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Samenvatting
Het Sint Franciscus gasthuis verwacht een probleem met de bezetting v an specialistische
verpleegkundige functies. Een tekort aan deze professionals kan tot gevolg hebben dat
ziekenhuizen in de toekomst niet kunnen voldoen aan de zorgvraag voor de patiënt. Een hoog
verloop onder deze beroepsgroep is een van de oorzaken van het tekort. Personeelsverloop is
op zichzelf een normaal gegeven, maar een minimalisering daarvan is wenselijk.
Dit onderzoek heeft als onderwerp de minimalisering van verloop van de volgende
specialistische zorgfuncties: SEH-verpleegkundige, IC-verpleegkundige, anesthesieassistent en
operatieassistent. In dit onderzoek wordt geanalyseerd welke HR-factoren effectief kunnen zijn
bij de minimalisering van verloop. De factoren die met behulp van kwantitatief onderzoek
worden getoetst, zijn: tevredenheid, werkdruk, rooster, teamsfeer, ontwikkelmogelijkheden,
leiderschap en beloning.
Uit de resultaten blijkt, dat een goede teamsfeer de belangrijkste factor is om te blijven werken
bij het SFG. Voor de minimalisering van verloop moet de bevordering van teamsfeer het
speerpunt zijn. Daarnaast heeft ook de algemene tevredenheid (resultante van de factoren
teamsfeer, werkdruk en ontwikkelmogelijkheden) een positief effect op de intentie om te
blijven. Opvallend is de bevinding dat goed leiderschap geen positief effect heeft op de intentie
om te blijven werken. Toch is de leidinggevende van groot belang voor het aanbrengen van
verbeteringen binnen de teamsfeer. De leidinggevende is een poortwachter die de
randvoorwaarden creëert waarop verpleegkundigen het best kunnen functioneren. Goed
leiderschap is vooral positief voor de teamsfeer en de ontwikkelmogelijkheden.
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1. Inleiding
De zorgsector is met ongeveer 1,2 miljoen werknemers één van de grootste bedrijfstakken in
Nederland (Arbeid in Zorg en Welzijn, 2009). Ziekenhuizen, onderdeel van deze sector, opereren in
een competitieve marktsector (Hogan, Moxham & Dwyer, 2007). Zij concurreren onder andere met
elkaar op het gebied van verpleegkundig personeel. Hier is momenteel, zowel in Nederland als
internationaal, een tekort aan. Vooral de vraag naar specifieke beroepsgroepen1 is groot (Arbeid in
Zorg en Welzijn, 2009). De verwachting is dat dit tekort, als gevolg van de toenemende zorgvraag
door de vergrijzing, in de komende jaren sterk zal toenemen (RIVM, 2009; Kivimäki et al., 2006;
Christmas, 2008).
De gevolgen van een tekort aan verpleegkundig personeel zijn niet gering, zo stellen Shields en Ward
(2001). Verpleegkundigen vervullen immers een essentiële rol in de dagelijkse zorg voor
ziekenhuispatiënten. Allereerst veroorzaakt het tekort een bezettingsprobleem, waardoor het
lastiger wordt om te voldoen aan de verpleegbehoefte van de patiënt. Daarnaast komt de kwaliteit
van de geboden zorg onder druk te staan; de verpleegkundige heeft per patiënt minder tijd
beschikbaar. Dit brengt de bedrijfscontinuïteit in gevaar.
Een te hoog verloop onder verpleegkundigen is, volgens Gauci-Borda en Norman (1997), één van de
bepalende factoren voor het huidige tekort aan personeel. Een te hoog verloop leidt tot een
verhoging van de werkdruk en een verlaging van de moraal bij het achtergebleven personeel, wat
vervolgens weer kan resulteren in een extra stijging van het verloop. Hierdoor ontstaat een vicieuze
cirkel.
Verloop, in de literatuur aangeduid als ‘turnover’, is binnen organisaties een natuurlijk proces.
Verloop behelst het uittreden van werknemers uit de organisatie en wordt bijvoorbeeld deels
veroorzaakt door pensionering.2 Daarnaast kan verloop een gezonde werking hebben op de
organisatie, doordat het starheid en tunnelvisie afzwakt. Verloop geeft de mogelijkheid voor
instroom van nieuw personeel met nieuwe inzichten, die mogelijk beter aansluiten bij het profiel dat
een organisatie zoekt.
Een te hoog verloop is niet goed, maar een te laag verloop dus ook niet. Verloop wordt
problematisch wanneer het negatieve gevolgen heeft voor de betreffende organisatie. Door het
tekort aan verplegend personeel hebben ziekenhuizen voornamelijk belang bij het behoud van hun
personeel. Zij zullen moeten streven naar een minimalisering van het verloop. Daarnaast moeten zij,
waar mogelijk de instroom van personeel bevorderen.
Het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) ziet ook (toekomstige) problemen met de bezetting van
specialistische verpleegkundige functies. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd bij het SFG, een
ziekenhuis in Rotterdam (voor beschrijving van de organisatie zie hoofdstuk 2). Het ziekenhuis heeft
in 2008 het project Arbeidsmarktstrategie gelanceerd. Dit project is erop gericht zowel de instroom
als het behoud van personeel (specifieke zorgfuncties) te verbeteren. Deze masterthesis is onderdeel
1

Voor specialistische zorgfuncties moeten verpleegkundigen een opleidingstraject volgen, variërend van 1 tot 3
jaar. SEH-verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, dialyseverpleegkundigen, anesthesieassistenten en
operatieassistenten zijn voorbeelden van deze specialistische beroepsgroepen.
2
Een uiteenzetting en definiëring van het begrip verloop is te vinden in de literatuurstudie.
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van het project Arbeidsmarktstrategie en focust op het behoud van personeel. De doelgroep van dit
onderzoek zal bestaan uit vier specifieke zorgfuncties. Dit zijn: spoedeisende hulp (SEH)
verpleegkundige, intensive care (IC) verpleegkundige, operatieassistent en anesthesieassistent
(binnen dit onderzoek zullen deze groepen worden aangeduid als specialistische verpleegkundigen).
Aangezien dit personeel niet altijd ‘houdbaar‘ is, richt het onderzoek zich op het minimaliseren van
het verloop.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: In hoeverre kan het verloop onder specialistisch
verpleegkundigen in het Sint Franciscus Gasthuis geminimaliseerd worden?
1.1 Deelvragen
De hoofdvraag is zeer praktisch van aard. De beantwoording van deze vraag vormt een advies naar
het management van het SFG hoe het verloop teruggedrongen kan worden. De deelvragen vormen
hierbij onderzoeksstappen om tot dit advies te komen en daarmee de hoofdvraag te beantwoorden.
Deelvraag 1: Wat is de toegevoegde waarde van human resource management(HRM) voor dit
onderzoek? Deelvraag 1, uitgevoerd in het hoofdstuk Theorie, behandelt het HR domein. SHRM
vormt een integraal onderdeel van deze scriptie. Wat is HRM en wat is de toegevoegde waarde van
deze stroming voor dit onderzoek?
Deelvraag 2: Welke factoren, vanuit de literatuur, hebben invloed op de verloopintentie van
specialistische verpleegkundigen? Deze deelvraag, ook te vinden in het hoofdstuk Theorie, bevat een
wetenschappelijke exploratie van elementen uit de HR die een bewezen invloed hebben op het
verloop van medisch personeel. Deze analyse mondt uit in een conceptueel model met bijbehorende
hypotheses, dat getoetst zal worden met behulp van kwantitatief onderzoek.
Deelvraag 3: Welke factoren hebben een positieve invloed op de intentie van specialistische
verpleegkundigen om te blijven werken? Binnen deelvraag 3 zal de toetsing van het conceptuele
model centraal staan. De stappen die zijn gemaakt om tot de analyse te komen zijn te vinden in het
methodehoofdstuk. De resultaten van de analyse en het antwoord op de derde deelvraag volgen in
het hoofdstuk Resultaten.
1.2 Doelstellingen
Dit onderzoek heeft twee doelstellingen.
Ten eerste: het in kaart brengen van factoren die kunnen helpen bij de minimalisering van het
verloop onder personeel. Door het uitvoeren van een literatuurstudie zal geanalyseerd worden
welke factoren een zorgorganisatie als het SFG daarbij kan gebruiken.
Ten tweede: aanbevelingen geven voor een beleid gericht op minimalisering van verloop. Hierbij
zullen zowel de succesfactoren als ook de faalfactoren besproken worden. Deze aanbeveling sluit
aan en komt overeen met de hoofdvraag van dit onderzoek.
1.3 Maatschappelijke en wetenschappelijke- versus praktische relevantie
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Het tekort aan specifieke zorgfuncties is een (inter)nationaal waarneembare trend. Dit tekort heeft
directe invloed op de toegankelijkheid van goede zorg. De maatschappelijke relevantie van een
onderzoek, gericht op het terugbrengen van het verloop onder deze beroepsgroep, is dan ook zeer
groot.
De wetenschappelijke relevantie is moeilijker te duiden. Aan de ene kant moet het onderzoek iets
bijdragen aan de theorievorming rond verloop en behoud van personeel. Aan de andere kant moet
het onderzoek ook praktisch bruikbaar zijn voor het SFG. De belangenafweging tussen deze
wetenschappelijke en praktische vereisten resulteert in de keuze voor een toetsend onderzoek.
Wetenschappelijk is het relevant om te toetsen welke factoren, vanuit de literatuur, invloed hebben
op het verloop van verpleegkundig personeel binnen een ziekenhuis. Hierdoor zullen de resultaten
relevant zijn in het breder wetenschappelijk debat omtrent het behoud van (specialistische)
verpleegkundigen. Daarnaast zijn de resultaten plaatsgebonden en interessant voor het SFG. Dit
komt tegemoet aan de praktische eisen vanuit het ziekenhuis.
1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zullen de oorsprong van dit onderzoek en de organisatie van het Sint Franciscus
Gasthuis worden beschreven. Hoe kan het ziekenhuis gekenmerkt worden en wat betekent dat
voor het personeel? Daarnaast is er speciale aandacht voor het project arbeidsmarktstrategie waar
dit onderzoek deel van uitmaakt. Hoofdstuk 3 bevat de relevante theorie en vormt daarmee het
fundament voor deze scriptie. Aan de hand van de theorie zal een conceptueel model worden
opgesteld met bijbehorende hypotheses. Tevens zullen deelvraag 1 en 2 binnen dit hoofdstuk
beantwoord worden. In hoofdstuk 4 staan de verantwoording voor, de uitleg van de gebruikte
analyses en de stappen om daartoe te komen beschreven. Hoofdstuk 5 bevat het resultaat van de
analyses, waarbij de hypotheses zullen worden aangenomen of verworpen. Dit hoofdstuk zal
deelvraag 3 beantwoorden. Hoofdstuk 6 beschrijft de conclusie en discussie en geeft de
belangrijkste bevindingen weer. Enkele bevindingen zullen hier worden uitgelicht en er zal een
kritische reflectie plaatsvinden op de gehanteerde theorie, het conceptuele model en de methodiek
van dit onderzoek. In hoofdstuk 7 is de geraadpleegde literatuur te vinden en hoofdstuk 8 bevat
enkele bijlagen.
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2. Het Sint Franciscus Gasthuis als organisatie
Het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) is een algemeen ziekenhuis in Rotterdam, opgericht in 1892. Het
SFG begon als ziekenhuis gericht op de armenzorg, en bestond uit één etage met de capaciteit voor
in totaal twaalf patiënten. Inmiddels is dit ziekenhuis uitgegroeid tot een organisatie met een
beddencapaciteit van 449 (Jaarbericht SFG, 2008) en zijn er ruim 110 specialisten en 2200
medewerkers werkzaam (www.sfg.nl).
Het SFG wil kwalitatief hoge zorg bieden, verdeeld over uiteenlopende specialismen. In februari 2008
is het ziekenhuis toegetreden tot de vereniging van Samenwerkende Topklinische
opleidingsZiekenhuizen (STZ). Dit houdt in dat het Sint Franciscus Gasthuis een hoge kwaliteit biedt
op de terreinen patiëntenzorg, onderwijs en opleiding, onderzoek en vernieuwing. Dit is terug te zien
bij de jaarlijkse ‘ziekenhuisrankings’ van verschillende media. De Elsevier presenteert jaarlijks een lijst
met beste ziekenhuizen van Nederland. Bij de verkiezing in 2009 bekleedde het SFG de tweede plek
(www.skipr.nl). In de ziekenhuis top 100 van het Algemeen Dagblad (2010) staat het SFG op de
achtste plaats (www.skipr.nl).
Het SFG beschouwt het als missie om vanuit de naam van het ziekenhuis3 en vanuit het hart zorg te
leveren aan de patiënt. Het motto van het SFG is: ‘Uw zorg, onze passie’. De missie van het
ziekenhuis is te verdelen in een vijftal punten, vier hiervan hebben een duidelijke relatie met het
personeel:





hoogwaardige deskundigheid van medici, verpleegkundigen en andere - medewerkers;
goede ondersteunende dienstverlening en informatievoorziening;
samenwerking met andere zorgaanbieders in de keten;
continue ontwikkeling van deze deskundigheid als topklinisch opleidingsziekenhuis;
(www.sfg.nl )

De kernpunten uit de missie van het SFG geven een grote rol aan het personeel. Voor het vervullen
van deze missie is het noodzakelijk dat het SFG kan beschikken over voldoende (kwalitatief)
personeel. De uitvoering van deze diensten staat of valt bij de aanwezigheid van personeel. Deze
afhankelijkheid wordt vergroot doordat het ziekenhuis de STZ-status wil handhaven.
2.1 Project Arbeidsmarktstrategie
Zoals veel ziekenhuizen, ondervindt het SFG in toenemende mate hinder van moeilijk vervulbare
vacatures. Het probleem is het grootst bij vacatures voor specialistische verpleegkundigen. Dit
probleem is vooral aanwezig bij de zorgeenheden; SEH-verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen,
anesthesieassistenten en operatieassistenten. Een passage uit het jaarbericht 2008 verwoordde dit
als volgt:

3

Het ziekenhuis is vernoemd naar Franciscus van Assisi, de stichter van de orde der Franciscanen. Nadat hij op
negentienjarige leeftijd ernstig ziek was geweest,legde hij zijn rijkdom af als verbondenheid met de armen van
deze wereld. De zorg voor zieken vormt een belangrijk onderdeel van het leven van Franciscus en zijn broeders.
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“De komende jaren ontstaat voor specifieke beroepen zoals Anesthesie-assistenten en SEHverpleegkundigen een tekort aan gekwalificeerd personeel. Via een uitgebalanceerde
arbeidsmarktstrategie wordt de aandacht gevestigd op het werven en behouden van goede
medewerkers en wordt het inhuren van externen zo veel mogelijk beperkt.” (2008, p.15)
Zoals het bovenstaande citaat illustreert, voelt het SFG de noodzaak om verandering te brengen in
deze situatie. Daarbij wil zij de focus leggen op het behoud van interne arbeidskrachten in plaats van
het inhuren van tijdelijke, relatief dure externe krachten. Hierdoor probeert het ziekenhuis minder
afhankelijk te worden van extern personeel om zodoende de eigen zekerheid en toekomst van het
ziekenhuis te waarborgen.
Om dit te bereiken moet zowel de instroom van nieuw personeel en tegelijkertijd het behoud van
goed personeel verbeteren. Als positieve impuls voor deze verbeteringen is het Sint Franciscus
Gasthuis in 2008 het project Arbeidsmarktstrategie gestart. Doelstelling van het project is een
“samenhangend beleid voeren met betrekking tot de arbeidsmarkt; een beleid dat zowel instroom als
behoud van medewerkers bevordert. De arbeidsmarktstrategie is een kritisch onderdeel van het
integrale organisatiebeleid.” (2008, p.XX) Om effectief in te kunnen spelen op de arbeidsmarkt, wil
het Sint Franciscus Gasthuis inzicht krijgen in de manier waarop potentiële werknemers het beste
benaderd kunnen worden (werving) en hoe de huidige werknemers het beste gebonden kunnen
worden aan de organisatie (behoud).
2.2 Focus
Instroom en behoud worden in de terminologie van het human resource management ook
aangeduid als retention. Retention heeft betrekking op het aantrekken en behouden van
gekwalificeerd en gemotiveerd personeel Vanwege de beperkte scope van deze masterthesis, zal dit
onderzoek zich focussen op het behoud van personeel. Om het behoud van personeel te verbeteren,
en daarmee het personeelstekort te verkleinen, moet het verloop van personeel geminimaliseerd
worden. Het verloop van personeel is immers een grote factor in het tekort aan verpleegkundigen
(Gauci-Borda & Norman, 1997). Een hoge instroom verliest daarnaast zijn waarde wanneer je deze
groep niet vast kunt houden.
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3. Theorie
Het theoretisch kader is de fundering van dit onderzoek. In dit gedeelte zullen de eerste twee
deelvragen beantwoord worden, te weten:



Deelvraag 1: Wat is de toegevoegde waarde van HRM voor dit onderzoek?
Deelvraag 2: Welke factoren, vanuit de literatuur, hebben invloed op de verloopintentie van
specialistische verpleegkundigen?

In het eerste gedeelte van het theoretisch kader komt HRM en de beantwoording van de eerste
deelvraag aan bod. In het tweede gedeelte zullen de factoren die invloed hebben op verloop
behandeld worden en zal tevens de tweede deelvraag beantwoord worden. Bij de beantwoorden van
de tweede deelvraag zullen een aantal hypothesen opgezet worden. Het theoretisch kader zal
afgesloten worden met het conceptueel model, een uitvloeisel van de tweede deelvraag. Dit model is
een vertaling van de opgezette hypothesen en zal centraal staan binnen het empirische gedeelte van
dit onderzoek.
3.1. Human resource management
Human resource management (HRM) vormt een onderdeel van deze masterthesis. Het project
arbeidsmarktstrategie vormt een integraal onderdeel van het organisatiebeleid van het SFG en is
daardoor een goed voorbeeld van HRM. Allereerst wordt HRM gedefinieerd, daarnaast komt de
toegevoegde waarde van HRM binnen dit specifieke onderzoek aan de orde.
3.1.1 Definitie HRM
HRM bestaat kan een onderdeel zijn van de strategie van een organisatie. Boxall en Purcell (2008)
definiëren strategy als:
‘*S+trategies of firms are their particular attempts to deal with the strategic problems they face’.
(2008, p.36)
Volgens Boxall en Purcell (2008) hebben organisaties twee strategische problemen, namelijk het
veiligstellen van het voortbestaan van de organisatie (viability) en behouden van een bepaald
concurrentievoordeel (competitive advantage). Het tekort aan verpleegkundig personeel bij het SFG
valt bijvoorbeeld onder de strategische problemen omtrent het voortbestaan van de organisatie.
Immers, een tekort aan specialistisch verpleegkundig personeel kan ertoe leiden dat het ziekenhuis
enkele diensten niet meer kan uitvoeren. Als antwoord hierop is het ziekenhuis het project
Arbeidsmarktstrategie begonnen. Indirect kan dit bevorderlijk zijn het concurrentievoordeel als het
ziekenhuis erin slaagt in een krappe tijd voldoende en kwalitatief goed geschoold personeel aan zich
te binden.
HRM wordt gezien als strategisch middel om deze ‘strategic problems’ het hoofd te bieden. Ook
binnen het project Arbeidsmarkstrategie wordt HRM gezien als de oplossing voor het behoud van
personeel. HRM kent het personeel van een organisatie grote waarde toe. Goed functionerend
personeel is van doorslaggevende waarde voor organisaties. Boxall en Purcell (2008) omschrijven
HRM als volgt:
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‘HRM refers to all those activities associated with the management of work and people in firms and in
other formal organisations’. (2008, p.1)
De definitie van Boxall en Purcell geeft al aan de HRM een breed veld is met veel verschillende
facetten. HRM behelst het management van werk en het management van de mensen die het werk
moeten doen. Hieronder valt o.a.; werving, selectie, motivering, ontwikkeling, waardering, training
en behoud van werknemers. Daarnaast zijn er ook vaardigheden voor nodig als; onderhandelen,
communiceren, leiderschap, informeren van personeel, het beëindigen van contracten, etc.
Met behulp van HRM wordt een bepaald doel nagestreefd, namelijk ‘building individual and
organisational performance’ (Boxall & Purcell, 2008, p. 5). De achterliggende gedachte is dat de
organisatie van de ontwikkeling van personeel (individueel of in teamverband) uiteindelijk de
vruchten plukt. Investering in het personeel kan ook leiden minimalisering van het verloop, het
hoofdonderwerp van deze masterthesis.
3.1.2 De toegevoegde waarde (deelvraag 1)
Er is echter nog onduidelijkheid over de link tussen HRM, de organisatieresultaten en de
toegevoegde waarde die daardoor gecreëerd wordt. Dit wordt aangeduid als ‘black box problem’
(Boxall & Purcell, 2004). Er is onderzoek dat stelt dat HRM daadwerkelijk bijdrages levert aan de
prestaties van een organisatie, zoals het onderzoek van Boselie & Paauwe (2004). Binnen dit
onderzoek wordt er ook vanuit gegaan dat HRM, mits op effectieve wijze vormgegeven, een positief
effect heeft op de organisatieprestaties van het SFG. Dit houdt in dat er bij het HR-beleid onder
andere rekenschap moet worden gegeven van de context waarin de organisatie zich bevindt.
Guest (1999) stelt dat HR-praktijken, zoals beloning en ontwikkelmogelijkheden, invloed hebben op
de medewerkerperceptie van het HR-beleid van een organisatie. Deze perceptie heeft effect op
attitudes als betrokkenheid, tevredenheid en verloopintentie van medewerkers.
In navolg van Guest zal er binnen dit onderzoek geanalyseerd worden welke HR-praktijken ofwel
factoren effect hebben op de verloopintentie van de specifieke beroepsgroepen van het SFG. Een
‘fine-tuning’ van deze factoren, met rekenschap voor de context4, kan ervoor zorgen dat HRM van
strategisch toegevoegde waarde wordt voor het SFG. Een daadwerkelijke implementatie wordt hier
niet gedaan, maar het ziekenhuis krijgt een aantal handvaten, in de vorm van de conclusies en
aanbevelingen van dit onderzoek, om zelf deze toegevoegde waarde te creëren.
3.2 Verloop
In het vervolg van dit theoretisch kader zal het begrip verloop en de oorzaken hiervan verder worden
uitgelicht. Binnen dit theoretisch gedeelte staat deelvraag 2 ‘Welke factoren, vanuit de literatuur,
hebben invloed op de verloopintentie van specialistische verpleegkundigen?’ centraal. De
literatuurreviews van Coomber & Barriball (2007), Hayes et al. (2006) en Tai et al. (1998) dienen als
kapstok om deze vraag te beantwoorden. Deze reviews schetsen een duidelijk beeld van
onderzoeken naar verloop bij medisch personeel. Op basis van de literatuurstudie worden een aantal
hypotheses opgesteld. Deze hypotheses zullen worden doorvertaald naar een conceptueel model.

44

De context zal te vinden zijn in bijlage A
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3.2.1 Disfunctioneel verloop
Voor het begrip verloop is geen eenduidige definitie (Tai et al., 1998). Simpel gedefinieerd is verloop
‘the movement of staff out of an organisation’ (Coomber & Barriball, 2006, p.298). Deze definitie is
echter problematisch aangezien er geen differentiatie zit in het begrip. Er zijn namelijk verschillende
vormen van verloop. Het ontbreken van onderscheid in het begrip verloop hierin is een
veelgemaakte fout in onderzoeken naar verloop (Hayes et al., 2005). Zeker in een onderzoek met als
doel ‘minimalisering van verloop’ is het van belang om duidelijk voor ogen te hebben welke vorm van
verloop relevant is voor het onderzoek.
Bluedorn (1987) definieerde twee vormen van verloop; namelijk vrijwillig en onvrijwillig verloop.
Oorzaken van vrijwillig verloop zijn onder andere een beter salaris, betere werkcondities, problemen
met leidinggevende en stoppen met werken na zwangerschap (Abelson, 1987 in: Tai et al., 1998).
Redenen voor onvrijwillig verloop zijn bijvoorbeeld ontslag, pensionering, ziekte of overlijden (Dalton
et al., 1981 in: Tai et al., 1998). Dit onderscheid moet ervoor zorgen dat organisaties beter in kaart
kunnen brengen welke factoren er ten grondslag liggen aan het verloop van hun personeel.
Op het eerste gezicht lijkt het, dat een HR-beleid gericht op de factoren van vrijwillig verloop het
meeste resultaat kan opleveren. Aan pensionering (tot op zekere hoogste), overlijden en dergelijke
kan een organisatie namelijk weinig veranderen, maar een beleid gericht op aanpassingen in de
werkomgeving zou daarentegen het vrijwillige verloop wel degelijk terug kunnen dringen.
Bij nadere beschouwing leent dit onderscheid zich toch niet goed in een onderzoek naar
minimalisering van verloop. Ook enkele factoren voor vrijwillig verloop, zoals een zwangerschap,
ziekte of pensionering kunnen moeilijk beïnvloed worden door een organisatie. Dit wordt
onderschreven door Abelson en Baysinger (1984). Vrijwillig verloop komt in sommige gevallen zelfs
goed uit. Zodoende krijgt de organisatie de kans om personeel te zoeken dat beter bij het profiel van
de organisatie past. Deze vorm van verloop is daarmee functioneel voor de organisatie.
Om beïnvloedbare factoren van verloop in kaart te brengen stellen Abelson en Baysinger (1984) dan
ook voor een onderscheid te maken tussen functioneel en disfunctioneel verloop. Functioneel
verloop is verloop dat goed is voor een organisatie. Hieronder bevalt bijvoorbeeld het uittreden van
werknemers die niet goed functioneren. Disfunctioneel verloop zien Abelson en Baysinger als verloop
dat negatieve gevolgen heeft voor de organisatie. Deze vorm behelst bijvoorbeeld het verloop van
personeel dat de organisatie graag wil behouden. Het verloop van deze personeelgroep heeft
negatieve effecten voor de organisatie. Disfunctioneel verloop sluit daarmee goed aan bij dit
onderzoek. Aangezien er al een tekort is bij de specialistische verpleegkundige functies, is vrijwel elke
vorm van verloop binnen deze zorgeenheden nadelig voor het ziekenhuis. De negatieve effecten
vertalen zich in een tekort aan specialistisch verpleegkundig personeel en een mogelijke druk op de
kwaliteit van de zorg. Hierdoor zal disfunctioneel verloop centraal staan binnen dit onderzoek.
3.2.2 Verloopintentie
Fishbein en Ajzen (1975) stellen dat disfunctioneel verloop primair het resultaat is van een
gedragsintentie, ook wel ‘verloopintentie’. Veel onderzoeken onderschrijven dat de ‘verloopintentie’
een belangrijke voorspeller is van daadwerkelijk verloop (Mobley, 1987; Bluedorn, 1982; Prestholdt
et al., 1987).
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De verloopintentie is het resultaat van affectieve variabelen (Hellman, 1997). Voorbeelden van
affectieve variabelen zijn tevredenheid en loyaliteit (Price & Mueller, 1981). De affectieve variabelen
leiden tot een afweging, de verloopintentie. Deze afweging kan twee richtingen opgaan. Enerzijds
kan de afweging uitmonden in een intentie om te blijven. De affectieve variabelen worden positief
gepercipieerd door de werknemer waardoor hij/zij wil blijven werken bij de organisatie. Anderzijds
kan deze afweging ook uitmonden in een intentie om te gaan, hierbij wordt affectieve variabelen
negatief gepercipieerd, waardoor werknemers kunnen besluiten om de organisatie te verlaten. Om
het verloop van specialistisch verpleegkundigen binnen het SFG te minimaliseren zal er binnen dit
onderzoek gekeken worden welke factoren invloed hebben op de intentie om te blijven van de
geselecteerde zorgeenheden.
3.2.3 Tevredenheid
Binnen dit onderzoek zal tevredenheid dienen als affectieve variabele. De tevredenheid met het werk
is volgens veel onderzoeken een zeer belangrijke variabele die invloed heeft op het verloop van
personeel. Wanneer werknemers een lage tevredenheid hebben, zorgt dit voor een hoog verloop
(Gauci & Norman, 1997; Strachota et al., 2003). Daarnaast stellen veel onderzoekers dat verloop
omlaag gaat wanneer de werknemers tevreden zijn (Irvine & Evans, 1995; Hellman, 1997).
Tevredenheid heeft dus zowel een positieve werking, tevredenheid draagt bij aan de intentie om te
blijven, en een negatieve werking, het kan de intentie om te gaan verhogen.
Tevredenheid met het werk is: ‘An individual attitude to how well personal expectations correspond
to outcomes.’(McKenna, 2000 in: Coomber & Barriball, 2007, p.299). Het gaat er dus om hoe de
werknemers bepaalde elementen vanuit het werk percipiëren. Tevredenheid wordt beschouwd als
een ‘overall feeling’ over het werk of als een ‘facet approach’5 (Spector, 1997). Beide benaderingen
zullen gebruikt worden binnen dit onderzoek. Het effect van de ‘overall feeling’ zal getoetst worden
aan de hand van eerste hypothese:
Hypothese 1: Hoe hoger de tevredenheid is bij werknemers van het SFG hoe meer ze geneigd zijn bij
het SFG te blijven.
De facet- benadering leent zich ook goed voor dit onderzoek. Immers, bij deze benadering maakt
nagenoeg elk element van het werk deel uit van de tevredenheid (Stamps & Piedmonte, 1986).
Vanuit de literatuur zijn er een aantal HR-factoren in de werkomgeving op te sommen die op een
positieve of negatieve manier de tevredenheid van een werknemer, en dus de verloopintentie,
kunnen beïnvloeden. Deze factoren zullen doorvertaald worden naar hypotheses.
3.2.4 Oorzaken verloopintentie
Er zijn uiteenlopende onderzoeken gedaan naar de oorzaken van verloop onder personeel. Hayes et
al. (2005) destilleren hieruit drie verschillende categorieën die het verloop kunnen veroorzaken, te
weten; individuele-, organisationele- en economische factoren. Bij dit onderzoek is er, per categorie,
een selectie gemaakt van HR-onderdelen. Het gaat hierbij om factoren die, volgens wetenschappelijk
onderzoek, een positieve of negatieve invloed hebben op de tevredenheid en de verloopintentie.
Leiderschap wordt door Hayes et al. (2006) ingedeeld bij organisationele factoren, maar in dit
5

De facetbenadering formuleert tevredenheid met werk als een gefragmenteerd begrip. Alle aspecten van het
werk vormen een gedeelte van de tevredenheid.
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onderzoek krijgt deze factor een eigen categorie. Leiderschap wordt gezien als belangrijke factor bij
het verloop van personeel. De invloed van leiderschap strekt zich uit over de andere organisationele
factoren (Purcell & Hutchinson, 2007). Daarnaast is er ook vanuit het SFG expliciet de vraag naar de
rol van de leidinggevende in het verloopproces.
Individuele factoren: Onder individuele kernmerken vallen persoonlijke kenmerken, zoals geslacht,
etniciteit, leeftijd, opleidingsniveau, functie en dienstverband. Individuele kenmerken kunnen
invloed hebben op het verloop, zoals leeftijd (Gray & Philips, 1994; Shader et al., 2001). Individuele
kenmerken zijn echter niet beïnvloedbaar. Een beleid gericht op verbetering van organisationele
factoren zal meer rendement opleveren dan een beleid gericht op individuele factoren. Dit komt
vooral omdat organisationele factoren, in tegenstelling tot individuele factoren, beïnvloedbaar zijn
(Coomber & Barriball, 2006).
Hoewel de waarde van het onderzoeken van individuele kenmerken in relatie met tevredenheid en
verloop niet word onderkent, richt het onderzoek zich niet op deze kenmerken. De kwantitatieve
analyse binnen dit onderzoek wordt gemaakt op basis van medewerkeronderzoek uit 2008 van het
SFG. Dit onderzoek bevat waardevolle informatie voor dit onderzoek. Het is echter niet mogelijk om
op basis van die gegevens individuele kenmerken te onderscheiden, waardoor deze niet zullen
worden onderzocht binnen deze scriptie. Er zal wel een onderscheid worden gemaakt op basis van
de afdeling waarop de doelgroep werkzaam is.
Organisationele factoren: Hayes et al. (2005) stellen dat er organisationele factoren zijn vanuit de
werkomgeving die invloed hebben op het verloop van personeel. Stordeur en D’Hoore (2006) stellen
dat organisationele elementen de sleutelfactoren zijn in het behoud van verpleegkundig personeel.
Er worden vier organisationele factoren onderscheiden in de organisatie die het verloop kunnen
beïnvloeden, namelijk; teamsfeer, werkdruk, rooster en ontwikkelmogelijkheden. Aan de hand van
deze factoren zullen een aantal hypothesen worden opgesteld. Deze hypotheses zullen analyseren
of er een direct positief verband is met de intentie om te blijven. Daarnaast zal geanalyseerd worden
wat de invloed van de geselecteerde factoren is op de affectieve variabele tevredenheid (zie figuur
1).

Figuur 1: Organisationele factoren

Teamsfeer: Teamsfeer wordt gezien als een belangrijke factor bij het werk van verpleegkundigen.
Veld et al. (2010) stellen dat het team of de afdeling waarop belangrijker is voor de verpleegkundigen
dan het ziekenhuis zelf. Verpleegkundigen werken in teamverband, daardoor is teamsfeer erg
belangrijk voor de tevredenheid. Een goed teamklimaat kan de intentie om te blijven positief
beïnvloeden en tegelijkertijd werkt een slecht teamklimaat de intentie om te gaan en het
daadwerkelijke verloop in de hand (Kivimäki et al., 2007; Stordeur en D’Hoore, 2006; Schulte et al.,
2009).
Hypothese 2a: Wanneer de teamsfeer als positief wordt ervaren, is de intentie om te blijven ook
hoog.
Hypothese 2b: Wanneer de teamsfeer als positief wordt ervaren, is de tevredenheid ook hoog.
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Werkdruk: Te hoge werkdruk kan stress bij medisch personeel veroorzaken. Een hoge stress leidt tot
een lagere tevredenheid, die op zijn beurt weer invloed heeft op de intentie om te gaan van
personeel (Davidson et al., 1997; Tai et al., 1998; Hemingway & Smith, 1999). Een goede werkdruk
zorgt daarentegen voor een gezonde stress en draagt bij aan de intentie om te blijven (Hayes et al.,
2005).
Hypothese 3a: Wanneer de werkdruk als gezond wordt ervaren, is de intentie om te blijven ook hoog.
Hypothese 3b: Wanneer de werkdruk als gezond wordt ervaren, is de tevredenheid ook hoog.
Roosters: Lange diensten, overwerken en werken in het weekend worden door werknemers vaak niet
gewaardeerd. Wanneer een werknemer nadelen ondervindt van het rooster kan dat een aanleiding
zijn voor verloop (Shader et al., 2001; Strachota et al., 2003). Veel mogelijkheden voor werknemers
binnen het roosters, zoals de vrijheid om je eigen rooster samen te stellen en het gebruik van
flexibele uren, kunnen daarentegen een positief effect hebben op de tevredenheid (Vetter et al.,
2001; Kane & Kartha, 1992; Durand & Randhawa, 2002). Een goed rooster leent zich voor een goede
combinatie tussen werk en privé. Een goed rooster heeft dus veel betrekking op de werkprivé balans
van de specialistisch verpleegkundigen. Wanneer een werknemer roostertechnisch veel
mogelijkheden heeft, waarbij een goede werkprivé balans mogelijk is, dan zal de werknemer dit
positief ervaren. Het tegenovergestelde is echter ook mogelijk.
Hypothese 4a: Wanneer het rooster als positief wordt ervaren, is de intentie om te blijven ook hoog.
Hypothese 4b: Wanneer het rooster als positief wordt ervaren, is de tevredenheid ook hoog.
Ontwikkelmogelijkheden: In de literatuur zijn aanwijzingen te vinden dat promotionele
mogelijkheden en ontwikkel- of scholingsmogelijkheden de tevredenheid verhogen, waardoor het
verloop van medisch personeel omlaag gaat (Davidson et al., 1997; Collins et al., 2000; Donner &
Wheeler, 2001; Kennington, 1999). Slechte promotie en/of scholingskansen hebben een positief
effect op verloop (Shields & Ward, 2001).
Hypothese 5a: Wanneer ontwikkelmogelijkheden als positief worden ervaren, is de intentie om te
blijven ook hoog.
Hypothese 5b: Wanneer ontwikkelmogelijkheden als positief worden ervaren, is de tevredenheid ook
hoog.
Leiderschap: Er zijn verschillende type leiderschap te onderscheiden, variërend van actief naar
passief (Den Hartog 1997). Hierbij is één vorm relevant voor de zorg. Deze vorm van leiderschap is
transformationeel leiderschap, ook aangeduid met 'participatief' leiderschap (Den Hartog, 1997). Het
gaat hierbij om leidinggevenden die betrokken zijn bij hun werknemers. Niet alleen de extrinsieke
motivatie leidt de werknemers, maar ook de intrinsieke motivatie is belangrijk. Daardoor moet een
transformationele leider in staat zijn om de intrinsieke motivatie, zoals normen en behoeften, te
sturen.
Participatief leiderschap zal in de zorg, vooral omdat de werknemers sterk intrinsiek gemotiveerd
zijn, het meeste effect sorteren. Leidinggevenden die meer faciliteren dan sturen, die betrokkenheid
creëren, autonomie toestaan en die een goede relatie hebben met hun personeel, zorgen voor een
hogere tevredenheid en behoud van personeel (Bratt et al., 2000; Leveck & Jones, 1996; Boyle et al.,
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1999; Scott et al., 1999). Daarnaast kan leiderschap ook een direct effect hebben op de
verloopintentie van de werknemers.

Figuur 2: Leiderschap

Hypothese 6a: Wanneer leiderschap als positief wordt ervaren, is de intentie om te blijven ook hoog.
Hypothese 6b: Wanneer leiderschap als positief wordt ervaren, is de tevredenheid ook hoog.
Leiderschap heeft niet alleen mogelijk direct invloed op de verloopintentie, maar oefent daarnaast
leiderschap ook invloed uit op de werkomgeving van de specialistische verpleegkundigen (positief of
negatief). Leidinggevenden gebruiken hun eigen normen en opvattingen binnen hun werkzaamheden
(Purcell & Hutchinson, 2007). Zodoende kan leiderschap ook indirect, door beïnvloeding van de
organisationele factoren, invloed hebben op de intentie om te blijven van de doelgroep.

Figuur 3: Subeffect leiderschap

Hypothese 6c: Wanneer leiderschap als positief wordt ervaren, dan worden de organisationele
factoren ook goed ervaren.
Economische factoren: De economische factoren zullen binnen dit onderzoek worden
geoperationaliseerd worden als beloning. Er bestaat twijfel over een verband tussen economische
factoren en verloop in de gezondheidszorg (Borda & Norman, 1997). Veel werknemers kiezen niet
voor het geld wanneer ze een loopbaan ambiëren in de zorg. Toch is het, vanwege de specifieke
situatie van het SFG in de regio, van belang om deze factoren te onderzoeken binnen deze thesis. De
kansen van een werknemer op de arbeidsmarkt en de beloning bij soortgelijke functies bij andere
werkgevers hebben invloed op het verloop. Verloop is hoog wanneer er sprake is van ruimte op de
arbeidsmarkt en verloop is laag wanneer er een krapte is op de arbeidsmarkt (Price & Mueller, 1981).
Wanneer een werknemer veel kansen heeft op de arbeidsmarkt zal hij/zij sneller een overstap maken
dan. Doordat er veel concurrentie is tussen ziekenhuizen onderling, hebben specialistische
verpleegkundigen veel kansen op de arbeidsmarkt. Het SFG ondervindt concurrentie van tien andere
ziekenhuizen in de regio en detacheringbureaus. Salaris zou het SFG, wanneer het invloed heeft op
het verloop van personeel, een concurrentievoordeel kunnen opleveren ten opzichte van andere
ziekenhuizen.

Figuur 4: Economische factoren

Beloning: Bevindingen van onderzoek naar het verband tussen verloop en beloning in de zorg lopen
sterk uiteen. Zo concluderen veel onderzoekers dat er geen relatie is tussen salaris en verloop
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(Mobley et al., 1979; Borda & Norman, 1997). Bovendien stelt onderzoek dat promotionele kansen
en ontwikkelmogelijkheden zwaarder wegen dan salaris (Shields & Ward, 2001).
Daarnaast zijn er onderzoeken die wel degelijk een verband zien tussen verloop en salaris. Strachota
et al., (2003) stellen vast dat, in een onderzoek onder 84 verpleegkundigen die vrijwillig van baan zijn
gewisseld, bij 31 werknemers een beter salaris of rooster ten grondslag lag aan de overstap. Daarbij
komt dat er ook een significant gedeelte buiten de gezondheidssector zijn/haar loopbaan voortzet
(Duffield et al., 2004). Een reden die hieraan ten grondslag kan liggen is een betere beloning.
Daarnaast stelt onderzoek dat de tevredenheid positief beïnvloed wordt door een goed salaris,
waardoor het verloop daalt (Chan & Morrison, 2000; Tzeng, 2002).
Hypothese 7a: Wanneer de beloning als goed wordt ervaren, dan is de intentie om te blijven ook
hoog.
Hypothese 7b: Wanneer de beloning als goed wordt ervaren, dan is de tevredenheid ook hoog.
3.2.5 Concluderend: De factoren die invloed kunnen hebben op het verloop onder specialistische
verpleegkundigen (deelvraag 2)
Het begrip verloop (turnover) omvat verschillende niveaus. In dit onderzoek wordt er gefocust op
disfunctioneel verloop. Een belangrijke voorspeller van verloop is de uitkomst van de verloopintentie
die onderverdeeld kan worden in de intentie om te blijven of gaan. Bovenstaande analyse van de
literatuur laat zien dat er veel factoren zijn die invloed hebben op de verloopintentie van
specialistische verpleegkundigen.
De tevredenheid met het werk is volgens academici een belangrijke voorspeller van verloop. Deze
factor kan een overall feeling van het werk behelzen, die direct invloed uitoefent op verloopintentie.
Daarnaast kunnen ook gedeeltes van tevredenheid, eigenlijk alle losse elementen uit de
werkomgeving, individueel invloed hebben op de verloopintentie. De losse werkelementen zijn
onder te verdelen in drie verschillende categorieën. Individuele factoren, organisationele factoren en
economische factoren. Per categorie zijn er een aantal factoren te benoemen die invloed hebben op
het verloop van specialistische verpleegkundigen.
Individuele factoren hebben kunnen volgens onderzoek invloed hebben op verloop. Binnen dit
onderzoek worden individuele factoren gezien als elementen die de factoren die verloop bepalen
beïnvloeden, en niet het verloop zelf. Binnen dit onderzoek zijn de individuele factoren mede daarom
(en door het ontbreken van de individuele gegevens) niet getoetst op de relatie met de intentie om
te blijven.
De organisationele factoren, rooster, werkdruk, teamsfeer en ontwikkelmogelijkheden worden
gezien als variabelen die invloed hebben de verloopintentie. Leiderschap, oorspronkelijk een
organisationele factor is apart genomen. Deze keuze is gemaakt omdat leiderschap naast invloed op
de verloopintentie ook invloed heeft op de organisationele factoren.
De laatste categorie, economie, behelst één factor die mogelijk invloed heeft op de verloopintentie,
namelijk beloning. Er zijn tegenstrijdig artikelen die stellen dat een beloning wel of juist niet het
verloop van personeel in de zorg veroorzaakt. Doordat er veel ziekenhuizen zijn in omgeving van het
SFG, is dit element wel opgenomen als factor die invloed kan hebben op de verloopintentie.
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3.3 Conceptueel model
Het conceptuele model (Figuur 5) is een weergave van de hypotheses die gevormd zijn binnen
het theoretische kader. De pijlen verbeelden mogelijke relaties tussen verschillende variabelen.
De pijlen naar links illustreren een mogelijk positief effect van de HR-factoren op de intentie om
te blijven werken bij het Sint Franciscus Gasthuis. De pijlen naar rechts staan voor een mogelijk
positief effect van de HR-factoren op de algemene tevredenheid. De pijl naar onder behelst het
mogelijke positieve effect van leiderschap op de organisationele factoren.
In het vervolg van dit onderzoek zal dit model, met bijbehorende hypothesen, met behulp van
kwantitatieve analyses getoetst worden. In de conclusie zal dit model in aangepaste vorm
terugkomen. Het aangepaste model zal een uitkomst zijn van de uitgevoerde analyses en
bestaat alleen uit de factoren die een significant effect hebben.

Figuur 5: Conceptueel model
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4. Methode
Het vorige hoofdstuk heeft aangetoond dat er veel factoren invloed kunnen hebben op de
tevredenheid en het verloop van personeel. Maar welke factoren zijn binnen het SFG specifiek van
belang? En waar kan het management op sturen? Om dit goed te kunnen analyseren is het
onderzoek in deze masterthesis toetsend van aard. De toetsing zal uitgevoerd worden met behulp
van kwantitatief onderzoek. Hypotheses, gevormd vanuit de literatuur, zullen met behulp van een
kwantitatieve analyse verworpen of aangenomen worden. Het onderzoek zal uitgevoerd worden
vanuit het perspectief van de medewerker. Het theoretisch kader vormt het fundament van dit
onderzoek.
Een voordeel van kwantitatief onderzoek is de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Daarnaast
kan er, binnen de beschikbare tijd, een grote groep medewerkers onderzocht worden. Het SFG heeft
met een reeds uitgevoerd medewerkeronderzoek een waardevolle dataset in huis voor kwantitatieve
analyses. De data van dit onderzoek zijn als uitgangspunt genomen voor de analyse. Daarnaast is een
beperkt aantal interviews gehouden waarin de uitslagen van het onderzoek aan direct betrokkenen
zijn voorgelegd. Deze interviews dienen ter illustratie en detaillering van de resultaten.
4.1 Kwantitatief onderzoek
Door de beantwoording van de eerste twee deelvragen wordt het fundament gelegd. Vervolgens
bouwt het kwantitatief onderzoek hierop voort. De vraag die centraal staat binnen het kwantitatieve
gedeelte is deelvraag 3: ‘Welke factoren hebben een positieve invloed op de intentie om te blijven van
specialistische verpleegkundigen?’
De kwantitatieve data die voor het beantwoorden van deze vraag worden gebruikt zijn afkomstig van
het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) ‘Samen Beter!’, dat is uitgevoerd in 2008. Dit is
een bestaand onderzoek, hetgeen voor- en nadelen meebrengt. Een kritische analyse van de items
liet zien dat het medewerkeronderzoek goed bruikbaar is voor dit onderzoek en het beantwoorden
van de hoofdvraag. Een aantal items uit deze enquête komt sterk overeen met de factoren die in het
conceptuele model zijn opgenomen. Daarnaast is het onderzoek, net als deze masterthesis,
uitgevoerd vanuit het perspectief van de medewerkers.
4.2 Populatie
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgezet bij alle werknemers van het SFG. In totaal
hebben 862(N) mensen de enquête ingevuld, een respons van bijna 45 procent. De respondenten
zijn ingedeeld op een breed afdelingsniveau. Aparte afdelingen, zoals de spoedeisende hulp, de
dagbehandeling en de intensive care, zijn in het medewerkeronderzoek samengevoegd tot één
onderzoeksgroep. De resultaten van de kwantitatieve analyses zijn daardoor niet specifiek
toepasbaar op de specialistische zorgeenheden waar binnen dit onderzoek op gefocust wordt, maar
op de ‘afdeling’ waarbinnen deze personen werkzaam zijn.
De doelgroepen van dit onderzoek, SEH- en IC-verpleegkundigen en anesthesie- en
operatieassistenten, zijn binnen het onderzoek verdeeld over twee groepen, namelijk
operatiekamercomplex (N=57) en IC, SEH en dagbehandeling (N=62). De groepen zullen worden
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samengevoegd binnen het onderzoek waardoor de totale N 119 is. Deze twee afdelingen zullen
centraal staan binnen de kwantitatieve analyses. Als controlegroep is, in samenspraak met de
opdrachtgever van dit onderzoek, de afdeling cardiologie en neurologie gekozen (N=65). Dit is ook
een afdeling met specialistische verpleegkundigen waarbij geen problemen zijn met de instroom en
het behoud van de doelgroep.
Zoals reeds uitgelegd in het vorige hoofdstuk, zijn de individuele kenmerken van de respondenten
binnen dit onderzoek onbekend. Binnen het kwantitatieve onderzoek wordt er daardoor geen
analyse gemaakt op basis van individuele kenmerken.
4.3 Meetinstrument
Het MTO 2008 bestaat uit een schriftelijke enquête met items voor verschillende aspecten van het
werk van de werknemers van het SFG. De topics zijn bevraagd in de vorm van stellingen, waarbij de
geënquêteerden vijf antwoordmogelijkheden hadden, variërend van 1 (helemaal mee eens) tot 5
(helemaal mee oneens). De respondenten hadden ook de mogelijkheid om de stelling neutraal te
beantwoorden met de invulmogelijkheid ‘weet niet/geen ervaring’. Alle stellingen waren positief
geformuleerd. Enkele voorbeelden van de stellingen zijn; ‘Ik krijg voldoende feedback over mijn
werk’, ‘Ik ben tevreden over mijn werktijden’ en ‘Ik ben, alles overziende, tevreden over het werken bij
het SFG’. Een overzicht van de gebruikte items is te vinden in bijlage B. Niet de gehele enquête is
gebruikt voor de analyse, alleen de items die betrekking hebben op de variabelen van het
conceptuele model zijn meegenomen.
4.4 Analyses
Het startpunt van deze scriptie was de behandeling van de theorie. Hieruit volgde een conceptueel
model waarbij een aantal hypotheses behoren (zie figuur 6). Gebruikelijk bij een kwantitatief
onderzoek is dat er een vertaalslag plaatsvindt naar indicatoren die in een concrete vragenlijst
worden onderzocht. Deze vragenlijst bestond al, waardoor deze stap overgeslagen kan worden. Een
gedeelte van de items uit de vragenlijst is gebruikt binnen dit onderzoek (zie bijlage B voor de
gebruikte items.)
De analyses beginnen met een datareductie. Er moet onderzocht worden of items uit de vragenlijst
samengevoegd kunnen worden tot theoretische concepten die overeenkomen met de factoren uit
het conceptueel model. Dit is belangrijk voor het onderzoeken van de hypotheses. Dit wordt gedaan
met behulp van een factoranalyse (principle components analysis) waarbij er gecontroleerd wordt of
de constructen (overeenkomstig met de factoren uit het conceptuele model) en daaraan gekoppelde
scores betrouwbaar genoeg zijn. Verder wordt de interne consistentie van de factoren gecontroleerd
door berekening van de cronbach’s alfa.
Vervolgens zullen de algemene statistieken van de gevormde items geanalyseerd worden. Hierbij
worden de gemiddelden, standaard deviaties en correlaties tussen de verschillende constructen en
andere variabelen berekend. Tevens zal er per factor één algemene stelling uitgelicht worden om een
indruk te geven van de beantwoording van de respondenten.
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Met behulp van de regressieanalyse zullen de hypotheses behandeld worden. Een regressieanalyse is
een goed instrument om de werking van verschillende factoren (X) op één factor(Y) te onderzoeken.
Met de uitkomsten uit de regressieanalyse worden de opgestelde hypotheses aangenomen of
verworpen, waarbij een toelichting voor de keuze gegeven wordt. Het aannemen of verwerpen van
de hypotheses leidt tot een nieuw conceptueel model. Tevens zal er een vergelijking worden
gemaakt tussen de doelgroep en controlegroep van dit onderzoek. Hierbij zullen de uitkomsten uit
de regressieanalyses worden bekeken op overeenkomsten en verschillen.
4.5 Kwalitatief onderzoek
Als aanvulling op het kwantitatief onderzoek en ter controle van de gevonden resultaten zal er door
de respondenten zelf gereflecteerd worden op de uitkomsten van de analyses in de vorm van
interviews. Per zorgeenheid zal één persoon geïnterviewd worden. De geïnterviewde hebben als
functie; team coördinator spoedeisende hulp, IC-verpleegkundige, operatieassistent in opleiding en
afdelingsmanager anesthesie. Zodoende reflecteren verschillende ‘lagen’ binnen de zorgeenheden
op de gevonden resultaten.
Doordat de interviews worden gebruikt als aanvulling op het kwantitatieve onderzoek zullen er maar
een paar interviews worden afgenomen, in dit geval vier. Hierdoor zullen de resultaten vooral
indicatief zijn, maar leveren zij toch een interessant inzicht op de gevonden resultaten.
Centraal binnen de interviews staan de resultaten uit de toetsing van het conceptuele model (zie
figuur 7, p.32). De factoren die bij de kwantitatieve toetsing een significant effect hebben, zullen
worden gebruikt als topics tijdens het interview. De uitwerking van de interviews zal ook per topic
geschieden. De uitwerking bevat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de
interviews en deze worden geïllustreerd met enkele quotes.
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5. Resultaten
Het theoretische kader is afgesloten met een conceptueel model dat in het kwantitatieve
onderzoeksdeel getoetst wordt. In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van de empirische analyses te
vinden. Deze resultaten zullen aanleiding geven tot het beantwoorden van deelvraag 3: Welke
factoren hebben een positieve invloed op de intentie om te blijven werken van specialistische
verpleegkundigen?
5.1 Factoranalyse
De uiteenzetting van de literatuur heeft geleid tot een conceptueel model met een aantal factoren
(zoals teamsfeer en rooster) die mogelijk van invloed zijn op de tevredenheid en de verloopintentie
van medewerkers. In de enquête is gekeken welke items raakvlak hebben met deze factoren (zie
bijlage A voor een overzicht van de items per factor). Per factor uit het conceptuele model is er een
factoranalyse (principle components analysis) uitgevoerd om te kijken of het items gezamenlijk tot
één factor konden worden gevormd. Hierbij moeten de geselecteerde vragen gezamenlijk één
component vormen. Daarnaast is de cronbach alfa berekend om te betrouwbaarheid van
samenvoeging beter te garanderen.
Bij alle indicatoren uit het conceptuele model bleek dat de geselecteerde items één component
vormden. Alleen bij de indicator teamsfeer was er sprake van twee componenten. Er is toch gekozen
om de items samen te voegen tot één factor, omdat dit het onderzoek het best diende. De
factorladingen zijn te vinden in bijlage B. Daarnaast had het weglaten van enkele items geen
significant effect op de waarde van cronbach’s alfa. Ten slotte is de gehele vragenlijst met behulp van
de principle components analyse onder de loep genomen om te onderzoeken of het onderliggende
patroon overeen komt de gevormde factoren. Uit deze analyse bleek dat dit het geval was.
De onderstaande tabel (tabel 1) laat het resultaat zien van de samenvoeging van de verschillende
items. De gemiddelden geven een eerste indicatie van de tevredenheid van de werknemers van het
SFG op een aantal factoren. Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk konden medewerkers in het
MTO op stellingen reageren door een vijfpuntsschaal in te vullen. De waarde 1 stond voor ‘helemaal
mee eens’ en de waarde 5 voor ‘helemaal mee oneens’. Hoe lager de score (dichter bij de 1),hoe te
positiever de respondenten waren. De werkdruk en de beloning worden niet erg goed gepercipieerd
door de werknemers. De factoren leiderschap en intentie om te blijven worden daarentegen wel
goed beoordeeld. Daarnaast is te zien de cronbach alfa voor de werkdruk eigenlijk te laag is voor de
samenvoeging, met een waarde van 0,55 ligt deze namelijk onder de grens van 0,6. Dit betekend dat
de interne consistentie tussen de items wellicht niet goed is. Echter, het is een belangrijke factor (net
als alle anderen) voor het onderzoek. Daardoor zal deze factor wel meegenomen worden in de
analyses. Hiervoor zal rekenschap worden gegeven in de discussie.
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Tabel 1: Samengevoegde items en correlatiematrix

M

SD

CA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.Intentie om te blijven

2,03

,53

,79

-

2.Tevredenheid

2,13

,63

,89

,56 **

-

3.Werkdruk

2,67

,45

,55

,36 **

,40 **

-

4.Rooster

2,19

,47

,76

,34 **

,32 **

,45 **

-

5.Teamsfeer

2,28

,59

,85

,58 **

,46 **

,36 **

,28 **

-

6.Ontwikkel-mogelijkheden

2,49

,59

,84

,42 **

,51 **

,33 **

,25 **

,38 **

-

7.Leiderschap

1,87

,50

,92

,42 **

,34 **

,31 **

,31 **

,55 **

,45 **

-

8.Beloning

2,83

,80

,72

,29 **

,11

,36 **

,14

,24 **

,17 *

,18

8.

-

M=gemiddelde, SD=standaard deviatie, CA=cronbach alfa, **=significant op het niveau 0,01 (2-tailed), *=significant op het niveau 0,05 (2-tailed

De correlatiematrix is toegevoegd om te analyseren hoe de factoren onderling correleren. De
waardes van r moeten tussen de ,2 en ,5 liggen omdat factoren anders teveel overeen komen met
elkaar. Een aantal factoren correleren iets hoger dan ,5 met elkaar, maar deze onderlinge correlatie
overschrijd de ,5 grens maar beperkt. Hierdoor zal er vast zal worden gehouden aan de opgezette
factoren.
5.2 Algemene statistiek
Om een beter inzicht te krijgen in de beantwoording van de enquête is er een plek ingeruimd voor de
algemene statistiek. Per factor is er één stelling die het ‘overall’ oordeel bevraagt. Om meer inzicht te
krijgen in de algemene opinie van de werknemers zullen deze stellingen dieper worden uitgelicht.

Tabel 2 Algemene statistiek

Statistiek
algemene vragen
Intentie
blijven

om

N
(missing)

te 118(1)

M

Min

Max

SD

Mee
eens

Niet mee Mee
eens/on- oneens
eens

,65

Helemaal
mee
eens
19%

68%

10%

3%

Helemaal
mee
oneens
x

1,98

1

4

Tevredenheid

106 (13)

2,00

1

4

,61

17%

68%

13%

2%

x

Werkdruk

118(1)

2,66

1

4

,75

3%

43%

39%

14%

x

Rooster

117(2)

2,03

1

5

,67

16%

70%

11%

2%

1%

Teamsfeer

114(5)

2,21

1

5

,66

7%

70%

21%

x

2%

Ontwikkelmogelijkheden

108(11)

2,38

1

4

,69

6%

53%

28%

5%

x

Leiderschap

114(5)

2,04

1

4

,73

19%

58%

15%

5%

x

Beloning

114(5)

2,95

1

5

,94

2%

34%

33%

20%

6%

5.2.1 Algemene tevredenheid
Intentie om te blijven: (stelling) Ik vind het leuk om de komende jaren bij het SFG te blijven werken.
De intentie om te blijven is hoog bij het Sint Franciscus Gasthuis, zo blijkt uit tabel 2. Cumulatief
beantwoordt 87 procent van de werknemers de stelling positief. Slechts 3 procent van de
ondervraagden is het niet eens met deze stelling. Werknemers willen dus graag blijven werken bij het
Sint Franciscus Gasthuis.
Als het overgrote deel van de werknemers graag wil blijven werken bij het SFG, is er dan eigenlijk wel
een probleem met het verloop? De intentie om te blijven heeft wetenschappelijk gezien immers een
goede relatie met het daadwerkelijk blijven. Op het eerste gezicht is dit dus een positieve uitkomst
voor het management van het SFG. Maar hoewel het personeel in algemene zin de intentie heeft om
te blijven, betekent dit niet dat ze ook daadwerkelijk gaan blijven. Er kan binnen afzonderlijke
factoren wel een bepaalde ontevredenheid bestaan. Mocht deze ontevredenheid toenemen, dan kan
alsnog de balans tussen willen blijven of willen vertrekken in negatieve zin beïnvloed worden. Een
nadere beschouwing van de tevredenheid op afzonderlijke factoren is dus van belang.
Tevredenheid: (stelling) Ik ben, alles overziende, tevreden over het werken bij het SFG. De
tevredenheid over het werk is bijna net zo positief beantwoord als de vorige stelling. 85 procent van
de werknemers is (zeer) tevreden over het werk. Nog geen twee procent van de werknemers is het
niet eens met deze stelling. Uit het theoretisch kader blijkt dat de tevredenheid een positieve of
negatieve invloed heeft op de intentie om te blijven van werknemers. Aangezien de goede
beoordeling van de tevredenheid, kan deze factor bij het SFG een positief effect hebben op de
bereidheid om bij het SFG te blijven werken.
5.2.2 Organisationele factoren
Teamsfeer: (stelling) Ik ben tevreden over mijn directe collega’s. In tegenstelling tot de vorige twee
factoren zijn de werknemers minder tevreden over deze factor, maar nog steeds oordeelt de
meerderheid positief. Het grootste gedeelte van de respondenten, 77 procent, is tevreden over de
teamsfeer. Een redelijk grote groep van 20 procent is oordeelt neutraal over de teamsfeer Opvallend
is dat 2 procent de teamsfeer als zeer negatief beoordeeld. Hoewel het grootste deel van de
medewerkers positief is over de teamsfeer, lijkt hier nog wel ruimte voor verbetering.
Werkdruk: (stelling)Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren. Over deze
stelling is verdeeldheid onder de respondenten. De werkdruk wordt door 43 procent van de
werknemers positief ervaren, maar daar tegenover staat een groep van 39 procent die de werkdruk
niet positief of negatief is en 14 procent vindt dat er onvoldoende tijd is om de taken naar behoren
uit te voeren.
De oorzaak hiervan kan liggen in onder andere de toename van taken door overheidsregulering (zie
bijlage A voor de contextanalyse waarin hierop dieper wordt ingegaan). In de toekomst zal de
werkdruk, door de demografische ontwikkelingen, alleen maar hoger worden. Het ligt dus in de
verwachting dat de perceptie van de medewerkers op dit punt in de toekomst gaat verslechteren.
Het is zaak voor het SFG om hier proactief te handelen door te analyseren hoe een gezonde
werkdruk (in de toekomst) beter gehandhaafd kan worden.
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Rooster: (stelling) Ik ben tevreden over mijn werktijden. De grootste groep werknemers van het SFG
zijn (zeer) tevreden, 86 procent (zie tabel 2), over het rooster. Het rooster is binnen de
organisationele factoren de factor waarover de grootste groep werknemers positief is. Dit kan
impliceren dat de werktijden goed te combineren zijn met het privéleven van de werknemers. Dit is
positief, aangezien uit de literatuur naar voren kwam dat het hebben van een flexibel rooster een
positief effect kan hebben op de intentie om te blijven van personeel.
Ontwikkelmogelijkheden: (stelling) Ik ben tevreden over mijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen
het SFG. De beoordeling van ontwikkelmogelijkheden toont aan dat deze verschillend wordt ervaren
door de werknemers. Ruim de helft, 59 procent, is tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden
binnen het SFG. Daartegenover staat een groep van 33 procent die ontevreden ofwel onverschillig
zijn over de geboden ontwikkelmogelijkheden. Het gemiddelde van 2,38 is dan ook niet heel hoog.
Net als bij teamsfeer wordt deze factor niet slecht beoordeeld, maar is er zeker ruimte aanwezig voor
verbetering.
5.2.3 Leiderschap
Leiderschap: (stelling) Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende. De directe leidinggevende
wordt door 77 procent goed beoordeeld door de meeste respondenten. Het gemiddelde van 2,04
geeft daarbij ook aan dat de tevredenheid over de directe leidinggevende groot is. De factor
leiderschap kan daardoor een positieve invloed hebben op niet alleen op de intentie om te blijven,
maar ook op de andere organisationele factoren.
5.2.4 Economische factoren
Beloning: (stelling) Ik ben tevreden met de beloning die ik voor mijn werk ontvang. De respondenten
zijn niet tevreden over de beloning die ze voor hun werk ontvangen, dat blijkt uit het gemiddelde van
2,95. Bijna 60 procent van de respondenten is negatief over de beloning die ze ontvangen voor het
geleverde werk, waarvan zes procent het zelfs helemaal oneens is met de stelling. Daartegenover
staat een groep van 36 procent die tevreden is met de ontvangen beloning. De standaardeviatie ligt
bijna op de 1, wat aangeeft dat een aardig grote verdeeldheid is onder de respondenten over de
beloning. Doordat de beloning niet goed wordt beoordeeld, kan dit mogelijk een rol spelen in de
concurrentie naar andere ziekenhuizen toe.
5.2.5 Resumerend
De behandelingen van de algemene stellingen is normatief, maar geeft wel een goede indruk de
huidige perceptie van de medewerkers. De cijfers schetsen een positief beeld voor het SFG. De
werknemers willen bij het SFG blijven werken en de algemene tevredenheid is hoog. Verder zijn de
respondenten erg tevreden over hun leidinggevenden. De factoren werkdruk en beloning worden
het slechtst gepercipieerd en zouden dus verbeterd kunnen worden. Heeft de verbetering van deze,
of juist andere, factoren een positieve invloed op de intentie om te blijven en de tevredenheid? Om
deze vraag te kunnen beantwoorden is een nadere analyse nodig, die in paragraaf 5.3 zal worden
gegeven. Met behulp van regressieanalyses zal gekeken worden of een verbetering van de factoren
uit het conceptuele model een positief effect hebben op de intentie om te blijven en de
tevredenheid.
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5.3 Regressieanalyse
Door middel van regressieanalyses zullen in deze paragraaf de hypothesen getoetst worden.
Allereerst zullen de hypothesen die een positief effect veronderstellen met de intentie om blijven
getoetst worden. De behandeling hiervan is te vinden in paragraaf 5.3.1. De betreffende hypothesen
waren:








Hypothese 1: Hoe hoger de tevredenheid is bij werknemers van het SFG hoe meer ze geneigd
zijn bij het SFG te blijven
Hypothese 2a: Wanneer de teamsfeer als positief wordt ervaren, is de intentie om te blijven
ook hoog
Hypothese 3a: Wanneer de werkdruk als gezond wordt ervaren, is de intentie om te blijven
ook hoog
Hypothese 4a: Wanneer het rooster als positief wordt ervaren, is de intentie om te blijven
ook hoog
Hypothese 5a: Wanneer ontwikkelmogelijkheden als positief worden ervaren, is de intentie
om te blijven ook hoog
Hypothese 6a: Wanneer leiderschap als positief wordt ervaren, is de intentie om te blijven
ook hoog
Hypothese 7a: Wanneer de beloning als goed wordt ervaren, dan is de intentie om te blijven
ook hoog

Vervolgens zullen alle hypothesen worden getoetst die een positief effect veronderstelden met de
algemene tevredenheid. De uitwerking van deze toetsing is te vinden in paragraaf 5.3.2. De
betreffende hypothesen waren:







Hypothese 2b: Wanneer de teamsfeer als positief wordt ervaren, is de tevredenheid ook
hoog
Hypothese 3b: Wanneer de werkdruk als gezond wordt ervaren, is de tevredenheid ook hoog
Hypothese 4b: Wanneer het rooster als positief wordt ervaren, is de tevredenheid ook hoog
Hypothese 5b: Wanneer ontwikkelmogelijkheden als positief worden ervaren, is de
tevredenheid ook hoog
Hypothese 6b: Wanneer leiderschap als positief wordt ervaren, is de tevredenheid ook hoog
Hypothese 7b: Wanneer de beloning als goed wordt ervaren, dan is de tevredenheid ook
hoog

Daarna zal in paragraaf 5.3.3. het effect van leiderschap op de organisationele factoren getoetst
worden. De betreffende hypothese was:


Hypothese 6c: Wanneer leiderschap als positief wordt ervaren, dan worden de
organisationele factoren ook goed ervaren

Ten slotte zullen, in paragraaf 5.3.4, de resultaten van de regressieanalyses worden vergeleken met
de controlegroep. Hierdoor kan geanalyseerd worden of de gevonden resultaten specifiek
toepasbaar zijn op de afdelingen waarop de doelgroep van dit onderzoek werkzaam zijn.
5.3.1. Het effect op de intentie om te blijven werken
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Tabel 3 heeft betrekking op de hypotheses die een positieve effect veronderstelden op de intentie
om te blijven. Achtereenvolgens zullen alle hypothesen geanalyseerd en aangenomen of verworpen
worden.
Uit tabel drie blijkt dat tevredenheid (hypothese 1) een positief effect heeft op intentie om te blijven
werken (β=,303, p=<,05). Hypothese 1 wordt daarom aangenomen. Teamsfeer (hypothese 2a)
heeft ook een positief verband met de intentie om te blijven werken (β =,323, p=<,05). De andere
factoren; werkdruk, rooster, ontwikkelmogelijkheden, leiderschap en beloning (hypothese
3a,4a,5a,6a,7a) die een positieve effect veronderstelden met de intentie om te blijven werken
moeten worden weerlegd. De verklarende variantie van deze regressieanalyse is 44,4 procent (R2
change= ,444). Dit resultaat betekent dat 38,9 procent van het positieve effect verklaard wordt
door de onafhankelijke variabelen.
Wat betekenen deze cijfers in de praktijk? Teamsfeer heeft een direct positief effect op de
intentie om te blijven werken bij het SFG. Bij verbetering van de teamsfeer zal de intentie om te
blijven werken bij het SFG hoger worden. Daarnaast heeft de tevredenheid een positief effect
op de intentie om te blijven werken bij het SFG. Wanneer de tevredenheid verbeterd zal dit een
positief effect hebben op de intentie om te blijven werken. Een verbetering van de overige
factoren hebben geen invloed op de intentie om te blijven bij het SFG. Opvallend bij deze
resultaten is dat de factor teamsfeer een sterker effect heeft op de intentie om te blijven dan
de tevredenheid. Dit geeft aan dat teamsfeer de belangrijkste factor is voor specialistische
verpleegkundigen om te blijven werken bij het SFG.

Tabel 3 HR factoren vs. intentie om te blijven

B

Beta

Tevredenheid

,378

,303*

Teamsfeer

,430

,323*

Werkdruk

-,031

-,022

Rooster

,120

,102

Ontwikkelmogelijkheden

,051

,047

Leiderschap

,084

,080

Beloning

,117

,150

R2

,691

F-value

14,210

R2 change

,444

*=significantieniveau <,05
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5.3.2. Het effect op de tevredenheid
Hypothese 1 heeft aangetoond dat een toename in tevredenheid een positief effect heeft op de
intentie om te blijven werken. Hoe kan de tevredenheid verbeterd worden? Tabel 4 laat het
resultaat zien van de regressieanalyse en geeft antwoord op deze vraag. De teamsfeer (hypothese
2b) heeft een significant positieve invloed op de tevredenheid (β =,283, p=<,05). Deze hypothese
moet worden aangenomen. Uit tabel 4 blijkt verder dat de werkdruk (hypothese 3b) een significant
positief effect heeft op de tevredenheid (β =,186, p=<,05). Deze hypothese moet worden
aangenomen. Ook de ontwikkelmogelijkheden (hypothese 5b) hebben een significant positief effect
op de tevredenheid (β =,343, p=<,05). Hierdoor moet ook deze hypothese worden aangenomen.
Het rooster (hypothese 4b), de leiderschap (hypothese 6b) en de beloning (hypothese 7b)
hebben geen significant effect op de tevredenheid. Deze hypothesen moeten dus worden
weerlegd. De verklarende variantie van dit model is ongeveer 35 procent (R2 change=0,349. Dit
betekent dat 35 procent van het positieve effect verklaard wordt door de onafhankelijke variabelen.
Wat betekenen deze cijfers in de praktijk? De factoren teamsfeer, werkdruk en
ontwikkelmogelijkheden hebben een positief significant effect op de tevredenheid van specialistische
verpleegkundigen. Bij verbetering van deze factoren zal de tevredenheid omhoog gaan. Er is extra
onderzoek nodig of deze factoren indirect, via de tevredenheid, de intentie om te blijven werken
kunnen verhogen. Hiervoor moet worden onderzocht of de tevredenheid een mediërende werking
heeft. De factoren rooster, leiderschap en beloning zijn niet relevant voor de verbetering van de
tevredenheid.
Tabel 4 HR factoren vs. tevredenheid

B

Beta

Teamsfeer

,301*

,283*

Werkdruk

,210*

,186*

Rooster

,094

,099

Ontwikkelmogelijkheden

,295*

,343*

Leiderschap

-,031

-,037

Beloning

-0,63

-,101

R2

,382

F-value

11,35

R2 change

,349

*=significantieniveau <,05
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5.3.3 Het effect van leiderschap
Opvallend bij de reeds uitgevoerde regressieanalyses is de rol die leiderschap vervult. Op zowel
de intentie om te blijven als de tevredenheid heeft leiderschap geen significant effect. Is de rol
van leiderschap als ‘status aparte’ (het wordt los gezien van de organisationele factoren) dan
nog wel te rechtvaardigen? De beantwoording van de laatste hypothese (6c) zal hierin de
doorslag geven. Om deze hypothese te onderzoeken is er per organisationele factor een
regressieanalyse uitgevoerd, waarvan het resultaat te vinden is in tabel 5. Hieruit blijkt dat
leiderschap een positief effect heeft op alle organisationele factoren, gezien significantie
waardes van β. Hierdoor wordt hypothese 6c aangenomen.
De verklarende variantie van de modellen verschillen. Een verbetering van leiderschap heeft
een positief effect op alle organisationele factoren. Echter, bij de factor werkdruk (R2
change=,086) en de factor rooster (R2 change=,085) wordt de variantie slecht voor 8 procent
bepaald door leiderschap. Dit in tegenstelling tot de factoren teamsfeer (R2 change=,291) en
ontwikkelmogelijkheden (R2 change=,194), waarbij het percentage aanzienlijk hoger ligt.
Wat betekenen deze cijfers in de praktijk? Leiderschap heeft bij verbetering vooral een positief
effect op de teamsfeer en de ontwikkelmogelijkheden. Leiderschap heeft, zo blijkt uit de
regressieanalyses, weliswaar een positief effect op alle organisationele factoren, maar een
verbetering van leiderschap heeft alleen een merkbaar effect hebben op de zojuist genoemde
factoren.
Tabel 5 Leiderschap vs. organisationele factoren

Teamsfeer
Werkdruk
Rooster
Ontwikkelmogelijkheden
*=significantieniveau <,05

B
,430*
,229*
,271*
,445*

R2
,297
,094
,093
,201

Beta
,545*
,306*
,305*
,449*

F value
49,112
11,972
11,914
29,233

R2 change
,291
,086
,085
,194

5.3.4 Controlegroep (afdeling cardiologie en neurologie)
Is het gevonden resultaat specifiek voor de afdelingen waartoe onze doelgroep behoort, of zijn
dezelfde factoren meetbaar bij andere afdelingen waar specialistische verpleegkundigen
werkzaam zijn? Er is op eenzelfde manier omgegaan met de data uit de controlegroep. Met
behulp van de factoranalyse en cronbach alfa zijn er factoren gevormd die overeenkomen met
de factoren uit het conceptuele model. Vervolgens zijn er een aantal regressieanalyses
uitgevoerd om het verschil tussen de doelgroep en controlegroep te onderzoeken.
Onderstaande tabel (tabel 6) laat alleen significantie verbanden (β met p <,005) met het
verklaringspercentage (R2 change) zien.
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Tabel 6 Significantie resultaten uit regressieanalyses controlegroep

Intentie om te
blijven

Tevredenheid

Leiderschap

Intentie om te blijven

---

---

---

Tevredenheid

β,414 R2,167

---

---

Teamsfeer

X

β,250 R2,336

β,279 R2,073

Werkdruk

β,225 R2,297

X

β,295 R2,082

Rooster

X

X

β,353 R2,120

Ontwikkelmogelijkheden

β,157 R2,297

X

β,483 R2,229

Leiderschap

β,259 R2,297

β,175 R2,336

---

Beloning

X

X

---

Uit tabel 6 blijkt dat er bij de controlegroep andere factoren een positief effect hebben op de
intentie om te blijven werken. In plaats van teamsfeer hebben de factoren werkdruk,
ontwikkelmogelijkheden en leiderschap een positief effect op de intentie om te blijven werken
van de controlegroep. Daarnaast heeft tevredenheid een minder sterk positief effect op de
intentie om te blijven werken bij de controlegroep.
Uit de regressieanalyse die de relatie met tevredenheid onderzoekt blijkt dat, naast teamsfeer,
leiderschap een positief effect heeft op de tevredenheid. Bij de doelgroep had leiderschap geen
significant effect en hadden, naast de factor teamsfeer, juist de factoren werkdruk en
ontwikkelmogelijkheden een positief effect.
De resultaten uit de regressieanalyses van de controlegroep laten zien dat er een duidelijk
verschil zit tussen de doelgroep en de controlegroep. De gevonden significante verbanden bij
de doelgroep en de conclusies die daaruit zullen worden getrokken zullen daardoor specif iek
toepasbaar zijn op de op de geselecteerde groepen (SEH, IC en Dagbehandeling en het
Operatiekamercomplex).
5.4 Concluderend: De factoren die invloed hebben op de intentie om te blijven werken van
specialistische verpleegkundigen van het SFG
Met het uitvoeren van de regressieanalyses zijn de hypotheses, opgezet in het hoof dstuk
Theorie, getoetst. Wat zijn de belangrijkste resultaten van de analyses? Tabel 7 laat zien welke
hypotheses aangenomen en welke verworpen zijn.
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Tabel 7 Overzicht hypotheses

Hypothese

Aangenomen/verworpen

1.Hoe hoger de tevredenheid is bij werknemers van het SFG hoe Aangenomen
meer ze geneigd zijn bij het SFG te blijven
p=<,05)

(β=,557,

2a.Wanneer de teamsfeer als positief wordt ervaren, is de intentie Aangenomen (β =,409,
om te blijven ook hoog
p=<,05)
2b.Wanneer de teamsfeer als
tevredenheid ook hoog

positief wordt ervaren, is de Aangenomen (β =,283,
p=<,05)

3a.Wanneer de werkdruk als gezond wordt ervaren, is de intentie Verworpen
om te blijven ook hoog
3b.Wanneer de werkdruk als gezond wordt ervaren, is de Aangenomen (β =,186,
tevredenheid ook hoog
p=<,05)
4a.Wanneer het rooster als positief wordt ervaren, is de intentie
om te blijven ook hoog

Verworpen

4b.Wanneer het rooster als positief wordt ervaren, is de Verworpen
tevredenheid ook hoog
5a.Wanneer ontwikkelmogelijkheden als positief worden ervaren,
is de intentie om te blijven ook hoog

Verworpen

5b.Wanneer ontwikkelmogelijkheden als positief worden ervaren,
is de tevredenheid ook hoog

Aangenomen (β =,343,
p=<,05)

6a.Wanneer leiderschap als positief wordt ervaren, is de intentie
om te blijven ook hoog

Verworpen

6b.Wanneer leiderschap als positief wordt ervaren, is de Verworpen
tevredenheid ook hoog
6c.Wanneer leiderschap als positief wordt ervaren, dan worden de Aangenomen (zie tabel 6
organisationele factoren ook goed ervaren
voor β)
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7a.Wanneer de beloning als goed wordt ervaren, dan is de intentie Verworpen
om te blijven ook hoog
7b.Wanneer de beloning als goed wordt ervaren, dan is de
tevredenheid ook hoog

Verworpen

De beantwoording van de hypotheses leidt tot een nieuw onderzoeksmodel (figuur 6). Binnen
dit onderzoeksmodel zijn alleen de positieve verbanden opgenomen die bij de toetsing (met
behulp van regressieanalyses) significant zijn gebleken. Dit onderzoeksmodel laat daarmee goed
zien welke factoren op welk niveau een bijdrage kunnen leveren aan de intentie om te blijven
werken (lees: minimalisering van verloop).

Figuur 6: Aangepast conceptueel model

Allereerst is gebleken dat de tevredenheid met het werk een positief effect heeft op de intentie
om te blijven werken. Wanneer de tevredenheid verbetert, zullen werknemers van het SFG
eerder geneigd zijn om te blijven werken. Tevredenheid is een abstract begrip, dat - zo blijkt uit
dit onderzoek - samenhangt met een aantal andere verklarende factoren. Teamsfeer lijkt
binnen dit onderzoek de belangrijkste rol te vervullen. Verbetering van deze factor heeft zowel
een positief effect op de tevredenheid als op de intentie om te blijven. Daarnaast hebben ook
verbetering van de ontwikkelmogelijkheden en de werkdruk een positief effect op de
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tevredenheid van de werknemers. Deze factoren kunnen zodoende mogelijk indirect een effect
hebben op de intentie om te blijven werken, doordat zij een positieve relatie met de
tevredenheid hebben.
Opvallend is dat leiderschap geen significant positief effect heeft op zowel de tevredenheid als
op de intentie om te blijven werken. Toch kan leiderschap een belangrijke rol spelen bij de
minimalisering van verloop. Doordat leiderschap een positief effect heeft op de teamsfeer en
ontwikkelmogelijkheden kan verbetering van leiderschap de eerste stap zijn om uiteindelijk het
verloop te minimaliseren.
5.5 Interviews
De interviews zijn uitgevoerd als aanvulling op het kwantitatieve onderzoek. In deze paragraaf
zullen de belangrijkste bevindingen van de interviews, ingedeeld per factor uit figuur 7,
uiteengezet worden. Er moeten enkele opmerkingen vooraf geplaatst worden. Ten eerste
hebben alle geïnterviewden het model als kloppend onderschreven. Verder bleek dat alle
geïnterviewden tevreden waren met de huidige werksituatie en dat alle afdelingen op formatie
zitten. Van een tekort en een hoog verloop van de specialistische functies die behoren tot de
doelgroep van dit onderzoek is op dit moment geen sprake (een positief gegeven voor het SFG).
Teamsfeer
Een goede teamsfeer is voor de geïnterviewden de belangrijkste reden om te blijven werken bij
het Sint Franciscus Gasthuis. De komt goed overeen met het vernieuwde model (figuur 7). Uit
de interviews bleek dat de verpleegkundigen erg tevreden zijn over de huidig e teamsfeer.
‘Ik blijf werken bij het SFG omdat ik hele leuke collega’s heb.’
Er zijn een aantal globale factoren, die van belang zijn voor een goede teamsfeer, te destilleren
uit de interviews. Dit zijn respect, vertrouwen, openheid, communicatie en professionaliteit.
Om goed te kunnen functioneren in een team moeten werknemers elkaar respecteren en
zichzelf kunnen zijn. Het is van belang dat werknemers op hun team kunt terugvallen. Hierbij is
vertrouwen erg belangrijk. Geroddel kan een probleem zijn in de teamsfeer. Om dit te
voorkomen moeten verpleegkundigen elkaar kunnen aanspreken, waardoor openheid en een
goede communicatie erg belangrijk zijn.
‘Als een team niet lekker met elkaar zou communiceren en de sfeer is slecht, dan ga ik hier weg.
Wat dat vind ik het belangrijkste om hier te zijn.’
De verzorging van de patiënt is de hoofdtaak van de specialistisch verpleegkundigen in het SFG.
Wanneer deze verzorging goed verloopt, komt dit ten goede van de teamsfeer. Professionaliteit
is daardoor van wezenlijk belang voor een goede teamsfeer. Gezelligheid maakt ook een deel
uit van de teamsfeer, maar deze is ondergeschikt aan de professionaliteit.
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Ontwikkelmogelijkheden
Ontwikkelmogelijkheden zijn belangrijk voor de tevredenheid met het werk, zo bleek uit de
interviews. Ook deze bevinding komt overeen met het nieuwe model.
‘Er zijn veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.’
De geïnterviewden zijn tevreden over de ontwikkelmogelijkheden die geboden worden binnen
het SFG, ondanks de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden op de OK. De functies van
anesthesie- en OK–assistent bieden niet veel ruimte voor ontwikkeling, dit vormt een
‘eindstation’.
Ontwikkelmogelijkheden zorgen voor een positieve uitdaging en prikkel. De behoefte aan
ontwikkelmogelijkheden verschilt per verpleegkundige. Het is van belang da t er zowel
commitment vanuit de leiding als vanuit de werknemer is om deel te nemen aan
ontwikkelmogelijkheden. Gezamenlijk moet er gekeken worden welke ontwikkelmogelijkheden
het best passen bij elke werknemer.
Werkdruk
De werkdruk is een factor die continu onder de aandacht staat binnen het ziekenhuis , zo blijkt
uit de interviews. De geïnterviewden zijn tevreden over de werkdruk en de aandacht die
daarvoor is binnen het ziekenhuis. Dit staat in contrast met het oordeel uit het MTO van 2008,
waarbij de respondenten niet positief waren over de werkdruk. De werkdruk kan van invloed
zijn op de tevredenheid van de geïnterviewden. Wanneer deze vaak te hoog is kan dit afbreuk
doen aan de tevredenheid van het personeel.
‘Er wordt continu gekeken hoe dingen sneller kunnen, en hoe de werkdruk verlaagd kan worden.
Het is continu aan de orde.’
Een goede werkdruk is een ‘gezonde stress’ waarbij het werk druk maar overzichtelijk is. De
geïnterviewden geven echter aan dat een te hoge werkdruk onvermijdbaar is, vooral op de
afdeling IC en SEH. Teamleden ondersteunen elkaar, waardoor een hogere werkdruk dragelijk
kan worden. Dit geeft wederom het belang van een goede teamsfeer aan.
‘Je kunt elkaar wel ontzien en onderling de werkdruk opvangen.’
Leiderschap
Een opvallende bevinding vanuit de kwantitatieve resultaten was het ontbreken van een
significante relatie tussen leiderschap en de intentie om te blijven (en ook tevredenheid). Toch
is leiderschap erg belangrijk voor de geïnterviewden. Er zijn verschillende niveaus van leiding
variërend per afdeling.
‘Het is belangrijk als leidinggevenden luisteren.’
‘Leiderschap heeft veel invloed op de teamsfeer.’
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‘De leidinggevende heeft als taak om ontwikkelmogelijkheden aan te dragen.’

Een goede leider is een aanspreekpunt. Hij/zij is makkelijk benaderbaar en zorgt ervoor dat
problemen opgelost worden. Verder is de leider betrokken bij zijn team een heeft hij/zij kennis
van het vak. Hiërarchie bij een leider in het ziekenhuis is niet wenselijk. Een leider kan de
teamsfeer managen en is tevens de aandrager van ontwikkelmogelijkheden. Een leidinggevende
moet de randvoorwaarden creëren waarin de verpleegkundigen goed kunnen werken. Het
beeld dat de respondenten schetsen van goed leiderschap komt sterk overeen met participatief
leiderschap, de vorm van leiderschap dit is geformuleerd binnen dit onderzoek (Den Hartog,
1997). De leidinggevende moet betrokken zijn bij de werknemers, niet alleen werkinhoudelijk,
maar ook met de normen om het werk heen en met de beslommeringen van het personeel.
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6. Conclusie en discussie
Binnen deze masterthesis is een oplossing gezocht voor een (mogelijk) toekomstig strategische
probleem van het Sint Franciscus Gasthuis, namelijk de bezetting van specialistische verpleegkundige
functies binnen het SFG. Hoewel de bezetting momenteel op orde lijkt, zou in de toekomst een
probleem kunnen ontstaan wanneer teveel mensen het SFG verlaten. Het is dan ook in het belang
van het ziekenhuis dat het huidige specialistisch verpleegkundig personeel behouden blijft. Dit
toetsende onderzoek is gestart met een zeer praktische inslag; om de factoren in kaart te brengen
die de tevredenheid en intentie om te blijven van specialistisch verpleegkundigen van het Sint
Franciscus Gasthuis beïnvloeden.
De hoofdvraag luidde:
In hoeverre kan het verloop onder specialistisch verpleegkundigen in het Sint Franciscus Gasthuis
geminimaliseerd worden?
Deze afstudeeropdracht is geschreven in het kader van de masteropleiding strategisch human
resource management. Er is dan ook gekeken in hoeverre inzichten uit het HRM behulpzaam kunnen
zijn bij het analyseren de belangrijkste factoren van verloop bij het SFG. Een beïnvloeding van deze
factoren zou het management van het SFG kunnen helpen om, in een tijd van schaarste van
specialistische verpleegkundigen, de uitstroom te minimaliseren. De nadruk ligt hierbij op
minimalisatie. In het theoretisch hoofdstuk is immers al aan de orde gekomen dat verloop nooit
geheel is uit te bannen en in zekere mate gezond is voor een organisatie. In deze conclusie zal een
antwoord worden geformuleerd op de hoofdvraag en daarmee advies worden gegeven aan het SFG.
De deelvragen zijn hierbij onderzoeksstappen om tot dit antwoord te komen. Hieronder volgt een
uiteenzetting van deze stappen. Deze monden uiteindelijk uit in de beantwoording van de
hoofdvraag. Dit laatste hoofdstuk sluit af met een aantal methodische kanttekeningen bij het
onderzoek en een aantal mogelijke richtingen voor vervolgonderzoek.
6.1 Het nut van HRM voor het onderzoek naar verloop
Het eerste deel van dit onderzoek was theoretisch van aard. Aan de hand van een verkennende
literatuurstudie werd bekeken of HRM van toegevoegde waarde zou kunnen zijn bij het
beantwoorden van de hoofdvraag. Uit de literatuurstudie blijkt, dat HR-factoren, wanneer zij positief
worden gepercipieerd, wel degelijk een positieve werking kunnen hebben op attitudes van
werknemers (Guest 1999). Onder deze attitudes valt ook de verloopintentie. De verloopintentie is
een gedragsintentie die resulteert in de ‘intentie om te blijven’ werken bij het SFG, of de ‘intentie om
te gaan’. Dit onderzoek richt zich op de HR-factoren die invloed hebben op de intentie om te blijven
werken bij het SFG.
Uit deze literatuurstudie blijkt ook, dat verloop een breed begrip is, en niet altijd te beïnvloeden is
door een organisatie. Voordat de relevante HR-factoren in kaart zijn gebracht, is dan ook allereerst
gedefinieerd op welk soort verloop dit onderzoek zich richt. Een aantal definities van verloop, zoals
vrijwillig verloop (Bleudorn, 1987), schieten te kort om het verloop adequaat te beschrijven en te
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kunnen beïnvloeden. De indeling tussen functioneel en disfunctioneel verloop, geformuleerd door
Abelson & Baysinger (1984) bleek beter geschikt om het specifieke probleem van het SFG te
analyseren. Binnen het SFG is sprake van disfunctioneel verloop, verloop waar de organisatie
negatieve consequenties van ondervindt. Dit soort verloop heeft betrekking op het verloop onder
specifieke beroepsgroepen uit dit onderzoek (SEH-verpleegkundige, IC-verpleegkundige,
anesthesieassistent en operatieassistent). Verloop binnen deze beroepsgroepen heeft nadelige
effecten voor het Sint Franciscus Gasthuis. Uit de praktijk blijkt immers dat het invullen van deze
vacatures problematisch is door de krapte op de arbeidsmarkt. Een tekort aan personeel kan het
gevolg zijn, waardoor het ziekenhuis zorgtaken moeilijker kan uitvoeren, de werkdruk toe kan
nemen en de kwaliteit van de zorg achteruit kan gaan.
6.2 De factoren die van invloed kunnen zijn op disfunctioneel verloop
Deelvraag 2 had als doel om in kaart te brengen welke factoren het disfunctioneel verloop zouden
kunnen minimaliseren doordat zij een positieve invloed kunnen hebben op de intentie om te blijven.
Ook deze tweede deelvraag is beantwoord op basis van literatuuronderzoek. Uit deze
literatuurstudie blijkt dat algemene tevredenheid met het werk een goede voorspeller is voor de
intentie om te blijven. Tevredenheid is een breed begrip, en verschillende elementen uit de
werkomgeving kunnen invloed hebben op de tevredenheid. De exploratie van de literatuur leidde tot
een categorisatie van drie categorieën HR-factoren die van invloed zouden kunnen zijn. Allereerst
hebben de organisationele factoren invloed op de intentie om te blijven. Tot deze groep behoort de
teamsfeer, de werkdruk, het rooster en de ontwikkelmogelijkheden. De tweede categorie is
leiderschap. Leiderschap was oorspronkelijk onderdeel van de organisationele factoren, maar werd
door het Sint Franciscus Gasthuis gezien als belangrijke factor bij het verloop van personeel. De
invloed van leiderschap leek ook van invloed te zijn op de andere organisationele factoren. Hierdoor
heeft leiderschap een eigen categorie gekregen. De derde categorie zijn de economische factoren. In
dit onderzoek is deze categorie geoperationaliseerd inde factor beloning. Hoewel er binnen het
wetenschappelijke debat discussie is omtrent de invloed van beloning binnen de zorg, is deze factor
wel meegenomen binnen dit onderzoek omdat beloning mogelijk relevant wordt door de harde
concurrentie op de arbeidsmarkt om specifieke beroepsgroepen.
6.3 De factoren die van invloed zijn op disfunctioneel verloop in het SFG
Deelvraag 3 toetste, met behulp van kwantitatief onderzoek, welke factoren binnen de context van
het SFG daadwerkelijk invloed hebben op tevredenheid en intentie om te blijven. Deze factoren
zouden dan ook bruikbaar kunnen zijn voor een minimalisering van verloop. Hierbij werd het effect
van de factoren op zowel de intentie om te blijven als op tevredenheid uitgevoerd. Daarnaast werd
apart geanalyseerd welke invloed leiderschap heeft op de organisationele factoren. Aan de hand van
deze analyses is het conceptueel model uit hoofdstuk 3 opnieuw tegen het licht gehouden. Het
schematische resultaat daarvan is weergegeven in figuur 7, en de belangrijkste conclusies zullen
hieronder nader uitgewerkt worden.
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Figuur 7

Tevredenheid heeft, naast teamsfeer dat hieronder aan bod komt, invloed op de intentie om te
blijven werken bij het Sint Franciscus Gasthuis. Dit onderzoek is niet ingegaan op een mogelijk
mediërend verband van tevredenheid tussen de HR-factoren en de intentie om te blijven
werken. Er zou sprake kunnen zijn van een dergelijk verband, maar er is aanvullend onderzoek
nodig om te bevestigen of te weerleggen.
6.4 Teamsfeer als bindende factor
Voor minimalisering van verloop bij het Sint Franciscus Gasthuis is teamsfeer dé factor. Van alle
organisationele factoren binnen dit onderzoek heeft, naast de algemene tevredenheid, alleen
teamsfeer een direct positief effect op de intentie om te blijven werken. Een verbetering van de
teamsfeer zal zorgen voor een verhoging van de intentie om te blijven werken bij het SFG. Het team
is, zo bleek ook uit de interviews, het belangrijkste voor de specialistische verpleegkundigen.
Teamsfeer geniet momenteel veel aandacht in de wetenschap. Recent onderzoek van Schulte et al.
(2009) heeft aangetoond, overeenkomstig met dit onderzoek, dat het klimaat (ofwel teamsfeer) ,
wanneer deze positief wordt gepercipieerd door de verpleegkundigen, een positief effect heeft op de
attitudes van de werknemers (waaronder tevredenheid en intentie om te blijven). Veld et al. (2010)
stellen daarnaast dat het team of de afdeling waarop zij werkzaam zijn belangrijker is voor de
verpleegkundigen dan de organisatie zelf. De onderzoeksresultaten rechtvaardigen en onderbouwen
de huidige aandacht voor de teamsfeer binnen de zorg. Wil het SFG het verloop minimaliseren, dan
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moet er gezorgd worden dat de teamsfeer goed blijft. Een grote rol is hierbij weggelegd voor de
leidinggevende.
6.5 De leidinggevende als poortwachter
Een opmerkelijke uitkomst van dit onderzoek is dat leiderschap geen impact heeft op zowel de
tevredenheid met het werk en de intentie om te blijven bij het ziekenhuis. In vrijwel alle andere
onderzoeken wordt dit resultaat wel gevonden (bijvoorbeeld Bratt et al., 2000). Wat kan hieraan
ten grondslag liggen? Een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn dat dit onderzoek zich richt op de
intentie om te blijven werken. Veel onderzoeken waarbij leiderschap invloed heeft op het
verloop, focussen zich op de intentie om te gaan. Slecht leiderschap kan hieraan mog elijk wel
ten grondslag liggen. Verder draait de direct leidinggevende vaak mee in de diensten van het
team. Dit zorgt mogelijk voor een vertroebeling van grens tussen teamsfeer en leiderschap. Het
kan zijn dat het effect van leiderschap gedeeltelijk voor rekening van de teamsfeer komt. In de
interviews wordt immers wel naar voren gebracht dat leiderschap belangrijk is.
Het beeld van goed leiderschap dat rijst vanuit de resultaten en interviews van dit onderzoek is
vooral de leider in de rol van een poortwachter. Een leidinggevende (bijvoorbeeld een
teamcoördinator) creëert de randvoorwaarden waarin het team optimaal kan floreren. Deze
randvoorwaarden kunnen zich uiten in het creëren van een goede teamsfeer door bijvoorbeeld
te waken voor geroddel en betrokken te zijn bij het team. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk
voor het aandragen van ontwikkelmogelijkheden aan het personeel. Zodoende is het effect van
leiderschap vooral merkbaar op factoren teamsfeer en ontwikkelmogelijkheden.
Transformationeel leiderschap, geformuleerd door Den Hartog (1997), past goed bij de rol als
poortwachter. Dit soort leiderschap houdt zich bezig met de normen binnen het team en is
daarnaast betrokken bij de werknemers.
De rol van leidinggevende als poortwachter voor zijn afdeling of team heeft gevolgen voor de
strategie vanuit de organisatie. De leidinggevende voert de strategie door met toevoeging van
zijn eigen normen en opvattingen, zo stellen Purcell en Hutchinson (2007). Zodoende kan een
bepaalde strategie, bijvoorbeeld de profilering van het SFG als een goed werkgever, een andere
uitwerking hebben op de verschillende afdelingen. Wanneer de organisatie veranderingen wil
doorvoeren, ten behoeve van bijvoorbeeld een betere teamsfeer, dan geniet het de voorkeur
om de implementatie per afdeling en in samenwerking met de leidinggevenden uit te voeren
om zodoende het gewenste effect te realiseren (Veld et al. 2010).
6.6 Werkdruktoename door vergrijzing
Werkdruk is een zeer actueel thema binnen de zorg. Onderzoek in deze richting heeft
aangetoond dat goede werkdruk (gezonde stress) een positief effect kan hebben op de
tevredenheid van het personeel (Hayes et al., 2005). Uit dit onderzoek blijkt echter dat een
goede werkdruk op dit moment weinig effect heeft op de intentie om te blijven werken bij het
Sint Franciscus Gasthuis. Maar dat betekent niet dat dit in de toekomst nooit actueel zal
worden.
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Mede door marktwerking en vergrijzing (zie de contextanalyse in Bijlage A) kan de werkdruk in
de toekomst toenemen, en daardoor relevant kunnen worden voor de intentie om te blijven
werken. Oudere mensen hebben minder capaciteit en kunnen daardoor een hogere werkdruk
slechter aan dan jonger personeel. Wil het SFG oudere werknemers inzetbaar houden, dan
moet er gekeken worden naar aanpassingen in de werkdruk. Immers, de capaciteit van oudere
werknemers is minder hoog. Zij zullen minder goed om kunnen gaan met een te hoge werkdruk.
Jonger personeel kan hierin ondersteunend zijn (door het overnemen van belastende taken),
maar wanneer de balans tussen jong en oud niet gelijk is, biedt dit ook geen uitkomst.

6.7 Ontwikkelmogelijkheden binnen een opleidingsziekenhuis
Ontwikkelmogelijkheden hebben een positieve invloed op de tevredenheid van specialistische
verpleegkundigen. Deze bevinding onderschrijft het onderzoek Donner & Wheeler (2001). De
ontwikkelmogelijkheden zijn echter niet de factor waarop moet worden gestreefd naar verbetering.
Ontwikkelmogelijkheden hebben geen direct effect op de intentie om te blijven werken. Daarnaast
blijkt uit de interviews dat anesthesieassistenten en operatieassistenten in hun functie weinig
doorgroeimogelijkheden hebben. Ook is het aanbod aan ontwikkelmogelijkheden, wat ook verwacht
mag worden van een opleidingsziekenhuis, groot. Een verbetering van de ontwikkelmogelijkheden,
met als doel minimalisering van verloop, is daardoor niet relevant.
6.8 De onbelangrijke factoren; rooster en beloning
Uit de analyse uitgevoerd in dit onderzoek blijkt dat een goed rooster geen effect heeft op
zowel de tevredenheid met het werk als met de intentie om te blijven werken bij het Sint
Franciscus Gasthuis. Dit resultaat komt duidelijk niet overeen met het onderzoek van Durand en
Randhawa (2002) waarbij een goed rooster met flexibiliteit een positieve invloed had op de
intentie om te blijven werken. Een oorzaak hiervan kan mogelijk zijn dat werknemers bewust
kiezen voor het werken in de zorg waarbij zij op de hoogte zijn van de afwijkende roosters die
gehanteerd worden. Uit de interviews bleek dat collega’s onderling zorgen voor flexibiliteit in
het rooster door bijvoorbeeld diensten van elkaar over te nemen.
De resultaten uit dit onderzoek wekken de suggestie dat theorieën omtrent het belang van een
goed rooster in de zorg genuanceerd moeten worden. Het rooster is bijv oorbeeld ondergeschikt
aan goede teamsfeer, waarbinnen flexibiliteit in het rooster gecreëerd kan worden. De
resultaten uit dit onderzoek zijn echter contextgebonden en toepasbaar binnen het Sint
Franciscus Gasthuis. Breder onderzoek zal moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval is.
Hierbij moet worden aangetekend dat de respondenten positief oordelen over de
roostermogelijkheden binnen het SFG. Een negatieve perceptie van het rooster zou mogelijk
kunnen leiden tot een ander oordeel over het belang van het rooster.
Daarnaast heeft beloning ook geen significant effect op zowel de tevredenheid als de intentie
om te blijven. Er is in de wetenschap geen overeenstemming over het effect van beloning in de
zorg. Aan de ene kant zijn er wetenschappers die beargumenteren dat medewerkers in de zorg
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voornamelijk intrinsiek gemotiveerd zijn, en geen extra voldoening halen uit een hoog salaris
(Borda & Norman 1997). Aan de andere kant vinden we onderzoekers die met onderzoek
hebben aangetoond dat beloning wel degelijk een factor van belang is (Strachota et al., 2003).
Dit onderzoek lijkt een ondersteuning te zijn voor de eerste groep.
Ondanks het ontbrekende significante effect van rooster en beloning op tevredenheid of
intentie om te blijven, zou je kunnen beargumenteren dat deze factoren wel tot op zeker
hoogte van belang zijn. Hoewel een hogere beloning wellicht niet direct tot significant meer
tevredenheid leidt, zou een significant lagere beloning wel degelijk tot minder tevredenheid
kunnen leiden. Net zoals een volledig inflexibel en volgepland rooster zeer waarschijnlijk de
ervaren werkdruk aanzienlijk kan verhogen - wat ook weer effect kan hebben op de
tevredenheid van de werknemers. Deze factoren zal het SFG dan ook minimaal moeten
handhaven op het huidige niveau gehandhaafd. Flexibiliteit in roostering en een marktconform
salaris kan een stabiele basis zijn voor het personeel van het SFG. Maar om zich positief te
onderscheiden van concurrenten op de markt en detacheringbureaus, zal het SFG er verstandig
aan doen zich te profileren op factoren die in dit onderzoek bewezen effect hebben, zoals
teamsfeer.
6.9 Het minimaliseren van verloop
In de inleiding werd gesteld dat de onderzoeksvraag erg praktisch gericht was. Het antwoord op
deze vraag is een advies naar het SFG op welke wijze zij de verloopproblematiek kunnen
aanpakken. Uit dit onderzoek blijkt dat teamsfeer de enige factor is die direct een positief
effect heeft op de intentie om te blijven werken. Verbeteringen van de teamsfeer zullen leiden
tot een hogere intentie om te blijven werken bij specialistische verpleegkundigen van het Sint
Fransiscus Gasthuis.
De tweede doelstelling, het doen van aanbevelingen voor minimalisering van verloop, sluit aan
bij de hoofdvraag van dit onderzoek. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de bevindingen uit
de literatuur en de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken. Kanttekening daarbij is, dat er
bij het SFG op dit moment (nog) geen sprake is van een groot verloop maar dat het
management adequaat wil kunnen inspelen op toekomstige negatieve trends binnen dit item.
De aanbevelingen zijn daarom vooral gericht op de toekomst.
1. Overweeg als afdeling P&O om - in de rol van onafhankelijke vertrouwenspersoon – gevraagd
steun te kunnen bieden bij het oplossen van conflicten op de werkvloer, omdat deze een
negatief effect kunnen hebben op de teamsfeer.
2. Stimuleer de bevordering van relevante HR-kennis bij leidinggevenden. Deze kennis kan hun
rol als poortwachter van de samenwerking en werksfeer binnen hun team versterken.
3. Onderzoek de mogelijkheden om leeftijdsbewust personeelsbeleid in te voeren.
Belangrijkste reden hiervoor is het feit dat we aan de vooravond staan van een sterke
vergrijzing, waardoor er ook onder gespecialiseerde verpleegkundigen een krapte op de
arbeidsmarkt zal ontstaan.
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4. Een hogere differentiatie van het MTO is nodig, zodat zorgmanagers hiermee een goede
indruk krijgen van de specifieke prestaties, verbeter- en faalpunten van hun afdeling.
5. Registreer exitgesprekken, verloop- instroom- en doorstroom data, op basis waarvan
het management zicht krijgt op de verschillende trends binnen het ziekenhuis waardoor
een betere sturing mogelijk is.
6.10 Onderzoeksontwerp en methodiek
Voor beantwoording van de hypotheses is gebruik gemaakt van een bestaande dataset. Zoals reeds
beargumenteerd in de methode was het gebruik van deze dataset de beste optie. Het gebruik van
een bestaande dataset heeft gevolgen voor dit onderzoek, waarvoor hier rekenschap zal worden
gegeven.
Ten eerste is het design van de enquête niet opgezet voor wetenschappelijk onderzoek. Er waren
geen controlevragen en alle stellingen waren op eenzelfde positieve manier geformuleerd. Om toch
tot betrouwbare factoren te komen is er een factoranalyse uitgevoerd om de validiteit van het
onderzoek te garanderen. Ten tweede geven de respondenten zowel de antwoord op de afhankelijke
als onafhankelijke items. Een risico dat hieruit voortvloeit is het common bias issue. Respondenten
die positief zijn over het SFG beantwoorden alle vragen positief en andersom. Ten derde is het met
deze enquête niet mogelijk om de resultaten functiespecifiek te behandelen, aangezien er zeer grote
groepen zijn gevormd bestaande uit verschillende afdelingen uit het ziekenhuis. Ten vierde was er
een risico dat de data gedateerd waren, doordat de enquête was uitgezet in 2008. Als verdere
inkleuring en ter controle van de resultaten zijn daarom enkele interviews uitgevoerd met de
doelgroep van dit onderzoek. Ten vijfde bleek bij de samenvoeging van het topic werkdruk dat
deze een te lage afla-waarde had. De alfa-waarde lag echter dicht bij 0,6, de waarde waar vanaf
samenvoeging betrouwbaar is, daardoor zijn de kansen op foutieve resultaten gering. Ten slotte
is het niet mogelijk om persoonlijke factoren te destilleren uit de dataset. Hierdoor is zijn de
resultaten uit de kwantitatieve analyses zeer breed en is het niet mogelijk om er een goede
differentiatie in aan te brengen. Er kan dan ook geen onderscheid worden gemaakt op individuele
kenmerken van medewerkers.
Dit onderzoek is waardevol voor het ziekenhuis door zijn praktische insteek en bruikbaarheid. Het
ziekenhuis krijgt inzicht in de factoren die effect hebben op de intentie om te blijven werken binnen
het SFG en de tevredenheid. De aanvullende interviews onderbouwen de gevonden resultaten van
het onderzoek, waaruit blijkt dat de gevonden resultaten overeenkomen met de perceptie van de
medewerkers.
6.11 Vervolgonderzoek
Onderzoek geeft antwoord op vragen, maar roept ook altijd weer nieuwe vragen op. Ook na dit
onderzoek zijn er nog vervolgvragen te stellen. Hieronder een aantal richtingen waarin gedacht
kan worden:
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Dit onderzoek heeft, zoals werd beargumenteerd in het eerste hoofdstuk, zich gericht op het
behoud van personeel. Naast behoud, is ook de instroom van nieuw personeel belangrijk voor
een organisatie. Hoewel het SFG nu duidelijke aanknopingspunten heeft om de tevredenheid en
de intentie tot blijven onder personeel te verhogen, zou het voor het SFG ook relevant zijn om
vervolgonderzoek te doen naar de instroom van personeel. Verloop is namelijk niet volledig te
beïnvloeden. Het SFG zou kunnen analyseren hoe potentiële werknemers het best benaderd
kunnen worden en hoe zij zich het als organisatie en werkgever het beste kunnen profileren.
Hierbij kan er speciale aandacht worden besteed aan de allochtone doelgroepen, die op dit
moment ondervertegenwoordigd zijn binnen het ziekenhuis. Dit kan een waardevolle bron zijn
om werknemers uit te putten.
Daarnaast kan een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid mogelijk een oplossing zijn om ouder
personeel langer inzetbaar te houden, en uitstroom van deze groep zo lang mogelijk uit te
stellen. Het is voor het SFG relevant om te onderzoeken of een dergelijk beleid effect heeft op
de inzetbaarheid van ouderen werknemers. Is het überhaupt mogelijk om de specialistische
functies aangepast langer door te laten werken op de betreffende afdelingen?
Omdat de individuele kenmerken van de werknemers in dit onderzoek buiten beschouwing zijn
gelaten, zou het interessant zijn om in een vervolgonderzoek te analyseren wat de invloed van
individuele kenmerken (zoals leeftijd en dienstverband) is op organisationele factoren. Leeftijd
of dienstverband kan bijvoorbeeld invloed hebben op de ontwikkelingsbehoeftes van personeel.
Een laatste vervolgonderzoek zou de mediërende werking van tevredenheid nader kunnen
belichten. Dit onderzoek heeft aangetoond dat tevredenheid een positief effect heeft op de
intentie om te blijven werken. Daarnaast hebben enkele organisationele factoren invloed op
tevredenheid. Het is interessant om te analyseren in hoeverre tevredenheid een mediërende
functie heeft tussen de verloopintentie en factoren uit de werkomgeving.
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8. Bijlagen
Bijlage A: Externe factoren SFG
Strategische problemen komen voort uit de omgeving van de organisatie en kunnen politiek,
economisch, sociaal en technologisch van aard zijn (Boxall & Purcell 2008). In het geval van het SFG
zijn een aantal externe oorzaken te onderscheiden die de instroom en het behoud van de
specialistische verpleegkundige groepen binnen het ziekenhuis mogelijk problematiseren. Deze
externe factoren zijn; demografische ontwikkelingen (sociaal), veranderingen in de werkomgeving
(politiek/technologisch) en ten slotte speelt ook concurrentie(economie) een grote rol. Op deze
externe factoren kan het SFG geen invloed uitoefenen. Echter, ze moeten wel rekenschap geven aan
deze uitdagingen. Ze vormen een kader waarop het SFG haar HR-beleid moet aanpassen, wanneer zij
succesvol wil zijn. De externe factoren die van invloed zijn op het SFG worden hieronder besproken.
Demografische ontwikkelingen
De Nederlandse bevolking is langzaam aan het vergrijzen. Het aandeel ouderen in de samenleving
neemt toe. Uit cijfers van het RIVM(2009) blijkt dat moment 15 procent van de Nederlandse
bevolking bestaat uit personen van 65 jaar of ouder. Daarbij is volgens het RIVM sprake van ‘dubbele
vergrijzing’, wat inhoudt dat het aandeel 80-plussers binnen de groep ouderen (65-plussers) groter
wordt. Verwacht wordt dat de vergrijzing sterk zal toenemen. De babyboom generatie van vlak na de
tweede wereldoorlog ‘vergrijst’ vanaf 2010, en zal doorzetten tot een hoogtepunt in 2040. Het
aandeel 65-plussers zal dan zijn toegenomen tot 25 procent (Duin, 2009).
Naast de vergrijzing is er sprake van ontgroening van de samenleving. Het aandeel jongeren (0 tot 19
jaar) van de bevolking slinkt. Het gevolg hiervan is dat de uitstroom van ouderen niet gecompenseerd
wordt met de aanwas van jongeren op de arbeidsmarkt. Dit werkt een krapte op de arbeidsmarkt in
de hand.
De (dubbele)vergrijzing en ontgroening zorgen voor een uitdaging bij de instroom en behoud van
personeel. Allereerst bestaat een groot gedeelte van het verpleegkundig personeel uit ouderen. Deze
groep werkt toe naar de pensionering. Er ontstaat hierdoor een uitstroom op de arbeidsmarkt die,
mede door de ontgroening, moeilijk gecompenseerd kan worden. Dit zal leiden tot een stijgend
tekort aan verpleegkundigen. Het tweede effect van de demografische ontwikkeling is een
toenemende werkdruk voor verpleegkundig personeel. De meeste ziekten komen voor bij oudere
mensen. Door de aankomende vergrijzing zal de ziektelast en het zorggebruik dan ook sterk
toenemen. (RIVM, 2009; Kivimäki et al., 2006; Christmas, 2008). Door een vergroot zorggebruik zal er
meer vraag komen naar medisch personeel. De slinkende beroepsgroep in de gezondheidssector zal
echter niet aan deze vraag kunnen voldoen. Hierdoor zal de werkdruk van verpleegkundig personeel
naar alle waarschijnlijkheid toenemen. Deze toename levert, in combinatie met een ouder
personeelsbestand (Christmas, 2008), nog extra spanning op. De dominante vraag zal zijn: hoe kun je
meer doen met minder mensen?
Naast de ontgroening en vergrijzing van de samenleving is er een extra demografische uitdaging. De
regio Rijnmond, en in het bijzonder Rotterdam, bestaat voor een groot gedeelte uit allochtone
bevolkingsgroepen. Uit een gesprek met een p&o-adviseur van het SFG blijkt dat deze
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bevolkingsgroepen ondervertegenwoordigd zijn in het werknemersbestand van het SFG. Het
ziekenhuis laat hiermee een mogelijke ‘werknemersbron’ onbenut.6 Het is een extra uitdaging voor
het SFG allochtonen in te laten stromen in de organisatie.
Veranderingen in werkomgeving
De overheid heeft veel invloed op de gezondheidszorg in Nederland. De invloed van de overheid uit
zich vooral in een aantal wetten. Zo bepaalt de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) dat
zorginstellingen een toelating nodig hebben wanneer zij zorg willen aanbieden op grond van de
Zorgverzekeringswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast stelt de WTZi
regels vast over goed bestuur en winstuitkering.
Richtlijnen en wetten kunnen ((in)direct) invloed hebben op de werkomgeving van verpleegkundigen.
In 2006 is de Wet Marktordening Gezondheidszorg(WMG) in werking getreden
(www.rechtennieuws.nl). Met deze wet streeft de overheid ernaar om meer marktwerking te
creëren in de gezondheidszorg. De achterliggende gedachte hierbij is dat meer concurrentie ervoor
zorgt dat zorginstellingen zullen streven de beste kwaliteit zorg te bieden om zich zodoende te
onderscheiden. Daarnaast zijn ook betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg streefdoelen van
deze wet. De overheid trekt zich daarnaast steeds verder terug uit de gezondheidszorg en creëert
daarmee ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid voor zorginstellingen om zichzelf te ontplooien.
De beoogde concurrentie binnen de zorg leidt er toe dat ziekenhuizen steeds meer prestatiegericht
gaan werken. Zorginstellingen proberen, in de concurrentiestrijd, zorgbehandelingen efficiënter in te
richten om de capaciteit van ziekenhuizen te vergroten en de kosten te verlagen. Om deze slag te
bereiken wordt het personeel steeds sterker op prestaties gestuurd. Een gevolg hiervan is dat de
WMG een soort ‘prestatiemanagement’ creëert binnen ziekenhuizen, wat indirect doorwerkt op de
werkomgeving van verpleegkundigen. Vooral de werkdruk voor medisch personeel gaat omhoog.
Volgens de gezondheidsmonitor (2009) ervaren verpleegkundigen een negatief effect van de
ingestelde marktwerking. Ruim 60 procent van het verpleegkundig personeel in Nederland geeft aan
dat de werkomgeving sinds de introductie van marktwerking niet efficiënter is geworden. Daarnaast
stelt 70 procent dat de kwaliteit van zorg minder en de werkdruk hoger wordt. Dit is een ongewenst
neveneffect van de WMG.
Naast de regelgeving van de overheid zijn er nog andere ontwikkelingen die invloed hebben op de
werkomgeving van de verpleegkundigen. Veranderingen in het zorgaanbod, technologische
ontwikkeling en een toename van administratieve lasten zorgen ook voor een intensivering van de
werkdruk (Hogan et al., 2007).
Te hoge werkdruk is één van de oorzaken van verloop onder personeel (Tai et al., 1998; Hemingway
& Smith, 1999). Daarnaast heeft een te hoge werkdruk een indirect effect op het verloop. Een hoge
werkdruk verlaagt de job satisfaction, die op zijn beurt de waarschijnlijkheid tot verloop beïnvloedt.
Hierdoor kan de overheidsbemoeienis (onbedoeld) zorgen voor hoger verloop binnen ziekenhuizen,
waaronder het SFG.
6

Er wordt hierbij vanuit gegaan dat deze groep beschikt over de juiste opleiding. In de algemene aanbevelingen
zal extra aandacht worden besteed aan deze groep.
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Concurrentie
De vraag naar verpleegkundig personeel zal de komende jaren sterk toenemen, aangezien de
zorgvraag ook toeneemt (Kivimäki et al., 2006) en de arbeidsmarkt krapper wordt. Van oudsher is er
al veel vraag naar verpleegkundig personeel. Ziekenhuizen gaan met elkaar de concurrentiestrijd aan
om verpleegkundigen (Hogan et al., 2007).
Het SFG ondervindt, doordat het gelegen is in de regio Rijnmond, extra last van concurrentie. Deze
regio kent, naast het Sint Franciscus Gasthuis, nog tien andere ziekenhuizen. Ze strijden niet alleen
om de vacante werknemers, ook plukken ze werknemers bij elkaar vandaan. Ook
detacheringbureaus lokken verpleegkundigen, met aantrekkelijke hoge beloningen, weg bij
ziekenhuizen.
De combinatie van een aantal omringende ziekenhuizen en de toenemende vraag naar
specialistische verpleegkundigen zorgt voor een grote uitdaging voor de instroom en behoud van
personeel. Het is belangrijk voor een organisatie om aantrekkelijk en onderscheidend te zijn voor
personeel, om de zorgeenheden zodoende te behouden en aan te trekken.
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Bijlage B: Statistiek items ‘Samen Beter’ (2008)
Tabel 8: Algemene statistiek items medewerkeronderzoek

Item

M

SD

Factorlading

CONSTRUCT 1.Intentie om te blijven

2,03

0,53

Ik vind het leuk om de komende jaren bij het SFG
te blijven werken

1,9832

,65073

,899

Ik raad het SFG aan als werkgever bij anderen

2,2807

,75854

,899

CONSTRUCT 2.Tevredenheid

2,13

0,63

Ik ben, alles overziende, tevreden over het 2,0000
werken bij het SFG
Ik ben tevreden met mijn werkzaamheden 1,9123
binnen het SFG
Ik heb plezier in mijn werk
1,8908

,61430

,690

,48992

,812

,60772

,883

Ik haal voldoening uit mijn werk

1,8992

,75234

,884

Ik doe zinvol werk

1,6780

,59745

,821

Ik vind mijn werk uitdagend

2,0169

,76217

,706

CONSTRUCT 3.Werkdruk

2,67

0,45

Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar 2,6555
behoren uit te voeren
Als ik aan het werk ben, kan ik mijn tijd zelf 2,9402
indelen
Ik kan mijn werk emotioneel goed aan
1,8319

,75281

,761

,90297

,724

,41822

,644

CONSTRUCT 4.Rooster

2,19

0,47

Ik ben tevreden over mijn werktijden

2,0254

,67256

,590

Er wordt voldoende rekening gehouden met mijn 2,0339
roosterwensen
Ik ben tevreden met mijn werktijdregeling 2,0684
(rooster)
CONSTRUCT 5.Teamsfeer
2,28

,72716

,821

,58319

,933

Ik ben tevreden over mij directie collega's

2,2087

,65555

,629

Als directe collega's kunnen wij elkaar op elkaars 2,5299
gedrag aanspreken

,87664

,592
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Ik word door mijn directe collega's gemotiveerd

2,5603

,76088

,470

Als mijn directe collega's mijn hulp nodig hebben, 1,7966
kunnen ze bij me terecht
Ik heb met voldoende regelmaat werkoverleg
2,1197

,44452

,590

,67162

,452

Binnen mijn afdeling wordt efficiënt gewerkt

2,4188

,75703

,693

Mijn afdeling presteert goed

1,9658

,70627

,764

Binnen mijn afdeling staat 'de klant' voorop

2,1379

,73303

,745

De werkzaamheden van mijn afdeling dragen bij
aan het succes van het SFG
Nieuwe collega's worden goed ingewerkt op de
afdeling
Op mijn afdeling kunnen nieuwe zorg-/
behandelmethoden worden toegepast
Op mijn afdeling spreken we elkaar aan op het
nakomen van gemaakte afspraken
CONSTRUCT 6.Ontwikkelmogelijkheden

1,8362

,63168

,730

2,1017

,86122

,713

2,0642

,69755

,659

2,4661

,91224

,739

2,49

0,59

Ik
ben
tevreden
over
mijn
ontwikkelmogelijkheden binnen het SFG
In mijn werk kan ik voldoende nieuwe kennis
opdoen
Ik word gestimuleerd om mezelf verder te
ontwikkelen
Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied

2,3761

,69107

,752

2,1695

,75453

,743

2,5214

,82627

,829

2,1034

,65114

,484

Binnen het SFG heb ik de mogelijkheid om door 3,1053
te groeien
Het SFG biedt mij voldoende mogelijkheden om 2,6316
opleidingen te volgen
CONSTRUCT 7.Leiderschap
1,87

,87612

,727

,94319

,770

Ik ben tevreden over mijn directe leidinggevende

2,0435

,73019

,861

Ik heb een prettig contact met mijn
leidinggevende
Ik krijg voldoende begeleiding van mijn directe
leidinggevende
Mijn directe leidinggevende geeft duidelijk aan
wat er van mij verwacht wordt
Mijn direct leidinggevende houdt mij op de
hoogte van belangrijke zaken
Ik krijg voldoende feedback over mijn werk

1,9741

,70355

,797

2,3103

,73914

,823

2,1897

,68415

,799

2,0696

,72210

,748

2,5217

,85170

,803
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Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn
werk
Mijn direct leidinggevende voert voldoende
functioneringsgesprekken met mij
Mijn direct leidinggevende komt gemaakte
afspraken na
Mijn direct leidinggevende geeft voldoende
structuur aan het werken op de afdeling of
binnen het team
Mijn direct leidinggevende zorgt ervoor dat de
communicatie op de afdeling goed verloopt
CONSTRUCT 8.Beloning

2,6121

,87249

,816

2,5676

1,00564

,574

2,0085

,59445

,729

2,2696

,77597

,734

2,5259

,89890

,769

2,83

0,80

Ik ben tevreden met de beloning die ik voor mijn 2,9478
werk ontvang
Mijn secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed
2,7241
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Bijlage C: Paperopdracht
Als onderdeel van de afstudeeropdracht moest er een paper worden geschreven over de publieke
dimensie van het afstudeeronderzoek. Bijgevoegd het resultaat.

Sint Franciscus Gasthuis
Het Sint Franciscus Gasthuis(SFG) is een stads- en streekziekenhuis in Rotterdam waar ruim 110
specialisten en 2000 medewerkers werkzaam zijn. Het SFG is vooral actief op het gebied van
zorgverlening en medische opleidingen. Doordat het SFG voorop loopt in de kwaliteit van
patiëntenzorg, onderwijs en opleiding, onderzoek en vernieuwing heeft het de status van
Samenwerkend Topklinisch opleidingsziekenhuis(STZ) verkregen. Het ziekenhuis heeft als slogan
‘zorg met passie’, hierbij staan de wensen van de patiënt centraal.
1. Wat is er publiek aan de organisatie waar jij je onderzoek doet?
Het begrip publiek heeft volgens Noordegraaf en Teeuw (2003) veel verschillende dimensies, zoals
economisch, politiek en juridisch. Het gevolg van deze diversiteit is dat een organisatie nooit volledig
publiek ofwel privaat is. Er is in de meeste gevallen sprake van een combinatie tussen beide.
Om toch een onderscheid te maken tussen publiek en privaat stellen Noordegraaf en Teeuw (2003)
voor om te praten in publieke of private identiteiten. In het debat omtrent het publieke ofwel private
gehalte van een organisatie werd vaak een onderscheid gemaakt tussen normatieve of empirische
kenmerken. Denken in termen van identiteit maakt het mogelijk om norm en feit te mengen,
waardoor er een beter oordeel geveld kan worden. Noordegraaf en Teeuw (2003) stellen vier type
organisaties voor, waarbij type drie vooral interessant is voor het Sint Franciscus Gasthuis. Type 3
wordt door Noordegraaf en Teeuw gedefinieerd als :
‘De combinatie van private organisatie en publieke identiteit (Type III)creëert een maatschappelijke
positie, waarin duurzaamheid, duurzaam ondernemen en verantwoord management belangrijk
zijn.’(2003;9)
Wanneer de formele kenmerken (eigenaarschap, zeggenschap en inkomsten) van Rainey (2003)
letterlijk hanteren kunnen we stellen dat het SFG een private organisatie is. De formele zeggenschap
is in handen van het ziekenhuis zelf. Daarnaast is het ziekenhuis privaat eigendom, met een eigen
raad van bestuur en verschillende stafafdelingen. Bovendien verwerft het ziekenhuis de inkomsten
vanuit de betalingen van klanten (patiënten). Echter, in de praktijk heeft de overheid wel veel invloed
op het beleid binnen het ziekenhuis. De overheid stelt eisen met betrekking tot de kwaliteit van de
geboden zorg. Ondanks dat het ziekenhuis een privaat eigendom is met eigen zeggenschap, bepaalt
de overheid voor een groot gedeelte, door middel van regels en wetten, de gang van zaken binnen
het ziekenhuis. Daarnaast heeft het ziekenhuis geen winstoogmerk, wat veel raakvlak heeft met
publieke organisaties. De identiteit van het ziekenhuis is duidelijk publiek. Het SFG biedt kwalitatief
goede zorg aan de Nederlandse bevolking. Hiermee dient het SFG een publieke waarde, namelijk een
goede gezondheidszorg. Het vervult hiermee een functie waartoe de individuele burger niet toe in
staat
is.
Ondanks het feit dat formele kernmerken wijzen naar private organisatie, wil ik pleiten om het Sint
Franciscus Gasthuis aan te duiden als een semipublieke organisatie. Ondanks privaat eigenaarschap
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en zeggenschap, bepaalt overheidsbeleid sterk de richting van het te voeren beleid. Daarnaast streeft
het ziekenhuis publieke doelen na, waardoor hun identiteit een hoog publiek gehalte heeft. Daardoor
kan geoordeeld worden dat de organisatie waarbij ik mijn onderzoek doe, het Sint Franciscus
Gasthuis, een hoog publiek gehalte heeft.
2. In hoeverre is social legitimacy een doelstelling van het HR-beleid van jouw organisatie, en
specifiek ten aanzien van het (beleids)vraagstuk in jouw onderzoek?
Om deze vraag te beantwoorden is het allereerst noodzakelijk om uiteen te zetten wat het
beleidsvraagstuk dat onderzocht wordt behelst. In toenemende mate heeft het SFG last van moeilijk
vervulbare functies. Zowel de instroom als behoud van goed gekwalificeerd personeel levert het SFG
kopzorgen op. Er zijn een drietal oorzaken te onderscheiden die de instroom en behoud van
personeel bemoeilijken:
1. Vergrijzing / Ontgroening: Door vergrijzing van de bevolking neemt de vraag naar zorg toe. De
verwachting is dat de werkgelegenheidsgroei in de zorgsector zich de komende jaren zal doorzetten.
Deze vergrijzing heeft een dubbel effect. De komende jaren zal een groot aantal medewerkers uit de
‘babyboomgeneratie’ de arbeidsmarkt verlaten. Daarnaast worden deze plekken door ontgroening
van de samenleving niet aangevuld. De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg, in combinatie met de
toenemende vraag om zorg vergroot de importantie van een effectief HR-beleid gericht op alle
facetten van HRM, zoals werving en selectie, beloning, opleiding e.d.
2: Imago zorgsector: Het imago van de zorg maakt het voor veel mensen onaantrekkelijk om hierin
een loopbaan na te streven. Daarnaast blijkt uit cijfers dat een groot aantal mensen die een
‘zorgopleiding’ volgt tussentijds stopt, ofwel na afloop van opleiding werkzaamheden gaat verrichten
in een andere sector.

3: Concurrentie: Het SFG bevindt zich in een gebied waarin veel ziekenhuizen werkzaam zijn, zoals
het Havenziekenhuis, het Erasmus Medisch Centrum(EMC) en het Maasstad Ziekenhuis. Deze
ziekenhuizen hengelen uit de zelfde pool met potentiële arbeidskrachten. Daarnaast trekken deze
ziekenhuizen ook werknemers bij elkaar weg, door bijvoorbeeld betere arbeidsvoorwaarden , zoals
een hoger salaris, te bieden.
Als antwoord op deze uitdagingen is het SFG het project ‘Arbeidsmarktstrategie’ gestart. De
doelstelling van dit project luidt:
Het voeren van een samenhangend beleid met betrekking tot de arbeidsmarkt; een beleid dat zowel
instroom als behoud van medewerkers bevordert. De arbeidsmarktstrategie is een kritisch onderdeel
van het integrale organisatiebeleid.
Het onderzoek dat binnen deze masterthesis wordt uitgevoerd vormt een onderdeel van het gestarte
project Arbeidsmarktstrategie. Specifieke aandacht zal worden besteed aan het behoud van
personeel. Hiertoe zal, grofweg gesteld, een kwalitatief onderzoek uitgevoerd worden waarmee
uiteindelijk aanbevelingen gedaan worden voor een beleid gericht op minimalisering van verloop.
Derhalve bevatten de onderzoeksresultaten concrete HR-instrumenten die een positief effect
hebben op het behoud van personeel.
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Wat is dan de social legitimacy van dit onderzoek? Paauwe (2004) heeft een framework opgezet,
genaamd ‘contextually based human resource theory’ (CBHRT), waarbij hij drie contexten ofwel
mechanismen onderscheid die invloed hebben op HR-beleid van een organisatie. Dit zijn: competitive
mechanisms, configuration en institutional mechanisms.
Het competititve mechanism vertegenwoordigd de economische rationaliteit, waardoor efficiëntie,
effectiviteit, e.d. centraal staan in dit domein. De configuration behelst de bedrijfscultuur en de
geschiedenis van het bedrijf. Binnen het institutional mechanism staat de relationele context
centraal. Hierbij kan gedacht worden aan morele waarden, gelijkwaardige behandeling en wettelijke
verplichtingen. Daarmee toont deze laatste context in essentie veel overeenkomst met social
legitimacy. Social legitimacy heeft namelijk betrekking op het sociale bestaansrecht, welke afhangt
van de relatie met stakeholders.
De aanleiding van dit beleidsvraagstuk is te vinden in de eerste twee contexten zoals geschetst door
Paauwe (2004). Er is veel concurrentie binnen de zorgmarkt. Deze factor, gekoppeld met een
onaantrekkelijk imago als werkgever, zorgen voor de vraag naar een onderzoek waarmee middelen
voor binding van werknemers in kaart worden gebracht. Daardoor wordt de social legitimacy het
doel van deze masterthesis. Interessant hierbij is dat de competitive mechanism vaak in strijd staat
met het institutional mechanism. Wanneer je streeft naar bijvoorbeeld efficiëntie, heeft dit tot
gevolg dat de institutional mechanism vaak wordt gezien als struikelblok. Immers, morele waarden
en wettelijke verplichtingen beperken vaak de inzetbaarheid van het personeel. Bij dit onderzoek is
het institutional mechanism echter een toegevoegde waarde op de economische rationaliteit. D.m.v.
social legitimacy tracht het ziekenhuis werknemers te binden aan haar organisatie, waardoor deze
strategie een antwoord kan zijn op concurrentie vanuit andere ziekenhuizen.
3. Wat is jouw oordeel over de publieke dimensie van het (beleids)vraagstuk dat je
onderzoekt (en van het beleid dat de organisatie voert danwel zou kunnen voeren?)
Mijn beleidsvraagstuk heeft een grote publieke dimensie. Ziekenhuizen opereren in een competitieve
marksector, er is veel vraag naar verpleegkundigen. Daardoor heeft het behoud van ervaren
verpleegkundigen de hoogste prioriteit voor ziekenhuizen. De kwaliteit van de zorg staat of valt bij de
aanwezigheid van verpleegkundig personeel. Wanneer een ziekenhuis verpleegkundig personeel niet
vast kan houden, dan gaat de kwaliteit aan zorg die je kan bieden omlaag. Dit is iets wat het hart van
de samenleving raakt, aangezien zorg een publiek goed is. Daarnaast kan een actief
marktbeleidbeleid leiden tot wegplukken van zorgprofessionals bij andere ziekenhuizen.
Ziekenhuizen, zoals het Sint Franciscus Gasthuis, gaan een beleid voeren gericht op instroom en
behoud van personeel. Hierdoor wordt beoogd om de kwaliteit van de eigen zorginstelling te
verbeteren en het personeel te binden aan de organisatie. Zodoende kan je ((on)bedoeld) ook
personeel wegtrekken bij andere ziekenhuizen. Echter, het wegplukken van zorgprofessionals bij
andere zorginstellingen kan dit beleid negatieve gevolgen hebben voor omringende ziekenhuizen.
Denk hierbij aan personele problemen en kwaliteitsdaling van de zorg.
Daarnaast heeft dit beleidsvraagstuk veel raakvlak met de vergrijzing. Door de demografische
ontwikkeling wordt de vraag naar zorg groter. Daarnaast moet zorg efficiënter en kwalitatief beter.
Hierdoor wordt het werk voor verpleegkundigen veeleisender. Dit heeft vooral zijn weerslag op
ouder personeel, waarvan de belastbaarheid veel lager ligt. Ziekenhuizen moeten, onder andere met
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behulp van HR-beleid, onderzoeken hoe deze groep inzetbaar gehouden kan worden. Dit is van extra
belang aangezien de oudere generatie een groot deel van het personeelsbestand beslaat.
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