P&O helpen mij bij 
het helder krijgen van mijn vraag. 

0,836 

Extractie methode: Principal Component Analysis. 
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Bijlage 8: Frequentietabel ‘rapportcijfer’  

Frequentietabel rapportcijfer voor dienstverlening directie P&O (n=188) 
Rapportcijfer Frequentie Percentage 
3 1 0,5 

4 3 1,6 
5 6 3,2 
6 32 17 

7 86 45,7 
8 53 28,2 
9 7 3,7 
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Bijlage 9: Kruistabellen 

 
Tabel 1: De dienstverlening van Directie P&O is consistent, waardoor ik weet wat ik kan 
verwachten * klantengroepen  
 Leidinggevenden (n=163) Decentrale P&O’ers (n=21) Totaal (n=184) 

Zeer mee oneens 0% 0% 0% 
Mee oneens 11,6% 4,8% 10,9% 
Mee eens 76,1% 81,0% 76,6% 
Zeer mee eens 12,3% 14,3% 12,5% 

 
 Tabel 2: Directie P&O is altijd beschikbaar om mij te helpen * klantengroepen 
 Leidinggevenden (n=163) Decentrale P&O’ers (n=21) Totaal (n=184) 

Zeer mee oneens 0% 0% 0% 
Mee oneens 12,3% 0% 10,9% 

Mee eens 76,7% 90,5% 78,3% 
Zeer mee eens 11,0% 9,5% 10,9% 

 
Tabel 3: De diensten van Directie P&O worden snel verleend * klantengroepen 
 Leidinggevenden (n=163) Decentrale P&O’ers (n=21) Totaal (n=184) 

Zeer mee oneens 1,2% 0% 1,1% 
Mee oneens 11,0% 4,8% 10,3% 
Mee eens 77,9% 81,0% 78,3% 
Zeer mee eens 9,8% 14,3% 10,3% 

 
 
Tabel 4: De medewerkers van Directie P&O zijn deskundig en vaardig * klantengroepen 
 Leidinggevenden (n=160) Decentrale P&O’ers (n=21) Totaal (n=181) 

Zeer mee oneens 0% 0% 0% 
Mee oneens 7,5% 0% 6,6% 
Mee eens 75,6% 76,2% 75,7% 

Zeer mee eens 16,9% 23,8% 17,7% 

 
Tabel 5: De medewerkers van Directie P&O zijn goed op de hoogte van mijn wensen, 
behoeften en werksituatie * klantengroepen 
 Leidinggevenden (n=159) Decentrale P&O’ers (n=21) Totaal (n=180) 

Zeer mee oneens 0,6% 0% 0,6% 

Mee oneens 16,4% 4,8% 15,0% 
Mee eens 71,7% 81,0% 72,8% 
Zeer mee eens 11,3% 14,3% 11,7% 

 
 
Tabel 6: De dienstverlening van Directie P&O sluit goed aan bij mijn wensen en behoeften * 
klantengroepen 
 Leidinggevenden (n=159) Decentrale P&O’ers (n=21) Totaal (n=180) 

Zeer mee oneens 1,3% 0,0% 1,1% 
Mee oneens 15,7% 4,8% 14,4% 
Mee eens 75,5% 81,0% 76,1% 
Zeer mee eens 7,5% 14,3% 8,3% 

 
 
Tabel 7: Ik word goed betrokken bij de dienstverlening van Directie P&O * klantengroepen 
 Leidinggevenden (n=155) Decentrale P&O’ers (n=20) Totaal (n=175) 

Zeer mee oneens 0,6% 0% 0,6% 
Mee oneens 14,8% 20,0% 15,4% 
Mee eens 72,9% 65,0% 72,0% 
Zeer mee eens 11,6% 15,0% 12,0% 
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Bijlage 10: Onderscheiden organisatieonderdelen 

 

Onderscheiden organisatieonderdelen op basis van de vragenlijst:  
- Biomedische Genetica 
- Directie Informatievoorziening en Financiën 
- Interne Geneeskunde en Dermatologie 
- Hart Long Centrum 
- Radiologie, Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde 
- Heelkundige Specialismen 
- Hersenen 
- Kinderen 
- Perioperatieve Zorg en Spoedeisende Hulp 
- Vrouw en Baby 
- Laboratoria en Apotheek 
- Directie Onderwijs en Opleidingen 
- Directie Personeel en Organisatie 
- Facilitair Bedrijf 
- Julius Centrum 
- Raad van Bestuur 
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Bijlage 11: Correlatiematrix van ‘betrouwbaarheid’, 

‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en ‘inlevingsvermogen’  

 
Correlaties tussen de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen 
van de medewerkers van de directie P&O 

 
Betrouwbaarheid 
medewerkers 
directie P&O 

Responsiviteit 
medewerkers 
directie P&O 

Zekerheid 
medewerkers 
directie P&O 

Inlevingsvermogen 
medewerkers 
directie P&O 

Rapportcijfer voor 
dienstverlening 
directie P&O 

Betrouwbaarheid 
medewerkers  
directie P&O 

- - - - - 

Responsiviteit 
medewerkers  
directie P&O 

 
0,722* 
 

- - - - 

Zekerheid 
medewerkers directie 
P&O 

 
0,640* 
 

0,600* - - - 

Inlevingsvermogen 
medewerkers directie 
P&O 

 
0,623* 
 

0,635* 0,527* - - 

Rapportcijfer voor 
dienstverlening 
directie P&O 

 
0,573* 
 

0,544* 0,432* 0,619* - 

Correlatiemaat: Pearson Correlatie (correlatiecoefficient r) 
* = Significante correlatie op 0,01-niveau 
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Bijlage 12: Meervoudige regressieanalyse 

 
Tabel 1: De invloed van de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en 
inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O op het rapportcijfer voor de 
dienstverlening van de directie P&O, uitgedrukt in R1 en R

2
2 

R R2 
0,666 0,443 

 
 
Tabel 2: ANOVA meervoudige regressie 
 Kwadratensommen Df F-waarde Overschrijdingskans 

Regressie 77,133 4 35,800 <0,001 
Residu 96,954 180   
Total 174,086 184   
Onafhankelijke variabelen: betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en inlevingsvermogen van de medewerkers 
van de directie P&O 
Afhankelijke variabele: rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O 

 
 

 
 
 

 

                                                           
1 
De meervoudige correlatiecoëfficiënt R toont de sterkte aan waarin het toegekende rapportcijfer aan de 

dienstverlening van de directie P&O gezamenlijk lineair wordt beïnvloed door de betrouwbaarheid, responsiviteit, 
zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie. 
2
 De gekwadrateerde meervoudige correlatiecoëfficiënt R2 geeft het percentage weer van de variatie in 

‘rapportcijfer’ dat is toegekend aan de dienstverlening van de directie P&O dat wordt verklaard door de lineaire 
invloed van de ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en het ‘inlevingsvermogen’ van de medewerkers van 
de directie P&O samen.  
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Voorwoord 

 

In dit rapport presenteer ik de resultaten van mijn onderzoek naar de kwaliteit en 

vraaggerichtheid van de directie P&O van het UMC Utrecht. Dit rapport was niet tot stand 

gekomen zonder de hulp en steun van een aantal personen die ik hier graag voor zou willen 

bedanken.  

 

Allereerst wil ik A. Bouter bedanken voor het ter beschikking stellen van dit onderzoek en 

voor haar begeleiding gedurende het onderzoek binnen de directie P&O. De uitvoering van 

dit onderzoek heeft mij veel nieuwe praktijkervaringen en inzichten opgeleverd.  

 

Ook alle respondenten die de tijd en moeite hebben genomen om mijn vragenlijsten in te 

vullen wil ik via deze weg bedanken.  

 

Daarnaast wil ik dr. P. Liem bedanken voor haar begeleiding vanuit de universiteit. Zonder 

jouw kritische commentaar had dit onderzoeksrapport er nooit in deze vorm gelegen. Je 

zette me aan het denken en wist me te inspireren tot nieuwe inzichten. Mijn dank hiervoor.  

 

Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn moeder, broers en zussen. Zonder jullie steun en 

vertrouwen had ik dit masterjaar nooit tot een succesvol einde kunnen brengen. 

 

 

Fayrouz El Hadji 

Utrecht, juli 2008  
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Samenvatting 

 

De directie P&O van het UMC Utrecht wil klantgericht (vraaggericht) werken om haar 

dienstverlening beter af te stemmen op de wensen en behoeften van haar klanten en om de 

kwaliteit van haar dienstverlening te vergroten. De doelstelling van de directie P&O om 

vraaggericht te werken is in overeenstemming met de strategie van het gehele UMC 

Utrecht. De nadruk die tegenwoordig wordt gelegd op vraaggericht werken binnen 

organisaties kan gezien worden als een gevolg van een aantal maatschappelijke 

ontwikkelingen, zoals de emancipatie, individualisering en diversiteit van de samenleving.  

Middels dit klanttevredenheidsonderzoek wordt getracht inzicht te krijgen in de 

vraaggerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening van de directie P&O. Onderzocht is in 

welke mate de klanten tevreden zijn over de dienstverlening van de directie P&O en of er 

verschillen zijn in tevredenheid tussen de klantengroepen (decentrale P&O’ers en 

leidinggevenden) van de directie P&O en tussen de klanten uit de verschillende 

organisatieonderdelen van het UMC Utrecht.  

De onderzoeksgegevens zijn verzameld door middel van gestructureerde  

vragenlijsten. De gestructureerde vragenlijsten zijn onder alle potentiële klanten van de 

directie P&O uitgezet. Het responspercentage bedraagt 32,8%.  

Voor het empirisch onderzoek is gebruik gemaakt van het klanttevredenheidsmodel 

van Parasuraman e.a. (1988). In dit model wordt verondersteld dat de klanttevredenheid 

wordt beïnvloed door de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de dienstverleners. Deze factoren zijn in dit onderzoek aangevuld en 

mede geoperationaliseerd aan de hand van de literatuur over vraaggericht werken. 

De onderzoeksresultaten geven aan dat het merendeel van de klanten van mening is 

dat de dienstverlening van de directie P&O over het algemeen goed aansluit bij hun wensen 

en verwachtingen. De betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen 

van de medewerkers van de directie P&O worden ook goed gewaardeerd door de meeste 

klanten.  

Een klein, maar belangrijk deel van de klanten geeft echter aan ontevreden te zijn 

over een aantal aspecten van de dienstverlening van de directie P&O. De verbeteringen die 

volgens deze klanten doorgevoerd moeten worden zijn vooral gerelateerd aan het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O.   

De onderzoeksresultaten tonen ook aan dat decentrale P&O’ers positiever zijn over 

de dienstverlening van de directie P&O dan de leidinggevenden. Tussen de klanten uit de 

verschillende organisatieonderdelen bestaan geen verschillen in de mate waarin ze tevreden 

zijn over de dienstverlening van de directie P&O. 
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1 Inleiding 

 

1.1  Aanleiding 

De organisaties in de gezondheidszorg hebben in de afgelopen jaren een aantal belangrijke 

veranderingen ondergaan. Eén van deze veranderingen betreft de omslag van 

aanbodgerichtheid naar vraaggerichtheid. De omslag naar vraaggerichtheid houdt in dat het 

voor organisaties onder meer belangrijk is geworden om hun diensten af te stemmen op de 

wensen en behoeften van klanten. De opkomst van vraaggerichtheid is vooral veroorzaakt 

door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de emancipatie, individualisering en 

diversiteit van de samenleving.  

De Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht zegt het 

volgende over een aantal gesignaleerde maatschappelijke ontwikkelingen dat van invloed is 

op de dienstverlening van het UMC Utrecht: ‘De patiënten veranderen. Zij komen beter 

voorbereid bij de arts en nemen [...] een deel van de regie over hun behandeling in eigen 

hand. Het is een bijzondere uitdaging om in een relatie die onherroepelijk gekenmerkt blijft 

door afhankelijkheid en kennisasymmetrie, toch de patiënt een dan niet gelijke maar toch 

gelijkwaardige positie te bezorgen. Een bijzondere rol kunnen de patiëntverenigingen 

daarbij spelen. Zij kunnen het patiëntperspectief inbrengen in richtlijnen en protocollen en 

meewerken aan de prioritering en uitvoering van het patiëntgebonden onderzoek.’ (Raad 

van Bestuur UMC Utrecht, 2006:12)  

 

Naast de maatschappelijke ontwikkelingen heeft het UMC Utrecht ook te maken met een 

aantal belangrijke veranderingen in het zorgstelsel. Volgens de Raad van Bestuur van het 

UMC Utrecht betekenen de veranderingen in het zorgstelsel voor het UMC Utrecht: ‘[...] 

minder zekerheid [en] meer concurrentie. Patiënten zullen minder vanzelfsprekend komen, 

contracten met verzekeraars en andere partijen zullen minder vanzelfsprekend worden 

afgesloten. Het is een grote uitdaging om in een tijd van nadruk op bekostiging naar 

prestatie en efficiency de bekostiging van de meer kwetsbare publieke functies gericht op 

kennis, opleiden en zeldzame patiënten te garanderen.’  (Raad van Bestuur UMC Utrecht, 

2006:12) 

 

Als antwoord op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderingen in het 

zorgstelsel heeft de Raad van Bestuur klantgericht werken als een belangrijke doelstelling 

opgenomen in de organisatiestrategie van het UMC Utrecht. De organisatiestrategie die 

uitgezet wordt door de Raad van Bestuur geldt voor ieder organisatieonderdeel van het UMC 

Utrecht en daarmee ook voor de directie Personeel en Organisatie (P&O). De Raad van 

Bestuur, die eindverantwoordelijk is voor het besturen van het UMC Utrecht, bepaalt het 

beleid en de strategie van het UMC Utrecht als totale organisatie. Het gaat hierbij om de 
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koers en grote lijnen, de taak, functie, missie en ambitie van het UMC Utrecht in relatie tot 

maatschappelijke, politieke en financiële ontwikkelingen. Dit wordt vervolgens door ieder 

organisatieonderdeel, zoals de directie P&O, vertaald naar concrete strategieën en 

activiteiten die essentieel zijn voor en dienstbaar aan het realiseren van de 

organisatiestrategie (UMC Utrecht, 2006). Daarnaast ondervindt de directie P&O ook direct 

de gevolgen van de maatschappelijke ontwikkelingen, omdat ook het personeel van de 

organisatie (dit zijn de klanten van de directie P&O) diverser, mondiger en veeleisender 

wordt als gevolg van de beschreven maatschappelijke ontwikkelingen. 

 In overeenstemming met de strategie van het gehele UMC Utrecht, zoals deze door 

de Raad van Bestuur is opgesteld, is klantgerichtheid sinds 2001 als een dominant thema 

opgenomen in het managementcontract van de directie P&O. Door klantgericht te werken 

beoogt de directie P&O onder meer de kwaliteit van haar dienstverlening te vergroten. De 

directie P&O zegt het volgende over klantgerichtheid: ‘Om als dienstverlener op een 

professionele wijze je diensten aan te kunnen bieden is het van grootste belang om te 

weten wat de klant wil. Vervolgens is het zaak om het aanbod van diensten binnen de 

grenzen van de eigen professionaliteit, af te stemmen op de wens en behoefte van de klant. 

Daarnaast is het belangrijk om de klant te laten weten of hetgeen wat zij verwachten in 

overeenstemming is met dat wat geboden kan worden.’ (Directie P&O, 2001:11) 

In dit onderzoek worden de termen vraaggerichtheid en klantgerichtheid als 

synoniemen gebruikt. In de theoretische verkenning wordt nader ingegaan op de term 

vraaggerichtheid. 

Om inzicht te krijgen in de mate waarin klantgericht wordt gewerkt is door de 

directie P&O besloten om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren en dit periodiek te 

herhalen. Na ieder klanttevredenheidsonderzoek worden verbeterpunten geformuleerd die 

omgezet worden in concrete acties om de dienstverlening van de directie te verbeteren. Uit 

het laatste klanttevredenheidsonderzoek, dat in 2005 is uitgevoerd, is gebleken dat de 

klanten onder meer van mening zijn dat de dienstverlening van de directie P&O meer 

afgestemd moet worden op hun individuele wensen en behoeften.  

De directie P&O wil nu, drie jaar na het laatste klanttevredenheidsonderzoek, inzicht 

krijgen in de mate van klanttevredenheid over haar dienstverlening en nagaan in hoeverre 

haar dienstverlening momenteel aansluit bij de wensen en behoeften van de klanten.  

 

1.2 Probleemstelling 

Hieronder worden de doelstelling en vraagstellingen beschreven die centraal staan in dit 

onderzoek.  
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Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de klanttevredenheid over de 

dienstverlening van de directie P&O van het UMC Utrecht, teneinde aanbevelingen te doen 

om de dienstverlening van de directie P&O beter te laten aansluiten bij de wensen en 

verwachtingen van de klanten.  

 

Centrale vraagstelling 

In welke mate zijn de klanten van de directie P&O tevreden over de dienstverlening van de 

directie P&O, zijn er verschillen in tevredenheid tussen de verschillende klantengroepen en 

tussen de klanten uit de verschillende organisatieonderdelen, hoe kunnen mogelijke 

verschillen verklaard worden en welke aanbevelingen kunnen gedaan worden om de 

dienstverlening van de directie P&O te verbeteren?  

 

Aan de hand van de volgende empirische deelvragen wordt getracht een antwoord te 

formuleren op de bovenstaande vraagstelling: 

- In welke mate zijn de klanten over het algemeen tevreden over de dienstverlening van 

de directie P&O?  

- Over welke aspecten van de dienstverlening van de directie P&O zijn de klanten wel 

tevreden en over welke aspecten zijn de klanten niet tevreden?  

- Zijn er verschillen in de mate van tevredenheid tussen de klantengroepen van de 

directie P&O en hoe kunnen mogelijke verschillen verklaard worden? 

- Zijn er verschillen in de mate van tevredenheid tussen de klanten uit de verschillende 

organisatieonderdelen en hoe kunnen mogelijke verschillen verklaard worden? 

- Wat is de gezamenlijke invloed van de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O op de algemene 

klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O en is deze invloed 

significant? 

- Wat is de afzonderlijke directe invloed van de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid 

en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O op de algemene 

klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O? 

- Welke aanbevelingen kunnen op basis van de onderzoeksresultaten gedaan worden om 

de dienstverlening van de directie P&O (verder) te verbeteren? 

 

Theoretische vraagstelling 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de centrale vraagstelling wordt eerst een 

literatuurstudie uitgevoerd. In de literatuurstudie staan de volgende vraagstelling en 

bijhorende deelvragen centraal: Welke (maatschappelijke) ontwikkelingen hebben ertoe 
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geleid dat de directie P&O vraaggericht beoogt te werken, wat houdt vraaggericht werken in 

en op welke wijze kan beoordeeld worden in hoeverre de directie P&O vraaggericht werkt? 

- Welke ontwikkelingen hebben geleid tot de opkomst van vraaggerichtheid? 

- Wat houdt aanbodgerichtheid en vraaggerichtheid in? 

- Wat zijn de voorwaarden voor vraaggericht werken? 

- Wat houdt klanttevredenheid in?  

- Wat is het belang van klanttevredenheid? 

- Welke factoren beïnvloeden de klanttevredenheid? 

 

1.3 Definities van begrippen 

Hieronder worden de kernbegrippen uit de vraagstellingen gedefinieerd.  

- ‘Klanttevredenheid: de mate waarin iemand gelukkig of teleurgesteld is als gevolg van 

het (on)bewust vergelijken van de ervaren prestaties (of uitkomsten) van een dienst 

met zijn of haar verwachtingen.’ (Kotler, 1997:40)  

- ‘Betrouwbaarheid: het vermogen van medewerkers om diensten accuraat, juist en 

consistent uit te voeren.’ (Parasuraman e.a., 1988) 

- ‘Responsiviteit: de bereidheid en beschikbaarheid van medewerkers om diensten snel te 

verlenen.’ (Parasuraman e.a., 1988) 

- ‘Zekerheid: de kennis, vaardigheden en vriendelijkheid van medewerkers en hun 

vermogen om vertrouwen te genereren.’ (Parasuraman e.a., 1988) 

- ‘Inlevingsvermogen: het geven om de klant en het hebben van individuele aandacht en 

begrip voor de klanten.’ (Parasuraman e.a., 1988) 

 

1.4 Onderzoeksrelevantie 

Maatschappelijke relevantie  

De directie P&O beoogt haar klanten centraal te stellen. Om inzicht te krijgen in hoeverre 

deze doelstelling wordt behaald is het van belang te weten in hoeverre de klanten tevreden 

zijn over de dienstverlening van de directie P&O. Dit klanttevredenheidsonderzoek verschaft 

zowel inzicht in de algemene klanttevredenheid als in de verbeterpunten van de 

dienstverlening van de directie P&O. Op basis hiervan verkrijgt de directie P&O zowel inzicht 

in de klanttevredenheid als in de acties die genomen moeten worden om het beleid en de 

diensten van de directie P&O beter af te stemmen op de wensen en verwachtingen van de 

klanten. Bovendien kan hierdoor de onderlinge samenwerking tussen de directie P&O en 

haar klanten bevorderd worden en zijn klanten beter gebaat bij de dienstverlening. 

Daarnaast sluit het onderzoek aan bij het huidige maatschappelijke en politieke debat over 

vraaggericht werken in de zorgsector.  
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Wetenschappelijke relevantie 

Er is veel onderzoek verricht naar vraaggericht werken in de zorgsector. Veel van deze 

onderzoeken richten zich echter op de dienstverlening aan patiënten, waardoor er een 

gebrek aan kennis bestaat wanneer het gaat om het vraaggericht werken binnen de 

organisatie, zoals de directie P&O. In dit onderzoek wordt daarom getracht dit gebrek aan 

kennis aan te vullen door gebruik te maken van het klanttevredenheidsmodel van 

Parasuraman e.a. (1988). Daarnaast wordt getoetst of de literatuur van Parasuraman e.a. 

(1988) over klanttevredenheid opgaat voor een organisatieonderdeel van een publieke 

zorginstelling.  

 

1.5 ASW-verantwoording 

Vanuit een interdisciplinair perspectief is een theoretisch kader gevormd, waarin ook de 

wisselwerking tussen het individu (microniveau), de organisatie (mesoniveau) en de 

samenleving (macroniveau) is beschreven.  

Het theoretische kader is gevormd op basis van onder meer sociaal 

wetenschappelijke, bedrijfskundige en organisatiekundige literatuur. De verschillende 

theoretische invalshoeken zijn gecombineerd en hebben uiteindelijk geresulteerd in een 

onderzoeksmodel dat gehanteerd wordt voor het empirisch onderzoek. Dit betreft een 

klanttevredenheidsmodel dat gevormd is op basis van bedrijfskundige literatuur over 

klanttevredenheid van Parasuraman e.a. (1988) en sociaal wetenschappelijke literatuur over 

vraaggericht werken. De aspecten die van invloed zijn op klanttevredenheid volgens 

Parasuraman e.a., zijn namelijk mede geoperationaliseerd op basis van de sociaal 

wetenschappelijke literatuur over vraaggericht werken. De onderzoeksconclusie wordt 

tevens vanuit een combinatie van de verschillende theoretische invalshoeken geformuleerd.  

Daarnaast wordt in het theoretische kader beschreven hoe maatschappelijke 

ontwikkelingen van invloed zijn op het gedrag van individuen en organisaties. Ook wordt 

weergegeven hoe individuen binnen organisaties het beleid van de organisaties beïnvloeden 

en omgekeerd, hoe het beleid van organisaties het gedrag van individuen beïnvloedt. Naar 

aanleiding van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen zijn veel organisaties in de 

publieke sector ‘gedwongen’ vraaggericht te gaan werken. Dit heeft in veel organisaties, 

waaronder het UMC Utrecht, geleid tot een nieuwe strategie en beleid. Het nieuwe beleid 

binnen organisaties heeft er onder meer voor gezorgd dat bij de medewerkers een 

gedragsverandering heeft moeten plaatsvinden, omdat in de praktijk van hen wordt 

verwacht dat ze vraaggericht gaan werken en daarmee de klant centraal stellen. In dit 

onderzoek wordt geëvalueerd in hoeverre de klant centraal staat bij de directie P&O door de 

klanttevredenheid over haar dienstverlening te meten.  
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1.6 Opbouw rapport 

Allereerst wordt in hoofdstuk twee een beschrijving gegeven van het UMC Utrecht en de 

directie P&O. Dit geeft inzicht in de context waarin de directie P&O werkzaam is, de 

achtergrond van haar klanten en de situatie waarop dit onderzoek betrekking heeft. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk drie het theoretische kader uiteengezet dat een basis vormt 

voor het empirische onderzoek. In hoofdstuk vier komt de opzet van het empirische 

onderzoek aan de orde en worden de keuzes voor bepaalde methoden en technieken 

verantwoord. De resultaten van het empirische onderzoek worden behandeld in hoofdstuk 

vijf. De conclusie, waarin antwoord wordt gegeven op de centrale vraagstelling van dit 

onderzoeksrapport, volgt in hoofdstuk zes. In hoofdstuk zeven wordt dit rapport afgesloten 

met een discussie waarin de beperkingen van het onderzoek worden beschreven en 

suggesties worden gedaan voor vervolgonderzoek  
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2 Organisatiebeschrijving 

 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het Universitair Medisch Centrum 

Utrecht (UMC Utrecht) en de directie Personeel en Organisatie (P&O). Het UMC Utrecht 

wordt beschreven aan de hand van de theorie van Gastelaars (2006). Hiervoor is gekozen 

omdat dienstverlenende organisaties, waarin klantcontacten een belangrijke rol spelen, 

centraal staan in haar organisatietypering en dit goed aansluit bij het UMC Utrecht en het 

onderzoeksonderwerp van dit rapport. Eerst wordt in paragraaf 2.1 een beschrijving 

gegeven van het UMC Utrecht als dienstverlenende organisatie. In paragraaf 2.2 volgt een 

typering van het UMC Utrecht als een professionele dienstverlener. Tot slot besteedt 

paragraaf 2.3 aandacht aan de directie P&O van het UMC Utrecht.  

 

2.1 Het UMC Utrecht als dienstverlenende organisatie 

Het UMC Utrecht is een publieke zorginstelling waar bijna 10.000 mensen werkzaam zijn. 

Het UMC Utrecht is in 2000 ontstaan nadat het Academisch Ziekenhuis, het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis en de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht zijn gefuseerd. 

Het UMC Utrecht hanteert de volgende missie die ten grondslag ligt aan alle kernactiviteiten 

van de organisatie: ‘Het UMC Utrecht wil een internationaal toonaangevend universitair 

medisch centrum zijn waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg wordt gemaakt, 

getoetst, gedeeld en toegepast’ (UMC Utrecht, 2006:26). Om deze missie te bereiken is er 

vanuit de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht besloten om onder meer klantgericht te 

werken binnen de organisatie. 

Het UMC Utrecht kan omschreven worden als een dienstverlenende organisatie. 

Hieronder wordt de definitie van dienstverlenende organisaties beschreven die Gastelaars 

(2006) hanteert, waarna wordt beschreven hoe het UMC Utrecht hier vorm aan geeft. 

 

Gastelaars (2006) omschrijft dienstverlenende organisaties als volgt: 

‘Dienstverlenende organisaties zijn organisaties waarvan de kern bestaat uit een 

verzameling klantcontacten die vorm geven aan één of meer kerntaken.  

Elke kerntaak bestaat uit een gerichte transactie tussen uitvoerenden en klanten, die, al 

naar gelang zijn inzet, een specifieke verandering teweeg moet brengen in de toestand van 

de klanten. Daarbij is bovendien sprake van een specifieke rolverdeling tussen uitvoerenden 

en klanten. Het initiatief tot de inrichting van de dienstverlening ligt bij de dienstverlener, 

maar de klanten nemen actief deel aan de processen. 

Dienstverleners werken onder de regie van specifieke kernwaarden (een ‘bottom line’) die 

niet alleen richting geven aan de uitvoering van hun kerntaken, maar ook aan de 

rekenschap (de ‘accountability’) van de organisatie naar buiten’ (Gastelaars, 2006:27). 
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De kerntaken en het klantcontact  

De kerntaken van het UMC Utrecht bestaan uit het verlenen van zorg, het verrichten van 

wetenschappelijk onderzoek en het bieden van onderwijs. Deze kerntaken hangen nauw 

met elkaar samen. Dit is duidelijk terug te zien in het primaire proces van de organisatie, 

waarin de zorg voor patiënten wordt verbeterd op basis van nieuwe kennis over ziekte en 

gezondheid en via mensen die deze kennis voortbrengen, toepassen en overdragen (UMC 

Utrecht, 2006).  

Het contact tussen de professionals van het UMC Utrecht en de patiënten speelt een 

belangrijke rol tijdens het zorgverleningsproces. Op basis van het contact met de patiënten 

zijn de professionals van de organisatie in staat een diagnose te stellen en op grond 

daarvan gepaste zorg te verlenen. Dit geldt ook voor het verschaffen van onderwijs waarbij 

het contact tussen de docenten en mensen in opleiding van belang is voor de 

kennisoverdracht.  

Daarnaast bestaat in het zorgverleningsproces en onderwijsproces van het UMC 

Utrecht een duidelijk onderscheid tussen de professionals die veel kennis en vaardigheden 

bezitten ten aanzien van een vakgebied en patiënten en mensen in opleiding die daar niet of 

in mindere mate over beschikken. Het verschil in kennis en vaardigheden tussen de 

professionals en de patiënten en mensen in opleiding zorgt ervoor dat professionals over 

veel autonomie beschikken tijdens de taakuitvoering. Deze autonomie is in de afgelopen 

jaren echter ingeperkt door de invloed van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en 

beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg. Deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan 

worden in het volgende hoofdstuk beschreven.  

 
Kernwaarden van het UMC Utrecht 

Het UMC Utrecht hanteert drie kernwaarden: grenzen verleggen, kennis delen en zorgen 

voor mensen (UMC Utrecht, 2006:26). Deze kernwaarden geven aan waar het UMC Utrecht 

voor staat en geven richting aan de kerntaken, de missie en de visie van de organisatie. De 

kernwaarden worden door de verschillende organisatieonderdelen (divisies en directies) van 

het UMC Utrecht vertaald naar concrete doelstellingen en taken die passen bij de 

kernactiviteiten van het betreffende organisatieonderdeel.  

Daarnaast worden de kernwaarden door de organisatie gebruikt om verantwoording 

af te leggen. Het UMC Utrecht wordt betaald met geld van belasting- en premiebetalers die 

verwachten dat de organisatie transparant is ten aanzien van haar activiteiten en prestaties. 

De organisatie legt daarom verantwoording af aan de maatschappelijke toezichthouders en 

het publiek door de kwaliteit en prestaties te beschrijven op het gebied van zorg, het 

wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs (UMC Utrecht, 2006). De nadruk op 

transparantie en het afleggen van verantwoording heeft nadelige gevolgen voor de 

autonomie van de professionals binnen de organisatie (Duyvendak e.a., 2006).  
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2.2 Het UMC Utrecht als professionele dienstverlener 

Gastelaars (2006:15) onderscheidt zes soorten dienstverlenende organisaties: 

massadienstverleners, selectiebureaucratieën, professionele dienstverleners, individuele 

dienstverleners, zorgarrangementen en vrijwillige verenigingen. Het UMC Utrecht kan het 

best getypeerd worden als een professionele dienstverlener. In deze paragraaf worden eerst 

de kenmerken weergegeven van professionele dienstverleners in tabel 2.1. Vervolgens 

wordt beschreven hoe deze kenmerken terug te vinden zijn in het UMC Utrecht.  

 

Tabel 2.1: Kenmerken van de professionele dienstverlening 
Kernwaarden Kerntaak Uitvoerenden Klanten Structurering 

Professionele 

kwaliteit 

Iets 'creëren' of 

'ingrijpen' op 

professionele 

grondslag 

Professionals 

Individuele 

afnemers/voorwerp 

van behandeling 

(geval) 

Eilandenstructuur 

Bron: Gastelaars, 2006:24 

 

De diensten van het UMC Utrecht worden vooral verleend door hoogopgeleide professionals. 

Dit geldt zowel voor de diensten van het primaire proces, het bieden van zorg en onderwijs 

en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, als voor de diensten van het 

ondersteunde proces, zoals de diensten van de directie Personeel en Organisatie en directie 

Facilitair Bedrijf. De professionals beschikken over veel kennis en vaardigheden ten aanzien 

van de gebieden waarin ze zijn gespecialiseerd. Het beschikken over veel kennis en 

vaardigheden is ook een vereiste voor de professionals, omdat ze direct te maken hebben 

met diverse klanten die verschillende en vaak gecompliceerde problemen, klachten en 

beperkingen hebben en daarmee ook verschillende behoeften. Vanwege de verschillende 

gecompliceerde problemen en behoeften waar de professionals mee te maken hebben is het 

leveren van maatwerk belangrijk. Hierdoor kunnen de werkzaamheden van de professionals 

ook niet zonder meer gestandaardiseerd worden. Verder zorgt het voorgaande ervoor dat 

professionals een hoge mate van autonomie en verantwoordelijkheid hebben in de 

uitvoering van hun werk. Daarnaast hebben de professionals in hun dagelijkse 

werkzaamheden te maken met kwesties die van levensbelang kunnen zijn voor hun 

patiënten. Dit maakt het noodzakelijk dat de professionals verantwoording afleggen aan 

onder meer hun leidinggevenden, patiënten en de maatschappelijke toezichthouders over 

de diagnoses die ze hebben gesteld en de keuzes die ze hebben gemaakt ten aanzien van 

bepaalde behandelingen. In de gezondheidszorg is de nadruk op het afleggen van 

verantwoording door professionals over hun handelingen en prestaties enorm toegenomen. 

Dit heeft er onder meer toe geleid dat de autonomie van professionals is ingeperkt 

(Duyvendak e.a., 2006). In hoofdstuk drie wordt hier dieper op ingegaan.  
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De specialisatie van de kennis en vaardigheden van de professionals en de 

autonomie waar de professionals (tegenwoordig weliswaar in mindere mate) over 

beschikken, is ook terug te zien in de organisatiestructuur van het UMC Utrecht (zie bijlage 

één). De organisatie bestaat uit verschillende divisies en directies die inhoudelijk, 

organisatorisch en budgettair als zelfstandige eenheden functioneren (een 

eilandenstructuur). De divisies en de afdelingen die onder de diverse divisies vallen houden 

zich bezig met directe patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek (het primaire proces). De 

directies, met ieder een eigen vakgebied, houden zich niet bezig met directe patiëntenzorg. 

De directies behoren daarom tot het ondersteunende proces van de organisatie. Eén van 

deze directies is de directie Personeel en Organisatie. In de volgende paragraaf worden de 

rol en positie van deze directie uiteengezet.  

 

2.3 De directie Personeel en Organisatie  

In de vorige paragraaf is beschreven dat de directie Personeel en Organisatie (P&O) behoort 

tot het ondersteunende proces van het UMC Utrecht. Hieronder wordt een beschrijving 

gegeven van de directie P&O, omdat in dit rapport de dienstverlening van de directie P&O 

wordt beoordeeld. Allereerst wordt een algemene beschrijving gegeven van human resource 

management, een managementbenadering die centraal staat binnen de directie P&O. 

Vervolgens komen de verschillende rollen aan bod die gehanteerd worden door de directie 

P&O. Tot slot worden de verschillende afdelingen weergegeven die onder de leiding vallen 

van dit directoraat.  

 

Human resource management  

De directie P&O ondersteunt het primaire proces van de organisatie door als kennis- en 

expertisecentrum te fungeren op het gebied van human resource management (HRM).  

 ‘HRM is een onderscheiden benadering van personeelsmanagement welke 

competitief voordeel tracht te behalen door de strategische benutting van sterk 

gecommitteerde en capabele arbeidskrachten door gebruik te maken van een geïntegreerd 

scala van culturele, structurele en personele technieken.’ (Storey 1995, zoals weergegeven 

door De Nijs, 2004:41) 

HRM heeft een aantal belangrijke uitgangspunten. De opvatting dat medewerkers 

gezien moeten worden als menselijk kapitaal, een bron van opbrengsten in plaats van een 

kostenpost staat centraal binnen HRM. Vooral in deze tijd waarin klanten hoge eisen stellen 

aan de kwaliteit, flexibiliteit en innovatievermogen van organisaties, worden medewerkers 

gezien als kritieke succesfactor. Organisaties zijn in deze benadering het meest effectief 

wanneer zij investeren in medewerkers en zorgvuldig met ze omgaan. Het management van 

organisaties moet in staat zijn de capaciteiten van de medewerkers optimaal te benutten en 

ze te motiveren. Een ander uitgangspunt van HRM is dat het personeelsmanagement een 
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integraal onderdeel dient uit te maken van het strategische beleid van een organisatie. 

Bovendien moet de verantwoordelijkheid voor HRM liggen bij het topmanagement, terwijl de 

uitvoering zowel op tactisch als operationeel niveau moet worden geïntegreerd in het 

lijnmanagement. De gespecialiseerde professionals op het gebied van HRM dienen zich in 

HRM bezig te houden met advisering en ondersteuning en niet de eindverantwoordelijkheid 

te hebben wat betreft beleidsbepaling en -uitvoering. Tevens hanteert HRM het 

uitgangspunt dat het personeelsmanagement alleen succesvol kan zijn als de verschillende 

instrumenten zoals werving, selectie, opleiding, beoordeling en beloning in onderlinge 

samenhang worden ontwikkeld. Ze dienen onderling consistent te zijn en elkaar te 

versterken. Tot slot dient het beleid zich te richten op het integreren van de doelen en 

belangen van medewerkers en de organisatie (De Nijs, 2004:31-32).  

 

De rollen van directie P&O  

De directie P&O wil met haar deskundigheid en activiteiten ten aanzien van human resource 

management een belangrijke toegevoegde waarde leveren aan de opgaven van het UMC 

Utrecht (Directie P&O, 2007).  

Ulrich (1997) is van mening dat de directie P&O de meest toegevoegde waarde levert 

aan het functioneren van organisaties door het vervullen van een viertal rollen die hij 

onderscheidt en die goed aansluiten bij de uitgangspunten van HRM. Deze rollen betreffen: 

de strategische partner, administratieve deskundige, relatiemanager en verandermanager 

(zie figuur 2.1).  

 

Figuur 2.1: Rollen van P&O 

      

       

Strategische partner Verandermanager 

Administrateve expert Relatiemanager 

 

                                  

Bron: Ulrich, 1997:24 

 

De twee assen in het bovenstaande figuur geven de focus en de activiteiten weer van P&O. 

De focus van P&O varieert van korte termijn (operationeel) naar lange termijn (strategisch). 

Daarnaast variëren de activiteiten van P&O tussen het managen van processen (P&O-

instrumenten en systemen) en het managen van mensen. Op basis van deze twee assen 

onderscheidt Ulrich de vier rollen van P&O (Ulrich, 1997:25).  

P&O neemt als strategische partner deel aan het proces van strategieformulering. De 

organisatiestrategie wordt vervolgens vertaald naar de P&O-strategie en -praktijken. De 

P&O-activiteiten worden in dit geval toegespitst op het behalen van de 

Processen Mensen 

Strategische focus 

Operationele focus 
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organisatiedoelstellingen. Door als strategische partner te handelen wordt een bijdrage 

geleverd aan het succes van de organisatiestrategie. Daarnaast is P&O als administratieve 

expert verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van efficiënte administratieve 

P&O-processen met betrekking tot onder meer het selecteren, beoordelen, opleiden en 

belonen van medewerkers. Verder betreft de rol van relatiemanager de betrokkenheid van 

P&O bij dagelijkse problemen, zorgen en behoeften van medewerkers. Op deze wijze wordt 

geprobeerd de betrokkenheid, competenties en prestaties van medewerkers te vergroten. 

Tot slot is P&O als verandermanager gericht op het managen van veranderingen binnen de 

organisatie. P&O helpt in dit geval veranderingsprocessen te identificeren en te 

implementeren (Ulrich, 1997).  

De bovenstaande rollen die Ulrich onderscheidt worden alle vier vervuld door de 

directie P&O. Om een toegevoegde waarde te leveren aan het functioneren van de 

organisatie stemt de directie P&O haar strategie, beleid en activiteiten af op de strategische 

richting van het UMC Utrecht. Daarnaast levert de directie P&O een bijdrage aan het 

werven, ontwikkelen en behouden van medewerkers. Verder is de directie adviserend en 

ondersteunend op het terrein van personeel en organisatie, veranderprocessen, 

organisatieontwikkelingen, loopbanen, juridische zaken en arbo & milieu. Tot slot vervult de 

directie P&O een rol in het personeelsmanagement: administratie, stuurinformatie en 

control (UMC Utrecht, 2008). 

Alleen de rol van relatiemanager wordt in mindere mate vervuld door de directie 

P&O. Hier zijn vooral de decentrale P&O’ers en het lijnmanagement voor verantwoordelijk, 

die deel uitmaken van de divisies van het UMC Utrecht. De directie P&O ondersteunt en 

adviseert de decentrale P&O’ers en het lijnmanagement wel op dit terrein. 

 

Structuur directie P&O 

De directie P&O behoort tot de centrale stafonderdelen van het UMC Utrecht en bestaat uit 

zes verschillende afdelingen: Personeel, Staf directie P&O, Organisatie, Arbo- en 

milieudienst, Kinderdagverblijf, Leerlingenhuisvesting (zie bijlage twee). Iedere afdeling is 

verantwoordelijk voor bepaalde rollen, aspecten en diensten van P&O. Een uitzondering 

hierop zijn het Kinderdagverblijf en de Leerlingenhuisvesting. Deze afdelingen behoren niet 

tot het vakgebied van P&O, maar zijn om organisatorische redenen toch onder de leiding 

van de directie P&O geplaatst. Het Kinderdagverblijf en de Leerlingenhuisvesting worden 

daarom buiten beschouwing gelaten in dit rapport.  

De afdelingen Personeel, Staf directie P&O, Organisatie, Arbo- en milieudienst 

bestaan ieder uit een aantal teams (zie bijlage twee). In bijlage vier wordt een beschrijving 

gegeven van de dienstverlening van de verschillende teams. De teams ondersteunen drie 

klantengroepen: leidinggevenden (uit het hoge, midden en lage kader), decentrale P&O’ers 

en de overige medewerkers van het UMC Utrecht. 
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3 Theoretisch kader 

 

Dit hoofdstuk begint in paragraaf 3.1 met een uiteenzetting van maatschappelijke 

ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen in de zorgsector die van invloed zijn op de omslag 

van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Vervolgens besteedt paragraaf 3.2 aandacht 

aan de uitgangspunten van aanbodgerichtheid en vraaggerichtheid, de gevolgen van deze 

concepten voor het proces van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering en de rol die 

beleidsmakers, dienstverleners en klanten daarin spelen. Paragraaf 3.3 sluit dit hoofdstuk af 

met een beschrijving van de betekenis en achtergronden van kwaliteit en 

klanttevredenheid.  

 

3.1 Maatschappelijke context: ontwikkelingen in de maatschappij en 

gezondheidszorg  

De organisaties in de gezondheidszorg ondergaan een aantal belangrijke veranderingen. Er 

wordt onder andere meer aandacht besteed aan de wensen en behoeften van klanten en de 

kwaliteit en doelmatigheid van de dienstverlening. Zowel in de voorbereiding en vaststelling 

van het beleid als tijdens de uitvoering van het beleid (het dienstverleningsproces) wordt 

het steeds belangrijker om rekening te houden met het perspectief van klanten (Van 

Duivenboden en Lips, 2001).  

De veranderingen in de gezondheidszorg worden onder meer veroorzaakt door 

maatschappelijke ontwikkelingen en versterkt door het overheidsbeleid. Hieronder wordt 

eerst een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen beschreven, evenals hun 

invloed op de (professionals van) zorginstellingen. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal 

beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg die voor een deel het gevolg zijn van de 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

3.1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen 

 

Emancipatie en individualisering van de samenleving 

De samenleving kenmerkt zich onder meer door een toegenomen emancipatie van burgers. 

Burgers zijn gemiddeld hoger opgeleid, mondiger en beter geïnformeerd door onder meer 

technologische ontwikkelingen. Individuele burgers zijn hierdoor steeds beter in staat om 

hun wensen en behoeften te formuleren. Daarnaast zijn de burgers in staat om steeds 

nadrukkelijker en beter op te komen voor hun eigen wensen, behoeften en belangen (Van 

der Kraan, 2006; Van den Brink, 2002). Van den Brink (2002) spreekt in dit verband over 

een assertieve levensstijl die zich in de Nederlandse samenleving heeft ontwikkeld. Burgers 

nemen een zelfbewuste houding aan en willen zich niet meer ondergeschikt maken aan de 

professionals van organisaties.  
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Verder is er sprake van een toenemende individualisering in de samenleving 

(Trappenburg, 2005; Bosselaar, 2005; Van der Kraan, 2006). De identiteit van burgers 

wordt tegenwoordig meer gekenmerkt door onderlinge verschillen en minder door 

onderlinge overeenkomsten (Valkenburg en Coenen, 2002:37). Burgers gaan ook steeds 

vaker uit van hun eigen individuele wensen en behoeften (Van den Brink, 2002). De wensen 

en behoeften van burgers worden, als gevolg van de individualisering, diverser. Daarnaast 

neemt de vraag naar diensten die goed zijn afgestemd op de individuele wensen, behoeften 

en omstandigheden van burgers toe (Van der Kraan, 2006). Burgers willen niet alleen als 

een deel van een grotere groep beschouwd worden (Bosselaar, 2005). Dit gebeurt echter 

wel op basis van de traditionele (aanbodgerichte) beleidsuitvoering in publieke instellingen. 

Burgers worden in de traditionele (aanbodgerichte) beleidsuitvoering beschouwd als 

‘anonieme objecten’ aan wie bepaalde diensten worden verleend, afhankelijk van de 

doelgroep waartoe ze behoren, zoals naar geslacht, leeftijd en of beperking. Maar 

tegenwoordig willen bijvoorbeeld patiënten in de gezondheidszorg niet door artsen 

gereduceerd worden tot hun aandoening. Zij willen als zelfstandige individuen 

gerespecteerd worden (Van den Brink, 2002; Trappenburg, 2005). De uniformerende en 

universele diensten die worden verleend, op grond van het toebehoren aan een bepaalde 

doelgroep, door professionals die zich dominant opstellen, passen daarom minder goed bij 

de geïndividualiseerde, zelfstandige, mondige en goed geïnformeerde burgers (Bosselaar, 

2005). Deze burgers willen meedenken en meebeslissen over de diagnose van hun eigen 

problemen, de oorzaken daarvan en mogelijke oplossingen daarvoor (Valkenburg en 

Coenen, 2002). 

De bovenstaande maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de gezondheidszorg terug 

te voeren naar de jaren ’70. In deze periode was sprake van een toenemende kritiek van 

patiënten op zorgverleners (Van Vliet, 2002; Bosselaar, 2005). Patiënten waren ontevreden 

over de paternalistische houding van zorgverleners die de afhankelijkheid van patiënten 

bevorderde en de inhoud van het zorgverleningsproces bepaalde (Van Vliet, 2002, 

Bosselaar, 2005). Patiënten streefden daarom een gelijkwaardige positie na ten opzichte 

van de zorgverleners (Van Vliet, 2002). De behoefte van patiënten aan meer informatie 

over ziekte en gezondheid en de onvrede van patiënten over de wijze waarop zij werden 

behandeld door de professionals in de medische sector heeft ertoe geleid dat patiënten zich 

steeds meer gingen verenigen. In de jaren ’80 en ’90 is het aantal patiëntenorganisaties 

daarom sterk gegroeid. Deze groei werd ook mede mogelijk gemaakt door het 

overheidsbeleid dat deze organisaties steunde en ze een belangrijke rol toekende, onder 

meer in de plannen voor de stelselwijziging in de gezondheidszorg (Trappenburg, 2005). 
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Culturele diversiteit en vergrijzing van de samenleving 

Naast de individualisering, zorgt ook de groeiende culturele diversiteit in de samenleving 

voor een grote variatie aan burgers met uiteenlopende wensen en behoeften (Van der 

Kraan, 2006; RVZ, 2000). De culturele diversiteit draagt hierdoor bij aan de toenemende 

gevarieerde vraag naar diensten die tegemoet komen aan de individuele wensen en 

behoeften van burgers (Van der Kraan, 2006).  

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) concludeert dat er in de 

gezondheidszorg een kloof bestaat tussen de zorgvraag en het zorgaanbod door cultuur-, 

taal- en moraalverschillen. Om dit te verbeteren dient volgens de RVZ zorg verleend te 

worden die past bij de culturele achtergrond en de individuele zorgvragen van de patiënten 

(RVZ, 2000).  

Daarnaast is er in de samenleving sprake van vergrijzing, waardoor de variatie in 

wensen en behoeften van de burgers verder toeneemt (Van der Kraan, 2006; Putters e.a., 

2006). De vergrijzing zorgt er in de gezondheidszorg onder meer voor dat de langdurige 

vraag naar zorg toeneemt, omdat ouderen over het algemeen meer gebruik maken van de 

zorgverlening. Een langdurige vraag naar zorg heeft onder meer als gevolg dat de 

zorgverlening beter moet aansluiten bij het dagelijks leven van de zorgvrager en dat er 

meer aandacht besteed moet worden aan het sociale systeem van de zorgvrager (Van der 

Kraan, 2006). De vergrijzing leidt bovendien tot meer zorgkosten en verandert de 

samenstelling van de zorgvraag, omdat de vergrijzing zorgt voor een toename van onder 

meer chronische aandoeningen en kankersoorten (Putters e.a., 2006).  

 

De combinatie van de maatschappelijke ontwikkelingen die in deze paragraaf zijn 

beschreven, zorgt ervoor dat burgers meer keuzevrijheid, zelfstandigheid en zeggenschap in 

het dienstverleningsproces willen. Tevens wordt de vraag van burgers steeds diverser en 

wordt het steeds belangrijker dat het dienstenaanbod goed aansluit bij de diverse 

individuele wensen, behoeften en omstandigheden van de burgers. Het leveren van 

maatwerk door dienstverleners wordt daarmee ook steeds belangrijker (Van der Kraan, 

2006).  

 

3.1.2 Beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg 

 

Gereguleerde marktwerking en decentralisatie van verantwoordelijkheden 

Gelijktijdig met de ontwikkelingen die hiervoor zijn beschreven, nemen de kosten van de 

gezondheidszorg steeds verder toe, terwijl de overheid streeft naar kostenreductie (Van der 

Kraan, 2006; RVZ, 2003). Naast de bovengenoemde maatschappelijke ontwikkelingen, 

zorgen ook technologische ontwikkelingen voor een toenemende vraag naar zorg en 

daarmee voor een stijging in de zorgkosten. Door de technologische ontwikkelingen nemen 
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onder meer de mogelijkheden van diagnoses en behandelingen toe, waardoor burgers 

langer kunnen leven (Garretsen e.a., 2002).  

De aanbodgerichte benadering van beleid en organisatie, die veelal wordt gehanteerd 

in de gezondheidszorg, is echter niet in staat om te voorzien in het streven van burgers 

naar een zorgverlening die aansluit bij hun individuele wensen en behoeften en het streven 

van de overheid naar kostenreductie (Van der Grinten, 2000). Het aanbodgerichte beleid 

wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de slechte afstemming tussen vraag en 

aanbod, de lange wachtlijsten en het gebrek aan innovatie, doelmatigheid, maatwerk en 

klantgerichtheid in de gezondheidszorg (RVZ, 2003). Dit heeft uiteindelijk geleid tot een 

aantal drastische hervormingen in de gezondheidszorg.  

 De sterke overheidssturing heeft in de gezondheidszorg plaatsgemaakt voor 

gereguleerde marktwerking en decentralisatie van verantwoordelijkheden naar de 

zorginstellingen en individuele burgers (Van der Kraan, 2006). Door de gereguleerde 

marktwerking wordt een zwaarder accent gelegd op concurrentie tussen de verschillende 

zorginstellingen. Hiermee wordt beoogd de zorginstellingen te prikkelen om efficiënter, 

doelmatiger en klantgerichter te werken en de patiënten bewuster te maken van de 

zorgconsumptie (Putters e.a., 2006). Door de gereguleerde marktwerking is het voor 

klanten onder meer mogelijk om diensten bij verschillende instellingen af te nemen. 

Hierdoor zijn de klanten in staat om instellingen, die het dienstenaanbod en 

dienstverleningsproces niet afstemmen op hun wensen en behoeften, ‘af te straffen’ door de 

diensten af te nemen bij andere instellingen (Van der Kraan, 2006). 

 

Opkomst van vraaggerichtheid en vraagsturing 

Sinds de jaren ’90 wordt er, in het kader van het bovenstaande, gesproken over 

vraaggerichtheid en vraagsturing. Vraaggerichtheid en vraagsturing worden gezien als het 

antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen (zie paragraaf 3.1.1) en de problemen van 

de slechte afstemming tussen vraag en aanbod, de kwaliteit en doelmatigheid van de 

dienstverlening en de hoge kosten van de gezondheidszorg (Van Vliet, 2002; Van der 

Kraan, 2006; Garretsen e.a., 2002). Deze concepten geven aan dat het dienstenaanbod en 

het dienstverleningsproces gericht moeten zijn op de wensen en behoeften van klanten 

(Van Vliet, 2002; Van der Kraan, 2006). Middels vraaggerichtheid en vraagsturing wordt 

onder meer beoogd de positie van de klant te versterken en het ondernemersgedrag van 

dienstverleners te stimuleren (Van der Kraan, 2006; RVZ, 2003). Om dit te bereiken 

hanteert de overheid een combinatie van verschillende instrumenten, zoals 

informatievoorzieningen, wet- en regelgeving en financiële regelingen (Van der Kraan, 

2006).  

Voorbeelden van informatievoorzieningen zijn kwaliteitskaarten en prestatie-

indicatoren die inzicht geven in het aanbod van instellingen (Trappenburg, 2005). De 
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informatievoorzieningen zorgen in de praktijk voor een inperking van de autonomie van 

professionals. Professionals dienen transparant en open te zijn over hun handelingen en 

prestaties. Aan de hand van een aantal prestatie-indicatoren moeten professionals gegevens 

verstrekken over hun uitvoeringspraktijken en de kwaliteit van de diensten die ze verlenen. 

Hierdoor zijn zorgverzekeraars en patiënten(organisaties) in staat om de handelingen en 

prestaties van instellingen en hun professionals te controleren en te monitoren om onder 

meer vergelijkingen te maken tussen de verschillende zorginstellingen en/of tussen 

professionals. Als gevolg van de nadruk op transparantie en accountability neemt de 

administratieve lastendruk onder de professionals toe en wordt de bureaucratisering van de 

zorginstellingen vergroot (Trappenburg, 2006). Professionals worden gedwongen om te 

voldoen aan bureaucratische standaarden en standaarden van managers (Duyvendak e.a, 

2006). Dit wijst erop dat er nog geen goede balans bestaat tussen de wens van cliënten aan 

transparantie en accountability en de ruimte die professionals hebben om invulling te geven 

aan het dienstverleningsproces.  

De Diagnose Behandel Combinaties en Persoonsgebonden budgetten zijn 

voorbeelden van financiële regelingen in de gezondheidszorg (Van der Kraan, 2006). Op 

basis van de Diagnose Behandel Combinaties is het voor zorgverzekeraars mogelijk om zelf 

bepaalde zorgverleners te kiezen met wie prijsafspraken worden gemaakt over de diensten 

die ze verlenen. Cliënten kiezen vervolgens via hun verzekeraars, aan wie een 

overeengekomen premiebedrag wordt betaald, voor bepaalde vormen van zorg die 

afgenomen kunnen worden bij de zorginstellingen waarmee de betreffende zorgverzekeraar 

prijsafspraken heeft gemaakt (Trappenburg, 2005). Ook middels persoonsgebonden 

budgetten en vouchers aan cliënten wil de overheid de positie van cliënten versterken. 

Cliënten verkrijgen hierdoor meer keuzevrijheid, zeggenschap en meer zelfstandigheid. Het 

wordt voor cliënten mogelijk gemaakt om zelf rechtstreeks een instelling te kiezen waar zij 

bepaalde diensten van willen afnemen. Een deel van de verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van de instellingen wordt op deze wijze overgedragen aan klanten 

(Bosselaar, 2005). Daarnaast wordt door de financiële regelingen de concurrentie tussen 

instellingen bevorderd, waardoor dienstverleners eerder geprikkeld zullen zijn om 

vraaggericht te werken en ontstaat er meer ondernemerschap (Baljé, 2003; Van der Kraan, 

2006). De bovenstaande voorbeelden van financiële regelingen kunnen ervoor zorgen dat 

de wensen en belangen van klanten worden benadrukt ten koste van de wensen en 

belangen van instellingen en hun professionals.  

Verondersteld wordt dat als klanten meer vrijheid en mogelijkheden krijgen om hun 

wensen en behoeften na te streven en de dienstverleners de ruimte krijgen om beter in te 

spelen op deze wensen en behoeften dit leidt tot een betere afstemming tussen de vraag en 

het aanbod. Dit moet uiteindelijk resulteren in meer efficiëntie, effectiviteit en betere 

kwaliteit van zorg (Van der Kraan, 2006). Uit het bovenstaande blijkt dat klanten in mindere 
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en meerdere mate inderdaad meer mogelijkheden krijgen om hun wensen en behoeften na 

te streven, maar dat dienstverleners minder ruimte lijken te krijgen om maatwerk te 

leveren, door onder meer de bureaucratische standaarden en de standaarden van managers 

waar ze aan moeten voldoen. Dienstverleners krijgen namelijk weinig ruimte om af te 

wijken van de bureaucratische standaarden en de standaarden van managers, waardoor ze 

zich niet flexibel kunnen opstellen naar de verschillende klanten toe. Dat de dienstverleners 

weinig ruimte krijgen om maatwerk te leveren, kan er uiteindelijk toe leiden dat klanten ook 

minder ruimte krijgen om in hun wensen en behoeften te voorzien. Dienstverleners verlenen 

dezelfde diensten op dezelfde wijze aan de klanten die heel verschillende wensen en 

behoeften kunnen hebben.  

Vraagsturing versus vraaggerichtheid 

In de literatuur worden verschillende soorten definities van vraagsturing en 

vraaggerichtheid genoemd. Het verschil tussen deze twee begrippen wordt echter niet altijd 

duidelijk gemaakt. Soms wordt wel een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee 

begrippen, maar soms worden ze op dezelfde wijze gedefinieerd of als complementaire 

begrippen beschouwd (Van der Kraan, 2006; Rijckmans e.a., 2002; Goudriaan 1999). Naar 

aanleiding hiervan heeft een aantal onderzoekers (Rijckmans e.a., 2002; Van der Kraan, 

2006; Goudriaan, 1999) de verschillende soorten definities van vraaggerichtheid en 

vraagsturing geanalyseerd. Gebleken is dat er wel een belangrijk verschil bestaat tussen 

vraaggerichtheid en vraagsturing.  

Rijckmans e.a. (2002) concluderen dat bij vraagsturing het beleid, de aard, kwaliteit 

en kwantiteit van het dienstenaanbod worden bepaald door de vraag. In dit geval staan de 

keuzevrijheid en keuzemogelijkheden van de klant centraal en bezit de klant de benodigde 

middelen (bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget) om zijn keuzevrijheid te 

garanderen. Klanten hebben bij vraagsturing ook de uiteindelijke zeggenschap, omdat zij 

beslissen over de diensten die ze willen afnemen en de dienstverleningsorganisatie bij wie 

ze de diensten afnemen. De nadruk ligt bij vraagsturing veel minder op het handelen van 

dienstverleners. Verondersteld wordt dat klanten de enige ervaringsdeskundigen zijn en in 

staat zijn om de benodigde relevante afwegingen te kunnen maken.  

Bij vraaggerichtheid wordt het aanbod wel afgestemd op de vraag, maar wordt 

tevens de nadruk gelegd op de deskundigheid van dienstverleners. In tegenstelling tot 

vraagsturing hebben dienstverleners bij vraaggerichtheid de uiteindelijke zeggenschap, 

omdat zij uiteindelijk besluiten in welke mate zij bereid zijn hun dienstverlening af te 

stemmen op de wensen en behoeften van de klant (Rijckmans e.a., 2002).  

Ook Van der Kraan (2006) komt na een analyse van verschillende definities van 

vraaggerichtheid en vraagsturing tot dezelfde conclusie als Rijckmans e.a. (2002). Zij 

concludeert dat de meeste definities van vraagsturing de zeggenschap over de 

dienstverlening, inclusief de middelen om de zeggenschap uit te oefenen, bij de klanten 
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neerlegt. Terwijl die zeggenschap bij vraaggerichtheid bij de dienstverleners ligt die zich 

vervolgens wel sterk oriënteren op de wensen en behoeften van de klanten (Van der Kraan, 

2006:35).   

De directie P&O van het UMC Utrecht wil klantgericht werken. De definitie van 

klantgerichtheid (zie paragraaf 1.1) die binnen de directie P&O wordt gehanteerd komt 

overeen met de definitie van vraaggerichtheid uit de literatuur. Hierna wordt daarom dieper 

ingegaan op de vraaggerichte benadering.  

 

3.2 De aanbodgerichte versus vraaggerichte benadering 

In de vorige paragraaf is beschreven dat in de gezondheidszorg een belangrijke verandering 

heeft plaatsgevonden van aanbodgerichtheid naar vraaggerichtheid. Middels 

vraaggerichtheid wordt beoogd het beleid, dienstenaanbod en de dienstverlening beter te 

laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de klanten. De verandering van 

aanbodgerichtheid naar vraaggerichtheid heeft echter wel gevolgen voor het proces van 

beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering (dienstverleningsproces) en de rol die 

beleidsmakers, dienstverleners en klanten daarin spelen. In deze paragraaf wordt dit nader 

toegelicht. Allereerst worden de uitgangspunten en gevolgen van de aanbodgerichte 

benadering beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de uitgangspunten, doelstellingen 

van en voorwaarden voor de vraaggerichte benadering.  

 

3.2.1 De aanbodgerichte benadering  

In het geval van de aanbodgerichte benadering wordt nauwelijks rekening gehouden met de 

wensen en verwachtingen van klanten (Valkenburg en Coenen, 2002; Van der Grinten, 

2000). Klanten worden niet betrokken bij de totstandkoming van het beleid en de 

dienstverleningspraktijken van organisaties. Ook de identiteit, competenties, wensen en 

perspectieven van klanten spelen hier geen rol in (Valkenburg en Coenen, 2002). Het 

dienstenaanbod en dienstverleningsproces worden daardoor niet bepaald door wat de 

klanten nodig hebben of wensen, maar door wat de dienstverlenende organisaties aan 

kunnen en willen bieden. De ontwikkeling van het beleid en de dienstverleningspraktijken 

vindt op (centraal) beleidsniveau plaats en wordt gezien als een verantwoordelijkheid van 

de beleidsmakers van dienstverlenende organisaties. De visie, doelstellingen, mogelijkheden 

en deskundigheden van de organisatie worden tijdens de ontwikkeling van het beleid en 

dienstverleningspraktijken als uitgangspunt genomen. De ontwikkeling van het beleid en de 

dienstverleningspraktijken vinden dus top-down plaats (Coenen en Dekker, 2000; Coenen-

Hanegraaf e.a., 2000).   

Om te komen tot de ontwikkeling van beleid en dienstverleningspraktijken worden 

eerst bepaalde problemen gedefinieerd, waarbij onder meer het onderwerp van het beleid 

wordt gespecificeerd. Vervolgens wordt het probleem geanalyseerd, waarna verschillende 
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oplossingsmogelijkheden worden geformuleerd. Daarna worden verschillende 

beleidsinstrumenten ontwikkeld zodat de geformuleerde oplossingen in de praktijk gebracht 

kunnen worden en tot slot vindt de uiteindelijke uitvoering van het beleid in de praktijk 

plaats (Coenen-Hanegraaf e.a., 2000:7).  

Wanneer de aanbodgerichte benadering wordt gehanteerd worden klanten er pas bij 

betrokken als de uitvoering van het beleid in de praktijk plaatsvindt in het 

dienstverleningsproces. Maar ook tijdens het dienstverleningsproces wordt nauwelijks 

rekening gehouden met de wensen en verwachtingen van de klanten. De wijze waarop 

klanten benaderd, bekeken en betrokken worden bij het dienstverleningsproces wordt 

namelijk voor een belangrijk deel bepaald door de visie, doelstellingen, deskundigheden en 

instrumenten van de uitvoeringsorganisatie en niet door de visie, doelstellingen en  

deskundigheden van de klanten. Wanneer klanten iets willen wat niet past bij het beleid en 

de wijze waarop de organisatie haar diensten verleent, hebben klanten een probleem 

(Coenen-Hanegraaf e.a., 2000:7).  

Bij de aanbodgerichte benadering wordt vooral de nadruk gelegd op de problemen en 

beperkingen van klanten en niet op de mogelijkheden en competenties van de klanten. 

Klanten worden niet in staat geacht om hun problemen en beperkingen op te lossen of te 

verminderen en worden afhankelijk gemaakt van de dienstverlening. Dienstverlenende 

organisaties zien het als hun doel om de problemen en beperkingen van klanten te 

verminderen en/of op te lossen op basis van de visie en het beleid van de 

uitvoeringsorganisatie en niet op basis van de visie van klanten. Van de klanten wordt 

alleen medewerking verlangd, zodat de dienstverlenende organisatie haar doelstellingen kan 

bereiken. Op deze wijze wordt er vanuit het beleid en de visie van de dienstverlenende 

organisatie als het ware voor klanten gedacht. Er is weinig aandacht voor de perspectieven 

van klanten en de wijze waarop de klanten hun situatie waarnemen en beoordelen. Ook 

wordt er vrijwel geen rekening gehouden met de sociale context van de klanten en de 

betekenis en rol daarvan voor de mogelijke oplossingsrichtingen. In het verlengde van het 

voorgaande wordt de relatie en communicatie tussen dienstverleners en klanten voor een 

belangrijk deel gekenmerkt door eenrichtingsverkeer, machtsongelijkheid en 

ongelijkwaardigheid (Coenen-Hanegraaf e.a., 2000:8-9).  

Gevolgen van de aanbodgerichte benadering 

Hoewel de aanbodgerichte benadering vaak leidt tot kostenbeheersing, brengt het veel 

nadelen met zich mee (Van der Grinten, 2000). De aanbodgerichte benadering zorgt ervoor 

dat het dienstenaanbod en de dienstverlening onvoldoende worden afgestemd op de 

wensen en behoeften van klanten (Van der Kraan, 2006; Bosselaar, 2005; Valkenburg en 

Coenen, 2002; Van der Grinten, 2000). Daarnaast hebben dienstverleners bij een 

aanbodgerichte dienstverlening te veel macht en spelen ze een te dominante rol in het 

dienstverleningsproces (Bosselaar, 2005). Ook de afstand tussen klanten en dienstverleners 
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wordt vergroot (Valkenburg en Coenen, 2002), waardoor dienstverleners onder meer niet 

goed in staat zijn om flexibel in te spelen op de (veranderende) wensen en behoeften van 

klanten (Van der Kraan, 2006). Verder worden dienstverleners onvoldoende gestimuleerd 

om te streven naar kwaliteitsbevorderende innovaties en een efficiënte en doelmatige 

dienstverlening, waarbij de dienstverlening zo goed mogelijk aansluit op de wensen en 

behoeften van klanten (Van der Grinten, 2000; Bosselaar, 2005). Daarnaast zorgt 

aanbodgerichtheid vaak voor te veel regels en bureaucratie (Van der Kraan, 2006). Ook 

kunnen klanten zich afkeren van dienstverleners, omdat de aangeboden dienstverlening niet 

altijd goed aansluit op hun wensen en behoeften waardoor ze niet altijd het gehanteerde 

beleid en aanbod accepteren (Valkenburg en Coenen, 2002). Door deze nadelen van 

aanbodgericht werken wordt door klanten en dienstverleners vaak gestreefd naar 

vraaggerichtheid, zodat de aangeboden dienstverlening beter aansluit bij de wensen en 

behoeften van klanten (Garretsen e.a., 2002).  

 

3.2.2 De vraaggerichte benadering 

Vraaggerichtheid kan zowel betrekking hebben op het niveau van beleidsontwikkeling als 

het niveau van het dienstverleningsproces. Omdat dit klanttevredenheidsonderzoek  

betrekking heeft op het dienstverleningsproces van de directie P&O wordt in deze paragraaf 

met name aandacht besteed aan vraaggerichtheid op het niveau van het 

dienstverleningsproces. Op dit niveau heeft vraaggerichtheid vooral betrekking op de wijze 

waarop klanten worden benaderd of bejegend door dienstverleners (Van Vliet, 2002). 

Een algemeen doel van de vraaggerichte benadering is het centraal stellen van 

klanten en hun wensen en behoeften in de dienstverlening (Coenen-Hanegraaf, 2000). Deze 

benadering leidt ertoe dat de aangeboden diensten en het dienstverleningsproces beter 

aansluiten bij de wensen en behoeften van klanten (Van Vliet, 2002), waardoor de kwaliteit 

en doelmatigheid van het beleid en de dienstverlening worden bevorderd (Bosselaar, 2005; 

Van der Kraan, 2006; Funke en Van der Krogt, 2002). Wanneer de dienstverlening goed 

aansluit bij de wensen en behoeften van de klanten leidt dit ook tot tevreden klanten 

(Bosselaar e.a., 2000). Tevens vermindert de vraaggerichte benadering de macht en 

autonomie van professionals en vergroot het de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van 

klanten (Van Vliet, 2002).  

 

De vraaggerichte benadering wordt gezien als een gezamenlijke inspanning van klanten en 

dienstverleners die ertoe leidt dat het dienstenaanbod en de dienstverlening aansluiten bij 

de wensen en verwachtingen van klanten en tevens voldoen aan de professionele 

standaarden van dienstverleners (RVZ, 1998:14). Van Vliet (2002:231) en Leenders 

(2004:3) spreken in dit verband over een voortdurende interactie, communicatie- of 

onderhandelingssituatie tussen dienstverleners of beleidsmakers en klanten waarin het 
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dienstenaanbod en de dienstverlening worden afgestemd op de wensen en verwachtingen 

van klanten. Coenen en Dekker (2000) zien de vraaggerichte benadering als een 

gezamenlijke inspanning van beleidsmakers, dienstverleners en klanten die proberen in 

interactie overeenstemming te bereiken over de verschillende perspectieven om tot 

gedeelde analyses en uitkomsten te komen. De relatie en communicatie tussen de 

dienstverleners en klanten worden bij de vraaggerichte benadering gekenmerkt door 

interactie, gelijkwaardigheid en op respect gebaseerde zeggenschap van de klanten 

(Coenen-Hanegraaf e.a., 2000).  

De afstemming tussen de verschillende betrokken partijen moet ertoe leiden dat de 

belangen van verschillende actoren gewaarborgd worden en alle betrokkenen hebben zowel 

rechten als plichten. Beleidsmakers, dienstverleners en klanten moeten zich onder meer 

gezamenlijk en actief inzetten, elkaars autonomie en competentie respecteren en elkaar van 

de benodigde informatie voorzien (Van der Kraan, 2006).   

In tegenstelling tot de aanbodgerichte benadering staan in een vraaggerichte 

benadering de mogelijkheden, competenties, wensen, keuzes, perspectieven, participatie en 

de sociale context van klanten centraal en niet de dienstverlenende organisatie (Coenen-

Hanegraaf e.a., 2000). Er wordt rekening gehouden met de wensen, verwachtingen, 

perspectieven, competenties en de sociale context van de klanten door het beleid en 

dienstverleningspraktijken hier zo goed mogelijk op te laten aansluiten (Coenen en Dekker, 

2000; Coenen-Hanegraaf e.a., 2000). De aard, omvang, plaats, vorm en wijze van 

dienstverlening worden zo goed mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van 

klanten (Goudriaan en Vaalburg, 1998, zoals weergegeven door Bosselaar, 2002). Vooral in 

de huidige complexe, diverse en geïndividualiseerde samenleving is het voor beleidsmakers 

en dienstverleners vrijwel onmogelijk om de werkelijkheid van de klanten goed te kennen 

zonder de klanten zelf te raadplegen (Coenen en Dekker, 2000). Het is daarom van belang 

dat klanten zowel worden betrokken bij alle stappen die leiden tot de ontwikkeling van 

beleid en dienstverleningspraktijken als bij het dienstverleningsproces zelf. Dit betekent dat 

klanten zoveel mogelijk betrokken worden bij het definiëren van problemen, het analyseren 

van de problemen, het formuleren van oplossingsstrategieën en het ontwikkelen van 

beleidsinstrumenten. De verantwoordelijkheid voor de formulering van de probleemanalyse, 

oplossingsstrategieën en keuze van beleidsinstrumenten wordt in een vraaggerichte 

benadering gedeeld door de beleidsmakers en klanten.  

Daarnaast is het noodzakelijk dat een dienstverleningsproces verschillend 

vormgegeven en uitgevoerd kan worden, afhankelijk van de wensen, verwachtingen, 

belangen, competenties, perspectieven en de sociale context van de klanten (Coenen-

Hanegraaf e.a., 2000). Alleen op deze wijze kan gegarandeerd worden dat de 

dienstverlening afgestemd kan worden op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de 



 29 

klanten (Spies, 2002). Het leveren van maatwerk staat daarmee centraal in de 

vraaggerichte benadering (Coenen-Hanegraaf e.a., 2000).  

De vraaggerichte benadering verwacht van dienstverleners om responsiviteit te 

tonen door open te staan voor en rekening te houden met de wensen en behoeften van 

klanten (Leenders, 2004; Van der Kraan, 2006). Om de dienstverlening aan te laten sluiten 

bij de wensen en behoeften van klanten dienen dienstverleners de wensen en behoeften van 

klanten goed te signaleren, deze te interpreteren, hier een antwoord op te verzinnen en dit 

antwoord vlot te geven aan de klanten. Responsiviteit vereist onder meer een goede 

analyse, inlevingsvermogen en kennis van dienstverleners (Leenders, 2004). 

Dienstverleners moeten in staat zijn om de expliciete en impliciete wensen en behoeften 

van de klanten te doorgronden en deze te plaatsen in de context van de klanten en of 

algemene maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen. Daarnaast moeten ze 

in staat zijn zich in te leven in de situatie waarin de klant zich bevindt en de wensen en 

behoeften van klanten vertalen naar een adequate dienstverlening en ondersteuning. De 

samenwerking tussen dienstverleners en klanten is hierbij van belang (Van Vliet e.a., 

2004). Volgens Van Vliet (2002) is het tijdens het dienstverleningsproces ook van belang 

dat er geluisterd wordt naar klanten, dat ze geïnformeerd worden en dat ze serieus 

genomen worden. Dienstverleners dienen uit te gaan van de autonomie, de competenties en 

verantwoordelijkheden van klanten en de dienstverlening hierop aan te laten sluiten 

(Valkenburg en Coenen, 2002; Van Vliet, 2002; Van Doorn, 2002). Van dienstverleners 

wordt verwacht dat ze met klanten samenwerken in het zoeken naar oplossingen voor de 

problemen van de klanten. Hierbij dienen dienstverleners tevens hun kennis en ervaringen 

te delen met de klanten (Van Vliet, 2002; Van Doorn, 2002; Van der Kraan, 2006) en 

transparant te zijn over hun handelen naar de klanten toe (Leenders, 2004). De 

samenwerking tussen dienstverleners en klanten dient plaats te vinden op basis van 

openheid, gelijkwaardigheid en respect (Blaauwbroek, 2003). 

In een vraaggericht dienstverleningsproces moet echter ook erkend worden dat de 

autonomie, competentie en verantwoordelijkheid van klanten niet absoluut is en daarom 

aangevuld moet worden met de kennis en vaardigheden van de dienstverleners. Niet alle 

klanten beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Klanten weten bijvoorbeeld niet 

altijd wat wel en niet relevant of goed is en zijn niet altijd in staat om voor zichzelf op te 

komen (Coenen en Dekker, 2000).  

De omslag van de aanbodgerichte benadering naar de vraaggerichte benadering 

vereist dus een verandering in het gedrag en de houding van dienstverleners. Van Doorn 

(2002:110) spreekt in dit verband over ‘een verandering van de houding van professionals 

van “wij weten wat goed voor u is” in “wij adviseren en informeren u over diensten, 

resultaten en mogelijkheden teneinde u zelf te kunnen laten kiezen en kopen.”’ Door als 
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dienstverlener deze houding aan te nemen worden klanten ondersteund en wordt 

tegelijkertijd rekening gehouden met de autonomie en competenties van de klanten.  

 

De vraaggerichte benadering brengt in de praktijk een spanningsveld met zich mee voor de 

dienstverleners. Dit spanningsveld heeft betrekking op de mate waarin dienstverleners hun 

dienstverlening moeten afstemmen op de wensen en behoeften van de klanten en de mate 

waarin de dienstverlening moet voldoen aan de vastgestelde (professionele) standaarden, 

regels, procedures, richtlijnen en dergelijke. De individuele wensen van de klanten zijn 

namelijk niet altijd in overeenstemming met de geldende standaarden, regels, richtlijnen, 

protocollen en dergelijke. Dienstverleners hebben enerzijds de taak om de dienstverlening 

af te stemmen op de wensen van de klanten. Anderzijds dienen ze zich te houden aan de 

geldende regels, richtlijnen, procedures en dergelijke en hebben ze de verantwoordelijkheid 

om rekening te houden met het algemeen belang van de organisatie. Dit zorgt voor een 

belangrijk dilemma voor dienstverleners, want hoever mogen en kunnen ze gaan om te 

voldoen aan de klantenwensen en in welke mate moeten de standaarden, regels, richtlijnen, 

protocollen en dergelijke in acht genomen worden?  

Beukema en Van der Vlist (2002:49) stellen dat dienstverleners alleen in staat zijn 

om vraaggericht te werken als de organisatie ook vraaggericht met de dienstverleners 

omgaat. Van dienstverleners kan alleen verlangd worden dat ze goed luisteren naar de 

klanten en de dienstverlening afstemmen op de wensen en verwachtingen van de klanten 

als zij ook op een gelijksoortige manier worden behandeld door de organisatie. De 

vraaggerichte benadering van dienstverleners wordt ‘arbeid op maat’ genoemd. Dit houdt in 

dat dienstverleners benaderd worden vanuit hun kwaliteiten en mogelijkheden ten aanzien 

van vraaggerichte dienstverlening en dat ze de kans krijgen om hun kwaliteiten en 

mogelijkheden verder te ontwikkelen aan de hand van individuele ontwikkeltrajecten. 

Dienstverleners dienen ook de ruimte te krijgen om zelf invulling te geven aan hun 

werkzaamheden en de dienstverlening, zodat deze adequaat afgestemd kan worden op de 

wensen en behoeften van klanten. Dit betekent dat dienstverleners de mogelijkheid moeten 

krijgen om zelfstandig hun werk uit te voeren en om af te wijken van de standaardregels,  

-procedures en dergelijke. De wensen, behoeften en mogelijkheden van klanten kunnen van 

dag tot dag en van klant tot klant verschillen, waardoor het van belang is dat de 

dienstverlening verschillend vormgegeven en ingevuld kan worden om maatwerk te kunnen 

leveren aan klanten (Beukema en Van der Vlist, 2002).      

 

In de vraaggerichte benadering wordt ook van klanten een bepaalde houding verwacht. 

Klanten dienen zich competent en autonoom op te stellen en niet onwetend en afhankelijk 

(Van Doorn, 2002). Tevens moeten klanten de dienstverleners zo goed mogelijk informeren 

en zich inspannen om in samenwerking met de dienstverleners oplossingen te vinden voor 
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de problemen die ze ervaren (Van der Kraan, 2006). Zoals eerder is beschreven beschikken 

niet alle klanten over de benodigde kennis en vaardigheden om zich te mengen in het 

dienstverleningsproces. Daarnaast zijn niet alle klanten bereid om verantwoordelijkheid op 

zich te nemen in het dienstverleningsproces en laten ze het liever over aan de 

dienstverleners. Dit zijn belangrijke belemmeringen voor vraaggericht werken.  

  De voorwaarden voor vraaggericht werken, die in deze paragraaf zijn beschreven, 

maken duidelijk dat de interactie tussen dienstverleners en klanten, de houding die ze 

hierbij aannemen en de inrichting van de dienstverlenende organisatie een belangrijke rol 

spelen in het proces van vraaggericht werken op het niveau van het dienstverleningsproces. 

 

3.3 De kwaliteit van diensten en klanttevredenheid  

Het bereiken van een betere kwaliteit van dienstverlening is een doelstelling van 

vraaggerichtheid die vaak wordt genoemd door zowel klanten als dienstverleners. Ook uit 

de literatuurstudie naar vraaggerichtheid (zie vorige paragraaf) blijkt dat middels 

vraaggerichtheid wordt beoogd een betere kwaliteit van de dienstverlening en 

klanttevredenheid te bereiken. Dit komt tevens terug in het beleid van de directie P&O van 

het UMC Utrecht. Maar wat houdt kwaliteit en klanttevredenheid in en hoe kan hier inzicht 

in worden verkregen? In deze paragraaf wordt hier een antwoord op gegeven.  

Allereerst wordt beschreven wat kwaliteit inhoudt en op welke wijze dit beoordeeld 

kan worden. Vervolgens worden de kenmerken van diensten beschreven en de gevolgen 

daarvan voor de beoordeling van de dienstverlening door klanten. Tot slot wordt ingegaan 

op klanttevredenheid: de betekenis en achtergronden hiervan en de factoren die hierop van 

invloed zijn. Door de klanttevredenheid te meten kan inzicht worden verkregen in de 

kwaliteit van de dienstverlening en de mate waarin de dienstverlening aansluit bij de 

wensen en verwachtingen van klanten.  

 

3.3.1 Beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening 

In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de dienstverlening van de directie P&O gemeten 

door de klanten van de directie P&O. De kwaliteit van dienstverlening kan echter door 

verschillende actoren op verschillende manieren beoordeeld worden, zoals tabel 3.1 

weergeeft. 

Tabel 3.1: Invalshoeken voor kwaliteitsbeoordeling 
 Dienstverlener Klant Onafhankelijke deskundige 

Input Kennis  Vertrouwen en 

betrouwbaarheid 

Kennis dienstverlener en 

organisatiekenmerken 

Vervaardiging Vakmanschap en 

procesvoering 

Snelheid en 

klantgerichtheid 

Procesbeheersing en controles 

Output Prestaties conform 

specificaties 

Conform 

verwachtingen 

Prestaties conform specificaties en 

gerechtvaardige verwachtingen 
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Resultaat/effect Resultaat conform 

vaknormen 

Tevredenheid Afweging van beoogd 

(dienstverlener) en verwacht 

(klant) resultaat 

Bron: Boomsma en Van Borrendam, 2005:20 

 

De bovenstaande tabel geeft weer dat de verschillende actoren verschillende normen 

hanteren om de kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen. Dienstverleners hanteren 

voornamelijk vaknormen wanneer zij de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen, terwijl 

klanten de dienstverlening beoordelen vanuit hun eigen wensen en verwachtingen. Hoewel 

de kwaliteit van dienstverlening door verschillende actoren, vanuit verschillende 

invalshoeken beoordeeld kan worden, is er volgens Boomsma en Van Borrendam (2005) 

een belangrijke verandering zichtbaar in het kwaliteitsdenken. Vroeger werd kwaliteit vooral 

gezien als kenmerk en eigenschap van diensten, waarbij de nadruk lag op het voldoen aan 

vastgestelde specificaties en professionele standaarden. Tegenwoordig gaat het echter 

vooral om het oordeel, de subjectiviteit van de klant, waarbij klantgericht denken en werken 

steeds belangrijker wordt (Boomsma en Van Borrendam, 2005). Er is sprake van kwaliteit 

als voldaan wordt aan de wensen en verwachtingen van de klanten en de klanten daardoor 

tevreden zijn over de dienstverlening. Klanten worden tegenwoordig zowel gezien als 

afnemers als kwaliteitsinspecteurs van diensten (Boomsma en Van Borrendam, 2005; Kotler 

en Keller, 2007).  

Men kan zich echter afvragen of het beoordelen van de dienstverlening enkel vanuit 

de invalshoek van klanten voldoende zegt over de kwaliteit van de dienstverlening. Klanten 

baseren hun oordeel over de kwaliteit op de ervaren dienstverlening en de mate waarin 

deze overeenkomt met hun wensen en verwachtingen, terwijl dienstverleners de kwaliteit 

van de dienstverlening voornamelijk beoordelen op basis van vastgestelde specificaties en 

professionele standaarden. Dit heeft tot gevolg dat klanten tevreden kunnen zijn, terwijl de 

dienstverlening zelf niet voldoet aan de gestelde specificaties en professionele standaarden. 

Omgekeerd kunnen klanten ontevreden zijn, terwijl wel voldaan is aan de vastgestelde 

specificaties en professionele standaarden. De kwaliteit beoordelen vanuit één invalshoek, 

van klanten of dienstverleners, verschaft daarom een eenzijdig beeld. Bovendien is een 

belangrijk uitgangspunt van vraaggericht werken dat de dienstverlening afgestemd wordt op 

de wensen en behoeften van de klanten en tevens voldoet aan de professionele 

standaarden. Klanten zijn echter niet goed in staat om te beoordelen in hoeverre de 

dienstverlening voldoet aan de geldende professionele standaarden en dienstverleners 

kunnen moeilijk zelf beoordelen in hoeverre de dienstverlening aansluit bij de wensen en 

verwachtingen van de klanten.  
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3.3.2 Definitie en kenmerken van diensten 

De directie P&O verleent verschillende diensten aan haar klanten. Diensten hebben een 

aantal specifieke kenmerken die verschillen van goederen. Deze kenmerken zorgen ervoor 

dat de kwaliteit van diensten moeilijker te beoordelen is door klanten dan de kwaliteit van 

goederen (Parasuraman e.a., 1985). De kenmerken van diensten hebben tevens invloed op 

de wijze waarop klanten de kwaliteit van diensten beoordelen. Hieronder wordt eerst een 

definitie gegeven van diensten. Vervolgens wordt ingegaan op de hoofdkenmerken van 

diensten en de invloed daarvan op de wijze waarop klanten diensten beoordelen.  

Een dienst kan als volgt gedefinieerd worden: ‘een dienst is iedere handeling, 

inspanning of prestatie die een partij kan aanbieden aan een andere, die in essentie 

ontastbaar is en niet resulteert in de eigendom van iets. De dienstverlening kan al dan niet 

verbonden zijn met een tastbaar product.’ (Kotler, 1997, p. 467) 

Kotler (1997) onderscheidt de volgende algemene kenmerken van diensten: ontastbaarheid, 

onscheidbaarheid, heterogeniteit en vergankelijkheid. Diensten kunnen in tegenstelling tot 

tastbare producten niet gezien, gevoeld, geproefd, gehoord of geroken worden voordat ze 

worden ingekocht. Klanten proberen daardoor de kwaliteit van de dienstverlening te 

beoordelen aan de hand van aspecten zoals het personeel dat de diensten verleent, de 

plaats waar de dienstverlening plaatsvindt, de communicatiemiddelen en apparatuur die 

gebruikt worden, de levertijd, nauwkeurigheid en juistheid van de dienstverlening. 

Dienstverleners dienen hier rekening mee te houden. Daarnaast worden diensten gelijktijdig 

geproduceerd en geconsumeerd. Hierdoor is er sprake van klantparticipatie en interactie 

tussen klant en dienstverlener tijdens de dienstverlening. Zowel de klant als dienstverlener 

maken onderdeel uit van de dienstverlening en beïnvloeden beiden het uiteindelijke 

resultaat. De kwaliteit van de interactie tussen klanten en dienstverleners bepaalt daardoor 

voor een groot gedeelte de uiteindelijke kwaliteit van de dienstverlening. Verder zijn 

diensten heterogeen, omdat ze onder meer afhankelijk zijn van de degene die de dienst 

verleent, de klant die de dienst afneemt, de plaats waar en tijdstip waarop de 

dienstverlening wordt aangeboden. Hierdoor kunnen dezelfde diensten in kwaliteit 

verschillen. Tot slot zijn diensten vergankelijk, omdat ze niet bewaard kunnen worden, 

voorraadvorming is niet mogelijk.  

De ontastbare, onscheidbare, heterogene en vergankelijke aard van diensten zorgt 

ervoor dat klanten verschillende elementen van diensten beoordelen. Klanten beoordelen 

namelijk niet alleen de uitkomst van de dienstverlening, maar vooral ook het proces van de 

dienstverlening, waar de klant en dienstverlener deel van uitmaken (Kotler, 1997; 

Boomsma en Van Borrendam, 2005). De kwaliteit van de dienstverlening wordt uiteindelijk 

bepaald tijdens de interactie tussen de klant en dienstverlener (Van der Hart, 1992). 

Daarnaast zorgen de kenmerken van diensten ervoor dat het voor klanten niet goed 

mogelijk is om alle elementen van diensten te beoordelen, zoals de professionele kwaliteit 
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van sommige diensten, dus de mate waarin de dienstverlening voldoet aan de geldende 

professionele standaarden (Kotler en Keller, 2007).   

 

3.3.3 Klanttevredenheid 

Als klanten goede ervaringen hebben met de kwaliteit van diensten uit dit zich in 

klanttevredenheid. Klanttevredenheid hangt af van de mate waarin wordt voldaan aan de 

wensen en verwachtingen die de klanten hebben ten aanzien van de dienstverlening (Kotler, 

1997; Thomassen, 2007). ‘Klanttevredenheid is de mate waarin iemand gelukkig of 

teleurgesteld is als gevolg van het (on)bewust vergelijken van de ervaren prestaties (of 

uitkomsten) van een dienst met zijn of haar verwachtingen.’ (Kotler, 1997:40).  

 

Klanten hebben bepaalde verwachtingen ten aanzien van de dienstverlening. Wanneer de 

ervaren dienstverlening overeenkomt met de verwachtingen van klanten, zijn de klanten 

tevreden. Als de ervaringen ten aanzien van de dienstverlening de verwachtingen van de 

klanten overstijgen, zijn de klanten heel erg tevreden (delighted). Maar als de ervaren 

dienstverlening tekort schiet ten opzichte van de verwachte dienstverlening, zijn klanten 

ontevreden (Parasuraman e.a. 1985; Kotler, 1997; Thomassen, 2007).  

De wensen en verwachtingen van klanten worden gevormd op basis van 

verschillende bronnen, zoals de individuele wensen en behoeften van de klanten, hun 

eerdere ervaringen, de ervaringen van anderen en de informatie die de dienstverlener 

verschaft (onder meer via voorlichting en reclame) (Parasuraman e.a., 1985; Kotler, 1997; 

Thomassen, 2007). 

Iedere klant heeft zijn eigen verwachtingen. Klanten hebben allemaal hun eigen 

kenmerken, emoties, eigenschappen, voorkeuren en denkbeelden. Klanten stellen zich 

daarom ook verschillend op ten aanzien van de dienstverlening en beoordelen de 

dienstverlening verschillend. Doordat klanttevredenheid gebaseerd is op de subjectieve 

ervaringen van klanten kunnen dezelfde feitelijke prestaties verschillend beoordeeld worden 

door klanten (Thomassen, 2007).  

 

Het belang van klanttevredenheid  

Klanttevredenheid kan verschillende voordelen tot gevolg hebben. Thomassen (2007) maakt 

hierbij een onderscheid tussen de voordelen voor organisaties met klantrelaties op basis van 

gedwongen winkelnering en organisaties die zich in een (semi)vrije markt bevinden.  

Een hoge mate van klanttevredenheid zorgt in organisaties met klantrelaties op basis 

van gedwongen winkelnering voor positieve mond-tot-mondreclame en berichten over de 

organisatie (Thomassen, 2007; Kotler en Keller, 2007). Klanttevredenheid leidt ook tot 

minder klachten van klanten. Minder klachten zorgen onder meer voor een kostenbesparing. 

Daarnaast heeft klanttevredenheid een positieve invloed op de motivatie en tevredenheid 
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van medewerkers. Medewerkers zijn eerder tevreden over hun werk en bereid zich in te 

zetten, wanneer ze zich gewaardeerd voelen door klanten. Verder leidt klanttevredenheid 

tot een beter imago van de organisatie, waardoor ook het vertrouwen van de klanten in de 

organisatie toeneemt en klanten eerder hun medewerking verlenen richting de organisatie 

(Thomassen, 2007).  

De bovenstaande voordelen gelden ook wanneer de klanttevredenheid hoog is in 

organisaties die zich bevinden in de (semi)vrije markt. Daarnaast zorgt klanttevredenheid in 

deze organisaties ervoor dat klanten behouden blijven voor de organisatie en dat er meer 

nieuwe klanten bijkomen, onder meer vanwege de positieve berichten en aanbevelingen van 

klanten en het positieve imago van de organisatie. Dit leidt vervolgens tot een hogere 

omzet en winstgevendheid van de organisaties (Thomassen, 2007; Kotler en Keller, 2007). 

De klanten van de directie P&O hebben te maken met gedwongen winkelnering. Zij 

zijn verplicht de diensten ten aanzien van human resource management af te nemen bij de 

directie P&O. Hoewel er officieel gezien sprake is van gedwongen winkelnering kiezen 

klanten in de praktijk soms toch voor andere organisaties om bepaalde diensten af te 

nemen die de directie P&O ook verleent.  

 

3.3.4 Het ‘Service Quality Model’ 

In deze paragraaf wordt het ‘Service Quality Model’ beschreven dat ontwikkeld is door 

Parasuraman e.a. (1985) (zie figuur 3.1). Dit is een wetenschappelijk gevalideerd model dat 

de belangrijkste voorwaarden voor klanttevredenheid en kwalitatief goede dienstverlening 

weergeeft. Het model laat zien dat klanten de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen 

door deze te vergelijken met hun (on)bewuste verwachtingen. De beoordeling van de 

kwaliteit van de dienstverlening door klanten en daarmee ook hun (on)tevredenheid, wordt 

bepaald door de mate waarin de ervaren dienstverlening overeenkomt met de gewenste en 

verwachte dienstverlening. Het model beschrijft verder op basis waarvan klanten hun 

wensen en verwachtingen vormen. Daarnaast geeft dit model weer dat het management 

aan de klantverwachtingen probeert te voldoen, door de verwachtingen van klanten waar te 

nemen (bijvoorbeeld middels onderzoek of klantparticipatie) en deze om te zetten in 

concrete normen en specificaties waar de dienstverlening aan dient te voldoen. Tot slot 

geeft het model mogelijke oorzaken van klantontevredenheid weer die hierna worden 

beschreven.  
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Figuur 3.1: Het ‘Service Quality Model’ 
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Bron: Parasuraman e.a., 1985:44 

Oorzaken van klantontevredenheid  

Wanneer klanten van mening zijn dat de ervaren dienstverlening niet voldoet aan hun 

verwachtingen, resulteert dit in ontevredenheid. Het ‘Service Quality Model’ geeft vijf kloven 

weer die inzicht geven in de mogelijke oorzaken van klantontevredenheid (Parasuraman 

e.a., 1985). 

1.) De kloof tussen de verwachtingen van klanten en de perceptie van het management: 

het management neemt de verwachtingen van klanten verkeerd waar of weet niet welk 

belang klanten hechten aan de verschillende kenmerken van de dienstverlening. 

2.) De kloof tussen de perceptie van het management en de specificaties van de 

dienstverleningskwaliteit: het management heeft wel goed zicht op de verwachtingen 

van de klanten, maar is niet in staat de verwachtingen te vertalen naar gespecificeerde 

richtlijnen voor de dienstverlening. 
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3.) De kloof tussen de specificaties van de dienstverleningskwaliteit en de dienstverlening: 

het personeel voert de dienstverlening niet uit zoals is voorgeschreven in de richtlijnen 

(Parasuraman e.a., 1985). Het personeel kan onder meer niet goed opgeleid, niet in 

staat of onwillig zijn om te voldoen aan de gestelde richtlijnen voor de dienstverlening. 

Het personeel kan ook te maken hebben met vage of tegenstrijdige richtlijnen (Kotler, 

1997). 

4.) De kloof tussen de dienstverlening en externe communicatie: de externe communicatie 

van de dienstverlener naar de klanten (die bepaalde verwachtingen wekt onder klanten) 

sluit niet aan bij de in werkelijkheid geleverde dienstverlening. Het is daarom van belang 

dat tijdens de communicatie geen klantverwachtingen opgewekt worden die de 

organisatie niet waar kan maken, bijvoorbeeld door beloftes te doen die de organisatie 

niet kan nakomen in werkelijkheid.  

5.) De kloof tussen de verwachte dienstverlening en de ervaren dienstverlening door 

klanten. De ontevredenheid en gebrekkige kwaliteit van de diensten ontstaat doordat de 

ervaren dienstverlening niet overeenkomt met de verwachte dienstverlening. Deze vijfde 

kloof is een optelsom en gevolg van de eerste vier kloven aan de kant van de 

dienstverleners (Parasuraman e.a., 1985).  

Het Service Quality model sluit goed aan bij de literatuur over vraaggericht werken (zie 

paragraaf 3.2.2). Uit de literatuur over vraaggericht werken blijkt dat de bovenstaande vijf 

kloven belangrijke belemmeringen vormen voor vraaggericht werken.  

 

3.3.5 Factoren die de klanttevredenheid beïnvloeden 

Parasuraman e.a (1985) onderscheiden tien algemene aspecten van dienstverlening die 

door klanten gehanteerd worden om de kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen. Deze 

aspecten zijn volgens de onderzoekers van toepassing ongeacht het type dienst. De tien 

aspecten die de klanttevredenheid bepalen betreffen: betrouwbaarheid, responsiviteit, 

competentie, toegankelijkheid, vriendelijkheid, communicatie, geloofwaardigheid, veiligheid, 

het kennen en begrijpen van de klant en materiële aspecten. Deze factoren zijn later in 

1988 op basis van een factoranalyse door de onderzoekers gereduceerd tot vijf factoren: 

betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid, inlevingsvermogen en materiële aspecten 

(Parasuraman e.a., 1988). Onder betrouwbaarheid wordt het vermogen van dienstverleners 

verstaan om diensten accuraat, juist en consistent uit te voeren. Responsiviteit omvat de 

bereidheid en beschikbaarheid van medewerkers om diensten snel te verlenen. Zekerheid 

heeft betrekking op de kennis en vriendelijkheid van medewerkers en hun capaciteit om 

vertrouwen te genereren. Inlevingsvermogen is het geven om de klant en het hebben van 

individuele aandacht en begrip voor de klanten. Materiële aspecten betreffen de tastbare 

aspecten van de dienstverlening, zoals het uiterlijk van medewerkers, materiaal, faciliteiten 

en gebouwen. 
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Grönroos (1984) stelt net als Parasuraman e.a (1985) dat klanten de kwaliteit van 

diensten beoordelen door de ervaren dienstverlening te vergelijken met de verwachte 

dienstverlening. Volgens Grönroos (1984) hangt de kwaliteit van de dienstverlening en 

daarmee ook de klanttevredenheid over de dienstverlening af van de technische en 

functionele kwaliteit van de dienstverlening. De technische kwaliteit heeft betrekking op de 

uitkomst van de dienstverlening en op de kennis en vaardigheden van de dienstverleners. 

De functionele kwaliteit betreft de wijze waarop de diensten worden verleend en hoe de 

klanten de diensten ervaren. Het gaat hierbij onder meer om de houding, het gedrag, het 

uiterlijk en de toegankelijkheid van de dienstverlener.  

De factoren die Parasuraman e.a (1988) onderscheiden worden in dit onderzoek als 

uitgangspunt genomen om de klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie 

P&O te meten, om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit en vraaggerichtheid van de 

dienstverlening van de directie P&O. Van de vijf factoren die Parasuraman e.a 

onderscheiden wordt de factor ‘tastbare aspecten’ buiten beschouwing gelaten. Deze factor 

is minder goed van toepassing op de dienstverlening van de directie P&O en komt ook niet 

terug in de literatuur over vraaggericht werken. Daarnaast geven Parasuraman e.a (1988) 

aan dat de factor ‘tastbare aspecten’, in vergelijking met de andere vier factoren, het minst 

van invloed is op de klanttevredenheid. Gekozen is voor de factoren van Parasuraman e.a. 

omdat deze, in vergelijking met de factoren die Grönroos (1984) onderscheidt, concreter 

zijn en goed aansluiten bij de theorie over vraaggericht werken. Naar aanleiding hiervan 

wordt het volgende conceptuele model gehanteerd dat centraal zal staan in het empirische 

onderzoek.  

 
Figuur 3.2: Conceptueel model ter verklaring van de klanttevredenheid over diensten 
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4  Methodologische verantwoording 

 

Met dit onderzoek wordt getracht inzicht te krijgen in de klanttevredenheid over de 

dienstverlening van de directie P&O, teneinde aanbevelingen te doen om de dienstverlening 

van de directie P&O verder te verbeteren.  

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het empirische onderzoek weergegeven en 

worden de keuzes voor de gehanteerde methoden en technieken verantwoord. Allereerst 

wordt in paragraaf 4.1 de onderzoeksmethode beschreven. Vervolgens komen in paragraaf 

4.2 de onderzoekspopulatie en de onderzoekseenheden aan bod. Paragraaf 4.3 gaat in op 

de respons en de representativiteit. In paragraaf 4.4 worden de betrouwbaarheid en 

validiteit van het onderzoek besproken. Daarna worden in paragraaf 4.5 de begrippen die 

centraal staan in het empirische onderzoek geoperationaliseerd. In paragraaf 4.6 komen de 

hypothesen aan de orde. De verantwoording van de statistische technieken volgt in 

paragraaf 4.7. Tot slot wordt in paragraaf 4.8 de betrouwbaarheid van de onderscheiden 

schalen, ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en ‘inlevingsvermogen’, 

weergegeven en wordt op basis van een factoranalyse definitief bepaald of de 

onderscheiden schalen daadwerkelijk één factor vertegenwoordigen. 

 

4.1 Onderzoeksmethode 

Type onderzoek  

Het onderzoek kan getypeerd worden als een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 

Het onderzoek is beschrijvend en verklarend en wordt uitgevoerd voor de directie P&O van 

het UMC Utrecht. De directie P&O wil haar dienstverlening beter laten aansluiten bij de 

wensen en behoeften van de klanten. Met dit onderzoek wordt geëvalueerd in welke mate 

de dienstverlening van de directie P&O momenteel aansluit bij de verwachtingen van 

klanten door hun tevredenheid te meten. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de aspecten 

van dienstverlening die mogelijk verbetering behoeven. De directie P&O kan naar aanleiding 

hiervan verbeteringen doorvoeren in de praktijk om de dienstverlening beter te laten 

aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de klanten. 

 

Dataverzamelingsmethode 

Dit onderzoek betreft een kwantitatief onderzoek. De data zijn verzameld door middel van 

een gestructureerde vragenlijst (zie bijlage vijf). Om een representatief beeld te krijgen van 

de omvang en mate van klanttevredenheid is het van belang zoveel mogelijk klanten te 

bereiken. Vooral omdat de klantengroepen van de directie P&O divers, omvangrijk en 

heterogeen zijn, biedt een kwantitatief onderzoek een goede uitkomst om een 

representatief beeld te krijgen van hun tevredenheid. Door middel van een kwantitatief 



 40 

onderzoek is het ook goed mogelijk om verschillen in tevredenheid tussen de 

klantengroepen en tussen de klanten uit de verschillende organisatieonderdelen te 

onderscheiden.  

In totaal zijn er veertien verschillende gestructureerde vragenlijsten uitgezet. Iedere 

vragenlijst evalueerde de klanttevredenheid over de dienstverlening van een team van de 

directie P&O. Hoewel iedere vragenlijst een specifiek team van de directie P&O evalueerde, 

zijn de vragen in de veertien vragenlijsten wel identiek. De vragenlijsten zijn elektronisch 

verstuurd. De potentiële klanten hebben allemaal een e-mail ontvangen waarin het 

onderzoek werd geïntroduceerd (zie bijlage drie). In de e-mail hebben de klanten ook een 

link ontvangen die ze toegang heeft verschaft tot de gestandaardiseerde vragenlijsten. 

Hiervoor is onder meer gekozen, omdat de klanten veel verschillende teams hebben moeten 

evalueren. Het elektronisch invullen van de vragenlijsten gaat sneller en gemakkelijker in 

vergelijking met persoonlijke of telefonische interviews. Daarnaast worden klanten snel door 

de vragenlijsten geleid (Hart en Snijkers, 2005). Iedere respondent is gevraagd aan te 

geven bij welke teams van de directie P&O ze diensten afnemen. Wanneer een respondent 

aangaf geen diensten af te nemen van bepaalde teams, is de klant niet gevraagd om de 

vragenlijsten in te vullen over de dienstverlening van de betreffende teams (zie 

gehanteerde stroomschema in bijlage vier). Respondenten zullen bij elektronische 

vragenlijsten ook minder geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven ten opzichte 

van persoonlijke of telefonische interviews (Hart en Snijkers, 2005).  

Voor de doeleinden van dit rapport zijn de veertien vragenlijsten samengevoegd met 

behulp van SPSS. Dit heeft geresulteerd in één vragenlijst die de klanttevredenheid over de 

dienstverlening van de directie P&O in zijn totaliteit meet. 

 

4.2 Onderzoekspopulatie en onderzoekseenheden 

De onderzoekspopulatie bestaat uit alle klanten van de directie P&O die werkzaam zijn in 

het UMC Utrecht en in het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening 

van de directie P&O, met uitzondering van niet-leidinggevende medewerkers. Deze klanten 

betreffen decentrale personeelsadviseurs (P&O’ers) en leidinggevenden.  

Niet-leidinggevende medewerkers zijn in dit klanttevredenheidsonderzoek buiten 

beschouwing gelaten, omdat ze zelf nauwelijks direct gebruik maken van de dienstverlening 

van de directie P&O. De reden hiervoor is dat P&O in de organisatie voor een groot deel ‘in 

de lijn’ zit, waardoor medewerkers op het gebied van P&O veelal zijn aangewezen op het 

lijnmanagement en de decentrale P&O’ers. Daarnaast evalueren de teams van de directie 

P&O, die wel direct in contact staan met medewerkers, zelf de tevredenheid onder de 

medewerkers door ze na afloop van het dienstverleningsproces een evaluatieformulier te 

laten invullen.  
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Er is geen steekproef getrokken voor dit onderzoek. Alle potentiële klanten van de 

directie P&O zijn benaderd. Er is een lijst opgesteld met de mailadressen van alle decentrale 

P&O’ers en leidinggevenden. Omdat dit potentiële klanten zijn en daarom niet allemaal 

gebruik maken van de dienstverlening van de directie P&O, is aan het begin van de 

vragenlijst gevraagd of ze in het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van de 

dienstverlening van de directie P&O.  

 

4.3 Respons en representativiteit 

De vragenlijst is op 24 april 2008 uitgezet. De respondenten hebben een maand, tot en met 

23 mei 2008, de tijd gehad om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Twee weken 

nadat de vragenlijst was uitgezet, is een herinneringsmail verstuurd en een week later is 

weer een herinneringsmail verstuurd om de respons te verhogen. 

De vragenlijst is onder 603 potentiële klanten (553 leidinggevenden en 50 decentrale 

P&O’ers) van de directie P&O uitgezet. Van deze 603 potentiële klanten, hebben in totaal 

218 klanten gereageerd: 188 hiervan hebben aangegeven in het afgelopen jaar gebruik 

gemaakt te hebben van de dienstverlening van de directie P&O en 30 klanten hebben 

aangegeven hier geen gebruik van gemaakt te hebben in het afgelopen jaar. Hierdoor wordt 

het aantal potentiële klanten van 603 verlaagd naar 573, omdat 30 klanten hebben 

aangegeven in het afgelopen jaar geen klant te zijn geweest van de directie P&O. Zij 

behoren daardoor niet tot de onderzoekspopulatie. Het responspercentage kan naar 

aanleiding hiervan gesteld worden op 32,8% (188 van 573). Dit percentage betreft echter 

nog steeds een onderschatting van het daadwerkelijke responspercentage, omdat de kans 

aanwezig is dat niet alle 573 potentiële klanten behoren tot de onderzoekspopulatie. Het is 

mogelijk dat de potentiële klanten die in het afgelopen jaar geen gebruik hebben gemaakt 

van de dienstverlening van de directie P&O de vragenlijst niet terug hebben gestuurd.  

 Het is niet mogelijk om uitspraken te doen over de representativiteit van de 

respondenten naar achtergrondkenmerken. Het is gezien de beschikbare tijd en middelen 

niet gelukt om de achtergrondkenmerken te achterhalen van de potentiële klanten die de 

onderzoekspopulatie vormen.  

 

4.4 Betrouwbaarheid en validiteit 

Tijdens het opzet van dit onderzoek is met een aantal aspecten rekening gehouden om de 

betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek te waarborgen. 

Een lage respons vormt een belangrijke bedreiging voor de betrouwbaarheid van het 

onderzoek. Om een hoge respons te krijgen is de vragenlijst niet te lang gemaakt en zijn er 

eenvoudige en eenduidige stellingen en antwoordcategorieën opgenomen in de vragenlijst. 

Ook is de vragenlijst gestandaardiseerd. De betrouwbaarheid van de operationaliseringen 

van de begrippen wordt in paragraaf 4.8 beschreven. 
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Ten bate van de validiteit van het onderzoek is de vragenlijst uitgetest bij een collega 

van de directie P&O en vier klanten die behoren tot de onderzoekspopulatie. Op deze wijze 

is achterhaald in hoeverre de vragenlijst goed geconstrueerd is en of deze in de praktijk 

werkt zoals bedoeld is. Op basis van de feedback van de ‘testers’ is de vragenlijst 

aangepast. De stelling: ‘De medewerkers van team X hebben persoonlijke aandacht voor 

mij’ is verwijderd, omdat deze te veel overeenkwam met de andere stellingen over het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O. De stelling ‘De medewerkers 

van team X luisteren goed naar mijn problemen, klachten, wensen en behoeften’ is 

gewijzigd in ‘De medewerkers van team X luisteren goed naar mij’. De stellingen ‘De 

medewerkers van team X zijn goed op de hoogte van mijn wensen en behoeften’ en ‘De 

medewerkers van team X zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen en problemen waar 

ik in mijn werk mee te maken heb’ zijn samengevoegd tot de stelling ‘De medewerkers van 

team X zijn goed op de hoogte van mijn wensen, behoeften en werksituatie. De stelling ‘De 

dienstverlening van team X is consistent’ is gewijzigd in de stelling ‘De dienstverlening van 

Directie P&O is consistent, waardoor ik weet wat ik kan verwachten’, om de duidelijkheid 

van de stelling te bevorderen. De definitieve gestandaardiseerde vragenlijst is opgenomen 

in bijlage vijf.  

 

4.5 Operationalisering van begrippen 

In het empirische onderzoek staan de volgende begrippen centraal: klanttevredenheid, 

betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en inlevingsvermogen. Hieronder wordt 

weergegeven hoe deze kernbegrippen zijn geoperationaliseerd. 

 

Klanttevredenheid 

De algemene klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O is 

geoperationaliseerd in de volgende vraag: Welk rapportcijfer (1 t/m 10) geeft u Directie 

P&O voor haar dienstverlening? 

De klanttevredenheid over specifieke aspecten van de dienstverlening wordt gemeten aan 

de hand van de stellingen die hieronder worden besproken.  

 

Betrouwbaarheid is geoperationaliseerd in volgende vier stellingen:  

- Directie P&O komt haar afspraken na. 

- Ik word serieus genomen door Directie P&O 

- Directie P&O werkt accuraat. 

- De dienstverlening van Directie P&O is consistent, waardoor ik weet wat ik kan 

verwachten. 
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Responsiviteit is geoperationaliseerd in de volgende vier stellingen:  

- Directie P&O is altijd bereid om mij te helpen. 

- Directie P&O is altijd beschikbaar om mij te helpen. 

- De diensten van Directie P&O worden vlot verleend. 

- Directie P&O is goed bereikbaar (telefonisch en/of via de mail). 

 

Zekerheid is geoperationaliseerd in de volgende zes stellingen: 

- Directie P&O waarborgt mijn privacy. 

- De medewerkers van Directie P&O zijn deskundig en vaardig. 

- De medewerkers van Directie P&O zijn altijd vriendelijk. 

- Ik word altijd respectvol behandeld door de medewerkers van Directie P&O. 

- Ik heb vertrouwen in de dienstverlening van Directie P&O. 

- De medewerkers van Directie P&O behandelen mij als een gelijkwaardige partner. 

 

Inlevingsvermogen is geoperationaliseerd in de volgende stellingen:  

- De medewerkers van Directie P&O helpen mij bij het helder krijgen van mijn vraag. 

- De medewerkers van Directie P&O zijn goed op de hoogte van mijn wensen, behoeften 

en werksituatie. 

- De medewerkers van Directie P&O luisteren goed naar mij. 

- De dienstverlening van Directie P&O sluit goed aan bij mijn wensen en behoeften. 

- Ik word goed betrokken bij de dienstverlening van Directie P&O. 

- Ik word goed en begrijpelijk geïnformeerd door de medewerkers van Directie P&O. 

 

De klanten hebben op een vier-puntschaal (zeer mee oneens - mee oneens - mee eens - 

zeer mee eens) kunnen aangeven in hoeverre ze het eens zijn met de bovenstaande 

stellingen over de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van 

de medewerkers van de directie P&O. Ook hebben de klanten de optie gehad om te kiezen 

voor de antwoordcategorie ‘weet niet/geen mening’. 

 

4.6 Hypothesen 

In deze paragraaf worden de hypothesen beschreven die in het volgende hoofdstuk getoetst 

zullen worden.  

 

Vergelijking van klanten  

De directie P&O wil inzicht krijgen in mogelijke verschillen die bestaan tussen decentrale 

P&O’ers en leidinggevenden en tussen de klanten uit de verschillende 

organisatieonderdelen. De reden hiervoor is dat mogelijke verbeteracties toegespitst kunnen 

worden op de bepaalde klantengroepen en of bepaalde organisatieonderdelen waar de 
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klanten werkzaam zijn. De directie P&O kan geen verbeteracties toespitsen op andere 

achtergrondkenmerken van de klanten, zoals opleidingsniveau en geslacht. Daarnaast is uit 

de literatuurstudie niet gebleken dat bepaalde achtergrondkenmerken van invloed zijn op de 

klanttevredenheid. Hierdoor is besloten om mogelijke verschillen tussen de andere 

achtergrondkenmerken van de klanten niet te onderzoeken.  

 

Hypothesen over verschillen tussen decentrale P&O’ers en leidinggeven 

Op basis van de voorgaande onderzoeksresultaten uit 2001, 2003 en 2005 wordt 

verondersteld dat decentrale P&O’ers de dienstverlening van de directie P&O beter 

waarderen dan leidinggevenden. Naar aanleiding hiervan worden de volgende hypothesen 

statistisch getoetst: 

- Decentrale P&O’ers beoordelen de betrouwbaarheid van de medewerkers van de directie 

P&O positiever dan leidinggevenden.  

- Decentrale P&O’ers beoordelen de responsiviteit van de medewerkers van de directie 

P&O positiever dan leidinggevenden. 

- Decentrale P&O’ers beoordelen de zekerheid van de medewerkers van de directie P&O 

positiever dan leidinggevenden. 

- Decentrale P&O’ers beoordelen het inlevingsvermogen van de medewerkers van de 

directie P&O positiever dan leidinggevenden. 

- Decentrale P&O’ers kennen een hoger rapportcijfer toe aan de dienstverlening van de 

directie P&O dan de leidinggevenden.  

 

Hypothesen over verschillen tussen klanten uit diverse organisatieonderdelen 

Verondersteld wordt dat er verschillen bestaan tussen de klanten uit de verschillende 

organisatieonderdelen in de mate waarin ze tevreden zijn over de dienstverlening van de 

directie P&O. De diverse organisatieonderdelen verschillen van elkaar wat betreft de 

werkzaamheden en de aard van het personeelsbestand. Daarnaast zijn de verschillende 

organisatieonderdelen in hoge mate autonoom en verschillen ze ook in cultuur, structuur, 

werkwijze en stijl van leidinggeven. Naar aanleiding hiervan worden de volgende 

hypothesen statistisch getoetst: 

- De betrouwbaarheid van de medewerkers van de directie P&O wordt door de klanten uit 

de diverse organisatieonderdelen verschillend beoordeeld. 

- De responsiviteit van de medewerkers van de directie P&O wordt door de klanten uit de 

diverse organisatieonderdelen verschillend beoordeeld. 

- De zekerheid van de medewerkers van de directie P&O wordt door de klanten uit de 

diverse organisatieonderdelen verschillend beoordeeld. 

- Het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O wordt door de klanten 

uit de diverse organisatieonderdelen verschillend beoordeeld. 
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- De klanten uit de verschillende organisatieonderdelen geven verschillende rapportcijfers 

aan de dienstverlening van de directie P&O.  

 

De invloed van ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en 

‘inlevingsvermogen’ op het ‘rapportcijfer’ 

Op basis van de literatuurstudie wordt verondersteld dat de algemene klanttevredenheid 

over de dienstverlening van de directie P&O positief wordt beïnvloed door de 

betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers 

van de directie P&O. Dit betekent dat als klanten in hoge mate positief zijn over de 

betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers 

van de directie P&O, een hoog rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O het 

gevolg zal zijn. Naar aanleiding van de literatuurstudie worden de volgende hypothesen 

statistisch getoetst:  

- De betrouwbaarheid van de medewerkers van de directie P&O heeft een positieve 

directe invloed op het rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O.  

- De responsiviteit van de medewerkers van de directie P&O heeft een positieve directe 

invloed op het rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O.  

- De zekerheid van de medewerkers van de directie P&O heeft een positieve directe 

invloed op het rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O.  

- Het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O heeft een positieve 

directe invloed op het rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O.  

De bovenstaande hypothesen zijn in figuur 4.1 schematisch weergegeven.  

 

Figuur 4.1: Model ter verklaring van het rapportcijfer voor de dienstverlening van de 
directie P&O (hypothesen) 
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4.7 Verantwoording statistische analyses  

De data die verzameld zijn met de gestructureerde vragenlijsten worden geanalyseerd met 

behulp van SPSS. Deze paragraaf beschrijft de statistische technieken die gehanteerd zullen 

worden om de opgestelde hypothesen (zie vorige paragraaf) te toetsen. Voor de toetsing 

van de hypothesen wordt een significantieniveau van 0,05 gehanteerd. 

Eerst wordt een Independent-Samples T Test uitgevoerd om na te gaan of de 

decentrale P&O’ers de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen 

van de medewerkers van de directie P&O positiever beoordelen dan de leidinggevenden. 

Ook wordt met de Independent-Samples T Test onderzocht of de decentrale P&O’ers een 

hoger rapportcijfer geven aan de dienstverlening van de directie P&O dan de 

leidinggevenden.  

Vervolgens wordt een One-Way ANOVA gebruikt om te analyseren of er verschillen 

bestaan tussen de klanten uit de verschillende organisatieonderdelen in hun waardering van 

de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de 

medewerkers van de directie P&O en in het rapportcijfer dat ze toekennen aan de 

dienstverlening van de directie P&O.  

Daarna wordt door middel van een meervoudig regressiemodel gekeken wat de 

gezamenlijke invloed is van de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O op het rapportcijfer voor de 

dienstverlening van de directie P&O. Verder wordt onderzocht of de betrouwbaarheid, 

responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie 

P&O een positieve directe invloed hebben op het rapportcijfer voor de dienstverlening van 

de directie P&O. Door de onafhankelijke variabelen ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, 

‘zekerheid’ en ‘inlevingsvermogen tegelijkertijd op te nemen in het meervoudige 

regressiemodel wordt de invloed van iedere onafhankelijke variabele gecontroleerd voor de 

invloed van de andere onafhankelijke variabelen.  

 

De vragenlijst bestond ook uit een open vraag waarin de klanten is gevraagd 

verbeterpunten van de dienstverlening van de directie P&O te benoemen. De antwoorden op 

deze vraag die herhaaldelijk worden genoemd door de klanten, worden gebruikt ter 

ondersteuning van de kwantitatieve resultaten.  

 

4.8 Betrouwbaarheidsanalyse en factoranalyse 

Voordat de opgestelde hypothesen worden getoetst, wordt de betrouwbaarheid van de 

onderscheiden schalen ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en 

‘inlevingsvermogen’, geanalyseerd. Vervolgens wordt op basis van een factoranalyse 

definitief bepaald of de onderscheiden schalen daadwerkelijk één factor vertegenwoordigen. 
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Betrouwbaarheidsanalyse 

De betrouwbaarheid van een meetschaal omvat de mate waarin de meetschaal vrij is van 

toevallige meetfouten. Betrouwbaarheid geeft de mate aan waarin de meetschaal 

herhaalbaar of consistent is. Hieronder wordt de betrouwbaarheid geanalyseerd van de vier 

schalen die op basis van de literatuurstudie zijn onderscheiden in de vragenlijst: 

betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en inlevingsvermogen. Iedere schaal omvat een 

aantal items (zie tabel 4.1). De betrouwbaarheid van de schalen wordt bepaald op basis van 

Cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha is gebaseerd op de interne consistentie van een schaal, 

de samenhang tussen de betreffende items. Verondersteld wordt dat de items die 

betrekking hebben op één van de onderscheiden schalen dezelfde inhoud dekken en 

daarmee ook positief met elkaar samenhangen. De waarden van Cronbach’s alpha kunnen 

liggen tussen nul en één. Wanneer Cronbach’s alpha een waarde van 0,7 of hoger heeft kan 

gesproken worden van een betrouwbare schaal en kunnen de betreffende items gezien 

worden als één gemeenschappelijke factor (Nijdam, 2003:280). De vier onderscheiden 

schalen hebben allen een hogere Cronbach’s alpha dan 0,7 (zie tabel 4.1) en zijn daarmee 

betrouwbaar. Daarnaast geeft de itemanalyse bij iedere schaal aan dat er geen item is dat 

‘na verwijderen’ een hogere Cronbach’s alpha geeft (zie bijlage zes).  

 

Tabel 4.1: Cronbach’s alpha van de schalen ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, 
‘zekerheid’ en ‘inlevingsvermogen’ 
Schaal Items Cronbach’s alpha 

Betrouwbaarheid - Directie P&O komt haar afspraken na. 

- Ik word serieus genomen door Directie P&O 

- Directie P&O werkt accuraat. 

- De dienstverlening van Directie P&O is 

consistent, waardoor ik weet wat ik kan 

verwachten. 

 

 

0.895 

Responsiviteit - Directie P&O is altijd bereid om mij te 

helpen. 

- Directie P&O is altijd beschikbaar om mij te 

helpen. 

- De diensten van Directie P&O worden snel 

verleend. 

- Directie P&O is goed bereikbaar (telefonisch 

en/of via de mail). 

 

 

 

0.870 
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Zekerheid - Directie P&O waarborgt mijn privacy. 

- De medewerkers van Directie P&O zijn 

deskundig en vaardig. 

- De medewerkers van Directie P&O zijn altijd 

vriendelijk. 

- Ik word altijd respectvol behandeld door de 

medewerkers van Directie P&O. 

- Ik heb vertrouwen in de dienstverlening van 

Directie P&O. 

- De medewerkers van Directie P&O 

behandelen mij als een gelijkwaardige 

partner. 

 

 

 

 

 

0.913 

Inlevingsvermogen - De medewerkers van Directie P&O helpen 

mij bij het helder krijgen van mijn vraag. 

- De medewerkers van Directie P&O zijn goed 

op de hoogte van mijn wensen, behoeften en 

werksituatie. 

- De medewerkers van Directie P&O luisteren 

goed naar mij. 

- De dienstverlening van Directie P&O sluit 

goed aan bij mijn wensen en behoeften. 

- Ik word goed betrokken bij de 

dienstverlening van Directie P&O. 

- Ik word goed en begrijpelijk geïnformeerd 

door de medewerkers van Directie P&O. 

 

 

 

 

 

 

0.925 

 

Factoranalyse 

Naast de betrouwbaarheidsanalyse is per schaal ook gecontroleerd of in een factoranalyse 

blijkt dat de samenhang tussen de items door één of meerdere factoren wordt verklaard. 

Het bestaan en de aard van de factoren wordt afgeleid uit de correlaties die de betreffende 

items met elkaar hebben. Verondersteld wordt dat alle onderscheiden items in iedere schaal 

samengenomen kunnen worden en dat ieder van de vier schalen één onderliggende factor 

vertegenwoordigt.   

De factoranalyse laat bij elk van de vier onderscheiden schalen één factor zien met 

een Eigenwaarde hoger dan één die het overgrote deel van de variantie verklaart. Dit 

betekent dat iedere schaal één factor vertegenwoordigt. De factoranalyse laat bij de schaal 

‘betrouwbaarheid’ één factor zien die een Eigenwaarde heeft van 3,09 en 77,12% van de 

variantie verklaart (zie tabel 1, bijlage zeven). Bij de schaal ‘responsiviteit geeft de 

factoranalyse één factor weer met een Eigenwaarde van 2,91 die 72,82% van de variantie 

verklaart (zie tabel 2, bijlage 7). Ook geeft de factoranalyse bij de schaal ‘zekerheid’ één 
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factor weer, deze heeft een Eigenwaarde van 4,19 en verklaart 69,79% van de variantie 

(zie tabel 3, bijlage zeven). Tot slot laat de factoranalyse ook bij de schaal 

‘inlevingsvermogen’ één factor zien met een Eigenwaarde van 4,43 die 73,87% van de 

variantie verklaart (zie tabel 4, bijlage zeven).  

Ook de ladingen bij ieder onderscheiden schaal laten zien dat er bij iedere schaal één 

factor onderscheiden kan worden die een groot deel van de variantie verklaart. Een lading is 

de correlatie tussen een item en de betreffende factor. De items die onderscheiden zijn per 

schaal hebben heel hoge ladingen (>0,70) hebben op één factor: in dit geval de betreffende 

schaalfactor (zie tabel 5-8, bijlage zeven). Hieruit kan afgeleid worden dat de betreffende 

items in ieder onderscheiden schaal sterk verklaard worden door één factor. 

Kortom, op basis van de factoranalyse mag aangenomen worden dat de 

onderscheiden items in iedere schaal samengenomen kunnen worden en dat elk van de vier 

schalen één onderliggende factor vertegenwoordigt. De schalen, ‘betrouwbaarheid’, 

‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en ‘inlevingsvermogen’, die naar aanleiding van de 

literatuurstudie zijn onderscheiden kunnen hierdoor ook op basis van de factoranalyse 

onderscheiden worden. 
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5 Resultaten  

 

Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van het empirisch onderzoek. In paragraaf 5.1 wordt 

een beschrijving gegeven van de tevredenheid van de respondenten over de dienstverlening 

van de directie P&O. Hierbij wordt ingegaan op de aspecten van de dienstverlening van de 

directie P&O waar de respondenten wel of niet tevreden over zijn. Vervolgens wordt in 

paragraaf 5.2 nagegaan of de dienstverlening van de directie P&O verschillend wordt 

beoordeeld door de klantengroepen van de directie P&O. Paragraaf 5.3 onderzoekt of er 

verschillen bestaan, in de beoordeling van de dienstverlening van de directie P&O, tussen de 

klanten die werkzaam zijn in verschillende organisatieonderdelen. Daarna komt in paragraaf 

5.4 aan de orde in hoeverre en op welke wijze het rapportcijfer voor de dienstverlening van 

de directie P&O direct wordt beïnvloed door de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid 

en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O.  

 

5.1 Klanttevredenheid: een beschrijving 

In deze paragraaf wordt de mate weergegeven waarin de respondenten tevreden zijn over 

de dienstverlening van de directie P&O. Per onderscheiden factor, betrouwbaarheid, 

responsiviteit, zekerheid en inlevingsvermogen, wordt een beschrijving gegeven van de 

aspecten van de dienstverlening van de directie P&O waar de respondenten wel of niet 

tevreden over zijn. Wanneer blijkt dat een belangrijk deel van de respondenten van mening 

is dat bepaalde aspecten van de dienstverlening verder verbeterd moeten worden, wordt 

geanalyseerd of leidinggevenden en decentrale P&O’ers, de klantengroepen van de directie 

P&O, hier hetzelfde over denken.  

 

Algemene klanttevredenheid 

De respondenten zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening van de directie 

P&O. De dienstverlening van de directie P&O wordt gemiddeld met een zeven beoordeeld. 

Weinig klanten zijn ontevreden over de dienstverlening van de directie P&O. Slechts 5,3% 

van de klanten waardeert de dienstverlening van de directie P&O met een rapportcijfer 

onder de zes (zie bijlage acht). 

Hoewel het rapportcijfer van een zeven aangeeft dat de klanten over het algemeen 

tevreden zijn over de dienstverlening van de directie P&O is het streefcijfer van 7,5, dat 

door de directie P&O wordt gehanteerd, niet gehaald.  

 

Betrouwbaarheid  

Om zicht te krijgen op de waardering van de betrouwbaarheid van de medewerkers van de 

directie P&O door de klanten zijn in de vragenlijst vier stellingen opgenomen die 

verschillende aspecten van de betrouwbaarheid van de medewerkers belichten (zie figuur 
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5.1). Uit figuur 5.1 blijkt dat het merendeel van de respondenten tevreden is over de 

betrouwbaarheid van de directie P&O. Het overgrote deel van de respondenten 

(respectievelijk 96,8% en 96,3%) geeft aan dat de medewerkers van de directie P&O hen 

serieus neemt en dat de medewerkers hun afspraken nakomen. De mate waarin de 

medewerkers van de directie P&O accuraat werken wordt tevens goed gewaardeerd door de 

meeste respondenten (94,7%). Ook de consistentie van de dienstverlening van de directie 

P&O wordt goed beoordeeld door de meerderheid van de respondenten (89,1%).  

Maar al wordt de consistentie van de dienstverlening van de directie P&O door het 

grootste deel van de respondenten goed gewaardeerd, toch geeft nog één op de negen 

respondenten (10,9%) aan de dienstverlening van de directie P&O niet consistent te vinden. 

Dit deel van de respondenten, dat aangeeft ontevreden te zijn over de consistentie van de 

dienstverlening van de directie P&O, bestaat bijna alleen uit leidinggevenden (zie tabel 1, 

bijlage negen).  

 

Figuur 5.1: Reepdiagram van de beoordeling van de betrouwbaarheid van de 
medewerkers van de directie P&O door de klanten (n=187,185,187 en 184) 
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Responsiviteit  

De responsiviteit van de medewerkers van de directie P&O is net als de betrouwbaarheid 

van de medewerkers geoperationaliseerd in een viertal stellingen (zie figuur 5.2). In figuur 

5.2 is te zien dat het overgrote deel van de respondenten tevreden is over de responsiviteit 

van de medewerkers van de directie P&O. Bijna alle respondenten (98,4%) zijn positief over 

de bereidheid van de medewerkers van de directie P&O om hen te helpen. Ook de 

bereikbaarheid van de directie P&O wordt door de meeste respondenten (96,7%) goed 

beoordeeld. De snelheid waarmee de diensten van de directie P&O worden verleend en de 
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beschikbaarheid van de medewerkers van de directie P&O om de respondenten te helpen 

worden tevens goed gewaardeerd door een meerderheid van de respondenten 

(respectievelijk 88,6% en 89,1%).  

Hoewel de meeste respondenten de snelheid van de dienstverlening en de 

beschikbaarheid van de medewerkers goed beoordelen, geeft nog één op de negen 

respondenten (11%) aan niet tevreden te zijn over de snelheid waarmee de diensten 

worden verleend en de beschikbaarheid van de medewerkers. Alleen leidinggevenden 

blijken van mening te zijn dat de snelheid van de dienstverlening en de beschikbaarheid van 

de medewerkers verbeterd dient te worden. Decentrale P&O’ers zijn wel tevreden over deze 

aspecten van de dienstverlening van de directie P&O (zie tabel 2-3, bijlage negen).  

 Dat een deel van de respondenten met een leidinggevende functie niet tevreden is 

over de snelheid van de dienstverlening en de beschikbaarheid van de medewerkers van de 

directie P&O blijkt ook uit de verbeterpunten die genoemd zijn bij de open vragen. De 

snelheid waarin de medewerkers van de directie P&O reageren, wordt herhaaldelijk 

genoemd als verbeterpunt. Het duurt volgens deze respondenten te lang voordat informatie 

wordt teruggekoppeld en er antwoord wordt gegeven op hun vragen. Een aantal van deze 

respondenten geeft aan dat dit mogelijk komt doordat er te weinig medewerkers zijn, 

waardoor de beschikbare medewerkers overbelast raken. De medewerkers kunnen volgens 

hen de huidige vraag niet aan. 

    

Figuur 5.2: Reepdiagram van de beoordeling van de responsiviteit van de  
medewerkers van de directie P&O door de klanten (n=184,184,184 en 183) 
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Zekerheid 

In de vragenlijst zijn zes stellingen opgenomen die betrekking hebben op de zekerheid van 

de medewerkers van de directie P&O (zie figuur 5.3). Figuur 5.3 toont aan dat de meeste 

respondenten tevreden zijn over de zekerheid van de medewerkers van de directie P&O. 

Alle respondenten geven aan dat de medewerkers van de directie P&O vriendelijk zijn. Ook 

zijn bijna alle respondenten (respectievelijk 95,5% en 98,7%) van mening dat ze respectvol 

worden behandeld door de medewerkers van de directie P&O en dat de medewerkers hun 

privacy waarborgen. Het overgrote deel van de respondenten (97,3%) geeft tevens aan als 

gelijkwaardige partner behandeld te worden door de medewerkers. Ook geeft het 

merendeel van de respondenten (91,2%) aan vertrouwen te hebben in de dienstverlening 

van de directie P&O. Daarnaast zijn de meeste respondenten (93,4%) tevreden over de 

deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de directie P&O. 

Hoewel het overgrote deel van de klanten de deskundigheid en vaardigheden van de 

medewerkers van de directie P&O goed waarderen, komt uit de antwoorden op de open 

vragen herhaaldelijk naar voren dat de deskundigheid en vaardigheden van de 

medewerkers van de directie P&O verbeterd moeten worden. De deskundigheid en 

vaardigheden blijken wisselend te zijn, afhankelijk van de medewerkers van de directie 

P&O. Deze mening wordt alleen gedeeld door de leidinggevenden. Decentrale P&O’ers zijn 

allemaal positief over de deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de 

directie P&O (zie tabel 4, bijlage negen). Uit de open vragen blijkt dat een aantal 

leidinggevenden het volgende vindt van de deskundigheid en vaardigheden van de 

medewerkers van de directie P&O:  

 

‘De kennis en vaardigheid van de medewerkers is niet op alle vlakken gelijk. Het lijkt erop  

dat dit niet openlijk mag worden uitgesproken. Benoem expertise en probeer daar ook rekening mee 

te houden bij toewijzing klanten. Nu kan de kwaliteit verschillen. Op het gebied van minder dan 35 % 

arbeidsongeschikt lijkt het loopbaancentrum [van de directie P&O] de boot te gaan missen. Kan zijn 

dat externe bureaus ingezet gaan worden.’ 

 

‘Meer kennis bij personeelsconsulent en minder adviseren op basis van veronderstellingen.’ 

 

‘Adviesverlening is sterk wisselend. Hangt erg van de consultant af. Zou gewerkt moeten worden aan 

scholing en opleiding om een gecertificeerde verandermanager voor de gezondheidszorg te creëren.’ 
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Figuur 5.3: Reepdiagram van de beoordeling van de zekerheid van de 
medewerkers van de directie P&O door de klanten (n=157,181,183, 185, 182 en 183) 
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Inlevingsvermogen 

Ook over het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O zijn in de 

vragenlijst zes stellingen opgenomen (zie figuur 5.4). Uit figuur 5.4 komt naar voren dat het 

grootste deel van de respondenten tevreden is over het inlevingsvermogen van de directie 

P&O. De meeste respondenten (respectievelijk 96,7% en 96,2%) zijn positief over de mate 

waarin de medewerkers van de directie P&O hen goed en begrijpelijk informeren en de mate 

waarin de medewerkers van de directie P&O naar hen luisteren. De hulp die de 

respondenten ontvangen van de medewerkers bij het helder krijgen van hun vragen wordt 

ook goed gewaardeerd door het merendeel van de respondenten (94,9%). De meerderheid 

van de respondenten geeft tevens aan tevreden te zijn over de mate waarin ze worden 

betrokken bij de dienstverlening, de mate waarin de medewerkers op de hoogte zijn van 

hun wensen, behoeften en werksituatie en de mate waarin de dienstverlening bij hun 

wensen en behoeften aansluit.  

Hoewel de meeste respondenten aangeven tevreden te zijn over deze drie aspecten 

van de dienstverlening, neemt het niet weg dat een zesde deel (16%) van de respondenten 

aangeeft hier ontevreden over te zijn. Het deel van de respondenten dat aangeeft dat de 

medewerkers van de directie P&O geen inzicht hebben in hun wensen, behoeften en 

werksituatie en dat de dienstverlening niet is afgestemd op hun wensen en behoeften, 

bestaat bijna alleen uit leidinggevenden (zie tabel 5-6, bijlage negen). De mening over de 

mate waarin de klanten worden betrokken bij de dienstverlening van de directie P&O wordt 

wel gedeeld door de leidinggevenden en decentrale P&O’ers (zie tabel 7, bijlage negen).  
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Dat een deel van de respondenten met een leidinggevende functie niet tevreden is 

over de mate waarin ze worden betrokken bij de dienstverlening en over de afstemming van 

de dienstverlening op hun wensen, behoeften en werksituatie blijkt ook uit de 

verbeterpunten die genoemd zijn in de open vragen. Het verbeterpunt dat in de open 

vragen het meest is genoemd door de respondenten met een leidinggevende functie is het 

afstemmen van de dienstverlening van de directie P&O op hun wensen en behoeften. 

Sommigen van hun geven aan dat de medewerkers van de directie P&O te star vasthouden 

aan de regels, waardoor vaak niet voldaan kan worden aan hun vraag en slechte 

oplossingen worden bedacht voor vraagstukken. Een aantal geeft ook aan dat het lijkt alsof 

de directie P&O haar eigen doelen belangrijker vindt dan de belangen van de klanten. 

Tevens komt uit de antwoorden naar voren dat een aantal respondenten van mening is dat 

de medewerkers van de directie P&O hun eigen ideeën als uitgangspunt nemen, niet goed 

luisteren naar de klanten en ze niet goed betrekken bij de dienstverlening. Dit zorgt er 

uiteindelijk voor dat de dienstverlening niet goed aansluit bij hun wensen en behoeften. Eén 

van de respondenten zegt hierover: ‘Met betrekking tot het werven van (vaste) nieuwe 

medewerkers werkt bureau werving zeer vertragend en vaart haar eigen koers. Als ervaren 

leidinggevende word je niet serieus genomen en meent bureau werving dat zij meer weten over de 

functie en wie er op zullen reageren dan wij. Voorbeeld: wij weten dat op bepaalde vacatures geen 

interne kandidaten zullen komen en toch worden we gedwongen om eerst intern te werven. Hiermee 

verliezen we telkens weer minstens een maand tijd. Bij een volgende exact dezelfde situatie lopen we 

tegen weer exact dezelfde ambtenarij en onkunde aan. Men blijft eigenwijs zijn eigen koers varen en 

luistert dan niet naar de mensen die er ervaring mee hebben; namelijk de leidinggevenden die telkens 

weer ervaren dat intern geen geschikte kandidaten oplevert en er dus een maand wordt verspild.’  

 

Daarnaast blijkt uit de antwoorden op de open vragen dat de respondenten vinden dat nog 

te weinig wordt overlegd en samengewerkt tussen hun en de medewerkers van de directie 

P&O, dus dat ze nog te weinig worden betrokken bij de dienstverlening van de directie P&O. 

‘Niet altijd transparant wat er aan zit te komen en op welke wijze mee gedacht kan worden.’ 

 

‘Het samenspel met de leidinggevende in relatie tot re-integratie zou beter kunnen.’ 

 

‘Mijn ervaring is dat de arbo-arts niet altijd de adviezen van de leidinggevende gebruikt ten aanzien 

van een medewerker. Dit zou meer in samenspraak kunnen gaan.’ 
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Figuur 5.4: Reepdiagram van de beoordeling van het inlevingsvermogen van de   
medewerkers van de directie P&O door de klanten (n=178,180,185, 180, 180 en 184) 
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Andere opvallende verbeterpunten, ten aanzien van het inlevingsvermogen van de 

medewerkers van de directie P&O, die herhaaldelijk zijn genoemd in de open vragen zijn dat 

de medewerkers van de directie P&O zich minder star moeten vasthouden aan de 

standaardregels, -procedures, -instrumenten, -systemen, -strategieën en dergelijke en zich 

proactiever moeten opstellen. Deze verbeterpunten worden door een aantal respondenten 

ook genoemd als oorzaken van de slechte afstemming van de dienstverlening op hun 

wensen en behoeften. De respondenten zijn van mening dat de medewerkers van de 

directie P&O nog teveel de nadruk leggen op de regels, procedures en dergelijke en zich 

hierop ‘blindstaren’. Er kan slechts met moeite en soms helemaal niet afgeweken worden 

van de standaardregels, -procedures en -middelen. Het lijkt volgens een aantal 

respondenten alsof het volgen van de standaardregels, -procedures, -instrumenten en 

dergelijke belangrijker wordt gevonden dan het vinden van de juiste oplossingen. De 

medewerkers van de directie P&O moeten volgens deze respondenten actiever nieuwe en 

belangrijke trends signaleren en daarop anticiperen om mogelijke problemen voor te zijn. 

Dit betekent volgens hen ook dat de medewerkers soms moeten afwijken van de 

standaardregels, -procedures, -instrumenten en dergelijke. Een aantal respondenten 

verwoordt dit als volgt:  

 

‘Proactiviteit en strategisch denken! We zijn goed in het runnen van (soms sterk verouderde) 

processen. Maar de meer tactisch strategische zaken als naderende arbeidsmarktproblematiek, 

motiveren van teams, ondersteuningstools voor werving en selectie komt moeilijk van de grond.’ 
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‘Wervingsstrategie is op geen enkele wijze ondersteunend in die gevallen waarin het moeizaam is 

reacties op vacatures te krijgen. De bijdrage van werving is beneden alle peil, maar mogelijkheden om 

af te wijken van de standaard strategie zijn er niet. Soms is het goed om "buiten" het systeem te 

kijken.’ 

 

‘De systemen zijn en blijven wel leidend. Er is niet altijd snel een oplossing 

voor handen.’ 

 

Eén van de respondenten geeft zelfs aan serieuze stappen te ondernemen, omdat de slechte 

proactieve houding van de medewerkers van de directie P&O er steeds toe leidt dat niet 

wordt voorzien in zijn/haar vraag. Volgens deze respondent zijn andere klanten van de 

directie P&O hem/haar al voorgegaan. 

 

‘De werkwinkel van directie P&O is absoluut niet pro-actief. Het lijkt er op alsof ze in hun winkeltje 

blijven wachten tot evt. kandidaten zich aanbieden en dat ze zelf niet actief zoeken. Ze kunnen ons 

telkens weer niet de uitzendkrachten bieden die we nodig hebben terwijl we toch gewoon 

secretaresses zoeken en typisten en geen bijzondere zeldzame functionarissen. We denken er ernstig 

over om gewoon naar een uitzendbureau in de stad te gaan en zelf actie te ondernemen want op deze 

manier krijgen we nooit de uitzendkrachten die we nodig hebben. Van andere leidinggevenden hebben 

we al gehoord dat ze het ook zo doen en dan wel binnen een paar dagen de mensen vinden die ze 

nodig hebben terwijl de werkwinkel daartoe maar niet in staat is.’ 

 

Uit de verbeterpunten die door de respondenten zijn genoemd blijkt ook dat de directie P&O 

zich meer moet profileren naar de klanten toe. De respondenten geven aan dat het nu vaak 

onduidelijk is wat de directie P&O wel en niet kan bieden en bij wie ze daar precies voor 

moeten zijn. Hierdoor kunnen ze soms ook geen realistische of haalbare verwachtingen 

vormen ten aanzien van de dienstverlening van de directie P&O. 

 

De resultaten die in deze paragraaf zijn beschreven wijzen erop dat de respondenten over 

het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening van de directie P&O en de 

betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers 

van de directie P&O. De meeste respondenten zijn van mening dat de medewerkers van de 

directie P&O hun afspraken nakomen, accuraat en consistent zijn in de dienstverlening. Ook 

is het overgrote deel van de respondenten positief over de bereidheid en beschikbaarheid 

van de medewerkers om de diensten snel te verlenen en de kennis en vriendelijkheid van 

de medewerkers. De individuele aandacht die de medewerkers geven aan de klanten en de 

afstemming van de dienstverlening op de wensen en behoeften van de klanten wordt ook 

goed beoordeeld door de meeste klanten. Hoewel het merendeel van de klanten tevreden is 

over de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de 

medewerkers, geeft een klein deel van de respondenten aan dat de dienstverlening van de 



 58 

directie P&O op een aantal punten, die cruciaal zijn voor de kwaliteit en vraaggerichtheid 

van de directie P&O, verbeterd dient te worden. Er worden, in vergelijking met de 

betrouwbaarheid, responsiviteit en zekerheid van de medewerkers van de directie P&O, 

vooral verbeteringen genoemd die betrekking hebben op het inlevingsvermogen van de 

medewerkers van de directie P&O.  

De directie P&O blijkt nog onvoldoende maatwerk te leveren aan de klanten. Eén op 

de zes respondenten (16%) geeft aan dat de medewerkers van de directie P&O niet goed op 

de hoogte zijn van de wensen, behoeften en werksituatie van de klanten en dat de 

dienstverlening van de directie P&O niet goed aansluit bij hun wensen en behoeften. Dit 

deel van de respondenten dat aangeeft ontevreden te zijn over deze aspecten van de 

dienstverlening hebben allemaal een leidinggevende functie. Decentrale P&O’ers zijn wel 

tevreden over deze aspecten van de dienstverlening. Hoewel een minderheid van de 

respondenten met een leidinggevende functie aangeeft niet tevreden te zijn over de 

afstemming van de dienstverlening op hun wensen en behoeften, wordt dit deel door de 

directie P&O gezien als een te hoog aantal. De klanten van de directie P&O hebben namelijk 

in het klanttevredenheidsonderzoek uit 2001, 2003 en 2005 aangegeven dat de 

dienstverlening van de directie P&O slecht aansluit bij hun wensen en behoeften. De directie 

P&O heeft naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten sinds 2001 verschillende 

maatregelen genomen om de dienstverlening van de directie P&O beter af te stemmen op 

de wensen en behoeften van de klanten. Uit de resultaten die in deze paragraaf zijn 

beschreven blijkt dit echter nog steeds onvoldoende het geval te zijn.  

Daarnaast geeft een zesde deel van de respondenten aan niet betrokken te worden 

bij de dienstverlening van de directie P&O. Deze mening wordt gedeeld door zowel de 

leidinggevenden als de decentrale P&O’ers. Er vindt dus nog onvoldoende samenwerking 

plaats tussen de klanten en de medewerkers van de directie P&O. De medewerkers van de 

directie P&O maken nog onvoldoende gebruik van de kennis en ervaringen van de klanten. 

Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot een teleurstelling bij de klanten.  

De medewerkers van de directie P&O blijken zich tevens niet flexibel genoeg op te 

stellen naar de klanten toe, doordat ze zich te sterk vasthouden aan de geldende 

standaardregels, -procedures, -instrumenten en dergelijke. Ook geven de respondenten aan 

dat het dienstenaanbod van de directie P&O nog te onduidelijk is, waardoor ze soms geen 

haalbare verwachtingen kunnen koesteren ten aanzien van de dienstverlening van directie 

P&O.  

Verder geeft één op de negen respondenten (11%) aan niet tevreden te zijn over de 

snelheid en consistentie van de dienstverlening en de beschikbaarheid van de medewerkers 

van de directie P&O. Dit deel van de respondenten bestaat bijna alleen uit leidinggevenden. 

De deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de directie P&O wordt 

slechts door 6,6% van de respondenten slecht gewaardeerd. De respondenten die de 
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deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de directie P&O slecht beoordelen 

hebben allen een leidinggevende functie. Decentrale P&O’ers zijn wel positief over de 

deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de directie P&O. De verbetering 

van de deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de directie P&O wordt ook 

in de open vragen herhaaldelijk genoemd door de respondenten. Deze respondenten geven 

aan dat de deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de directie P&O 

wisselend zijn. Niet alle medewerkers van de directie P&O blijken over de gewenste kennis 

en vaardigheden te beschikken. Het aantal respondenten met een leidinggevende functie 

dat de kennis en deskundigheid van de medewerkers van de directie P&O slecht beoordeelt, 

wordt als een klein, maar belangrijk deel van de respondenten beschouwd door de directie 

P&O. De reden hiervoor is dat de directie P&O als een kennis- en expertisecentrum fungeert 

op het gebied van HRM en de deskundigheid en vaardigheden van dienstverleners een 

belangrijke voorwaarde vormen voor de kwaliteit en vraaggerichtheid van de directie P&O.  

 

5.2 Vergelijking van klantengroepen 

In de vorige paragraaf is aan bod gekomen dat de directie P&O van het UMC Utrecht een 

onderscheid maakt tussen twee klantengroepen: leidinggevenden en decentrale P&O’ers. 

Tevens is gebleken dat de dienstverlening van de directie P&O vooral volgens de 

leidinggevenden op een aantal punten verbeterd dient te worden. In deze paragraaf wordt 

met de Independent-Samples T Test onderzocht of decentrale P&O’ers de betrouwbaarheid, 

responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie 

P&O significant positiever beoordelen dan de leidinggevenden. Tevens wordt onderzocht of 

de decentrale P&O’ers een hoger rapportcijfer toekennen aan de dienstverlening van de 

directie P&O dan de leidinggevenden.  

In tabel 5.2 zijn de gemiddelde scores weergegeven van decentrale P&O’ers en 

leidinggevenden met betrekking tot de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O. Daarnaast is in deze tabel het 

gemiddelde rapportcijfer opgenomen dat door de decentrale P&O’ers en de leidinggevenden 

is toegekend aan de dienstverlening van de directie P&O.  

 

Tabel 5.2: Beoordeling van de dienstverlening van de directie P&O door decentrale P&O’ers 
en leidinggevenden, uitgedrukt in gemiddelden, standaarddeviatie en T-waarde 

 
Decentrale P&O’ers (n=21) 

Gemiddelden (standaarddeviatie) 

Leidinggevenden (n=166) 

Gemiddelden (standaarddeviatie) 

 

T-waarde 

Betrouwbaarheid medewerkers 

directie P&O (schaal: 1-4) 
        3,2***            (0,3)          3,1***             (0,4) 1,78* 

Responsiviteit medewerkers 

directie P&O (schaal: 1-4) 
        3,2***            (0,3)         3,0***             (0,4) 2,28* 

Zekerheid medewerkers directie 

P&O (schaal: 1-4) 
        3,3***            (0,3)         3,1***             (0,3) 1,80* 
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Inlevingsvermogen medewerkers 

directie P&O (schaal: 1-4) 
        3,1***            (0,4)         2,9***             (0,4) 1,69* 

Rapportcijfer voor 

dienstverlening directie P&O 

(schaal: 1-10) 

        7,5****          (0,4)         6,9****           (0,9) 2,46** 

*       = T-waarde bij ‘gelijke spreiding’: standaarddeviatie van leidinggevenden is kleiner dan 1,4  x standaarddeviatie van   
            decentrale P&O’ers 
**     = T-waarde bij ‘ongelijke spreiding’: standaarddeviatie van leidinggevenden is groter dan 1,4  x standaarddeviatie van   
            decentrale P&O’ers 
***   = Significant verschil tussen decentrale P&O’ers en leidinggevenden op 0,05-niveau 
**** = Significant verschil tussen decentrale P&O’ers en leidinggevenden op 0,01-niveau 

 

Uit tabel 5.2 is af te lezen dat er significante verschillen bestaan tussen decentrale P&O’ers 

en leidinggevenden in de gemiddelde scores ten aanzien van de betrouwbaarheid, 

responsiviteit, zekerheid, het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O 

en het rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O. De decentrale P&O’ers 

vinden de medewerkers van de directie P&O significant betrouwbaarder dan de 

leidinggevenden (T(185)=1,78, p=0,039). Ook de responsiviteit van de medewerkers van 

de directie P&O wordt door de decentrale P&O’ers significant beter beoordeeld dan de 

leidinggevenden (T(185)=2,28, p=0,012). Dit geldt eveneens voor de zekerheid van de 

medewerkers van de directie P&O (T(183)=1,80, p=0,037) en het inlevingsvermogen van 

de medewerkers van de directie P&O (T(185)=1,69, p=0,047). Tot slot blijkt dat de 

decentrale P&O’ers tevens een hoger rapportcijfer geven aan de dienstverlening van de 

directie P&O dan de leidinggevenden (T(185)=2,46, p=0,008).   

 De dienstverlening van de directie P&O sluit dus beter aan bij de wensen en 

verwachtingen van de decentrale P&O’ers dan bij de wensen en verwachtingen van de 

leidinggevenden. De decentrale P&O’ers  beoordelen de vraaggerichtheid en kwaliteit van de 

directie P&O beter dan de leidinggevenden, zij geven aan meer tevreden te zijn over de 

dienstverlening van de directie P&O dan de leidinggevenden. Decentrale P&O’ers vinden, in 

vergelijking met de leidinggevenden, dat de medewerkers van de directie P&O accurater en 

consistenter werken. Ook zijn de decentrale P&O’ers positiever over de bereikbaarheid en 

beschikbaarheid van de medewerkers van de directie P&O en de snelheid waarin ze de 

diensten verlenen. De deskundigheid en de vriendelijkheid van de medewerkers wordt 

tevens door de decentrale P&O’ers hoger gewaardeerd dan door de leidinggevenden. 

Daarnaast hebben de decentrale P&O’ers, ten opzichte van de leidinggevenden, meer 

vertrouwen in de medewerkers van de directie P&O. De decentrale P&O’ers zijn eveneens 

positiever over de individuele aandacht die ze krijgen van de medewerkers van de directie 

P&O en de afstemming van de dienstverlening op hun wensen, behoeften en werksituatie.  

 

5.3 Vergelijking van organisatieonderdelen 

In deze paragraaf wordt onderzocht of de klanten uit de verschillende organisatieonderdelen 

(divisies en directies) de dienstverlening van de directie P&O verschillend beoordelen. Het 
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UMC Utrecht bestaat uit veel verschillende organisatieonderdelen die ieder in hoge mate 

autonoom zijn, specialistisch werk verrichten en een eigen cultuur, structuur, werkwijze, 

personeelsbestand en stijl van leidinggeven hebben. Op basis van de vragenlijst zijn zestien 

verschillende organisatieonderdelen onderscheiden (zie bijlage tien).  

Met de One-Way ANOVA wordt geanalyseerd of de klanten uit de verschillende 

organisatieonderdelen de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O verschillend beoordelen. Ook 

wordt nagegaan of er een verschil bestaat tussen de klanten uit de verschillende 

organisatieonderdelen ten aanzien van het rapportcijfer dat ze toekennen aan de 

dienstverlening van de directie P&O.  

 De One-Way ANOVA laat geen significante verschillen zien tussen de klanten uit de 

verschillende organisatieonderdelen. De klanten uit de verschillende organisatieonderdelen 

blijken de betrouwbaarheid van de medewerkers van de directie P&O niet significant 

verschillend te beoordelen (F(15,165)=0,70, p=0,786). Dit geldt ook voor de responsiviteit 

van de medewerkers van de directie P&O (F(15,165)=0,98, p=0,479), de zekerheid van de 

medewerkers van de directie P&O (F(15,163)=0,74, p=0,741) en het inlevingsvermogen 

van de medewerkers van de directie P&O (F (15,165)=1,28, p=0,222). De klanten uit de 

verschillende organisatieonderdelen kennen tevens geen significant verschillend 

rapportcijfer toe aan de dienstverlening van de directie P&O (F(15,165)=1,05, p=0,405). 

 Dit betekent dat het voor de beoordeling van de kwaliteit en vraaggerichtheid van de 

directie P&O niet uitmaakt in welke organisatieonderdeel de klanten werkzaam zijn. De 

dienstverlening van de directie P&O sluit niet beter aan bij de wensen en verwachtingen van 

de klanten uit een bepaald organisatieonderdeel dan de klanten uit de andere 

organisatieonderdelen. De organisatieonderdelen van het UMC Utrecht zijn in hoge mate 

autonoom en hebben een eigen cultuur, structuur, werkwijze, personeelsbestand en stijl 

van leidinggeven. Hoewel de organisatieonderdelen op deze aspecten van elkaar verschillen, 

hebben ze geen invloed op de klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie 

P&O.  

 

5.4 De invloed van ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en 

‘inlevingsvermogen’ op het ‘rapportcijfer’  

Op basis van de literatuurstudie wordt verwacht dat de betrouwbaarheid, responsiviteit, 

zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O van invloed 

zijn op de algemene klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O.  

In deze paragraaf wordt met een meervoudig regressiemodel geanalyseerd in hoeverre en 

op welke wijze de algemene klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O 

gezamenlijk wordt beïnvloed en verklaard door de betrouwbaarheid, responsiviteit, 

zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O. Daarna 
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wordt weergegeven hoe sterk de afzonderlijke invloed is van de betrouwbaarheid, 

responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers op de algemene 

klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O. In het meervoudige 

regressiemodel is het ‘rapportcijfer’ dat de klanten hebben gegeven aan de dienstverlening 

van de directie P&O de afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabelen zijn in dit model 

de ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en het ‘inlevingsvermogen’ van de 

medewerkers van de directie P&O.  

Voordat de meervoudige regressieanalyse wordt uitgevoerd, wordt eerst 

gecontroleerd of er geen sprake is van multicollineariteit. Multicollineariteit houdt in dat er 

een te sterke correlatie bestaat tussen de onafhankelijke variabelen die opgenomen zijn in 

het meervoudige regressiemodel. De onafhankelijke variabelen mogen alleen in het 

regressiemodel opgenomen worden wanneer de correlatiecoëfficiënt r niet hoger is dan 0,89 

(Nijdam, 2003:251). Op basis van de correlatiematrix (zie bijlage elf) kan geconcludeerd 

worden dat er een sterk positief lineair verband is tussen de variabelen (r > 0.387), maar 

dat er geen sprake is van multicollineariteit. De correlaties tussen de onafhankelijke 

variabelen, ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en ‘inlevingsvermogen’, zijn lager 

dan 0,89.  

 

De significantie en sterkte van de gezamenlijke directe invloed 

De betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de 

medewerkers van de directie P&O hebben een significante gezamenlijke invloed op het 

rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O (F(4,180)=35,80, p<0,001). 

Hieruit blijkt dat als de medewerkers van de directie P&O betrouwbaar en responsief zijn, 

zekerheid bieden aan de klanten en zich inleven in de klanten, dit resulteert in een goede 

beoordeling van de kwaliteit en vraaggerichtheid van de dienstverlening van de directie P&O 

door de klanten. Het toegekende rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O 

wordt sterk beïnvloed door de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O (R=0,67). In totaal wordt 44% 

van de variatie in het rapportcijfer dat is toegekend aan de dienstverlening van de directie 

P&O door de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de 

medewerkers van de directie P&O verklaard (R2=0,44) (zie tabel 1, bijlage twaalf). 

Ongeveer 56% van de variatie in het rapportcijfer moet dus anders worden verklaard. 

Mogelijk door andere factoren die niet zijn gemeten in dit onderzoek.  

 

De richting en significantie van de afzonderlijke directe invloed 

Hierboven is de gezamenlijke invloed beschreven van de betrouwbaarheid, responsiviteit, 

zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O op het 

rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O. De analyse van de afzonderlijke 
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directe invloed van de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen 

van de medewerkers van de directie P&O op het rapportcijfer voor de dienstverlening van 

de directie P&O toont echter aan dat niet alle onafhankelijke variabelen (evenveel) invloed 

hebben op het rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O (zie figuur 5.5).  

 
Figuur 5.5: Model ter verklaring van het rapportcijfer voor de dienstverlening van de 

directie P&O, uitgedrukt in beta-waarden 

        

     

 

 

          

 

                                  

   

   

 

 

 

 

 
 
* = Significant op 0,01-niveau 

 

In figuur 5.5 is te zien dat het inlevingsvermogen en de betrouwbaarheid van de 

medewerkers van de directie P&O, zoals verwacht, een significante positieve directe invloed 

hebben op het rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O. Dit betekent dat 

als de medewerkers van de directie P&O individuele aandacht en begrip hebben voor hun 

klanten en de dienstverlening afstemmen op de wensen en behoeften van de klanten, een 

goede beoordeling van de kwaliteit en vraaggerichtheid van de directie P&O het gevolg zal 

zijn. Ook wanneer de medewerkers van de directie P&O hun afspraken nakomen en de 

diensten juist en consistent verlenen zal dit zich onder de klanten uiten in een positief 

oordeel over de kwaliteit en vraaggerichtheid van de dienstverlening van de directie P&O.  

 Uit figuur 5.5 komt tevens naar voren dat het inlevingsvermogen van de 

medewerkers van de directie P&O de sterkste directe invloed heeft op het rapportcijfer voor 

de dienstverlening van de directie P&O, gevolgd door de betrouwbaarheid van de 

medewerkers van de directie P&O. De resultaten die in paragraaf 5.1 zijn beschreven geven 

aan dat de meeste verbeterpunten van de directie P&O betrekking hebben op het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O. Uit de resultaten die 

hierboven zijn beschreven kan afgeleid worden dat een verbetering van de genoemde 

punten in paragraaf 5.1 een hogere waardering van de dienstverlening van de directie P&O 

tot gevolg heeft.  

In tegenstelling tot wat verwacht werd, hebben de responsiviteit en zekerheid van de 

medewerkers van de directie P&O geen invloed op het rapportcijfer voor de dienstverlening 
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van de directie P&O (zie figuur 5.5). Dit houdt in dat de bereidheid en beschikbaarheid van 

de medewerkers van de directie P&O om de klanten te helpen, de snelheid waarmee de 

diensten worden verleend en de vriendelijkheid, deskundigheid en vaardigheden van de 

medewerkers niet zorgen voor een positieve waardering van de kwaliteit en 

vraaggerichtheid van de dienstverlening van de directie P&O. Dit werd echter wel 

verondersteld op basis van de literatuurstudie.  
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6 Conclusie en aanbevelingen 

 
Dit hoofdstuk beschrijft het antwoord op de volgende vraagstelling die centraal staat in dit 

onderzoek: In welke mate zijn de klanten van de directie P&O tevreden over de 

dienstverlening van de directie P&O, zijn er verschillen in tevredenheid tussen de 

verschillende klantengroepen en tussen de klanten uit de verschillende 

organisatieonderdelen, hoe kunnen mogelijke verschillen verklaard worden en welke 

aanbevelingen kunnen gedaan worden om de dienstverlening van de directie P&O te 

verbeteren? 

 

 

6.1 Conclusie 

De dienstverlening van de directie P&O van het UMC Utrecht richt zich met name op het 

ondersteunen en adviseren van decentrale P&O’ers en leidinggevenden. De directie P&O 

heeft zich als doel gesteld om de diensten klantgericht (vraaggericht) te verlenen, om onder 

meer de kwaliteit van haar dienstverlening te vergroten. Onderzocht is in welke mate hier 

sprake van is, dus in hoeverre de dienstverlening van de directie P&O aansluit bij de wensen 

en verwachtingen van haar klanten. Voor het empirisch onderzoek is gebruik gemaakt van 

het klanttevredenheidsmodel van Parasuraman e.a. (1988). In dit model wordt 

verondersteld dat klanten tevreden zijn over de dienstverlening wanneer deze aansluit bij 

hun wensen en verwachtingen. Tevens wordt ervan uitgegaan dat de klanttevredenheid in 

het bijzonder wordt beïnvloed door de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de dienstverleners. Deze factoren die Parasuraman e.a. (1988) 

onderscheiden in hun klanttevredenheidsmodel zijn in dit onderzoek aangevuld en mede 

geoperationaliseerd aan de hand van de literatuur over vraaggericht werken. De definitie 

van vraaggericht werken die in dit onderzoek wordt gehanteerd stelt drie hoofdkenmerken 

centraal: de dienstverlening moet aansluiten op de wensen en verwachtingen van de 

klanten, er dient sprake te zijn van een gezamenlijke inspanning van klanten en 

dienstverleners en de dienstverlening dient te voldoen aan de professionele standaarden 

(RVZ, 1998). Op basis van dit onderzoek kunnen echter geen uitspraken worden gedaan 

over de mate waarin de dienstverlening van de directie P&O voldoet aan de professionele 

standaarden. 

 

Het merendeel van de klanten van de directie P&O geeft aan dat de dienstverlening van de 

directie P&O over het algemeen goed aansluit bij hun wensen en verwachtingen. De meeste 

klanten zijn tevreden over de vraaggerichtheid en kwaliteit van de directie P&O. Dit heeft 

geresulteerd in een gemiddeld rapportcijfer van een zeven voor de dienstverlening van de 

directie P&O. Hiermee is echter het streefcijfer van 7,5 van de directie P&O niet bereikt. De 

betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers 
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van de directie P&O worden over het algemeen ook goed beoordeeld door de meerderheid 

van de klanten. Het overgrote deel van de klanten geeft aan dat de medewerkers van de 

directie P&O hun afspraken nakomen, accuraat werken en consistent zijn in de 

dienstverlening. De bereikbaarheid, beschikbaarheid en bereidheid van de medewerkers van 

de directie P&O om de klanten te helpen en de snelheid waarin de medewerkers de diensten 

verlenen, worden tevens goed beoordeeld door het merendeel van de klanten. Verder zijn 

de meeste klanten positief over de kennis, vaardigheden en vriendelijkheid van de 

medewerkers van de directie P&O en geeft het overgrote deel van de klanten aan 

vertrouwen te hebben in de dienstverlening. Daarnaast is een meerderheid van de klanten 

van mening dat de medewerkers van de directie P&O individuele aandacht en begrip voor 

hen hebben en de dienstverlening afstemmen op hun wensen, behoeften en werksituatie.  

De meeste klanten geven dus aan dat ze tevreden zijn over de dienstverlening van 

de directie P&O. Toch is nog een klein, maar belangrijk deel van de klanten ontevreden over 

een aantal aspecten van de dienstverlening van de directie P&O. De verbeteringen die 

volgens deze klanten doorgevoerd moeten worden door de directie P&O zijn vooral 

gerelateerd aan het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O. Het 

inlevingsvermogen van de medewerkers vormt een belangrijke voorwaarde voor de 

vraaggerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening van de directie P&O.  

De wensen, behoeften, perspectieven, competenties en de werkcontext van de 

klanten staan nog onvoldoende centraal in het dienstverleningsproces van de directie P&O. 

Eén op de zes klanten geeft aan dat de medewerkers van de directie P&O geen inzicht 

hebben in hun wensen, behoeften en werksituatie en dat de dienstverlening van de directie 

P&O niet is afgestemd op hun wensen en behoeften. De klanten die dit aangeven hebben 

bijna allemaal een leidinggevende functie.  

Daarnaast is er te weinig sprake van een gezamenlijke inspanning, samenwerking, 

interactie en afstemming tussen de medewerkers en de klanten van de directie P&O. Eén op 

de zes klanten geeft aan dat ze onvoldoende worden betrokken bij de dienstverlening van 

de directie P&O. Deze mening wordt gedeeld door beide klantengroepen van de directie 

P&O, zowel leidinggevenden als decentrale P&O’ers. De rol van de klanten is te beperkt in 

het dienstverleningsproces. De medewerkers van de directie P&O maken nog te weinig 

gebruik van de kennis, vaardigheden, perspectieven en ervaringen van de klanten. In de 

huidige complexe, diverse en geïndividualiseerde samenleving is het voor dienstverleners 

echter bijna onmogelijk om de wensen, behoeften en de sociale werkelijkheid van de 

klanten te kennen en de dienstverlening hierop af te stemmen als de klanten niet 

geraadpleegd en betrokken worden in het dienstverleningsproces (Coenen en Dekker, 

2000).  

Ook is het bij vraaggericht werken noodzakelijk dat de dienstverlening verschillend 

vormgegeven kan worden, afhankelijk van de wensen, behoeften, perspectieven, 
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competenties en de sociale context van de diverse klanten (Coenen-Hanegraaf e.a., 2000). 

De klanten geven echter aan dat de medewerkers van de directie P&O zich flexibeler 

moeten opstellen. Volgens deze klanten kunnen en of willen de medewerkers van de directie 

P&O nauwelijks afwijken van de geldende standaardregels, -procedures, –instrumenten en 

dergelijke. De wijze waarop de dienstverlening plaatsvindt, wordt daardoor nog te veel 

bepaald door de deskundigheden, doelen, regels, procedures en instrumenten van de 

directie P&O.  

De klanten zijn tevens van mening dat het nog te vaak onduidelijk is wat de directie 

P&O wel en niet kan bieden aan diensten. Hierdoor zijn de klanten niet goed in staat om 

realistische en haalbare wensen en verwachtingen te vormen ten aanzien van de 

dienstverlening van de directie P&O. Het is belangrijk dat de directie P&O bij de klanten 

verwachtingen wekt waar ze aan kan voldoen. De directie P&O dient de klanten juist en 

duidelijk te informeren over de diensten die de directie P&O wel en niet kan aanbieden en 

de handelingsruimte die de medewerkers van de directie P&O daarbij hebben. Wanneer bij 

de klanten onjuiste verwachtingen worden geschapen, waar de directie P&O niet aan kan 

voldoen, zal dit resulteren in klantontevredenheid en daarmee in een slechte beoordeling 

van de vraaggerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening van de directie P&O 

(Parasuraman e.a., 1985).  

Om de dienstverlening af te kunnen stemmen op de wensen en behoeften van de 

klanten dienen professionals tevens de wensen en behoeften van klanten goed te signaleren 

en hier vlot antwoord op te geven aan de klanten (Leenders, 2004). Maar dit blijkt nog niet 

voldoende het geval te zijn binnen de directie P&O. Eén op de negen klanten, die bijna 

allemaal een leidinggevende functie vervullen, is niet tevreden over de snelheid en 

consistentie van de dienstverlening en de beschikbaarheid van de medewerkers van de 

directie P&O. De geringe beschikbaarheid van de medewerkers van de directie P&O komt 

niet ten goede aan de snelheid waarin de diensten worden verleend.  

Een kleine groep klanten (6,6%) geeft ook aan dat de deskundigheid en 

vaardigheden van de medewerkers van de directie P&O verbeterd moeten worden. Deze 

klanten geven aan de deskundigheid en vaardigheden van de medewerkers van de directie 

P&O wisselend is, doordat niet alle medewerkers van de directie P&O de benodigde kennis 

en vaardigheden bezitten. Deze kleine groep klanten (6,6%) wordt wel van belang geacht 

door de directie P&O. Dit komt doordat de directie P&O een kennis- en expertisecentrum is 

op het gebied van HRM en van alle medewerkers verwacht dat ze over de benodigde kennis 

en vaardigheden beschikken. Wanneer de medewerkers van de directie P&O niet beschikken 

over de benodigde kennis en vaardigheden is het voor hen ook niet goed mogelijk om 

inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en werksituatie van de klanten en de 

dienstverlening hierop af te stemmen (Coenen en Dekker, 2000; Leenders, 2004). Het 

wisselende kennis- en vaardighedenniveau van de medewerkers zorgt er mogelijk ook voor 
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dat de dienstverlening van de directie P&O niet consistent genoeg is en niet snel genoeg 

plaatsvindt.  

Naar aanleiding van de bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de 

directie P&O nog te veel aanbodgericht en te weinig vraaggericht werkt.  

 

De tevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O is niet gelijk onder de twee 

klantengroepen van de directie P&O. Decentrale P&O’ers zijn positiever over de 

dienstverlening van de directie P&O dan de leidinggevenden. De verbeterpunten van de 

dienstverlening van de directie P&O worden ook voornamelijk benoemd door de 

leidinggevenden (zie hierboven). Hieruit kan afgeleid worden dat de decentrale P&O’ers de 

kwaliteit en vraaggerichtheid van de directie P&O beter vinden dan de leidinggevenden. 

Kennelijk sluit de dienstverlening van de directie P&O beter aan bij de wensen en 

verwachtingen van de decentrale P&O’ers dan bij de wensen en verwachtingen van de 

leidinggevenden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat decentrale P&O’ers dichter bij de 

medewerkers van de directie P&O staan dan de leidinggevenden. Tot 2001 hebben 

decentrale P&O’ers zelf ook deel uitgemaakt van de directie P&O. Hierdoor kunnen ze, in 

vergelijking met de leidinggevenden, een betere relatie hebben met de medewerkers van de 

directie P&O en een beter beeld hebben van wat ze mogen en kunnen verwachten van de 

directie P&O.  

Tussen de klanten uit de verschillende organisatieonderdelen bestaan geen 

verschillen in hun tevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O. De 

dienstverlening van de directie P&O wordt door de klanten uit de diverse 

organisatieonderdelen niet verschillend beoordeeld. De organisatieonderdelen van het UMC 

Utrecht zijn in hoge mate autonoom en verschillen in cultuur, werkwijze, stijl van 

leidinggevenden en de aard van het personeelsbestand. Deze verschillen tussen de 

organisatieonderdelen lijken echter geen invloed te hebben op het oordeel van de klanten 

over de kwaliteit en vraaggerichtheid van de dienstverlening van de directie P&O.  

 

De algemene klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O wordt voor 

ruim veertig procent verklaard door de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het 

inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O. Ruim vijftig procent van de 

variatie in klanttevredenheid moet anders worden verklaard. Mogelijk door andere factoren 

die niet zijn gemeten in dit onderzoek.  

Het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O heeft de sterkste 

positieve invloed op de klanttevredenheid, gevolgd door de betrouwbaarheid van de 

medewerkers van de directie P&O. Dit betekent dat als de medewerkers van de directie P&O 

individuele aandacht en begrip hebben voor hun klanten en de dienstverlening afstemmen 

op de wensen, behoeften en werksituatie van de klanten, een goede beoordeling van de 
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dienstverlening het gevolg zal zijn. De kwaliteit en vraaggerichtheid van de directie P&O 

worden dan goed gewaardeerd. Dit geldt ook voor de betrouwbaarheid van de medewerkers 

van de directie P&O. Wanneer de medewerkers van de directie P&O hun afspraken nakomen 

en de diensten accuraat, juist en consistent verlenen resulteert dit in een positieve 

waardering van de dienstverlening en daarmee in een positieve beoordeling van de kwaliteit 

en vraaggerichtheid van de directie P&O.  

De responsiviteit en zekerheid van de medewerkers van de directie P&O hebben 

echter geen invloed op de waardering van de dienstverlening van de directie P&O. Uit de 

meervoudige regressieanalyse komt naar voren dat de bereidheid en beschikbaarheid van 

de medewerkers om diensten snel te verlenen geen invloed hebben op de beoordeling van 

de dienstverlening van de directie P&O. Hetzelfde geldt ook voor de kennis, vaardigheden 

en vriendelijkheid van de medewerkers van de directie P&O en hun vermogen om 

vertrouwen te genereren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de responsiviteit en 

zekerheid van de medewerkers van de directie P&O door de klanten als 

vanzelfsprekendheden worden beschouwd. Deze uitkomsten komen niet overeen met de 

theorie van Parasuraman e.a. (1988). Hierin wordt aangegeven dat de responsiviteit en 

zekerheid van dienstverleners de klanttevredenheid positief beïnvloeden, ongeacht de aard 

van de dienstverlening.  

 

Gezien het belang van het inlevingsvermogen en de betrouwbaarheid van de medewerkers 

van de directie P&O voor de klanttevredenheid is het van belang dat de medewerkers van 

de directie P&O hierover beschikken en werken aan de beschreven verbeterpunten ten 

aanzien hiervan. Het is hierdoor mogelijk om de dienstverlening van de directie P&O, 

conform de doelstelling om klantgericht te werken, nog beter af te stemmen op de wensen 

en verwachtingen van de klanten, waardoor het streefcijfer van 7,5 voor de dienstverlening 

van de directie P&O bereikt kan worden.  

De directie P&O dient zich echter kritisch af te vragen in hoeverre een verdere 

verbetering van de vraaggerichtheid van de dienstverlening te realiseren is binnen de 

huidige organisatiecontext. Dat het lastig is de vraaggerichtheid van de directie P&O verder 

te verbeteren blijkt onder meer uit het feit dat een belangrijk deel van de klanten sinds 

2001 de afstemming van de dienstverlening van de directie P&O op hen wensen en 

behoeften als verbeterpunt noemt.  

De typering van het UMC Utrecht en de directie P&O als een professionele 

dienstverlener vormt mogelijk een belemmering voor de verbetering van de 

vraaggerichtheid en kwaliteit van de directie P&O. Professionele dienstverleners hechten 

over het algemeen veel waarde aan hun professionele standaarden en verlenen diensten 

vooral op basis van hun eigen professionele standaarden, kennis en vaardigheden. De 

autonomie van de medewerkers in zorginstellingen is in de afgelopen jaren echter 
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verminderd. Toch is bij de medewerkers van de directie P&O nog te constateren dat ze 

ervan uitgaan dat zij beschikken over kennis en vaardigheden ten aanzien van HRM waar 

hun klanten niet of in mindere mate over beschikken. Dit kan ertoe leiden dat de klanten 

onvoldoende worden betrokken bij de dienstverlening van de directie P&O, waardoor de 

dienstverlening ook moeilijk afgestemd kan worden op de wensen en verwachtingen van de 

klanten.   

Hiervoor is aangegeven dat het UMC Utrecht en de directie P&O het best getypeerd 

kunnen worden als professionele dienstverleners. Binnen de organisatie zijn echter ook 

kenmerken zichtbaar die inherent zijn aan bureaucratieën en die belangrijke belemmeringen 

vormen voor vraaggericht werken. De nadruk die tegenwoordig wordt gelegd op de 

transparantie en accountability van zorginstellingen kan gezien worden als een belangrijke 

oorzaak hiervoor (Trappenburg, 2006). De medewerkers van zorginstellingen worden 

hierdoor gedwongen om te voldoen aan bureaucratische standaarden en standaarden van 

managers (Duyvendak e.a., 2006). De mening, van de klanten van de directie P&O, dat de 

medewerkers van de directie P&O bij het verlenen van diensten nauwelijks kunnen en willen 

afwijken van gestandaardiseerde regels, procedures, instrumenten en dergelijke, wijst hier 

ook op. Volgens Beukema en Van de Vlist (2002:49) zijn dienstverleners echter alleen in 

staat om vraaggericht te werken als de organisatie ook vraaggericht met de dienstverleners 

omgaat. Dit betekent onder meer dat uitgegaan dient te worden van de kennis en 

vaardigheden van dienstverleners en dat dienstverleners de ruimte krijgen om zelf invulling 

te geven aan hen dienstverlening. Dit heeft voor de inrichting van een organisatie tot gevolg 

dat niet alle activiteiten en handelingen van dienstverleners (van bovenaf, op centraal 

beleidsniveau) gestandaardiseerd moeten worden in regels, procedures en dergelijke. 

Dienstverleners moeten daarnaast de ruimte krijgen om in bepaalde situaties af te wijken 

van sommige regels, procedures, instrumenten en dergelijke. Dienstverleners zijn als 

gevolg hiervan in staat om zich flexibel op te stellen, zodat ze maatwerk kunnen leveren 

aan de diverse klanten die verschillende wensen en verwachtingen kunnen hebben.  

De doelstelling om vraaggericht te werken brengt door de bureaucratie binnen de 

organisatie een spanningsveld met zich mee voor de medewerkers. Dit spanningsveld is ook 

te zien binnen de directie P&O. De medewerkers van de directie P&O hebben te maken met 

een dilemma waarin ze moeten besluiten in hoeverre ze moeten instemmen met de 

klantenwensen en in hoeverre ze de geldende regels, procedures en dergelijke in acht 

moeten nemen. In de praktijk van de medewerkers van de directie P&O komt het voor dat 

de klanten iets verlangen van de medewerkers wat niet in overeenstemming is met de 

geldende standaarden, regels, procedures en dergelijke van de directie P&O. De 

medewerkers van de directie P&O behoren in deze gevallen de geldende regels, procedures 

en instrumenten te hanteren. Dit zorgt er echter voor dat niet wordt voorzien in de wensen 
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van de klanten wat leidt tot minder klanttevredenheid over de dienstverlening van de 

directie P&O.  

Tot slot is het, in het verlengde van het voorgaande, van belang op te merken dat de 

vraaggerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening van de directie P&O, ook in dit 

onderzoek, enkel vanuit het perspectief van de klanten wordt gemeten. Dit verschaft echter 

een eenzijdig beeld van de vraaggerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening van de 

directie P&O (zie paragraaf 3.3.1). Er wordt namelijk geen aandacht besteed aan de mate 

waarin de dienstverlening voldoet aan de (professionele) standaarden van de directie P&O. 

Hierdoor wordt alleen een beperkte definitie van vraaggerichtheid en kwaliteit van de 

dienstverlening van de directie P&O gemeten. Het beschreven spanningsveld tussen het 

voldoen aan de wensen en verwachtingen van de klanten en het voldoen aan de 

(professionele) standaarden van de directie P&O wordt hierdoor ook buiten beschouwing 

gelaten in de klanttevredenheidsonderzoeken van de directie P&O.   

 

6.2 Aanbevelingen 

In de vorige paragraaf is beschreven dat er een aantal verbeteringen doorgevoerd dient te 

worden binnen de directie P&O om meer vraaggericht te werken en de kwaliteit van de 

dienstverlening te vergroten, vanuit het oogpunt van de klanten van de directie P&O. In 

deze paragraaf wordt hier een aantal aanbevelingen voor gedaan.  

 

Om de kwaliteit en vraaggerichtheid van de directie P&O te verbeteren is het aan te bevelen 

binnen de directie P&O open te communiceren over de invulling die ze willen geven aan de 

vraaggerichtheid en de mogelijkheden die hiervoor bestaan binnen de huidige 

(organisatie)context. Hierbij dient ook de flexibiliteit en handelingsruimte van medewerkers 

besproken te worden en de gevolgen daarvan voor de mogelijkheden om vraaggericht te 

werken. Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en debatten hierover binnen de 

teamoverleggen van de directie P&O kunnen hier een belangrijke rol in vervullen.  

Daarnaast is het aan te raden dat de medewerkers van de directie P&O duidelijk met 

klanten communiceren over de handelingsruimte die ze hebben en de reden hiervoor. Onder 

de klanten heerst nog te veel onduidelijkheid over wat de directie P&O wel en niet kan 

bieden aan de klanten. Om het voor de klanten mogelijk te maken realistische 

verwachtingen te vormen ten aanzien van de dienstverlening van de directie P&O is het 

belangrijk de informatie over de diensten die de directie P&O wel en niet kan leveren onder 

meer duidelijk op de Scoop-site (intranet) van de directie P&O te zetten. De meeste klanten 

raadplegen momenteel eerst de Scoop-site voordat ze daadwerkelijk contact opnemen met 

de directie P&O. Wanneer helder wordt gecommuniceerd over de (on)mogelijkheden van de 

directie P&O kunnen klanten ook een betere afweging maken over de wensen en 
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verwachtingen die ze kunnen koesteren ten aanzien van de dienstverlening van de directie 

P&O. 

Bovendien verdient het aanbeveling de klanten meer te betrekken bij de 

dienstverlening van de directie P&O. De medewerkers van de directie P&O dienen zich nog 

meer open te stellen voor de kennis, vaardigheden, ervaringen en perspectieven van de 

klanten en deze mee te nemen in de uitvoering van de dienstverlening (voor zover het 

beleid van de directie P&O dit toelaat). Daarnaast is het ook van belang dat de wensen en 

ideeën die de klanten aandragen door de medewerkers meegenomen worden naar 

teamoverleggen. Het is hierdoor mogelijk dat er op hoger niveau, door het management 

van de directie P&O, rekening mee gehouden kan worden bij de formulering van een nieuwe 

strategie en beleid voor de directie P&O.  

Tot slot is het aan te bevelen de deskundigheid en vaardigheden van de 

medewerkers van de directie P&O te bevorderen. De medewerkers van de directie P&O 

blijken nog niet allemaal te beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden. Het is 

allereerst belangrijk om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van de 

medewerkers van de directie P&O. Hier dient vervolgens open en eerlijk over 

gecommuniceerd te worden binnen de directie P&O. Op deze wijze kunnen de medewerkers 

beter inzicht krijgen op welke vlakken ze zich verder moeten ontwikkelen en bijscholen. Het 

is daarom raadzaam om de bevordering van de deskundigheid en vaardigheden 

medewerkers standaard op te nemen in functioneringsgesprekken. Bovendien weten de 

medewerkers dan wat ze aan elkaar hebben. Klantvragen kunnen hierdoor beter 

beantwoord worden doordat de medewerkers van elkaar weten wie waar het meest 

deskundig en vaardig in is.  
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7 Discussie 

 

In dit hoofdstuk worden de beperkingen van dit onderzoek beschreven en worden 

suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.  

 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de factoren die volgens Parasuraman e.a. (1988) 

van invloed zijn op de klanttevredenheid. De factoren van Parasuramen e.a. (1988) bleken 

inderdaad een belangrijke effect te hebben op de klanttevredenheid over de dienstverlening 

van de directie P&O, maar vormden geen volledige verklaring hiervoor. Meer dan de helft 

van de variatie in de algemene klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie 

P&O blijkt mogelijk door andere factoren beïnvloed te worden. In een vervolgonderzoek 

dient hier rekening mee gehouden te worden. Het is aan te bevelen dit verder te 

onderzoeken middels diepte-interviews, omdat klanten dan zelf factoren kunnen benoemen 

die een rol spelen bij hun oordeel over de kwaliteit en vraaggerichtheid van de directie P&O.  

 Bovendien stellen Parasuraman e.a. (1988) dat de betrouwbaarheid, responsiviteit, 

zekerheid en het inlevingsvermogen van dienstverleners van invloed zijn op de 

klanttevredenheid over de dienstverlening, ongeacht het type dienstverlening. Uit dit 

onderzoek komt echter naar voren dat de responsiviteit en zekerheid van de medewerkers 

van de directie P&O geen directe invloed hebben op de algemene klanttevredenheid over de 

dienstverlening van de directie P&O. Het is raadzaam om door middel van diepte-interviews 

onder de klanten te achterhalen waarom deze factoren niet van belang zijn voor hun 

klanttevredenheid over de dienstverlening van de directie P&O.  

Wat betreft een mogelijk vervolgonderzoek is het ook aan te bevelen een kwalitatief 

onderzoek te houden onder de klanten van de directie P&O als aanvulling op dit onderzoek. 

Uit alle klanttevredenheidsonderzoeken van de directie P&O tot nu toe blijkt dat de 

dienstverlening van de directie P&O beter zou kunnen aansluiten bij de wensen en 

behoeften van de klanten. Om te kunnen achterhalen wat de exacte oorzaken hiervan zijn, 

is het aan te raden diepte-interviews te houden met de klanten van de directie P&O.  

Tevens moet opgemerkt worden dat in dit onderzoek de vraaggerichtheid en kwaliteit 

van de directie P&O enkel vanuit het perspectief van de klanten is onderzocht. Bij 

vraaggerichtheid gaat het echter om een gezamenlijke inspanning van de klanten en de 

medewerkers van de directie P&O die moet resulteren in een goede afstemming van de 

dienstverlening op de wensen en behoeften van de klanten binnen de grenzen van de 

professionele standaarden van de directie P&O. Ook wanneer gesproken wordt over kwaliteit 

van dienstverlening dient voor een volledig beeld onderzocht te worden in hoeverre de 

dienstverlening aansluit bij de klantenwensen en in hoeverre de dienstverlening voldoet aan 

de (professionele) standaarden. In dit onderzoek en de voorgaande 

klanttevredenheidsonderzoeken van de directie P&O is de mate waarin de dienstverlening 
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voldoet aan de (professionele) standaarden van de directie P&O buiten beschouwing 

gelaten. Om een completer beeld te krijgen van de kwaliteit en vraaggerichtheid van de 

directie P&O is het daarom van belang ook inzicht te krijgen in het perspectief van de 

medewerkers van de directie P&O. Het verdient daarom aanbeveling in het vervolg tevens 

een onderzoek te houden onder de medewerkers van de directie P&O.  

Daarnaast kunnen op basis van dit onderzoek geen uitspraken worden gedaan over 

de representativiteit van dit onderzoek. Hierdoor is het, ondanks het responspercentage, 

lastig om te concluderen in hoeverre de onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen 

worden naar de hele onderzoekspopulatie. Het is aan te bevelen binnen de directie P&O in 

het vervolg een klantenlijst bij te houden van de decentrale P&O’ers en leidinggevenden die 

gebruik maken van de dienstverlening van de directie P&O. Momenteel gebeurt dit al in 

beperkte mate door een aantal teams van de directie P&O.  

 Verder is het niet goed mogelijk om deze onderzoeksresultaten te vergelijken met de 

resultaten uit de voorgaande klanttevredenheidsonderzoeken van de directie P&O uit 2001, 

2003 en 2005. De opzet van dit onderzoek verschilt aanzienlijk van de onderzoeksopzetten 

uit 2001, 2003 en 2005. Hierdoor kunnen er geen uitspraken gedaan worden over mogelijke 

verbeteringen of verslechteringen van de dienstverlening van de directie P&O tot nu toe. 

Het is om deze reden raadzaam bij een kwantitatief vervolgonderzoek gebruik te maken van 

eenzelfde onderzoeksopzet. 

 

Ter afsluiting van dit rapport wil ik naar aanleiding van mijn onderzoek nog een 

discussiepunt naar voren brengen, in de vorm van de volgende vraag: In hoeverre is het 

mogelijk om in een organisatie, waarin veel gestandaardiseerde regels, procedures, 

instrumenten en dergelijke gehanteerd worden, vraaggericht te werken? 

Uit de literatuurstudie (zie hoofdstuk drie) blijkt dat vraaggericht werken belangrijke 

voorwaarden stelt aan het gedrag en de houding van dienstverleners en klanten en aan de 

inrichting van de organisatie. Naar aanleiding van mijn onderzoek denk ik dat vooral de 

inrichting van de organisatie er momenteel voor zorgt dat de directie P&O nog niet 

voldoende vraaggericht werkt volgens de klanten.  

De bureaucratie binnen organisaties heeft tot gevolg dat zowel de handelingsruimte 

van dienstverleners als de betrokkenheid en keuzevrijheid van klanten wordt verminderd. 

Dienstverleners zijn door de vele gestandaardiseerde regels, procedures en instrumenten 

die ze moeten hanteren, niet in staat om maatwerk te leveren en om klanten te betrekken 

bij de dienstverlening. Hierdoor is het moeilijk om te voorzien in de klantenwensen die 

tegenwoordig heel divers kunnen zijn. Van dienstverleners wordt verwacht dat ze specifieke 

diensten op dezelfde manier verlenen aan de verschillende klanten die soortgelijke vragen 

en problemen hebben. Hierdoor hebben klanten ook weinig te kiezen, omdat bepaalde 

regels, procedures en instrumenten gehanteerd dienen te worden.  
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Dit is ook terug te zien binnen de directie P&O, waar het beleid op centraal 

beleidsniveau wordt gemaakt. Het beleid van de directie P&O ten aanzien van werving, 

beoordeling, functiewaardering en dergelijke wordt vervolgens vertaald naar specifieke 

regels, procedures en instrumenten waar zowel de medewerkers als de klanten van de 

directie P&O zich aan moeten houden. Dienstverleners verlenen hierdoor dezelfde diensten 

op dezelfde manier aan de verschillende klanten met bepaalde vragen of wensen ten 

aanzien van een beleidsgebied, zoals werving, beoordeling en functiewaardering. 

Kortom, ik denk dat het heel lastig is om in een organisatie waarin veel 

gestandaardiseerde regels, procedures, instrumenten en dergelijke gehanteerd worden 

vraaggericht te werken. De beperkte handelingsruimte van dienstverleners en beperkte 

betrokkenheid en keuzevrijheid van klanten als gevolg hiervan komt niet ten goede aan 

vraaggericht werken. De kenmerken van bureaucratieën lijken hierdoor eerder 

aanbodgerichtheid dan vraaggerichtheid te faciliteren.  
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Bijlage 1: Organigram UMC Utrecht 
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Bijlage 2: Organigram directie Personeel en Organisatie  
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Bijlage 3: Introductiemail 

 

Geachte klant,  
 
De directie Personeel & Organisatie (P&O) wil graag weten hoe het staat met de 
tevredenheid van haar klanten over haar dienstverlening. Daarom vraag ik u een digitale 
enquête in te vullen. Ik hoop dat u ook deze keer uw mening kenbaar wilt maken.  
 
Doel van het onderzoek is zicht krijgen op de tevredenheid, wensen en behoeften van 
klanten, zodat de dienstverlening daar beter op afgestemd kan worden.  
 
De enquête begint met een uitleg over de dienstverlening van een team van de directie P&O 
en de vraag of u daar gebruik van maakt(e). Zo ja, dan krijgt u een aantal stellingen te 
zien. U kunt aankruisen in welke mate u het met de stellingen eens bent.  
Als u geen gebruik maakt(e) van de dienstverlening van dat team, krijgt u meteen de uitleg 
en de vraag over een volgend team.  
Per team kunt u, na het aankruisen van de stellingen, een rapportcijfer geven en uw 
verbeterpunten en complimenten noteren.  
Alle antwoorden zullen extern en volstrekt anoniem worden verwerkt en niet naar 
individuele respondenten te herleiden zijn.  
 
Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 30 minuten.  
 
De vragenlijst is tot en met 23 mei te openen via de volgende link:  
 
 
Alvast dank voor uw medewerking,  
Heleen Griffioen, directeur P&O 
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Bijlage 4: Stroomschema 

De dienstverlening van Team Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie (TAR) bestaat uit:  
- advies op het gebied van sociale voorzieningen 
- beleidsontwikkeling 
- deskundigheidsbevordering personeelsadviseurs 
- juridisch advies. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Team 
Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie (TAR)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienstverlening van het Loopbaancentrum bestaat uit:  
- loopbaanadvies 
- training in sollicitatie- en netwerkvaardigheden 
- advies en begeleiding bij herplaatsing. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van het 
Loopbaancentrum? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienstverlening van de Personeelsadministratie bestaat uit:  
- beheer van (elektronische) personeelsdossiers 
- zorg voor de administratie van personeelsgegevens. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van de 
Personeelsadministratie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienstverlening van Werving bestaat uit:  
coördinatie van en advies over wervingsactiviteiten. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Werving? 

 
 
 

Indien NEE 

Indien NEE 

Indien NEE 

Indien JA 

Indien JA 

Indien JA 

Vragenlijst 1: Team 
Arbeidsvoor-waarden en 
Rechtspositie (TAR) 

Vragenlijst 2: 
Loopbaancentrum 

Vragenlijst 3: 
Personeelsadministratie 
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De dienstverlening van Werkwinkel bestaat uit:                                       bemiddeling in 
flexibel personeel (oproep- en uitzendkrachten). 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Werkwinkel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienstverlening van Centraal P&O-beleid bestaat uit: 
- beleidsontwikkeling (bijvoorbeeld levensfasebeleid) 
- beleidsimplementatie (bijvoorbeeld management development) 
- beleidscontrol (bijvoorbeeld evaluatie sturen door beoordelen) 
- uitvoering centrale taken en stafondersteuning van projecten (bijvoorbeeld MBTO) 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Centraal P&O-
beleid? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De dienstverlening van Informatiemanagement bestaat uit:  
- managementinformatie (IHRIS, MIS-databases) 
- beheer van Persis, Arbo2000, elektronisch personeelsdossier en de intranetsite 
(functioneel). 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van 
Informatiemanagement? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien NEE Indien JA 

Indien JA 

Indien JA 

Indien JA Indien NEE 

Indien NEE 

Vragenlijst 4: Werving 

Indien NEE 

Vragenlijst 5: Werkwinkel 

Vragenlijst 6: Centraal 
P&O-beleid 

Vragenlijst 7: 
Informatiemanagement 
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De dienstverlening van Organisatieadvies bestaat uit:  
ondersteuning van en advies aan de Raad van Bestuur en het decentrale management in 
veranderingsprocessen. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van 
Organisatieadvies? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienstverlening van Functiezaken bestaat uit:  
- (her)waardering van alle functies in het UMC Utrecht 
- voorbereiding en begeleiding van bezwaarzaken 
- beheer van het functiehuis (Fuwavaz). 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Functiezaken? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

De dienstverlening van Arbo- & milieuadvisering bestaat uit:  
- advies en ondersteuning bij beleid rond arbeidsomstandigheden en milieu (bijvoorbeeld 
fysieke en psychische belasting, energiebesparing, …) 
- ondersteuning en toetsing van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie en het bijbehorende 
Plan van Aanpak 
- advies, voorlichting, training, helpdesk. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Arbo- & 
milieuadvisering? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienstverlening van Verzuim- & Reïntegratiebegeleiding bestaat uit: 
- ondersteuning van leidinggevenden bij arbo- en verzuimbeleid 
- cursussen over verzuim- en reïntegratiemanagement 
- advies van de reïntegratie-adviseur.  
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Verzuim- & 
Reïntegratiebegeleiding? 

 

Indien JA 

Indien JA 

Indien NEE 

Indien NEE 

Indien NEE Indien JA 

Vragenlijst 10: Arbo- & 
Milieuadvisering 

Vragenlijst 8: 
Organisatieadvies 

Vragenlijst 9: 
Functiezaken 
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De dienstverlening van Bedrijfsmaatschappelijk werk bestaat uit:  
- ondersteuning van leidinggevenden en medewerkers in moeilijke situaties 
- intervisie, supervisie en coaching. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van 
Bedrijfsmaatschappelijk werk? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienstverlening van Infectiepreventie bestaat onder andere uit: 
Intredeonderzoek, vaccinaties, opvang prikaccidenten en TBC-onderzoeken. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Infectiepreventie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienstverlening van Keuringen bestaat onder andere uit: 
aanstellings-, stralings- en brandweerkeuringen. 
Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van Keuringen? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien JA Indien NEE 

Indien NEE 

Indien NEE 

Indien NEE 

Indien JA 

Indien JA 

Indien JA 

Vragenlijst 11: Verzuim- & 
Reïntegratiebegeleiding 

Vragenlijst 12: 
Bedrijfsmaatschappelijk 
werk 

Vragenlijst 14: Keuringen 

Vragenlijst 13: 
Infectiepreventie 

Hartelijk dank voor het invullen van 
de enquête. 
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Bijlage 5: Gestandaardiseerde vragenlijst  

 

� Tot welke klantengroep behoort u? 

0 Leidinggevenden 

0 Decentrale P&O’ers 

 

� In welke organisatieonderdeel bent u werkzaam? ........................................ 

 

Hieronder volgt een aantal stellingen over uw ervaringen met de dienstverlening van Team 

X. Wilt u per stelling aangeven in welke mate u het ermee eens bent, door één van de 

hokjes aan te klikken? 

 

Betrouwbaarheid 
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- Team X komt haar afspraken na. 

- Ik word serieus genomen door Team X. 

- Team X werkt accuraat. 

- De dienstverlening van Team X is consistent, 

waardoor ik weet wat ik kan verwachten. 

     

 
Responsiviteit  
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- Team X is altijd bereid om mij te helpen. 

- Team X is altijd beschikbaar om mij te helpen. 

- De diensten van Team X worden snel verleend. 

- Team X is goed bereikbaar (telefonisch en/of 

via de mail). 
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Zekerheid en vertrouwen 
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- Team X waarborgt mijn privacy. 

- De medewerkers van Team X zijn deskundig 

en vaardig. 

- De medewerkers van Team X zijn altijd 

vriendelijk. 

- Ik word altijd respectvol behandeld door de 

medewerkers van Team X. 

- Ik heb vertrouwen in de dienstverlening van 

Team X.  

- De medewerkers van Team X behandelen mij 

als een gelijkwaardige partner. 

 

     

 
Inlevingsvermogen  
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- De medewerkers van Team X helpen mij bij 

het helder krijgen van mijn vraag.  

- De medewerkers van Team X zijn goed op de 

hoogte van mijn wensen, behoeften en 

werksituatie. 

- De medewerkers van Team X luisteren goed 

naar mij. 

- De dienstverlening van Team X sluit goed aan 

bij mijn wensen en behoeften. 

- Ik word goed betrokken bij de dienstverlening 

van Team X. 

- Ik word goed en begrijpelijk geïnformeerd door 

de medewerkers van Team X. 

 

     

 

 
� Welk rapportcijfer (1 t/m10) geeft u Team X voor haar dienstverlening? 
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� Wilt u nog verbeterpunten en complimenten noteren? 

Verbeterpunten: 
 
 

 

Complimenten: 
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Bijlage 6: Betrouwbaarheidsanalyse 

 
Tabel 1: Betrouwbaarheidsanalyse schaal ‘betrouwbaarheid’, Cronbach’s alpha=0,895 
Items schaal ‘betrouwbaarheid’ Cronbach’s alpha na 

verwijderen item 

Directie P&O komt haar afspraken na. 0,834 
Ik word serieus genomen door Directie P&O. 0,895 
Directie P&O werkt accuraat. 0,857 
De dienstverlening van Directie P&O is consistent, 
waardoor ik weet wat ik kan verwachten. 

0,873 

 

Tabel 2: Betrouwbaarheidsanalyse schaal ‘responsiviteit’, Cronbach’s alpha=0,870 
Items schaal ‘betrouwbaarheid’ Cronbach’s alpha na 

verwijderen item 
Directie P&O is altijd bereid om mij te helpen. 0,829 
Directie P&O is altijd beschikbaar om mij te 
helpen. 

0,810 

De diensten van Directie P&O worden vlot 
verleend. 

0,854 

Directie P&O is goed bereikbaar (telefonisch en/of 
via de mail). 

0,841 

 
Tabel 3: Betrouwbaarheidsanalyse schaal ‘zekerheid’, Cronbach’s alpha=0,913 
Items schaal ‘betrouwbaarheid’ Cronbach’s alpha na 

verwijderen item 
Directie P&O waarborgt mijn privacy. 0,909 
De medewerkers van Directie P&O zijn deskundig 
en vaardig. 

0,909 

De medewerkers van Directie P&O zijn altijd 
vriendelijk. 

0,890 

Ik word altijd respectvol behandeld door de 
medewerkers van Directie P&O. 

0,893 

Ik heb vertrouwen in de dienstverlening van 
Directie P&O. 

0,901 

De medewerkers van Directie P&O behandelen 
mij als een gelijkwaardige partner. 

0,885 

 
Tabel 4: Betrouwbaarheidsanalyse schaal ‘inlevingsvermogen’, Cronbach’s alpha=0,925 
Items schaal ‘betrouwbaarheid’ Cronbach’s alpha na 

verwijderen item 
De medewerkers van Directie P&O helpen mij bij 
het helder krijgen van mijn vraag. 

0,916 

De medewerkers van Directie P&O zijn goed op 
de hoogte van mijn wensen, behoeften en 
werksituatie. 

0,908 

De medewerkers van Directie P&O luisteren goed 
naar mij. 

0,907 

De dienstverlening van Directie P&O sluit goed 
aan bij mijn wensen en behoeften. 

0,910 

Ik word goed betrokken bij de dienstverlening 
van Directie P&O. 

0,912 

Ik word goed en begrijpelijk geïnformeerd door 
de medewerkers van Directie P&O. 

0,916 
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Bijlage 7: Factoranalyse 

 
Tabel 1: Eigenwaarde en totaal verklaarde variantie van de schaal ‘betrouwbaarheid’ 
Component Eigenwaarde Verklaarde 

variantie in % 

1 3,085 77,120 
2 0,479 11,977 
3 0,291 7,272 
4 0,145 3,631 
Extractie methode: Principal Component Analysis 
 

Tabel 2: Eigenwaarde en totaal verklaarde variantie van de schaal ‘responsiviteit’ 
Component Eigenwaarde Verklaarde 

variantie in % 
1 2,913 72,816 

2 0,485 12,134 
3 0,344 8,596 
4 0,258 6,454 
Extractie methode: Principal Component Analysis 

 
Tabel 3: Eigenwaarde en totaal verklaarde variantie van de schaal ‘zekerheid’ 
Component Eigenwaarde Verklaarde 

variantie in % 
1 4,188 69,793 
2 ,798 13,296 
3 ,417 6,950 
4 ,246 4,103 
5 ,197 3,284 
6 ,154 2,574 
Extractie methode: Principal Component Analysis 

 
Tabel 4: Eigenwaarde en totaal verklaarde variantie van de schaal ‘inlevingsvermogen’ 
Component Eigenwaarde Verklaarde 

variantie in % 
1 4,432 73,874 
2 0,476 7,926 
3 0,353 5,878 
4 0,303 5,054 
5 0,253 4,208 
6 0,184 3,059 
Extractie methode: Principal Component Analysis 

 
Tabel 5: Ladingen schaal ‘responsiviteit’ 
Items schaal ‘responsiviteit’ Lading  
Directie P&O is altijd beschikbaar om mij te helpen 0,888 
Directie P&O is altijd bereid om mij te helpen. 0,864 
Directie P&O is goed bereikbaar (telefonisch en/of 
via de mail). 

0,844 

De diensten van Directie P&O worden vlot 
verleend. 

0,816 

Extractie methode: Principal Component Analysis. 

 
Tabel 6: Ladingen schaal ‘betrouwbaarheid’ 
Items schaal ‘betrouwbaarheid’ Lading  
Directie P&O komt haar afspraken na. 0,934 
Directie P&O werkt accuraat. 0,891 
De dienstverlening van Directie P&O is consistent, 
waardoor ik weet wat ik kan verwachten. 

0,862 

Ik word serieus genomen door Directie P&O 0,821 
Extractie methode: Principal Component Analysis. 
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Tabel 7: Ladingen schaal ‘zekerheid’ 
Items schaal ‘zekerheid’ Lading  
De medewerkers van Directie P&O behandelen mij 
als een gelijkwaardige partner. 

0,900 

De medewerkers van Directie P&O zijn altijd 
vriendelijk. 

0,887 

Ik word altijd respectvol behandeld door de 
medewerkers van Directie P&O. 

0,878 

Ik heb vertrouwen in de dienstverlening van 
Directie P&O. 

0,795 

Directie P&O waarborgt mijn privacy. 0,791 
De medewerkers van Directie P&O zijn deskundig 
en vaardig. 

0,750 

Extractie methode: Principal Component Analysis. 
 

Tabel 8: Ladingen schaal ‘inlevingsvermogen 
Items schaal ‘inlevingsvermogen’ Lading  
De medewerkers van Directie P&O luisteren goed 
naar mij. 

0,905 

De medewerkers van Directie P&O zijn goed op de 
hoogte van mijn wensen, behoeften en 
werksituatie. 

0,870 

Ik word goed betrokken bij de dienstverlening van 
Directie P&O. 

0,857 

De dienstverlening van Directie P&O sluit goed 
aan bij mijn wensen en behoeften. 

0,849 

Ik word goed en begrijpelijk geïnformeerd door de 
medewerkers van Directie P&O. 

0,838 

De medewerkers van Directie P&O helpen mij bij 
het helder krijgen van mijn vraag. 

0,836 

Extractie methode: Principal Component Analysis. 
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Bijlage 8: Frequentietabel ‘rapportcijfer’  

Frequentietabel rapportcijfer voor dienstverlening directie P&O (n=188) 
Rapportcijfer Frequentie Percentage 
3 1 0,5 

4 3 1,6 
5 6 3,2 
6 32 17 

7 86 45,7 
8 53 28,2 
9 7 3,7 
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Bijlage 9: Kruistabellen 

 
Tabel 1: De dienstverlening van Directie P&O is consistent, waardoor ik weet wat ik kan 
verwachten * klantengroepen  
 Leidinggevenden (n=163) Decentrale P&O’ers (n=21) Totaal (n=184) 

Zeer mee oneens 0% 0% 0% 
Mee oneens 11,6% 4,8% 10,9% 
Mee eens 76,1% 81,0% 76,6% 
Zeer mee eens 12,3% 14,3% 12,5% 

 
 Tabel 2: Directie P&O is altijd beschikbaar om mij te helpen * klantengroepen 
 Leidinggevenden (n=163) Decentrale P&O’ers (n=21) Totaal (n=184) 

Zeer mee oneens 0% 0% 0% 
Mee oneens 12,3% 0% 10,9% 

Mee eens 76,7% 90,5% 78,3% 
Zeer mee eens 11,0% 9,5% 10,9% 

 
Tabel 3: De diensten van Directie P&O worden snel verleend * klantengroepen 
 Leidinggevenden (n=163) Decentrale P&O’ers (n=21) Totaal (n=184) 

Zeer mee oneens 1,2% 0% 1,1% 
Mee oneens 11,0% 4,8% 10,3% 
Mee eens 77,9% 81,0% 78,3% 
Zeer mee eens 9,8% 14,3% 10,3% 

 
 
Tabel 4: De medewerkers van Directie P&O zijn deskundig en vaardig * klantengroepen 
 Leidinggevenden (n=160) Decentrale P&O’ers (n=21) Totaal (n=181) 

Zeer mee oneens 0% 0% 0% 
Mee oneens 7,5% 0% 6,6% 
Mee eens 75,6% 76,2% 75,7% 

Zeer mee eens 16,9% 23,8% 17,7% 

 
Tabel 5: De medewerkers van Directie P&O zijn goed op de hoogte van mijn wensen, 
behoeften en werksituatie * klantengroepen 
 Leidinggevenden (n=159) Decentrale P&O’ers (n=21) Totaal (n=180) 

Zeer mee oneens 0,6% 0% 0,6% 

Mee oneens 16,4% 4,8% 15,0% 
Mee eens 71,7% 81,0% 72,8% 
Zeer mee eens 11,3% 14,3% 11,7% 

 
 
Tabel 6: De dienstverlening van Directie P&O sluit goed aan bij mijn wensen en behoeften * 
klantengroepen 
 Leidinggevenden (n=159) Decentrale P&O’ers (n=21) Totaal (n=180) 

Zeer mee oneens 1,3% 0,0% 1,1% 
Mee oneens 15,7% 4,8% 14,4% 
Mee eens 75,5% 81,0% 76,1% 
Zeer mee eens 7,5% 14,3% 8,3% 

 
 
Tabel 7: Ik word goed betrokken bij de dienstverlening van Directie P&O * klantengroepen 
 Leidinggevenden (n=155) Decentrale P&O’ers (n=20) Totaal (n=175) 

Zeer mee oneens 0,6% 0% 0,6% 
Mee oneens 14,8% 20,0% 15,4% 
Mee eens 72,9% 65,0% 72,0% 
Zeer mee eens 11,6% 15,0% 12,0% 
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Bijlage 10: Onderscheiden organisatieonderdelen 

 

Onderscheiden organisatieonderdelen op basis van de vragenlijst:  
- Biomedische Genetica 
- Directie Informatievoorziening en Financiën 
- Interne Geneeskunde en Dermatologie 
- Hart Long Centrum 
- Radiologie, Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde 
- Heelkundige Specialismen 
- Hersenen 
- Kinderen 
- Perioperatieve Zorg en Spoedeisende Hulp 
- Vrouw en Baby 
- Laboratoria en Apotheek 
- Directie Onderwijs en Opleidingen 
- Directie Personeel en Organisatie 
- Facilitair Bedrijf 
- Julius Centrum 
- Raad van Bestuur 
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Bijlage 11: Correlatiematrix van ‘betrouwbaarheid’, 

‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en ‘inlevingsvermogen’  

 
Correlaties tussen de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en het inlevingsvermogen 
van de medewerkers van de directie P&O 

 
Betrouwbaarheid 
medewerkers 
directie P&O 

Responsiviteit 
medewerkers 
directie P&O 

Zekerheid 
medewerkers 
directie P&O 

Inlevingsvermogen 
medewerkers 
directie P&O 

Rapportcijfer voor 
dienstverlening 
directie P&O 

Betrouwbaarheid 
medewerkers  
directie P&O 

- - - - - 

Responsiviteit 
medewerkers  
directie P&O 

 
0,722* 
 

- - - - 

Zekerheid 
medewerkers directie 
P&O 

 
0,640* 
 

0,600* - - - 

Inlevingsvermogen 
medewerkers directie 
P&O 

 
0,623* 
 

0,635* 0,527* - - 

Rapportcijfer voor 
dienstverlening 
directie P&O 

 
0,573* 
 

0,544* 0,432* 0,619* - 

Correlatiemaat: Pearson Correlatie (correlatiecoefficient r) 
* = Significante correlatie op 0,01-niveau 
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Bijlage 12: Meervoudige regressieanalyse 

 
Tabel 1: De invloed van de betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en 
inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie P&O op het rapportcijfer voor de 
dienstverlening van de directie P&O, uitgedrukt in R1 en R

2
2 

R R2 
0,666 0,443 

 
 
Tabel 2: ANOVA meervoudige regressie 
 Kwadratensommen Df F-waarde Overschrijdingskans 

Regressie 77,133 4 35,800 <0,001 
Residu 96,954 180   
Total 174,086 184   
Onafhankelijke variabelen: betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en inlevingsvermogen van de medewerkers 
van de directie P&O 
Afhankelijke variabele: rapportcijfer voor de dienstverlening van de directie P&O 

 
 

 
 
 

 

                                                           
1 
De meervoudige correlatiecoëfficiënt R toont de sterkte aan waarin het toegekende rapportcijfer aan de 

dienstverlening van de directie P&O gezamenlijk lineair wordt beïnvloed door de betrouwbaarheid, responsiviteit, 
zekerheid en het inlevingsvermogen van de medewerkers van de directie. 
2
 De gekwadrateerde meervoudige correlatiecoëfficiënt R2 geeft het percentage weer van de variatie in 

‘rapportcijfer’ dat is toegekend aan de dienstverlening van de directie P&O dat wordt verklaard door de lineaire 
invloed van de ‘betrouwbaarheid’, ‘responsiviteit’, ‘zekerheid’ en het ‘inlevingsvermogen’ van de medewerkers van 
de directie P&O samen.  

 


