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Inleiding  

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bepaalt dat de verpleegkundige de 

kwaliteit van het handelen op systematische wijze moet bewaken, beheersen en verbeteren. 

In de eerste plaats is het de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige zelf om hiervoor 

zorg te dragen (1). Bewaking van de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening is nodig 

om kwaliteit te beheersen èn te verbeteren. Bij kwaliteitsbewaking wordt nagegaan of een 

product, proces of dienst voldoet aan de geldende normen (2). In een actieonderzoek in een 

ziekenhuis werd duidelijk dat kwaliteitsbewaking van de beroepsuitoefening van de 

verpleegkundige ondersteund kan worden door een portfolio voor de individuele 

verpleegkundige (3). De portfolio is door Williams en Jordan beschreven als een document 

waarin de professionele competenties weergegeven worden (3). De inhoud en 

werkafspraken van de portfolio worden in dat onderzoek nauwelijks beschreven. In een 

onderzoek van Cayne naar het gebruik van een portfolio voor verpleegkundigen in een 

ziekenhuis, bleek de meerwaarde van de portfolio te liggen in het zicht krijgen op de 

doorgemaakte ontwikkeling van de verpleegkundige en een plan voor groei en ontwikkeling 

in de toekomst (4). Door met de portfolio te werken werd de eigen verantwoordelijkheid van 

de verpleegkundige benadrukt (3).  

 

IMPLEMENTATIE VAN PORTFOLIO  

Een implementatie van de portfolio is succesvol als deze leidt tot geaccepteerd gebruik van 

de portfolio door verpleegkundigen. Omdat de verpleegkundigen de gebruikers zijn van de 

portfolio zal het implementatieproces zich afspelen op afdelingsniveau. Daarbij moet 

aandacht besteed worden aan beïnvloedende factoren op het implementatiesucces, die door 

het management beïnvloedbaar zijn. Deze factoren zijn nauwelijks onderzocht. Cayne geeft 

aan dat de benodigde tijdsinvestering bij het werken met een portfolio belemmerend kan zijn 

(4). Volgens Williams en Jordan is het voor een succesvolle implementatie van de portfolio 

belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van een eenvoudige format, verpleegkundigen 

betrokken worden bij het ontwikkelen van de portfolio en dat de portfolio aansluit bij de 

bestaande overlegstructuur tussen management en verpleegkundigen (3). Beide genoemde 

onderzoeken zijn actieonderzoeken, welke hebben plaatsgevonden in een ziekenhuis. De 

kenmerken van de afdelingen van de ziekenhuizen in de onderzoeken zijn matig 

beschreven, zodat gebruik van de resultaten op andere ziekenhuisafdelingen beperkt 

mogelijk is (3,4).  

 

IMPLEMENTATIEMODEL 

Voor het bepalen van de mogelijk beïnvloedende factoren op de implementatie van de 

portfolio is het innovatiecontingentiemodel van Van Linge gebruikt (5). In dit model wordt 
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expliciet rekening gehouden met de kenmerken van de organisatie (afdeling) en deze 

worden in verband gebracht met de kenmerken van de innovatie (portfolio), personen 

(verpleegkundigen) en omgeving. Een samenspel van sterk aanwezige en bij elkaar 

passende kenmerken (positieve fit) is gunstig voor het implementatiesucces (5).  Wanneer 

deze kenmerken in eerste instantie niet sterk aanwezig zijn en/of niet bij elkaar passen is 

een betere fit te bereiken door inzet van de juiste implementatiestrategie (5). Omdat de focus 

van het onderzoek ligt op de beïnvloedende factoren op afdelingsniveau, blijven de 

kenmerken van de wijdere omgeving buiten beschouwing. Het onderzoek zicht zich zowel op 

het samenspel van de kenmerken van de portfolio en afdeling als op het samenspel van de 

kenmerken van de portfolio en de verpleegkundigen.  

 

KENMERKEN VAN DE PORTFOLIO EN AFDELING  

Aan de hand van het innovatiecontingentiemodel van Van Linge kunnen de kenmerken van 

de afdeling en de portfolio in vier systemen (configuraties) ingedeeld worden: regelgericht, 

resultaatgericht, teamgericht en ondernemingsgericht systeem (5). De vier systemen zijn 

verdeeld over de assen flexibel-controle en intern-extern (zie figuur 1). Van Linge 

onderscheidt binnen elk systeem kenmerken op drie lagen: handelingskenmerken 

(operationele laag), doelkenmerken (expliciete waarden laag) en cultuurkenmerken (basale 

opvattingen laag) (5).  

 

Figuur 1. De vier systeemtypen van Van Linge (5) 

 

KENMERKEN VAN DE VERPLEEGKUNDIGEN  

De portfolio wordt gezien als een ingrijpende innovatie voor verpleegkundigen, omdat 

benadrukt wordt dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het handelen bij de 

verpleegkundige ligt. Verondersteld wordt dat het werken met de portfolio daarom een 

gedragsverandering vereist bij de verpleegkundigen. Vanuit het Attitude- Sociale Support- 

eigen Effectiviteit (ASE)-model (6) (zie figuur 2) kan verondersteld worden dat de volgende 

factoren beïnvloedend zijn op de gedragsverandering: 1) de intentie van verpleegkundigen 

om met de portfolio te werken en 2) mogelijke weerstanden die ervoor kunnen zorgen dat 

deze intentie niet leidt tot het daadwerkelijke gebruik van de portfolio. En verondersteld wordt 

dat de intentie van verpleegkundigen beïnvloed wordt door de attitude ten aanzien van de 

portfolio, de sociale invloed vanuit de afdeling en de mate waarin de verpleegkundige zich in 

staat acht om met de portfolio te werken. In dit model is ruimte voor de mogelijke invloed van 

de kenmerken van verpleegkundigen op de gedragsverandering en daarmee op het 

implementatiesucces. Op dit punt sluit het ASE-model aan bij het 
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innovatiecontingentiemodel, waarin ook aandacht is voor de invloed van de kenmerken van 

personen op de implementatie (5).   

De onderzoeker veronderstelt dat de volgende kenmerken van verpleegkundigen mogelijk 

invloed hebben op attitude, sociale support en eigen effectiviteit: functie op de afdeling, 

aantal contracturen, leeftijd en eventuele ervaring met een portfolio in het verleden. Voor de 

functie op de afdeling is een bepaald werk/denkniveau van de verpleegkundige vereist en dit 

niveau heeft mogelijk invloed op de genoemde factoren. Ook de plaats die het werk inneemt 

in het leven van de verpleegkundige heeft mogelijk deze invloed. Het aantal contracturen van 

de verpleegkundige bepaalt, uitgedrukt in tijd, de plaats van het werk in het leven van de 

verpleegkundige. In de opleiding tot verpleegkundige wordt al langer gebruik gemaakt van 

een portfolio om de vorderingen binnen de opleiding te volgen. Daardoor zouden met name 

jongere verpleegkundigen ervaring kunnen hebben met een portfolio. Afhankelijk van de 

aard van de ervaringen met de portfolio in het verleden kunnen deze mogelijk een positieve 

of negatieve invloed hebben op de huidige attitude en eigen effectiviteit. 

 

Figuur 2. Naar het ASE-model van De Vries (6) 

 

PROBLEEMSTELLING 

Voor een succesvolle implementatie van de portfolio binnen een ziekenhuis is het belangrijk 

inzicht te krijgen in de beïnvloedende factoren op de implementatie op afdelingsniveau. Een 

aantal van deze factoren met betrekking tot het ontwikkelen van de portfolio en 

randvoorwaarden voor het gebruik van de portfolio zijn bekend. De beïnvloedende factoren 

zijn echter niet systematisch in kaart gebracht er is geen onderzoek gedaan naar de mate 

waarin de factoren een rol spelen bij de implementatie. Omdat de portfolio op 

afdelingsniveau geïmplementeerd wordt, richt het onderzoek zich op het samenspel van de 

kenmerken van de portfolio en afdeling en de kenmerken van de portfolio en gebruikers 

(verpleegkundigen).  

 

DOEL 

Het doel van dit onderzoek is handvatten bieden voor een succesvolle implementatie van de 

portfolio in een ziekenhuis, door te inventariseren welke factoren in welke mate van invloed 

zijn op de implementatie. Na een succesvolle implementatie kan de portfolio voor de 

verpleegkundige een middel zijn om het professioneel handelen van de verpleegkundige te 

bewaken.  

De resultaten van het onderzoek leveren een bijdrage aan de onderzoekslijn ‘Innovatie en 

implementatie’ van dr. R.H. van Linge, verbonden aan de Universiteit Utrecht.  
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ONDERZOEKSVRAAG 

De onderzoeksvraag luidt: Welke factoren zijn volgens verpleegkundigen van invloed op de 

implementatie van de portfolio voor verpleegkundigen op afdelingen binnen een ziekenhuis 

en in welke mate?  

Daarbij worden de volgende deelvragen gesteld:  

1. Hoe passen de door verpleegkundigen waargenomen kenmerken van de portfolio en 

de afdeling bij elkaar?  

2. In welke mate spelen de volgende factoren, die mogelijk van invloed zijn op de 

benodigde gedragsverandering, volgens verpleegkundigen een rol bij de 

implementatie van de portfolio: attitude, sociale support, eigen effectiviteit en 

weerstanden?  

3. Is er een significant verschil te zien tussen verpleegkundigen met verschillende 

functies, aantal contracturen en leeftijden en tussen verpleegkundigen die wel of 

geen ervaring hebben met een portfolio in het verleden, als gekeken wordt naar de 

beïnvloedende factoren op de gedragsverandering? 

 

Methode 

Voor het beantwoorden van de vraagstelling is een kwantitatief beschrijvend onderzoek 

uitgevoerd in een algemeen perifeer ziekenhuis in Nederland. Met behulp van dit 

onderzoeksdesign kan op systematische wijze in kaart gebracht worden in welke mate de 

factoren aanwezig zijn. Door middel van gestructureerde vragenlijsten zijn de data verzameld 

en deze zijn op een anonieme wijze verwerkt. 

 

INFORMED CONSENT 

Voor het onderzoek is toestemming verkregen van het management van het ziekenhuis. De 

verpleegkundigen en managers zijn middels een brief geïnformeerd over het doel en de 

werkwijze van het onderzoek. Daarin is ook aangegeven dat verpleegkundigen door het 

inleveren van een ingevulde vragenlijst toestemming geven voor gebruik ervan in het 

onderzoek.  

 

PORTFOLIO 

Voor dit onderzoek is op grond van beschreven literatuur (3,4) en voorbeelden uit de praktijk 

gekozen voor de navolgende inhoud en werkafspraken van de portfolio: zie tabel 1.  

 

Tabel 1. Inhoud en werkafspraken betreffende de por tfolio in het onderzoek  
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ONDERZOEKSPOPULATIE 

Van de 12 verpleegafdelingen van het ziekenhuis zijn 7 afdelingen, van het beschouwende 

of snijdende cluster, betrokken bij het onderzoek (58,3 %). Er zijn 151 verpleegkundigen, die 

voldeden aan het volgende inclusiecriterium, benaderd voor deelname: werkzaam als 

(senior)verpleegkundige op de geselecteerde verpleegafdelingen in de periode februari-april 

2009. Voor het beantwoorden van deelvraag 3 is in verband met de vergelijkende analyse 

een minimale steekproefgrootte vereist voor iedere onderscheiden subgroep van 

verpleegkundigen. Aangezien het onderzoek een eerste systematische inventarisatie is van 

de beïnvloedende factoren zijn de power en de geschatte invloed van de verschillende 

kenmerken van verpleegkundigen op de A-S-E-componenten voorzichtig ingezet. Bij een 

power van 0,6, een geschat invloedseffect van 0,6 en een alfa van 0,05 is een minimale 

steekproefgrootte van 27 per groep vereist (7) voor een vergelijking tussen groepen met 

verschillende functies, contracturen, leeftijd en ervaring met portfolio in het verleden.  

 

DATAVERZAMELING  

Voor het inventariseren van de kenmerken van de portfolio en afdeling, waargenomen door 

verpleegkundigen, is gebruik gemaakt van de vragenlijsten ‘Waargenomen kenmerken van 

de innovatie’ en ‘Organisatiekenmerken’ (hierna samen vragenlijst 1 genoemd), versie 3, 

verkorte vorm. Deze vragenlijst is ontwikkeld door de disciplinegroep 

Verplegingswetenschap van Universiteit Utrecht. De vragenlijst is afgeleid van het 

innovatiecontingentiemodel van Van Linge (5) en is daarmee constructvalide. Met behulp 

van de resultaten kan een uitspraak gedaan worden over de mate waarin de afdeling en 

portfolio de kenmerken heeft van het regelgericht-, resultaatgericht-, teamgericht en 

ondernemingsgericht systeem, elke weer gedifferentieerd naar handelingskenmerken, 

doelkenmerken en cultuurkenmerken. De betrouwbaarheid van de vragenlijst in eerder 

onderzoek laat Cronbach’s alfa’s zien tussen 0,70 en 0,81 (8). Bij eerder gebruik is deze 

vragenlijst door verpleegkundigen getypeerd als moeilijk. Om deze reden is de vragenlijst, in 

overleg met de begeleider van het onderzoek van de Universiteit Utrecht, aangepast: 

‘innovatie’ is gewijzigd in ‘portfolio’ en ‘organisatie’ in ‘afdeling’, de vragenlijst is in landscape 

formaat gezet en de gezamenlijke eerste delen van de stellingen zijn als subtitels gebruikt. 

De vragenlijst bevat 48 stellingen die op een 5-punts Likertsschaal beantwoord kunnen 

worden (1 ‘geheel mee oneens’ - 5 ‘geheel mee eens’). Tevens is een meerkeuzevraag 

toegevoegd over de moeilijkheidsgraad van de vragenlijst (1 ‘heel makkelijk’ - 5 ‘heel 

moeilijk’). 

De vragenlijst voor onderzoek naar de beïnvloedende factoren op gedragsverandering van 

verpleegkundigen, welke nodig is voor de implementatie van de portfolio, is door de 

onderzoeker zelf volgens het fasemodel van Lynn ontwikkeld (9). De vragenlijst (hierna 
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vragenlijst 2 genoemd) is gebaseerd op het ASE-model (6) en zes strategieën om 

weerstanden in gedragsverandering te voorkomen of te overwinnen (10) (zie tabel 2). Deze 

zes strategieën zijn gebruikt teneinde het hele arsenaal aan weerstanden in het onderzoek te 

betrekken. In tabel 2 is weergegeven hoe de verschillende onderdelen opgenomen zijn in de 

vragenlijst.  

 

Tabel 2. Opbouw vragenlijst 2 

 

De vragenlijst is tweemaal door drie experts beoordeeld op relevantie voor het onderzoek, 

zodat een Content Validity Index van 0,87 bereikt is. De expertise van de experts ligt in 

studieloopbaan begeleiding van studenten Verplegingswetenschap met behulp van een 

portfolio en het onderzoeken van het gebruik van de portfolio in de opleiding tot 

verpleegkundigen. De 25 stellingen van de vragenlijst kunnen beantwoord worden op een 5-

punts Likertsschaal (1 ‘heel onbelangrijk/helemaal niet mee eens’ - 5 ‘heel 

belangrijk/helemaal mee eens’).  

Twee stellingen van vragenlijst 2, die in eerste instantie onder een van de onderdelen waren 

geplaatst, zijn later alsnog als twee losstaande stellingen benoemd. Het betreft een stelling 

over eigenaarschap van de portfolio (eerste onder attitude geplaatst) en gebruik van portfolio 

in het jaargesprek met de afdelingsmanager (eerst onder manipuleren geplaatst). Dit zijn 

stellingen over de werkafspraken van het gebruik van de portfolio (zie tabel 1). 

Bij beide vragenlijsten zijn aanvullende gegevens gevraagd: functie, geslacht, contracturen, 

leeftijd en de ervaring met een portfolio in het verleden. Deels om de vraagstelling te kunnen 

beantwoorden en deels om de populatie te kunnen beschrijven. In verband met de 

hoeveelheid aan stellingen zijn de vragenlijsten in twee verschillende rondes aangeboden 

aan de verpleegkundigen. Eerst is vragenlijst 2 aangeboden, omdat hiervoor de meeste 

respondenten nodig waren voor de vergelijkende analyse, en daarna vragenlijst 1. Er is 

gebruik gemaakt van schriftelijke en mondelinge reminders om het responspercentage te 

beïnvloeden. 

 

DATAVERWERKING 

De data werden geanalyseerd met behulp van het statistische softwareprogramma Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versie 17.0 voor Windows. Het statistisch 

significantieniveau werd vastgesteld op een p-waarde ≤ 0,05. De vragenlijsten zijn door de 

onderzoeker handmatig in SPSS ingevoerd en in een steekproef van 10 % van beide 

vragenlijsten is 100 % nauwkeurigheid van de invoer aangetoond.   
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Resultaten 

De respons en respondenten worden nader beschreven, de resultaten van de 

betrouwbaarheidstoetsen worden gepresenteerd en daarna worden de resultaten per 

deelvraag beschreven.   

 

RESPONS OP VRAGENLIJSTEN 

In totaal zijn er twee keer 151 vragenlijsten uitgedeeld aan de geïncludeerde 

verpleegkundigen, verdeeld over twee rondes. Vragenlijsten 1 en 2 zijn door respectievelijk 

97 en 135 verpleegkundigen (respondenten) ingevuld geretourneerd (responspercentage 

van 64,2 cq. 89,4 %). Bij 12 vragenlijsten 1 (12,4 %) zijn per ongeluk geen demografische 

gegevens gevraagd. Ook hebben de respondenten een enkele keer deze vragen niet 

ingevuld. Bij het indelen van de respondenten in verschillende functie-, leeftijd-, contract en 

ervaringsgroepen zijn de respondenten waarvan het demografische gegeven gemist werd 

niet meegenomen. Ook hebben respondenten sommige stellingen niet beantwoord. Deze 

missing values zijn geheel buiten beschouwing gebleven van het onderzoek. Een overzicht 

van de missing values op de verschillende onderdelen van de vragenlijst is weergegeven in 

tabel 3. 

 

Tabel 3. Missing values van de vragenlijsten in per centages 

 

BESCHRIJVING RESPONDENTEN 

Van alle respondenten was 97,4 % vrouw. De overige demografische gegevens van de 

respondenten zijn in tabel 4 opgenomen.  

 

Tabel 4. Demografische gegevens van de respondenten   

¹ Seniorverpleegkundige= verpleegkundige met HBO denk- en werkniveau, Niet-seniorverpleegkundige= verpleegkundige  

met MBO denk- en werkniveau 

² Fulltime= 36 uur per week, Parttime  < 36 uur per week.   

 

BETROUWBAARHEID VRAGENLIJSTEN 

De betrouwbaarheid van vragenlijsten 1 en 2 is in dit onderzoek getoetst door het bepalen 

van de Cronbach’s alfa op de onderdelen die een samenvoeging zijn van meerdere 

stellingen, zie tabel 5 en 6.  

 

Tabel 5: Cronbach’s alfa van vragenlijst 1 (n = 97)  

 

 

Tabel 6: Cronbach’s alfa van vragenlijst 2 (n = 135 )

Vragenlijst 1 is door 34,0 % van de respondenten aangegeven als ‘noch makkelijk, noch 

moeilijk’. Van de respondenten geeft 13,4 % aan de vragenlijst ‘makkelijk’ of ‘heel makkelijk’ 

te vinden en 39,2 % ‘moeilijk’ of ‘heel moeilijk’. Vergelijking van de antwoorden van deze 

groepen door middel van een T-toets laat zien dat de groep die de vragenlijst als ‘makkelijk’ 
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of ‘heel makkelijk’ typeert op zeven van de twaalf componenten (drie lagen maal vier 

systemen) significant hoger scoort dan de groep die de vragenlijst als ‘moeilijk’ of ‘heel 

moeilijk’ typeert (p tussen 0,00 en 0,05). De vereiste normale verdeling van de resultaten 

voor deze toets is nagegaan met behulp van een Q-Q plot.  

 

KENMERKEN PORTFOLIO EN AFDELING 

De antwoordschaal van vragenlijst 1 (van 1 tot 5) is omgerekend tot een schaalverdeling 

lopend van -100 (kenmerken geheel niet aanwezig) tot +100 (kenmerken geheel aanwezig). 

Men spreekt van een sterk aanwezig kenmerk als de score > 50 is (8). 

De door verpleegkundigen waargenomen kenmerken van de portfolio en afdeling worden 

weergegeven op de verschillende systemen en lagen (figuur 3 en 4).  

 

Figuur 3: Kenmerken van portfolio naar Van Linge (5 ) 

 

Figuur 4: Kenmerken van de afdeling naar Van Linge (5) 

 

Uit figuur 3 blijkt dat van de waargenomen kenmerken van de portfolio geen van de scores > 

50 uitkomt. Aan de handelingskenmerken en doelkenmerken zien de respondenten zowel 

regelgerichte, resultaatgerichte, teamgerichte als ondernemingsgerichte kenmerken. Deze 

scores liggen < 35, alleen voor de doelkenmerken komt de resultaatgerichtheidscore in de 

buurt van de 50. De cultuurkenmerken scoren op alle systemen ≤ 20.  

De scores van de kenmerken van de afdeling komen niet > 50 uit, te zien in figuur 4. De 

lagen van de handelingskenmerken en de cultuurkenmerken scoren op alle systemen < 40. 

Op de laag van de doelkenmerken komen de scores van het resultaatgericht en teamgericht 

systeem in de buurt van de 50. 

 

BEINVLOEDENDE FACTOREN OP GEDRAG  

De antwoorden van vragenlijst 2 zijn vertaald naar gemiddelde scores op de A-S-E 

componenten en de zes strategieën. De antwoordschaal (van 1 tot 5) is omgerekend tot een 

schaalverdeling van -100 (heel onbelangrijk/geheel niet) tot +100 (heel belangrijk/geheel 

wel). De gemiddelde scores en de standaard deviaties (SD) op de A-S-E componenten zijn 

weergegeven in tabel 7.  

 

Tabel 7: De resultaten op de A-S-E componenten naar  De Vries (6) op de schaal van -100 tot + 100  

 

Het andere deel van vragenlijst 2 behandelt de zes strategieën om weerstand te voorkomen 

of te overwinnen. De gemiddelde scores van de respondenten op deze strategieën zijn 

weergegeven in figuur 5. De SD van deze waardes liggen tussen 30 en 47.  
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Figuur 5: Zes strategieën om weerstanden te voorkom en en overwinnen naar Kotter en Schlesinger (9) 

 

Tussen de gemiddelde scores op participeren en onderhandelen is met behulp van een T-

toets een significant verschil gevonden (p = 0,00),  zo ook tussen onderhandelen en 

manipuleren (p = 0,00) en manipuleren en dwang toepassen (p = 0,00).  

De stelling dat verpleegkundigen het belangrijk vinden dat de portfolio in eigen bezit is wordt 

gemiddeld gescoord met 50, SD +/-43. De stelling dat verpleegkundigen het belangrijk 

vinden dat de portfolio een vast onderdeel is in het jaargesprek met de afdelingsmanager 

krijgt een gemiddelde score van 36, SD +/- 40. 

 

KENMERKEN VAN VERPLEEGKUNDIGEN EN GEDRAG 

Met behulp van T-toetsen en ANOVA-toetsen is een vergelijking gemaakt tussen de 

gemiddelde scores op de A-S-E componenten van groepen met verschillende functies, 

contracturen, leeftijd en een groep met wel en geen ervaring met een portfolio (zie tabel 8). 

Voor de variabele contracturen zijn twee ongeveer gelijke groepen gevormd, wat een 

voorwaarde is voor een T-toets: een groep tot en met 32 uur (n = 51) en een groep vanaf 32 

uur per week (n = 84). Ook zijn er drie ongeveer gelijke groepen gevormd voor leeftijd, met 

dezelfde reden: tot en met 25 jaar (n = 33), van 26 tot en met 40 jaar (n = 58) en vanaf 41 

jaar (n = 44). De vereiste grootte van de 27 respondenten per groep is hierdoor behaald. Aan 

de voorwaarde voor deze toetsen dat de populatie normaal verdeeld is, is voldaan middels 

een controle op de Q-Q plot.  

 

Tabel 8: De significante verschillen tussen gemidde lde scores op attitude, sociale support en eigen ef fectiviteit van de 

verschillende groepen 

 

Discussie 

De belangrijkste resultaten van het onderzoek worden nader besproken en in een breder 

kader geplaatst.  

 

KENMERKEN PORTFOLIO EN AFDELING 

Aan de portfolio kennen de respondenten zelf in zwakke mate kenmerken toe van zowel het 

regelgericht, resultaatgericht, teamgericht en ondernemingsgericht systeem. Een reden 

hiervoor kan zijn dat de respondenten nog geen concreet beeld gevormd hebben van de 

portfolio. Dit is mogelijk een verklaring voor het hoge percentage missing values bij de 

vragen over de waargenomen kenmerken van de portfolio, in vergelijking met percentages 

bij andere vragen. Het meest in het oogspringende is de relatief hoge score van 
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resultaatgerichtheid bij de doelkenmerken. Kennelijk hebben de verpleegkundigen goed in 

het vizier dat het doel van de porfolio is om tot betere resultaten te komen. 

Ook aan de afdeling kennen de respondenten geen sterke kenmerken toe. Van Linge noemt 

dit een zwak hybride organisatie (5). De oorzaak hiervan kan zijn dat basale opvattingen 

over de rol van de verpleging in het ziekenhuis niet ontwikkeld of met elkaar gedeeld zijn. 

Alleen binnen de laag van de doelkenmerken scoren de teamgerichte en resultaatgerichte 

kenmerken bijna 50 (sterk). Dit zijn twee systemen die op de as flexibel-controle en de as 

intern-extern op twee uitersten zitten, zie figuur 1. In de praktijk is zou dit een spanning met 

zich mee kunnen brengen, tussen de doelen om een marktaandeel te behouden 

(resultaatgerichte doelen) en de doelen gericht op kwaliteit en tevredenheid (teamgerichte 

doelen) (5).  

 

PORTFOLIO EN KENNISMANAGEMENT 

In de praktijk is (het beheer van) de portfolio voornamelijk een zaak van de verpleegkundige 

zelf. Vanuit verschillende beroepsverenigingen voor verpleegkundigen zijn portfolio’s 

geïnitieerd, die beheerd kunnen worden door de verpleegkundige zelf: digitale 

kwaliteitsregister van V&VN en digitaal portfolio van NU’91 (11, 12). Uit een 

evaluatieonderzoek in Australië naar werken met een portfolio in een ziekenhuis is gebleken 

dat verpleegkundigen het belangrijk vinden dat de portfolio in eigen bezit is (13). Dit wordt 

bevestigd door de resultaten van het eigen onderzoek. Dat verpleegkundigen de portfolio in 

eigen bezit willen houden betekent niet dat ze de inhoud niet met elkaar zouden willen delen. 

Dit kan van belang zijn voor kennismanagement in een ziekenhuis. Kennismanagement is 

het optimaal gebruik maken van de kennis waarover een organisatie beschikt of kan 

beschikken (14). De rol die de portfolio kan spelen in kennismanagement is in onderzoek 

nog onderbelicht gebleven. Als de verpleegkundige de portfolio alleen voor eigen doeleinden 

gebruikt, worden de mogelijkheden maar deels benut. De portfolio kan namelijk een 

interactief hulpmiddel zijn voor verpleegkundigen èn managers om de human resources van 

verpleegkundigen te herkennen en binnen het ziekenhuis in te zetten als 

kennismanagement-instrument (15). Daarmee kan de portfolio een duidelijke meerwaarde 

hebben voor de organisatie. Een portfolio kan daardoor zowel resultaatgerichte doelen 

(behalen van gestelde doelen voor functie) als teamgerichte doelen (leren van 

elkaar/kennismanagement) in zich hebben. Deze kenmerken passen bij de door 

verpleegkundigen waargenomen (niet sterk aanwezige) doelkenmerken van de afdeling.  

 

KENMERKEN GEDRAGSVERANDERING 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat verpleegkundigen een licht positieve intentie 

hebben om te gaan werken met de portfolio. De gemiddelde scores op attitude, sociale 
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support, eigen effectiviteit en de zes strategieën hebben een standaard deviatie die 

beoordeeld moet worden op de schaal van -100 (heel onbelangrijk/helemaal niet)  tot +100 

(heel belangrijk/geheel wel). De individuele scores laten een normaalverdeling zien rondom 

de gemiddelde scores, waarbij de meeste zich aan de positieve kant van de schaalverdeling 

bevinden.  

De veronderstelling dat functie, leeftijd, aantal contracturen en ervaring met een portfolio 

invloed hebben op de gedragsverandering van verpleegkundigen, is bevestigd door de 

resultaten van het onderzoek. De factoren hebben met name invloed op de inschatting van 

eigen effectiviteit. Een verklaring daarvoor vanuit onderzoeksresultaten is niet gevonden. In 

de praktijk hebben jongere verpleegkundigen meer ervaring met portfolio in hun opleiding en 

kunnen bijgevolg hoger scoren op eigen effectiviteit. De seniorverpleegkundigen zijn 

opgeleid om doelgericht te werken en dit zou een verklaring kunnen zijn voor hun hoge 

score. Het is ook logisch dat verpleegkundigen met ervaring met portfolio hun eigen 

effectiviteit om ermee te werken hoger inschatten, als deze ervaringen met de portfolio 

positief zijn.   

Een vergelijking van de resultaten tussen verschillende afdelingen kon niet worden 

uitgevoerd omdat niet voldaan kon worden aan de vereiste minimale steekproefgrootte van 

27.  

De gemiddelde scores op de strategieën om weerstanden te voorkomen laten een significant 

verschil zien tussen de strategieën waarbij het management weinig dwang toepast 

(communiceren, faciliteren, participeren, onderhandelen) en de strategieën met een meer 

dwingend management (manipuleren en dwang toepassen). Verpleegkundigen hebben bij 

de implementatie meer behoefte aan een ondersteunende dan dwingende leidinggevende. 

Dit past bij een nieuwe bestuursfilosofie die dit jaar gepresenteerd is vanuit een project over 

beroepstrots, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Deze filosofie is een reactie op de toenemende druk van regels en administratie op de 

beroepsuitoefening van onder andere verpleegkundigen. Centraal staat dat 

verpleegkundigen de ruimte moeten krijgen om te werken vanuit hun beroepstrots 

(professionele zelfregulering) (16). De portfolio kan een hulpmiddel zijn om deze ontwikkeling 

en professionalisering te laten zien, eerder dan dat het ingezet wordt als controle-instrument.  

 

BEPERKINGEN EN MEERWAARDE VAN HET ONDERZOEK 

In dit onderzoek worden twee modellen met elkaar in relatie gebracht. Het ASE-model van 

De Vries geeft een verdieping aan het samenspel van de kenmerken van de innovatie en 

personen, die ook in het innovatiecontingentiemodel van Van Linge een rol spelen.  

Het gebruik van de eigen ontwikkelde vragenlijst, naar de intenties van verpleegkundigen om 

met portfolio te gaan werken en de weerstanden daarin (vragenlijst 2), laat zowel 
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beperkingen als meerwaarde zien. Vragenlijst 2 wordt onderbouwd door het ASE-model van 

De Vries (6), wat de validiteit versterkt. De betrouwbaarheid van de vragenlijst is niet 

onderzocht voor gebruik in dit onderzoek. Van de zeven Cronbach’s alfa’s van de 

betrouwbaarheidstoets in dit onderzoek liggen er drie boven de 0,70, twee scoren zelfs 

boven de 0,80 (attitude en faciliteren). Daarnaast scoort één alfa onder de 0,40 

(manipuleren). Het onderdeel manipuleren heeft ook een hoger aantal missing values in 

vergelijking met andere strategieën. Een mogelijke oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat de 

stellingen onder manipuleren moeilijk te interpreteren zijn.  

Ook aan het gebruik van de vragenlijst naar de waargenomen kenmerken van de afdeling en 

portfolio (vragenlijst 1) zitten beperkingen en meerwaarde. De vragenlijst is constructvalide, 

omdat deze onderbouwd is door het innovatiecontingentiemodel van Van Linge (5). De 

Cronbach’s alfa’s van vragenlijst 1 in dit onderzoek scoren allen lager in vergelijking met 

alfa’s in eerdere onderzoeken (8). De scores op de moeilijkheidsgraad van vragenlijst 1 in 

combinatie met de uitkomsten laten zien dat de ervaren moeilijkheidsgraad van de vragenlijst 

invloed heeft op de uitkomsten ervan. Het lijkt erop dat hoe moeilijker de respondent de 

vragenlijst vindt, hoe minder snel er een uitgesproken mening gegeven wordt. Omdat de 

moeilijkheidsgraad bij eerder gebruik van de vragenlijst niet getoetst is, kan geen uitspraak 

gedaan worden of met de aanpassingen in vragenlijst 1, deze als minder moeilijk wordt 

ervaren.   

 

GEBRUIK VAN DE RESULTATEN 

Het onderzoek is uitgevoerd op zeven verpleegafdelingen binnen één ziekenhuis. Voor 

selectie van de afdelingen is gebruik gemaakt van een gelegenheidssteekproef. Meer dan de 

helft van het aantal verpleegafdelingen van het ziekenhuis en van verschillende clusters zijn 

betrokken in het onderzoek. Samen met het hoge responspercentage voor vragenlijst 2 kan 

gesteld worden dat de resultaten aangaande de beïnvloedende factoren op 

gedragsverandering van verpleegkundigen toegepast kunnen worden in algemeen perifere 

ziekenhuizen in Nederland. De kenmerken van de afdelingen in dit onderzoek zijn specifiek 

voor de setting en zijn daardoor wellicht niet van toepassing op iedere ziekenhuisafdeling.  

 

Conclusie en aanbevelingen 

CONCLUSIES  

De door verpleegkundige waargenomen kenmerken van de verpleegafdelingen en de 

portfolio op het regelgericht, resultaatgericht, teamgericht en ondernemingsgericht systeem 

passen niet sterk bij elkaar. Met gebruik van de portfolio kunnen doelen nagestreefd worden 

die wel passen bij de waargenomen doelkenmerken van de afdeling: resultaatgerichte en 

teamgerichte doelen. Verpleegkundigen hebben een licht positieve intentie om met de 



Onderzoeksartikel, Elske van Heeringen, 3142566 
Blok 6: Uitvoering afstudeerproject 

Definitieve versie 

De implementatie van de portfolio voor verpleegkundigen, 8-7-2009 
 
14 

portfolio te gaan werken en zij hebben een ondersteunende rol van het management nodig. 

Het inzetten van een meer dwingend management om het gedrag van verpleegkundigen te 

veranderen, lijkt geen invloed te hebben. Een HBO-functie van de verpleegkundige, full time 

contract, jonge leeftijd en ervaring met een portfolio in het verleden hebben een significant 

positieve invloed op de inschatting van eigen effectiviteit van verpleegkundigen in het werken 

met de portfolio.  

Het ASE-model van De Vries dat is gebruikt om de beïnvloedende factoren van personen op 

de implementatie nader te kunnen bestuderen, kan worden gezien als een veelbelovende 

aanvulling op het innovatiecontingentiemodel van Van Linge. Op deze wijze draagt dit 

onderzoek bij aan de onderzoekslijn ‘Innovatie en implementatie’ van Van Linge.  

 

AANBEVELINGEN   

Vanuit de resultaten van het onderzoek wordt het management van een ziekenhuis 

aanbevolen om in het implementatieproces van de portfolio voor verpleegkundigen vooral in 

te zetten op communicatie met verpleegkundigen, faciliteiten zoals tijd en scholing en 

participatie van verpleegkundigen bij verdere ontwikkeling en implementatie van de portfolio. 

In verband met verschillende scores op attitude en eigen effectiviteit moet de communicatie 

en scholing op maat aangeboden worden aan verpleegkundigen met verschillende leeftijd en 

functie. Toepassing van een meer dwingend management om gebruik van de portfolio door 

verpleegkundigen te beïnvloeden wordt afgeraden. De portfolio wordt beheerd door de 

verpleegkundige zelf. In het jaargesprek van de verpleegkundige met de manager wordt de 

portfolio ter evaluatie doorgenomen, zodat nieuwe afspraken tussen beide gemaakt kunnen 

worden. Naast de aanbevelingen vanuit de resultaten van het onderzoek wordt aanbevolen 

de kans om de portfolio te gebruiken als kennismanagement-instrument van het ziekenhuis 

niet onbenut te laten. 

Aanbeveling voor vervolgonderzoek richt zich op het gebruik van het ASE-model als 

aanvulling op het innovatiecontingentiemodel bij onderzoek naar beïnvloedende factoren op 

implementatiesucces. Een vragenlijst, gebaseerd op het ASE-model, kan volgens het 

fasenmodel van Lynn opgezet worden (9) en voorafgaand aan het onderzoek dient de 

betrouwbaarheid in een pilot getoetst te worden. In vervolgonderzoek kan de vragenlijst naar 

de waargenomen kenmerken van organisatie en innovatie verder onderzocht worden op 

betrouwbaarheid in combinatie met moeilijkheidsgraad van de vragenlijst.  
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Samenvatting  

 

AANLEIDING. De portfolio kan voor verpleegkundigen een hulpmiddel zijn bij het op 

systematische wijze bewaken van de kwaliteit van het eigen handelen. Bij implementatie van 

de portfolio op verpleegafdelingen in een ziekenhuis moet rekening gehouden worden met 

de volgende beïnvloedende factoren: 1) het samenspel van de kenmerken van de afdeling 

en de portfolio (innovatiecontingentiemodel van Van Linge) en 2) de factoren van invloed op 

het gedrag van verpleegkundigen (ASE-model van De Vries). DOEL. Handvatten bieden 

voor de implementatie van de portfolio. VRAAG. Welke factoren zijn volgens 

verpleegkundigen van invloed op de implementatie en in welke mate? METHODE. Een 

kwantitatief beschrijvend onderzoek in een algemeen perifeer ziekenhuis. RESULTAAT. De 

verpleegkundigen kennen geen sterke regel-, resultaat-, team- en ondernemingsgerichte 

kenmerken toe aan de portfolio en afdeling. Verpleegkundigen scoren licht positief op 

attitude en eigen effectiviteit. Support vanuit het management wordt als belangrijk gescoord. 

Verpleegkundigen scoren op de strategieën om weerstanden te voorkomen hoog op 

communiceren, faciliteren en participeren, in vergelijking met onderhandelen, manipuleren 

en dwang toepassen. DISCUSSIE. De verpleegkundigen lijken niet goed te weten welke rol 

de portfolio kan spelen. De portfolio kan voor het ziekenhuis een hulpmiddel zijn in 

kennismanagement. CONCLUSIE. De door verpleegkundigen waargenomen kenmerken van 

de verpleegafdelingen en de portfolio passen niet sterk bij elkaar. De verpleegkundigen 

hebben een licht positieve intentie om met portfolio te gaan werken en behoefte aan een 

ondersteunende rol van het management. Aan de inzet van een meer dwingend 

management hechten de verpleegkundigen geen waarde. AANBEVELING. Het management 

van een ziekenhuis wordt aanbevolen om bij de implementatie vooral in te zetten op 

communicatie, faciliteren en participatie. De portfolio wordt beheerd door verpleegkundigen 

en in jaargesprek van de verpleegkundige met de manager ter evaluatie doorgenomen. In 

vervolgonderzoeken naar beïnvloedende factoren op implementatiesucces is gecombineerd 

gebruik van beide modellen (innovatiecontingentiemodel en ASE-model) aan te bevelen.   

 

Trefwoorden: portfolio voor verpleegkundigen, implementatie, innovatiecontingentiemodel, 

ASE-model, vragenlijst ontwikkeling 
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English Abstract  

Title: The implementation of the portfolio for nurses. The influencing factors at the nursing 

unit in a hospital. 

INTRODUCTION. The portfolio can be a tool for nurses to cope with the liability for 

systematically watching over the quality of their nursing act. It is important to take into 

account the following influencing factors in the implementation of the portfolio in a hospital: 1) 

interaction between the marks of the nursing unit and portfolio (innovationcontingentionmodel 

Van Linge), and 2) the influencing factors on the nursing behaviour (ASE-model De Vries). 

AIM. Give tools for implementation. QUESTION. Which factors and to what extent influence 

the implementation of the portfolio, according to nurses? METHODS. A quantitative 

descriptive research design is used in a general peripheral hospital. FINDINGS. The nurses 

give no strong marks, related to the rules-, results-, team- and enterprising directed system, 

to the portfolio and nursing unit. Nurses score light positive in attitude towards the portfolio 

and in self-efficacy. Management support is scored as important. On the strategies for 

preventing or overcoming resistance in behaviour the nurses score high on the strategy 

communication, facilitation and participation, compared to negotiation, manipulation and 

being insistent. DISCUSSION. The role of the portfolio is not completely known by the 

nurses. The portfolio can facilitate the hospital in knowledge management. CONCLUSION. 

The marks, seen by nurses, of the nursing unit and portfolio don’t match strongly. Nurses 

have a light positive intention to work with the portfolio and need a supportive role of the 

management. Nurses don’t set value on a forcing management. RECOMMENDATIONS.  

The hospital management is recommended to set in on communication, facilitation and 

participation in the implementation. The portfolio is managed by nurses and will be evaluated 

in the annual meeting between nurse and manager. In continuing research of the influencing 

factors in implementation, the use of both models (innovationcontingentionmodel and ASE-

model) is recommended.    

 

Keywords: nursing portfolio, implementation, innovationcontingentionmodel, ASE-model, 

questionnaire development.  
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Figuren en tabellen 

 
Figuur 1. De vier systeemtypen van Van Linge (5) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2. Naar het ASE-model van De Vries (6) 

 
Tabel 1. Inhoud en werkafspraken betreffende de por tfolio in het onderzoek  
Inhoud van de portfolio  Werkafspraken over de portfolio  

Curriculum 

Vitae 

 Verplichting De portfolio is verplicht voor iedere verpleegkundige 

Per onderdeel is aangegeven of dit een verplicht 

onderdeel is  

Leerdoelen Persoonlijke leerdoelen (facultatief) 

Leerdoelen vastgesteld door 

management (competentiegericht) 

Gebruik  De portfolio wordt door verpleegkundige bijgehouden. 

Portfolio wordt doorgenomen in jaargesprek met 

afdelingsmanager en nieuwe afspraken worden 

gemaakt. 

Afspraken Gemaakt met management  Eigendom De portfolio is eigen bezit van de verpleegkundige 

Registratie Registratie van toetsing voorbehouden & 

risicovolle handelingen en deelname aan 

(bij)scholingen/congressen 

  

Producten Bewijzen van behaalde leerdoelen   

Evaluaties Zelfreflectie (facultatief) 

Feedback van collega’s (facultatief) 

Verslagen van jaargesprekken en 

beoordelings/functioneringsgesprekken 

  

Tabel 2. Opbouw vragenlijst 2 

Flexibel 

Controle 

Intern Extern 

Teamgericht Ondernemingsgericht 

Regelgericht Resultaatgericht 

Attitude 

Sociale Invloeden 

Eigen Effectiviteit 

 
Intentie Gedrag 

Weerstanden 

Functie 

Contracturen 

Leeftijd 

Ervaring 



Onderzoeksartikel, Elske van Heeringen, 3142566 
Blok 6: Uitvoering afstudeerproject 

Definitieve versie 

De implementatie van de portfolio voor verpleegkundigen, 8-7-2009 
 
20 

Onderdeel Aantal vragen Onderwerpen 

Attitude 6 Helpen bij (nadenken over) ontwikkeling, inzicht in sterke en ontwikkelpunten, 

bewijs leveren, hulpmiddel om afspraken te maken met afdelingsmanager 

Sociale support 2 Support van collega’s en van afdelingsmanager 

Eigen effectiviteit 1 Jezelf in staat achten om met portfolio te kunnen werken 

Strategieën om weerstanden 

te voorkomen: 

- communiceren 

- faciliteren 

- participeren 

- onderhandelen 

- manipuleren 

- dwang toepassen 

 

 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

 

 

- Over inhoud en doel, uitspreken verwachtingen 

- Tijd en ondersteuning om te leren 

- Mogelijkheid tot feedback, meebeslissen, evaluatie 

- Eigen invulling portfolio, geen verplichte onderdelen, tijdafspraken 

- Voorwaarde voor functie en beoordelingsinstrument 

- Salarisconsequenties, opleidingsconsequenties 

Eigenaar van portfolio 1 Verpleegkundige portfolio in eigen bezit 

Gebruik in jaargesprek 1 Portfolio besproken in jaargesprek met afdelingsmanager 

Totaal 25  

 
Tabel 3. Missing values van de vragenlijsten in per centages 

Vragenlijst 1 

n = 97 

Vragenlijst 2 

n = 135 

Onderdeel Missing values Onderdeel Missing values 

Functie 12,4 Functie 0 

Leeftijd 16,5  Leeftijd 3,0  

Contracturen 13,4  Contracturen 0,7 

Ervaring 13,4  Ervaring 1,5 

Afdeling:  Eigenaar 0 

- regelgericht 2,7 In jaargesprek 0 

- resultaatgericht 2,4 Attitude 0 

- teamgericht 2,1 Sociale support 0 

- ondernemings- 

gericht 

2,7 Eigen effectiviteit 1,5 

Portfolio:   Communiceren 0 

- regelgericht 6,2 Faciliteren 0 

- resultaatgericht 6,2 Participeren 0 

- teamgericht 6,2 Onderhandelen 0 

-ondernemings-

gericht 

7,2 Manipuleren 3,7 

  Dwang toepassen 0,7 
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Tabel 4. Demografische gegevens van de respondenten   

 Respondenten vragenlijst 1 

n = 97 (100,0 %) 

Respondenten vragenlijst 2 

n = 135 (100,0 %) 

Functie¹ 

- seniorverpleegkundige 

- niet-seniorverpleegkundige 

 

18  (18,6 %) 

67  (69,1 %) 

 

30   (22,2 %) 

105 (77,8 %) 

Leeftijd 

- gemiddelde 

- range 

 

35 jaar 

21 – 59 jaar 

 

34 jaar 

21 – 60 jaar 

Contracturen per week² 

- fulltime 

        -       parttime 

 

27  (27,8 %) 

57  (58,8 %) 

 

48  (35,6 %) 

86  (63,7 %) 

Ervaring met portfolio 

- geen 

- wel 

- wel, in opleiding 

- wel, tijdens andere baan 

- wel, anders 

 

61  (62,9 %) 

23  (23,7 %) 

   Niet bekend 

   Niet bekend 

   Niet bekend 

 

81   (60,0 %) 

52   (38,5 %) 

     41 (78,8 %) 

     5   (  9,6 %) 

     6   (11,5 %) 

¹ Seniorverpleegkundige= verpleegkundige met HBO denk- en werkniveau, Niet-seniorverpleegkundige= verpleegkundige  

met MBO denk- en werkniveau 

² Fulltime= 36 uur per week, Parttime  < 36 uur per week.   

 
Tabel 5: Cronbach’s alfa van vragenlijst 1 (n = 97)  

Onderdeel  Cronbach’s alfa 

Afdeling handelingskenmerken: 

- regelgericht 

- resultaatgericht 

- teamgericht 

- ondernemingsgericht 

 

0,77 (n = 93) 

0,68 (n = 94) 

0,73 (n = 94) 

0,72 (n = 94) 

Portfolio handelingskenmerken: 

- regelgericht 

- resultaatgericht 

- teamgericht 

- ondernemingsgericht 

 

0,61 (n = 90) 

0,63 (n = 88) 

0,52 (n = 90) 

0,53 (n = 87) 

Tabel 6: Cronbach’s alfa van vragenlijst 2 (n = 135 ) 

Onderdeel Cronbach’s alfa 

Attitude 0,86 (n = 135) 

Communiceren 0,48 (n = 135) 

Faciliteren 0,82 (n = 135) 

Participeren 0,58 (n = 135) 

Onderhandelen 0,59 (n = 135) 

Manipuleren 0,25 (n = 130) 

Dwang toepassen 0,71 (n = 134) 

 

 



Onderzoeksartikel, Elske van Heeringen, 3142566 
Blok 6: Uitvoering afstudeerproject 

Definitieve versie 

De implementatie van de portfolio voor verpleegkundigen, 8-7-2009 
 
22 

26
34

20

33
25

47

33

17 16

4

20

9

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Regelgericht 26 25 16

Resultaatgericht 34 47 4

Teamgericht 20 33 20

Ondernemingsgericht 33 17 9

1 2 3

 
Figuur 3: Kenmerken van portfolio naar Van Linge (5 ) 

1= Handelingskenmerken, 2= Doelkenmerken, 3= Cultuurkenmerken  
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Figuur 4: Kenmerken van de afdeling naar Van Linge (5) 

1= Handelingskenmerken, 2= Doelkenmerken, 3= Cultuurkenmerken 

 

Tabel 7: De resultaten op de A-S-E componenten naar  De Vries (6) op de schaal van -100 tot + 100  

Component Gemiddelde score,+/-  SD Bijzonderheden 

Attitude (n = 135) 35, +/- 31  

Sociale Support (n = 135) 

- Support door 

afdelingsmanager (n =135) 

- Support door collega 

verpleegkundigen (n =135) 

30, +/- 34 

- 42, +/- 36 

 

- 29, +/- 41 

Met behulp van een T-toets een significant 

verschil tussen support door 

afdelingsmanagers en collega 

verpleegkundigen (p = 0,00). 

 

Eigen effectiviteit (n = 133) 35, +/- 40  
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Figuur 5: Zes strategieën om weerstanden te voorkom en en overwinnen naar Kotter en Schlesinger (9) 

 
Tabel 8: De significante verschillen tussen gemidde lde scores op attitude, sociale support en eigen ef fectiviteit van de 

verschillende groepen 

 Attitude Sociale support Eigen effectiviteit 

Functiegroepen Geen significant verschil  Geen significant verschil Seniorverpleegkundigen scoren hoger dan niet-

seniorverpleegkundigen 

(p = 0,00) 

Leeftijdsgroepen 

 
 

≤ 40 jaar scoren hoger 

dan > 40 jaar 

(p = 0,03) 

Geen significant verschil ≤ 40 jaar scoren hoger dan > 40 jaar 

(p = 0,01) 

Contracturengro

epen 

Geen significant verschil Geen significant verschil ≥ 32 uren p.w. scoren hoger dan < 32 uren p. w.  

(p = 0,02) 

Ervaring met 

portfolio 

Geen significant verschil Geen significant verschil Wel ervaring scoren hoger dan geen ervaring 

(p = 0,05) 

 


