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Samenvatting 

Inleiding 

Recent onderzoek geeft verontrustende cijfers aan op het vlak van werkbaarheid in de sector van de 
woonzorgcentra (zie bv. de Vlaamse werkbaarheidsmonitor). Daarom lanceerde de Vlaamse Overheid in 2019 
het project ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en 
werkbaar werk’. Het doel van het project is om zowel de kwaliteit van leven/wonen/zorg als de kwaliteit van 
arbeid in woonzorgcentra te verbeteren door aan de slag te gaan met de principes van innovatieve 
arbeidsorganisatie (IAO). Binnen het project worden onder meer 20 woonzorgcentra gedurende twee jaar 
(2019-2021) begeleid in het innoveren van hun arbeidsorganisatie. Verder is het de bedoeling om via enkele 
onderzoeksluiken meer inzicht te krijgen in de woonzorgsector. 

Werkbaarheid 

De huidige wetenschappelijke literatuur leert dat de werkbeleving van een individu in sterke mate bepaald 
wordt door de taken die hij moet uitvoeren en de autonomie die hij daarbij krijgt. Het uitgangspunt van 
Workitects is dat die individuele taakeisen en autonomie mee bepaald worden door de manier waarop taken en 
bevoegdheden over afdelingen/teams (de macrostructuur van een arbeidsorganisatie) en binnen 
afdelingen/teams (de microstructuur) verdeeld worden. Dit leidt tot volgende vragen: (1) In welke mate is het 
werk werkbaar in de deelnemende woonzorgcentra? en (2) Wat is de impact van een veranderproces binnen 
een organisatie op de werkbaarheid? 

Bevraging 

De werkbaarheid bij de medewerkers van de 20 deelnemende woonzorgcentra wordt gemeten via een online 
tool, Werkmeter. Een eerste bevraging gebeurde bij de start van het project (voormeting). Op basis van deze 
meting krijgen de deelnemende woonzorgcentra adviezen op maat, waarmee ze vervolgens aan de slag kunnen 
gaan in hun verandertraject. Op het einde van het project wordt deze bevraging herhaald (eindmeting). Dit biedt 
de mogelijkheid om de resultaten van de voor- en eindmeting te vergelijken en zo de impact van het 
verandertraject op de ervaren werkbaarheid na te gaan. Dit rapport bevat de resultaten van de voormeting van 
alle woonzorgcentra samen. Elke woonzorgcentrum ontving daarnaast ook een individueel rapport met de eigen 
resultaten en adviezen.  

Tussen juni en augustus 2019 werden de medewerkers van de 20 deelnemende woonzorgcentra online 
bevraagd via Werkmeter. Van de 2203 uitgestuurde enquêtes werden er 1697 ingevuld, wat overeenkomt met 
een gemiddelde responsgraad van 77%. De deelnemende woonzorgcentra lagen verspreid over 4 Vlaamse 
provincies: Antwerpen (7), Oost-Vlaanderen (6), Vlaams-Brabant (4) en West-Vlaanderen (3). De organisaties 
varieerden in grootte tussen 52 en 192 medewerkers, met een gemiddelde van 110 medewerkers. De sample 
bevatte een mix van publieke (7), private (12) en commerciële (1) entiteiten.  

Resultaten - Organisatie-ontwerp 

De bevraging geeft ten eerste informatie over de manier waarop de deelnemende woonzorgcentra 
georganiseerd zijn. Uit de resultaten blijkt dat de deelnemende woonzorgcentra kenmerken hebben van een 
functionele organisatie. In een functioneel georganiseerd woonzorgcentrum worden medewerkers volgens 
functies in afdelingen opgedeeld. Elke medewerker vervult een specifieke job binnen het woonzorgcentrum 
vanuit een bepaalde functie en specialisme.  

Ook tonen ze een hiërarchie-effect: mensen in leidinggevende functies (directie, hoofdverpleegkundigen, niet-
zorg leidinggevenden en staf) hebben meer nood aan nieuwe kennis en vaardigheden, nieuwe en verschillende 
soorten informatie en ervaren meer onvoorspelbaarheden en verstoringen op vlak van planning dan andere 
functies. Mensen in leidinggevende functies hebben met andere woorden gemiddeld genomen meer individuele 
taakeisen dan mensen in andere functies. Maar met deze stijgende individuele taakeisen neemt ook de 
autonomie met de hiërarchie toe. Bij de zorggerelateerde functies valt op dat zorgkundigen een meer 
gestandaardiseerde job (minder taakeisen en autonomie) hebben dan andere zorgcollega’s. Zorgkundigen 
ervaren ook de meeste verstoringen in hun planning in vergelijking met de andere zorgcollega’s.  
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Verder leren de resultaten dat medewerkers in functies die het dichtst bij de bewoner staan de hoogste 
emotionele belasting en meer ongewenst gedrag ervaren. Dit gaat dan vooral over intimidaties en pesterijen, 
lichamelijk geweld en ongewenst seksueel gedrag.  

Resultaten - Werkbeleving  

Wat de werkbeleving betreft, focust de bevraging op bevlogenheid, herstelbehoefte en tijdsdruk. Bevlogenheid 
is het enthousiasme en de energie die medewerkers ervaren in hun werk en peilt naar het motiverend aspect 
van het werk. Bevlogen medewerkers zijn voornamelijk te vinden in de functies in de hoogste hiërarchische 
lagen van een woonzorgcentrum (directie, leidinggevende, hoofdverpleegkundige); de minst bevlogen mensen 
werken in verzorgende functies (verpleeg- en zorgkundigen, ergotherapeuten) en ondersteunende functies 
(keuken, onderhoud en poets). Op vlak van herstelbehoefte - de mate waarin medewerkers moeten herstellen 
na een dag werk - blijkt dat functies die het ritme van de leefgemeenschappen volgen, de hoogste 
herstelbehoefte vertonen (verpleegkundigen, zorgkundigen, keuken en logistiek). Dit blijkt ook voor tijdsdruk: 
naast de directiefuncties, wordt de hoogste tijdsdruk ervaren door de functies die vasthangen aan het ritme van 
de leefgemeenschappen.  

Opvallend is dat leidinggevende functies met een hoge werkdruk toch een lage herstelbehoefte kennen, wat 
wijst op een verlaagd burn-out risico. Terwijl zorg- en verpleegkundigen met een even hoge werkdruk een veel 
hogere herstelbehoefte ervaren, wat een verhoogd risico op burn-out kan betekenen. Om deze verschillen te 
verklaren werd in een volgende stap de link gemaakt tussen werkbeleving en job- en organisatiekenmerken 
(structuur). Deze verschillen geven inzicht in mogelijke interventies om het verhoogde risico op burn-out voor 
zorg- en verpleegkundigen te beperken.  

Resultaten - Verband tussen werkbeleving en structuur 

De analyses tonen aan dat er een link is tussen taakeisen en autonomie enerzijds en de herstelbehoefte en 
bevlogenheid anderzijds. Meer bepaald blijkt dat vooral verstoringen in de planning en in mindere mate ook de 
nood aan informatie en kennis de nood om te herstellen na een werkdag verhogen. Als medewerkers zelf 
autonomie hebben op hun planning verlaagt dit de herstelbehoefte.  

De bevlogenheid van medewerkers wordt gestimuleerd door meer autonomie op vlak van kennis, informatie en 
planning. Dit effect is het sterkste voor kennisautonomie. De vrijheid hebben om bepaalde zaken uit te proberen 
in je job (‘on-the-job-learning’) werkt zeer motiverend. Op vlak van taakeisen blijkt er enkel een negatief effect 
te zijn voor planningstaakeisen: dagelijks geconfronteerd worden met onverwachte gebeurtenissen en 
planningsverstoringen werkt demotiverend.  

Op het individuele niveau speelt de mate waarin de medewerker emotionele belasting ervaart ook een 
belangrijke rol. Als medewerkers meer emotionele belasting ervaren, blijkt dat stresserend en verhoogt het de 
behoefte om te herstellen na een werkdag.  

De data geven ook inzichten wat betreft het ontwerpen van teams. Bij het ontwerpen van teams worden vaak 
meer of nieuwe afhankelijkheden tussen teamleden gecreëerd. Zo blijkt uit de data dat afhankelijkheid van 
anderen voor de planning stresserend werkt en het zelf regelen van de planning in de weg staat 
(planningsautonomie). Zelf autonomie hebben over de planning is echter een belangrijke buffer tegen stress. Bij 
het ontwikkelen van teams is het dus belangrijk dat de teamleden niet te afhankelijk zijn van elkaars planning. 
Teamleden die afhankelijk zijn van elkaar om kennis en informatie te vergaren, ervaren in hun dagelijks werk 
dan weer een grotere autonomie om zelf zaken uit te proberen en toegang hebben tot informatie. Medewerkers 
bijeenzetten die elkaars informatie en kennis nodig hebben in hun eigen werk, is daarom wel een goed idee. 

Tot slot blijkt ook dat collega’s die elkaar helpen op het vlak van kennis, informatie en planning, elkaar ook meer 
bijstaan op emotioneel vlak. Door het verhogen van de competentie-ontwikkeling van medewerkers, zal ook de 
emotionele steun binnen het team verhogen.  

Next steps: innovatieve arbeidsorganisatie als antwoord?  

Elk van de 20 deelnemende woonzorgcentra kreeg een rapport met de eigen resultaten rond werkbaarheid en 
werkbeleving en adviezen. Onderliggend rapport bevat een aantal adviezen gebaseerd op de resultaten van de 
20 deelnemende woonzorgcentra samen. Zo tonen de resultaten dat zorg- en verpleegkundigen een verhoogd 
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risico hebben op een burn-out. Op basis van de resultaten kunnen volgende aanbevelingen geformuleerd 
worden om dit risico te beperken.   

• De ervaren stress bij zorg– en verpleegkundigen kan verminderd worden door onverwachtse zaken in de 
planning te beperken en hen de mogelijkheden te geven om onverwachtse zaken zelf te regelen. Zorg er 
ook voor dat ze zo min mogelijk afhankelijk zijn van de planning van anderen. 

• De bevlogenheid van zorg- en verpleegkundigen kan gestimuleerd worden door ze de vrijheid te geven om 
te leren in hun job. Dit wordt nog versterkt als ze kennis en informatie delen met collega’s.   

• Zorg- en verpleegkundigen ervaren ook een hoge emotionele belasting. Medewerkers die goed 
samenwerken, vooral rond het delen van kennis, steunen elkaar ook meer emotioneel. Dit geeft nogmaals 
het belang weer van het stimuleren van kennisdelen en -ontwikkeling.   

Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) biedt een antwoord op de werkbaarheidsuitdagingen in de 
woonzorgsector. Het organisatiecanvas van Workitects geeft inzicht in de verschillende elementen die belangrijk 
zijn bij IAO en hoe deze samenhangen. De deelnemende woonzorgcentra gaan met deze acht bouwstenen aan 
de slag bij het herontwerpen van de organisatie en jobs om zo antwoord te bieden op de ervaren uitdagingen. 
Op het einde van het project wordt de werkbaarheidsenquête, werkmeter, opnieuw afgenomen (eindmeting) 
om het effect van het verandertraject (IAO) te kunnen nagaan. 
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1. Inleiding 

Achtergrond  

De werkbaarheid van jobs in de Vlaamse arbeidsmarkt wordt al sinds 2004 in kaart gebracht via de 
werkbaarheidsmonitor (SERV-Stichting Innovatie & Arbeid). Uit de cijfers van de meest recente 
werkbaarheidsmonitor (2019), op basis van een grootschalige peiling bij 13.000 werknemers, blijken vooral de 
sectoren onderwijs, voedingsindustrie en zorg en welzijn verontrustende scores te hebben op vlak van 
werkbaarheid (Bourdeaud’hui, Janssens & Vanderhaeghe 2019). 

Voor de laatstgenoemde sector, de gezondheids- en welzijnszorg, zijn de negatieve resultaten een bevestiging 
van een eerder rapport op basis van data van de werkbaarheidsmonitor (Bourdeaud’hui, Janssens & 
Vanderhaeghe 2017). Dit rapport geeft meer specifiek inzicht in werkbaarheidsgraad en -risico’s van de 
subsector woonzorgcentra binnen de bredere gezondheids- en welzijnszorg. Uit die cijfers blijkt dat de 
werkbaarheidsgraad bij woonzorgcentra (sic) met 48,5% significant lager ligt dan het referentiecijfer voor de 
(ruimere) gezondheids- en welzijnszorg. 

Begin 2019 lanceerde de Vlaamse overheid daarom het project ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de 
woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk’. Een hele mondvol. Het doel van het 
project is om zowel de kwaliteit van leven/wonen/zorg als de kwaliteit van arbeid in woonzorgcentra te 
verbeteren door aan de slag te gaan met de principes van innovatieve arbeidsorganisatie (IAO). Verder is het de 
bedoeling om via enkele onderzoeksluiken meer inzicht te krijgen in de woonzorgsector, zoals de werkbaarheid. 
Het project loopt tot juni 2021. 

Project 

Workitects voert het project uit in opdracht van en in samenwerking met het Kabinet Minister Beke en het 
Agentschap Zorg en Gezondheid. Workitects neemt enerzijds een coördinerende rol op, anderzijds voert het 
ook een aantal onderzoeksopdrachten uit. Voor de begeleiding van de betrokken woonzorgcentra werkt 
Workitects nauw samen met een groep van tien adviseurs die door Workitects zijn opgeleid tot Senior 
Consultant in de Innovatieve Arbeidsorganisatie. 

 

Workitects 
Workitects (het voormalige Flanders Synergy) is een expertisecentrum op het vlak van 
organisatieontwerp. Wij doen onderzoek naar organisatiestructuur, teamontwikkeling en 
leiderschap. We geven opleidingen, brengen publicaties uit en ontwikkelen tools die 
organisaties, consultants en adviesbureaus in de praktijk kunnen gebruiken. 
  

Al deze activiteiten dragen bij tot ons doel: 
• meer werkbaar werk 
• hogere welzijnsgraad op het werk 
• gelukkige medewerkers die met goesting aan hun loopbaan werken 

• meer performante organisaties. 

 

Het project wordt van nabij opgevolgd door een stuurgroep, bestaande uit mensen van het Kabinet Minister 
Beke, het Agentschap Zorg en Gezondheid, Zorgnet-Icuro, VLOZO, VVSG en Diverscity, de vakbonden, VIVO, de 
Vlaamse Ouderenraad. Voorzitter van de stuurgroep is de Nederlandse emeritus-hoogleraar Frank Pot. 

Het project richt zich op woonzorgcentra die interesse hebben om met IAO verder aan de slag te gaan. Alle door 
Vlaanderen erkende woonzorgcentra, ongeacht hun juridische structuur (openbaar, privaat, commercieel), 
komen hiervoor in aanmerking. Er worden hierbij drie doelgroepen onderscheiden, met voor elk van deze drie 
groepen een specifiek aanbod: 1 

 

1 Elk Vlaams woonzorgcentrum kon zich kandidaat stellen (april 2019) en moest hierbij zelf aangeven binnen welke categorie 
(starter of gevorderde) ze wilde worden opgenomen in het project. 
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1. Verkenners: organisaties die interesse hebben in IAO, maar nog niet bereid zijn om al tot verandering en 
implementatie over te gaan. 

2. Starters: woonzorgcentra die effectief van start gaan met IAO. 
3. Gevorderden: woonzorgcentra die al ervaring hebben met IAO, maar nog met specifieke vraagstukken 

worstelen.  

Werkbaarheid 

Eén van de onderzoeksluiken van het project focust zich op de werkbaarheid: (1) In welke mate is het werk 
werkbaar in de deelnemende woonzorgcentra? en (2) Wat is de impact van het veranderproces op de 
werkbaarheid? Dit wordt verder onderzocht bij de tweede groep, de starters. Deze groep bestaat uit 20 
woonzorgcentra die zich hebben kandidaat gesteld en geselecteerd zijn om gedurende twee jaar opgevolgd en 
ondersteund te worden in een veranderproces op vlak van IAO.  

De medewerkers van deze 20 organisaties worden tijdens het project tweemaal bevraagd naar de werkbaarheid 
van hun job: een eerste keer voor de start van het verandertraject (voormeting) en een tweede keer op het 
einde van het verandertraject (eindmeting). De werkbaarheid wordt in kaart gebracht via een tool ontwikkeld 
door Workitects, Werkmeter, die expliciet focust op de link tussen structuur en werkbaarheid. (Zie sectie 
Werkmeter in hoofdstuk 3) 

Het doel van deze werkbaarheidsbevraging is tweeledig. De resultaten en inzichten worden enerzijds gebruikt 
om elk betrokken woonzorgcentrum individueel advies aan te reiken rond kwaliteit van de arbeid. Workitects 
leidde in het kader van dit project 10 organisatieadviseurs op in het gebruik van de Werkmeter-tool. Deze 
adviseurs koppelden op hun beurt de resultaten van de werkbaarheidsbevraging terug aan de woonzorgcentra 
en gaven hen advies op maat rond de mogelijkheden op vlak van organisatieherontwerp. Anderzijds vormen 
deze data ook het startpunt om een impactmeting van de verandertrajecten te doen.  

Het voorliggend rapport bevat de resultaten van de eerste bevraging, de voormeting, bij de 20 startende 
woonzorgcentra . 

Verdere opbouw van dit rapport 

In hoofdstuk 2 wordt meer toelichting gegeven bij de concepten werkbaarheid en werkbeleving, en de impact 
van organisatiestructuur op die werkbaarheid en werkbeleving. Hoofdstuk 3 bespreekt vervolgens de manier 
waarop de dataverzameling in dit onderzoek is gebeurd, en geeft ook meer details over de sample en respons 
van de werkbaarheidsenquête. In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van beschrijvende statistiek van de data uit 
het onderzoek een beeld geschetst van de deelnemende woonzorgcentra. Hoofdstuk 5 zoomt dan verder in op 
de werkbeleving van medewerkers in deze woonzorgcentra. In hoofdstuk 6 wordt onderzocht in welke mate 
stress en motivatie statistisch samenhangen met job- en organisatiekenmerken. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 
de sprong gemaakt naar interventies op vlak van IAO die op stapel staan in de deelnemende woonzorgcentra. 
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2. Structuur, werkbaarheid en werkbeleving 

Wat is werkbaar werk? 

De SERV-Stichting Innovatie & Arbeid definieert werkbaar werk als “kwalitatief werk dat mensen motiveert en 
laat groeien, niet te stresserend of ziekmakend is en in balans is met het privéleven van de medewerkers”.2 Deze 
definitie wordt in de Werkbaarheidsmonitor geconcretiseerd aan de hand van vier werkbaarheidsindicatoren: 
psychische vermoeidheid (werkstress), welbevinden in het werk (betrokkenheid en motivatie), 
leermogelijkheden en werk-privébalans (Bourdeaud’hui, Janssens & Vanderhaeghe 2016). Deze indicatoren 
worden gedefinieerd en gemeten op het niveau van de medewerker. 

Het meer in detail bekijken van deze indicatoren leert dat twee van de vier indicatoren vermoeidheid en 
welbevinden) kunnen beschouwd worden als uitkomsten van het arbeidsproces. Het zijn kenmerken gemeten 
op het niveau van het individu die veroorzaakt of beïnvloed worden door kenmerken van het werk. Ze bevinden 
zich daarmee op de interactie tussen werk en het individu dat werkt. Zo zal iemand die meer stressbestendig is 
minder psychische uitputting ervaren in dezelfde job dan iemand die minder stressbestendig is. Ook de vierde 
indicator (werk-privébalans) bevat een mix van werkkenmerken en kenmerken van de thuissituatie van de 
werkende. Zo zullen twee mensen in dezelfde job toch een andere werk-privébalans ervaren naargelang de 
thuissituatie en noden van de individuen en hun families. Enkel de derde indicator (leermogelijkheden) is 
exclusief een kenmerk van het werk. 

Onderzoekers riepen in het verleden reeds op om bij het monitoren van werkbaar werk exclusief te kijken naar 
kenmerken van het werk, omdat dit de aspecten zijn waarop beleidsmatig invloed kan worden uitgeoefend (De 
Witte, Notelaers & Vets 2010a). Deze auteurs, net zoals vele voor hen, ijveren ook voor het opnemen van zowel 
positieve als negatieve werkkenmerken in de beoordeling van de kwaliteit van het werk (Karasek 1979, 
Demerouti et al 2001). Het is namelijk de balans tussen beide die bepaalt of een job werkbaar is. Zo is een job 
met veel negatieve kenmerken niet noodzakelijk onwerkbaar als deze ook gepaard gaat met veel positieve 
kenmerken. 

Workitects-benadering van werkbaar werk 

Workitects definieert werkbaarheid als de mate waarin er binnen een job een evenwicht bestaat tussen 
enerzijds jobkenmerken die verwachtingen stellen aan de werker en anderzijds jobkenmerken die de werker 
middelen aanreiken om aan de verwachtingen tegemoet te komen. Deze verwachtingen én middelen kunnen 
zowel cognitief, emotioneel als fysiek van aard zijn en kunnen zich bevinden op het individuele jobniveau of 
op het niveau van verhoudingen tussen jobs of mensen (zoals directe collega's, leidinggevende en andere 
afdelingen). We zien werkbaarheid dus als een indicatie van een goed jobontwerp. 

Wat is werkbeleving? 

Werkbeleving als een combinatie van plezier en stress op het werk 

Werkbeleving is de manier waarop een individu het werk beleeft. Veel gebruikte indicatoren zijn werkstress, 
tevredenheid, plezier op het werk en betrokkenheid. Net zoals bij werkbaarheid is het belangrijk om bij 
werkbeleving aandacht te hebben voor zowel positieve als negatieve dimensies. Zo kan een job met veel stress, 
in combinatie met veel plezier, een betere werkbeleving geven dan wanneer deze stressvolle job weinig plezier 
in het werk geeft (De Witte, Notelaers & Vets 2010b). 

In deze studie focussen we daarom op twee aspecten van werkbeleving: bevlogenheid en herstelbehoefte. 
Bevlogenheid is het enthousiasme waarmee mensen aan het werk gaan en bevat aspecten van vitaliteit (of 
energie), toewijding (of betrokkenheid) en absorptie (of opgaan in het werk) (UWES; Schaufeli et al., 2002). 
Herstelbehoefte is de mate waarin men moet herstellen van het werk en is daarmee een maatstaf voor werk-
gerelateerde vermoeidheid of werkstress (Veldhoven & Broersen 2003). De combinatie van hoge 
herstelbehoefte en lage bevlogenheid geeft de slechtste werkbeleving, want deze combinatie zorgt voor veel 
stress en weinig plezier op het werk. 

 

2 http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk 

http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk
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Burn-out als een extreme vorm van slechte werkbeleving 

Wanneer mensen gedurende lange tijd te maken hebben met een slechte werkbeleving kan dit zich vertalen in 
burn-out. De Hoge Gezondheidsraad definieert burn-out als “een arbeidsgerelateerde aandoening die 
professionele uitputting veroorzaakt en kan leiden tot mentaal afstand nemen van het werk (cynisme) en tot 
een gevoel van professionele onbekwaamheid. Dit proces wordt veroorzaakt door de stress die gepaard gaat 
met een onbalans tussen verwachtingen of eisen in de job en de hulpmiddelen die de medewerker ter 
beschikking heeft”. (Hoge Gezondheidsraad. Burn-out en werk. Brussel: HGR; 2017. Advies nr. 9339.) 

Burn-out wordt doorgaans gemeten aan de hand van 3 factoren: uitputting, cynisme (mentale distantie) en 
verminderde professionele bekwaamheid (Maslach Burn-out Inventory, Maslach et al 1996). De eerste twee 
dimensies worden echter aanzien als de ‘kerndimensies’ van burn-out (Green, Walkey & Taylor 1991). Een veel 
gebruikte wetenschappelijk model voor de analyse en verklaring van burn-out gebruikt ook deze twee dimensies 
(uitputting en disengagement) als voornaamste indicatoren van burn-out (Demerouti et al 2001). In de recent 
ontwikkelde Burn-out Assessment Tool werden ook nog ‘depressieve klachten’ toegevoegd als indicator van 
burn-out en werd verminderde professionele bekwaamheid vervangen door ‘cognitief’ en ‘emotioneel 
controleverlies’.  

In de wetenschappelijke literatuur blijven ‘uitputting’ en ‘mentale distantie’ dus twee basiskenmerken van burn-
out. Daarmee kan burn-out geplaatst worden op de extreem negatieve kant van de werkbelevingsschaal, als 
combinatie van hoge herstelbehoefte en lage bevlogenheid. Om de prevalentie van burn-out te verminderen, 
moet nagegaan worden op welke manier werkbaarheid en werkbeleving gerelateerd zijn en welke aspecten van 
werkbaarheid het sterkst inwerken op de werkbeleving. 

Werkbaarheid en werkbeleving 

Wat is nu de link tussen werkbaarheid en werkbeleving? In beide definities komen een aantal 
gemeenschappelijke kenmerken aan bod, maar het analyseniveau is verschillend. Werkbaarheid zegt namelijk 
iets over de kwaliteit van het werk en is daarmee een jobkenmerk. Werkbeleving daarentegen zegt iets over de 
persoon die de job uitvoert. Het wordt gemeten op het niveau van een individu, maar wordt minstens ten dele 
veroorzaakt door kenmerken van het werk. Er is in de wetenschappelijke literatuur al meermaals aangetoond 
dat er een sterke relatie bestaat tussen aspecten van kenmerken van een job en de werkbeleving van het 
individu dat de job uitoefent.  

Vroege motivatietheorieën (Hackman & Oldham 1976) en werkstresstheorieën zoals het Job Demands-Control 
model (JD-C) (Karasek 1979) focusten bij het onderzoeken van de link tussen werkkenmerken en werkbeleving 
vooral op individuele jobkenmerken. Uit dit onderzoek kwam het belang van autonomie onmiskenbaar naar voor 
als een belangrijke determinant van motivatie en stress. Later werden hier ook persoonlijke hulpbronnen en 
steun door collega’s en leidinggevende aan toegevoegd, zoals bijvoorbeeld in het Job Demands-Resources 
model (JD-R) (Demerouti et al 2001, Bakker et al 2005). In dit onderzoek werd het belang van het collectieve 
niveau aangetoond, waarbij emotionele steun tussen collega’s meer aandacht kreeg dan instrumentele steun 
op vlak van taken en processen. Een nadeel van deze benadering is dat door de opname van persoonlijke 
hulpbronnen in het model, het belang van job- en organisatiekenmerken wat dreigt ondergesneeuwd te raken. 

Structuur en werkbaarheid 

Workitects wil in het debat over werkbaar werk de aandacht terugbrengen naar deze job- en 
organisatiekenmerken. De huidige wetenschappelijke literatuur leert dat de werkbeleving van een individu in 
sterke mate bepaald wordt door de taakeisen en autonomie die hij kan uitoefenen in zijn job. Waar echter 
minder aandacht voor is, is het feit dat de taakeisen van een individuele job bepaald worden door de verdeling 
van taken tussen afdelingen, tussen teams binnen een afdeling en tussen individuele medewerkers in een team. 
Ook de verdeling van bevoegdheden tussen afdelingen en binnen hiërarchische niveaus begrenst de mate van 
autonomie die in een job mogelijk is.  

Als een medewerker niet voldoende regelruimte heeft in haar job, loopt ze tegen grenzen aan die bepaald 
worden op het hoger niveau van de organisatiestructuur. Ze is dan in de uitvoering van haar job afhankelijk van 
collega’s of haar leidinggevende. Op die manier is de organisatiestructuur niet alleen bepalend voor het 
individuele jobontwerp, maar ook voor de relaties tussen jobs. Bij het groeperen en toewijzen van taken aan 
mensen, worden interafhankelijkheden tussen taken (die ingebakken zitten in het proces) vertaald naar 
interafhankelijkheden tussen jobs en mensen. Deze interafhankelijkheid tussen taken maakt het per definitie 
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onmogelijk om de taken individueel op voldoende bevredigende wijze uit te voeren. Er moet dan op een hoger 
collectief niveau overlegd worden over het afstemmen van de taken in verschillende jobs. Het inrichten van 
overlegorganen binnen of tussen teams bepaalt op deze manier de mate waarin de interafhankelijkheden tussen 
de taken beheerst kunnen worden. 

Het Workitects-organisatiecanvas 

Het verband tussen de werkbaarheid van een 
individuele job en de achterliggende organisatie-
structuur wordt duidelijk wanneer een organisatie op 
een integrale manier benaderd wordt. Het Workitects-
canvas maakt dit expliciet door 8 essentiële 
bouwstenen van organisatie-ontwerp in verband te 
brengen met elkaar. www.workitects.be/introductie-
op-iao 
 

Kader voor werkbaarheidsanalyse 

Het omvattend kader voor onze werkbaarheidsanalyse wordt beknopt weergegeven in Figuur 1. We vertrekken 
van de organisatiestructuur, gedefinieerd als de verdeling van taken en bevoegdheden over afdelingen of teams 
(macrostructuur) en binnen die afdelingen of teams (microstructuur). Dit concept wordt geanalyseerd op het 
niveau van de organisatie of een deel ervan, zoals een afdeling of een team. Hieruit volgt de werkbaarheid van 
een job, gedefinieerd als de mate van balans in jobkenmerken op individueel niveau en in verhouding tot 
collega’s. Dit concept wordt gemeten op het niveau van een job. Tenslotte is de werkbeleving het gevolg van 
werkbaarheid op de medewerker die de job uitoefent. Dit laatste concept wordt gemeten op het niveau van het 
individu. Hiermee worden zowel de Work Design-literatuur (Morgeson & Humphrey 2006, Humphrey et al 2007) 
als de Job Demands-Control/Resources modellen (Karasek 1979; Demerouti et al 2001) gecombineerd in een 
model dat zowel stress (uitputting) en engagement verklaart door de balans in jobkenmerken.  

Figuur 1: Structuur, werkbaarheid en werkbeleving 

 

Indicatoren 

Werkbelevingsindicatoren: We meten werkbeleving met maatstaven voor ‘herstelbehoefte’ (als indicator voor 
stress of uitputting) en ‘bevlogenheid’ (als indicator voor motivatie of omgekeerd, voor disengagement).  

• Bevlogenheid is het enthousiasme waarmee mensen aan het werk gaan en bevat aspecten van vitaliteit 
(of energie), toewijding (of betrokkenheid) en absorptie (of opgaan in het werk) (UWES; Schaufeli et al. 
2002).  

• Herstelbehoefte is de mate waarin men moet herstellen van het werk en is daarmee een maatstaf voor 
werk-gerelateerde vermoeidheid of werkstress (van Veldhoven & Broersen 2003). 

Een bijkomende indicator voor werkbeleving is Tijdsdruk: de druk die medewerkers ervaren door de verhouding 
tussen de hoeveelheid werk en de beschikbare tijd. 

Organisatiestructuur

•Definitie:
Verdeling van taken en 
bevoegdheden over en 
binnen afdelingen en 
teams

•Analyseniveau:
(Deel van) organisatie 

Werkbaarheid

•Definitie: 
Mate van balans in 
jobkenmerken op 
individueel niveau en in 
verhouding tot jobs van 
collega's

•Analyseniveau: 
Job

Werkbeleving

•Definitie:
Combinatie van positieve 
beleving (enthousiasme) 
en negatieve beleving 
(stress) van het werk.

•Analyseniveau:
Individu

http://www.workitects.be/introductie-op-iao
http://www.workitects.be/introductie-op-iao
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Werkbaarheidsindicatoren: We meten werkbaarheid aan de hand van de (on)balans tussen taakeisen en 
regelmogelijkheden op individueel jobniveau, en interafhankelijkheden en collectieve regelmogelijkheden op 
collectief niveau. 

• Taakeis: de mate waarin medewerkers aangeven dat ze regelmatig nieuwe kennis en informatie nodig 

hebben in hun job en de uitdagingen op vlak van planning waar de medewerkers mee geconfronteerd 
worden. 

o Kennis: nood aan nieuwe kennis en vaardigheden 
o Informatie: nood aan nieuwe en verschillende soorten informatie 
o Planning: onvoorspelbare planning (planningsbeslissing) en planningsverstoringen 

(planningsuitvoering) 

• Autonomie: de mate waarin medewerkers autonoom kunnen voorzien in hun kennis- en 
informatienood en de mate waarin medewerkers inspraak hebben in de planning. 

o Kennis: al doende leren, zelf zaken mogen uitproberen 
o Informatie: zelfstandig toegang tot nodige informatiebronnen 
o Planning: zelf prioriteiten stellen (planningsbeslissing) en taken verschuiven 

(planningsuitvoering) 

• Interafhankelijkheid: de mate waarin de medewerkers afhankelijk zijn van collega's voor 
kennisontwikkeling, informatievoorziening en de planning van hun werk. 

• Collectieve regelmogelijkheid: de mate waarin collega's beschikbaar zijn voor kennisontwikkeling, 
informatievoorziening en de planning van het werk. 
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3. Dataverzameling, sample en respons 

Dataverzameling via online bevraging Werkmeter 

De medewerkers van de 20 startende woonzorgcentra werden in dit onderzoek bevraagd aan de hand van een 
online werkbaarheidsenquête, Werkmeter. Workitects ontwikkelde deze vragenlijst om het effect van 
arbeidsorganisatie op werkbaarheid in kaart te brengen. De gebruikte vragenlijst is gebaseerd op  jarenlange 
praktijkervaring en op de meest recente wetenschappelijke inzichten rond werkbaarheid en organisatie. Hij 
werd ook gevalideerd bij tientallen organisaties en duizenden medewerkers in onze onderzoeksprojecten. 

Werkmeter 

Werkmeter is een analyse van het welzijn op het werk en verzamelt inzichten op het 
vlak van beleving, jobinhoud, organisatie, werkrelaties, contractuele voorwaarden en 
arbeidsomstandigheden. Hieruit volgen een analyse en concrete aanbevelingen 
waarmee je de werkbaarheid van je organisatie kan verbeteren. Het kan ook als 
analyse-instrument dienen bij herontwerp van een organisatie. 
www.workitects.be/werkinstrument/werkmeter 
 

Deelnemende woonzorgcentra 

De bevraging liep bij alle 20 startende woonzorgcentra aan het begin van hun verandertraject (juni-augustus 
2019). De organisaties varieerden in grootte tussen 52 en 192 medewerkers, met een gemiddelde van 110 
medewerkers. De sample bevatte een mix van publieke (7), private (12) en commerciële (1) entiteiten. De 
woonzorgcentra lagen verspreid over 4 Vlaamse provincies: Antwerpen (7), Oost-Vlaanderen (6), Vlaams-
Brabant (4) en West-Vlaanderen (3).3 Figuur 2 toont de deelnemende woonzorgcentra, hun locatie, juridische 
structuur en grootte. 

Om medewerkers in te delen in beroepscategorieën werd aan de HR-manager of staflid van elk 
woonzorgcentrum gevraagd om voor elke medewerker een unieke functie uit een lijst te kiezen. Worktitects 
stelde daarvoor een exhaustieve lijst op met 13 veelvoorkomende functies in de woonzorgsector. Ook bezorgde 
Workitects hen  bijkomende informatie of meer specifieke functietitels die in elke beroepscategorie vielen. 
Bijvoorbeeld, de categorie ‘logistiek’ omvatte alle zorgondersteunende functies, terwijl ‘onderhoud’ alle 
technische ondersteuning voor de organisatie bevatte. Workitects voorzag ook een onderscheid tussen 
‘hoofdverpleegkundigen’ en niet-zorg ‘leidinggevenden’ van staffuncties of ondersteunende departementen. 
Tenslotte werd gevraagd om alle ondersteunende, administratieve functies zoals kwaliteit, personeel, … te 
groeperen in ‘staf’. De volledige lijst bestond uit de volgende functies: verpleegkundige, hoofdverpleegkundige, 
zorgkundige, kinesitherapeut, ergotherapeut, animatie, logistiek, onderhoud, poets, keuken, leidinggevende, 
directie en staf. 

 

 

3 Er zijn in de bevraging geen Limburgse woonzorgcentra betrokken, omdat er geen enkel Limburgs woonzorgcentrum zich 
kandidaat had gesteld als ‘starter’ binnen dit project. 

https://www.workitects.be/werkinstrument/werkmeter
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Figuur 2: Deelnemende woonzorgcentra 

 

Responsgraad 

Van de 2203 uitgestuurde enquêtes werden er 1697 ingevuld, wat overeenkomt met een gemiddelde 
responsgraad van 77%. Deze varieerde over de organisaties van 45% tot 97%. Figuur 3 toont voor elk 
deelnemend woonzorgcentrum het aantal medewerkers en hun bijhorende responsgraad. We merken 
significante verschillen in responsgraad tussen de organisaties, maar deze is niet gecorreleerd met 
organisatiegrootte. Wel lag de respons van de Oost-Vlaamse woonzorgcentra significant lager. 

Figuur 3: Bevraagde woonzorgcentra en hun respons 

 

De responsgraad varieerde ook over de beroepscategorieën van 69% (voor keukenmedewerkers) tot 97% (voor 
hoofdverpleegkundigen). Figuur 4 toont voor beroepscategorie het aantal medewerkers en hun bijhorende 
responsgraad. De individuele responskans was niet significant gecorreleerd met de beroepscategorie (p-waarde 
>0.01). Opvallend is dat zorgkundigen en verpleegkundigen 50% van de sample uitmaken. Poets en keuken erbij 
beslaat reeds 67% van de sample. 
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Figuur 4: Bevraagde functies en hun respons 

 

Kenmerken van respondenten 

Typisch voor de zorgsector zijn er vooral vrouwen in de steekproef. 1515 van de 1697 respondenten zijn vrouw 
(89%). De leeftijdsverdeling geeft een eerder oudere populatie: 313 medewerkers zijn jonger dan 30 (18%) 
terwijl 608 medewerkers ouder dan 50 zijn (36%). 88 medewerkers (5%) zijn ouder dan 60 jaar. Het 
opleidingsniveau toont enerzijds een grote groep met secundaire scholing (46%) en anderzijds een grote groep 
professionele bachelors (30%). Het aantal medewerkers zonder volledige secundaire scholing 263 (15%) is niet 
verwaarloosbaar. Het aantal medewerkers met een academische master is eerder beperkt 141 (8%). 

Figuur 5: Demografische kenmerken van respondenten 

 

1479 respondenten (87%) werkt met een contract van onbepaalde duur. 42% werkt in een vast tijdsstelsel, 
terwijl 58% in een ploegensysteem werkt. Van deze laatste groep werkt de ruime meerderheid (86%) in wisselde 
ploegen: afwisselend in de vroege, late of nachtshift. Slechts een klein deel van de ploegmedewerkers (14%) 
werkt in vaste ploegen. 40% van de respondenten werkt zo goed als voltijds. Ongeveer evenveel (41%) werkt 
meer dan halftijds en de overige 19% werken minder dan 20 uren per week. Anciënniteit in de huidige 
organisatie bedraagt voor 54% van de respondenten minder dan 10 jaar, 10-20 jaar voor 24% van de 
respondenten en 20-30 jaar voor 14% van de respondenten. 8% werkt zelfs meer dan 30 jaar in de huidige 
organisatie. 
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Figuur 6: Arbeidssituatiekenmerken van respondenten 

 

Finale steekproef 

De finale steekproef bestond uit 1697 medewerkers over 13 beroepscategorieën en 20 woonzorgcentra.4 De 
grootste beroepsgroepen zijn zorgkundigen (584) en verpleegkundigen (276), gevolgd poets- (226) en 
keukenmedewerkers (114). Verder zitten in de steekproef ook 75 logistieke medewerkers, 62 ergotherapeuten, 
53 animatoren, 49 kinesitherapeuten en 46 technisch ondersteunende medewerkers. Tenslotte vervolledigen 
staf (106), hoofdverpleegkundigen (64), niet-zorg leidinggevenden (54) en directie (36) de steekproef. 
Deelnemers waren gemiddeld 43 jaar en bijna de helft van hen (46%) werkten minstens 10 jaar voor dezelfde 
organisatie. 90 % waren vrouw en 58% werkten in ploegenverband. 

 

4 Ondanks het feit dat mantelzorgers en vrijwilligers een belangrijke taak opnemen in een woonzorgcentrum, zijn deze niet 
meegenomen in deze bevraging. De bevraging richtte zich enkel tot werknemers, cfr. de Welzijnswetgeving van 4 augustus 
1996 en de Wet van 1 september 2014 en het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 rond psychosociale risicoanalyse op het 
werk. 



Tabel 1 toont het aantal medewerkers en het aantal respondenten per beroepscategorie, samen met de 
bijhorende responsgraad en demografische en arbeidssituatiekenmerken.  



Tabel 1: Respondenten per beroepscategorie 

Functie Uitgenodigd Deelgenomen Respons-graad 
(%) 

Gemiddelde 
leeftijd 

Vrouw (%) Ploegen-
werk (%) 

Zorgkundige 827 584 0.71 39 94 93 

Verpleegkundige 363 276 0.76 45 94 93 

Poets 226 178 0.79 47 93 16 

Keuken 164 114 0.69 46 82 61 

Staf 118 106 0.90 45 88 0 

Logistiek 97 75 0.77 44 96 64 

Ergotherapeut 68 62 0.91 34 95 6 

Hoofdverpleegkundige 66 64 0.97 45 80 19 

Animatie 63 53 0.84 44 92 11 

Leidinggevende 61 54 0.89 48 87 13 

Kinesitherapeut 57 49 0.86 44 76 8 

Onderhoud 55 46 0.84 49 50 26 

Directie 38 36 0.95 50 56 6 

Totaal 2203 1697 0.77 43 90 58 



4. Resultaten - Organisatie-ontwerp 

Werkmeter geeft informatie over de manier waarop de deelnemende woonzorgcentra georganiseerd zijn, meer 
bepaald hoe jobs ingevuld zijn, welke taakeisen en autonomie medewerkers ervaren en in welke mate 
medewerkers afhankelijk zijn van elkaar of een leidinggevende. Ook bevat Werkmeter informatie over 
ervaringen van medewerkers rond emotionele belasting en ongewenst gedrag. 

Overkoepelende taakeisen en autonomie 

Niet alle functies in de 20 woonzorgcentra ervaren dezelfde taakeisen en autonomie.  

Figuur 7 toont de overkoepelende taakeisen en autonomie (regelmogelijkheden) voor de verschillende 
functiegroepen in de woonzorgcentra. Met ‘overkoepelend’ wordt bedoeld dat er rekening wordt gehouden 
met aspecten op vlak van kennis, informatie en planning (zie sectie ‘Indicatoren’ in hoofdstuk 2).  

Uit deze figuur blijkt dat de leidinggevend functies  (directie, hoofdverpleegkundigen, niet-zorg leidinggevenden 
en staf) gemiddeld genomen meer individuele taakeisen op vlak van kennis, informatie en planning hebben in 
vergelijking met de zorg- en ondersteunende functies. Dat betekent concreet dat leidinggevende functies meer 
nood blijken te hebben aan nieuwe kennis en vaardigheden, nieuwe en verschillende soorten informatie, en 
meer onvoorspelbaarheden en verstoringen ervaren op vlak van planning.  Maar met de stijgende individuele 
taakeisen op vlak van kennis, informatie en planning, neemt ook de autonomie met de hiërarchie toe. Directeurs 
blijken het meest regelmogelijkheden te hebben; stafmedewerkers het minste. De data tonen met andere 
woorden een ‘hiërarchie-effect’. 

De minste taakeisen op vlak van kennis, informatie en planning zien we bij medewerkers in de poets, logistiek 
en keuken. Deze functies in de ondersteuning van een woonzorgcentrum hebben een meer routinematige job. 
Poetsmedewerkers blijken hierbij toch meer autonomie te hebben dan hun collega’s van de logistiek en keuken. 

Bij het meer in detail bekijken van functies rond de bewoner, blijkt uit de bevraging dat zorgkundigen minder 
taakeisen en autonomie hebben op vlak van kennis, informatie en planning in vergelijking met andere 
zorgcollega’s (verpleegkundigen en paramedische medewerkers). 

Figuur 7: Overkoepelende taakeisen en autonomie per functie 

 

 

Planningsverstoringen en planningsautonomie  

Wat de planning betreft, toont Figuur 8 dat mensen met een leidinggevende functie meer verstoringen op vlak 
van hun werkplanning ervaren in vergelijking met hun collega’s met een zorg- en ondersteunende functie. 
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Leidinggevenden hebben langs de andere kant gemiddeld genomen ook meer autonomie om taken te 
verschuiven in hun werk. 

Bij de ondersteunende functies blijkt het keuken- en logistiek personeel meer volgens een gestandaardiseerde 
planning te werken. Medewerkers met een onderhouds- en poetsfunctie hebben meer autonomie in hun 
planningsuitvoering.  

Figuur 8: Planningsuitvoering taakeis en autonomie per functie 

 

Informatie zit in hokjes 

Figuur 11: Overkoepelende interafhankelijkheid en regelmogelijkheid met leidinggevende per functie toont dat 
leidinggevenden een grotere individuele informatienood blijken te hebben dan de medewerkers met 
zorgfuncties. Ook hieruit blijkt dat er sprake is van een ‘hiërarchie-effect’: directeurs hebben meer nood aan en 
toegang tot informatie dan hoofdverpleegkundigen, niet-zorg leidinggevenden en staf. De zorgmedewerkers 
hebben op hun beurt meer informatie nodig dan hun collega’s in ondersteunende functies. 

Figuur 9: Informatie taakeis en autonomie per functie 
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Kennis en vaardigheden 

Net als bij informatie, blijken er op vlak van kennis verschillen te bestaan tussen de diverse functiegroepen. 
Figuur 11: Overkoepelende interafhankelijkheid en regelmogelijkheid met leidinggevende per functie toont dat 
medewerkers van poets, keuken en logistiek het minste nood hebben aan nieuwe kennis en vaardigheden, en 
op dat vlak ook de minste regelmogelijkheden hebben. Directeurs blijken daarentegen de meeste eisen, maar 
ook de meeste regelmogelijkheden, te hebben op vlak van kennis en vaardigheden. Voor wat betreft de 
zorgfuncties, is het opvallend dat verpleegkundigen in vergelijking met zorgkundigen meer nood hebben aan 
nieuwe kennis en vaardigheden, maar op dat vlak ook minder regelmogelijkheden hebben in vergelijking met 
hun collega-zorgkundigen.  

Figuur 10: Kennistaakeis en autonomie per functie 

 



Afhankelijkheden van leidinggevende en collega’s 

De resultaten van Werkmeter geven ook inzicht in welke mate medewerkers afhankelijk zijn van een 
leidinggevende en de collega’s (het team) voor het uitvoeren van hun job. Uit Figuur 11: Overkoepelende 
interafhankelijkheid en regelmogelijkheid met leidinggevende per functie blijkt dat de grootste afhankelijkheid 
ten opzichte van de leidinggevende bestaat bij medewerkers van de poets, animatie, keuken en zorgkundigen. 
Kinesitherapeuten en ergotherapeuten geven het minst afhankelijkheid van hun leidinggevende aan; bij hen 
blijkt de leidinggevende ook het minst beschikbaar. 

Figuur 11: Overkoepelende interafhankelijkheid en regelmogelijkheid met leidinggevende per functie 

 

 

Medewerkers zijn niet alleen afhankelijk van hun leidinggevende, maar ook van andere collega’s uit het team 
op het vlak van planning, kennis en informatie. Figuur 12 laat zien dat ergotherapeuten het meest afhankelijk 
zijn van het team, maar tegelijkertijd ook de meeste regelmogelijkheden op hebben. Na de ergotherapeuten, 
zijn het de zorgkundigen die de grootste afhankelijkheid en regelmogelijkheden aangeven. 
Onderhoudsmedewerkers rapporteren de laagste interafhankelijkheid en minste regelmogelijkheden. 
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Figuur 12: Overkoepelende interafhankelijkheid en regelmogelijkheid met team per functie 

 
 

Hoe dichter bij de bewoners, hoe meer emotionele belasting 

Op vlak van emotionele belasting, is het duidelijk dat de medewerkers die het dichtst bij de bewoners staan - de 
zorgfuncties - de hoogste emotionele belasting ervaren (Figuur 13). Bij de leidinggevende functies is de 
emotionele belasting veel hoger bij de hoofdverpleegkundigen in vergelijking met directie, niet-zorg 
leidinggevenden en staf. De laagste emotionele belasting is er dan weer bij het keukenpersoneel, die ook het 
verst van het zorgproces staan. 

Figuur 13 toont ook de emotionele steun die medewerkers ervaren van hun collega’s. Deze blijkt het hoogst bij 
de kinesitherapeuten en het laagst bij het onderhoudspersoneel. Mensen in een directiefunctie geven in 
vergelijking met de andere leidinggevende functies veel minder emotionele steun aan (zie ook ‘Error! Reference 
source not found.’).  

Figuur 13: Emotionele belasting en emotionele steun van collega’s per functie 
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Hoe dichter bij de bewoners, hoe meer ongewenst gedrag 

Net zoals bij emotionele belasting, blijkt dat functies die het dichtst bij de bewoners staan, ook meer ongewenst 
gedrag rapporteren (Figuur 14). Het gaat hierbij vooral om intimidaties en pesterijen, lichamelijk geweld en 
ongewenst seksueel gedrag. 

Figuur 14: Rapportering van ongewenst gedrag per functiegroep 

 



   

Workitects • Engels Plein 35/01.08 – 3000 Leuven • 016 66 14 11 • info@workitects.be 25 

5. Resultaten - Werkbeleving 

Herstelbehoefte en bevlogenheid 

Werkmeter geeft ook inzicht in werkbeleving bij medewerkers. Werkbeleving wordt gemeten op twee 
dimensies: herstelbehoefte en bevlogenheid. Herstelbehoefte is de mate waarin medewerkers moeten 
herstellen na een dag werk en peilt naar werkstress of de uitputtingsdimensie van burn-out. Bevlogenheid is het 
enthousiasme en de energie die medewerkers ervaren in hun werk en peilt naar het motiverend aspect van het 
werk. Omgekeerd is een lage bevlogenheid ook een indicatie voor mentale afstand van het werk of de 
cynismedimensie van burn-out.  

Figuur 15 toont voor elke functie de gemiddelde herstelbehoefte en bevlogenheid bij medewerkers, 
gestandaardiseerd rond de gemiddelde functie. Een negatieve herstelbehoefte en een positieve bevlogenheid 
wijzen op een job die meer dan gemiddeld motiveert en minder dan gemiddeld stresseert. Omgekeerd wijzen 
een positieve herstelbehoefte en een negatieve bevlogenheid op een slechte werkbeleving.  

De resultaten van de bevraging bij 1697 medewerkers tonen grote verschillen in werkbeleving tussen functies 
in woonzorgcentra. Zo vinden we de meest bevlogen medewerkers in de hoogste hiërarchische lagen (directie, 
leidinggevende, hoofdverpleegkundige) terwijl de minst bevlogen mensen verzorgende (verpleeg- en 
zorgkundigen, ergotherapeuten) en ondersteunende (keuken, onderhoud en poets) functies hebben. 

Ook zijn er grote verschillen in herstelbehoefte. Functies die het ritme van de leefgemeenschappen volgen, 
vertonen de hoogste herstelbehoefte (verpleegkundigen, zorgkundigen, keuken en logistiek). De functies met 
de laagste herstelbehoefte zijn enerzijds functies die zich verder weg van de leefgemeenschappen bevinden 
(zoals stafmedewerkers en niet-zorg leidinggevenden) en anderzijds functies die redelijk autonoom instaan voor 
deelaspecten van de zorg (zoals kinesitherapeuten).  

Figuur 15: Werkbeleving per functie 

 

 

Uit de figuur valt ook op dat de meeste functies (9 van de 13) een tegengesteld patroon vertonen in 
herstelbehoefte en bevlogenheid. Vier functies combineren een hoge herstelbehoefte met een lage 
bevlogenheid, wat kan wijzen op een verhoogd burn-out risico. Het grootste risico lopen medewerkers in de 
functies van verpleegkundigen, zorgkundigen en keukenmedewerkers. Omgekeerd combineren vijf functies een 
lage herstelbehoefte met een hoge bevlogenheid, wat wijst op een zeer positieve werkbeleving of verlaagd 



   

Workitects • Engels Plein 35/01.08 – 3000 Leuven • 016 66 14 11 • info@workitects.be 26 

burn-out risico. Het laagste risico hebben mensen in de functies van directie, leidinggevende, 
hoofdverpleegkundige, animator en kinesitherapeut. 

Tijdsdruk 

Een ander belangrijk aspect van werkbeleving is de tijdsdruk die medewerkers ervaren in hun job. Figuur 16 
toont voor elke functie de gemiddelde tijdsdruk bij medewerkers, gestandaardiseerd rond de gemiddelde 
functie. De figuur leert ons dat de functies met de hoogste tijdsdruk, naast directiefuncties, voornamelijk de 
functies zijn die vasthangen aan het ritme van de leefgemeenschappen: (hoofd)verpleeg- en zorgkundigen, 
logistieke medewerkers en keukenpersoneel ervaren een tijdsdruk hoger dan gemiddeld. Staffuncties en 
ondersteunende functies die los van het ritme van de leefgemeenschap werken zoals kinesitherapeuten, 
ergotherapeuten, animatoren, onderhoud en poets, rapporteren een tijdsdruk die lager dan gemiddeld ligt. 

Figuur 16: Tijdsdruk per functie 

 

 

Figuur 16 stelt ons meteen ook voor een raadsel: hoe komt het dat functies zoals directie en 
hoofdverpleegkundigen ondanks een hoge tijdsdruk toch een lage herstelbehoefte kennen, terwijl zorg- en 
verpleegkundigen met een even hoge tijdsdruk een veel hogere herstelbehoefte ervaren? Om deze verschillen 
te verklaren leggen we in het volgend hoofdstuk de link tussen de werkbeleving en job-/organisatiekenmerken. 
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Benchmarks t.o.v. gehele zorgsector 

In Figuur 17 worden de werkbelevingsindicatoren van de woonzorgcentra uit het project vergeleken met de 
overige zorginstellingen uit de Workitects-database. De data van de woonzorgcentra uit het project bestaat uit 
1697 medewerkers uit de 20 aan het project deelnemende woonzorgcentra. De data van de ‘overige 
zorginstellingen’ bestaat uit 1870 medewerkers uit 18 zorginstellingen zoals thuiszorg, psychiatrische centra, 
bijzondere jeugdzorg, dagcentra en enkele woonzorgcentra die bevraagd werden los van dit project. Deze data 
zijn geen representatieve steekproef van de hele zorgsector. Ze bieden wel een waardevol vergelijkingspunt 
aangezien het gaat om zorginstellingen die aan de start van een verandertraject rond innovatieve 
arbeidsorganisatie bevraagd werden. Daarom wordt in de volgende paragraaf naar deze data als ‘benchmark’ 
verwezen.  

In vergelijking met de benchmark vertonen de 20 woonzorgcentra een slechtere werkbeleving met een 
significant lagere bevlogenheid en tevredenheid en een significant hogere tijdsdruk en vertrekintentie. Deze 
significante verschillen worden in Figuur 17 aangeduid met een (*). 

Wat bevlogenheid betreft, blijkt dat medewerkers uit de 20 woonzorgcentra significant lager scoren dan de 
benchmark (7,4 tov 7,9). In de benchmark scoort 74% van de medewerkers minstens 7,5/10, terwijl dit in de 20 
woonzorgcentra slechts 60% is. 

De betrokkenheid toont geen significante verschillen in gemiddelde score, zowel de medewerkers uit de 20 
woonzorgcentra als diegenen uit de andere zorginstellingen scoren gemiddeld 6,3/10. Wel valt het verschil in 
de verdeling van de scores tussen de twee groepen op. Zo zien we duidelijk een bimodale verdeling bij de 20 
woonzorgcentra met twee pieken rond 5/10 en rond 7,5/10, wat wijst op enerzijds een groep medewerkers die 
minder betrokken is en anderzijds een tweede groep medewerkers die eerder wel betrokken is. Dit contrast 
blijkt niet in de benchmark van de andere zorginstellingen, waar de verdeling van de scores eerder vlak 
geconcentreerd is tussen 5 en 7,5. 

Medewerkers uit de 20 woonzorgcentra zijn significant minder tevreden dan de benchmark. Tevredenheid 
wordt gemeten met slechts één vraag op een 5-puntenschaal, hierdoor zijn er 5 pieken in de verdeling rond de 
5 punten van de antwoord schaal. In beide groepen scoren de meeste medewerkers 7,5/10, maar in de 20 
woonzorgcentra scoort ook 28% van de medewerkers minder dan 7,5, terwijl dit in de benchmark maar 19% is. 
Hierdoor ligt het gemiddelde voor de 20 woonzorgcentra significant lager dan de benchmark (6,9 tov 7,4). 

Bij de negatieve werkbelevingsindicatoren, ervarende 20 woonzorgcentra een significant hogere tijdsdruk  (6,3 
tov 5,5). Terwijl in de benchmark slechts een minderheid van de medewerkers (45%) hoger scoort dan 5/10, is 
dat in de 20 woonzorgcentra 2/3e van de medewerkers, ofwel 66%. 

In herstelbehoefte zijn er geen significante verschillen tussen de 20 woonzorgcentra en de benchmark, noch in 
het gemiddelde, noch in de gehele verdeling. Beide groepen scoren gemiddeld 4,4 - 4,5 op 10. 

Tenslotte kennen de 20 woonzorgcentra een significant hogere vertrekintentie. Terwijl 62% van de 
medewerkers in de benchmark aangeeft géén enkele vertrekintentie te hebben (score van 0), ligt dit aantal in 
de projectorganisaties lager op 56%. 
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Figuur 17: Benchmarks 20 woonzorgcentra uit het project versus gehele zorgsector 
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6. Resultaten - Statistische verbanden tussen werkbeleving en structuur 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht in welke mate stress en motivatie te verklaren zijn door job- en 
organisatiekenmerken. Dit wordt eerst nagegaan op het individuele jobniveau en daarna meer diepgaand op 
aspecten van de samenwerking tussen mensen. 

Individueel jobniveau 

Op het individuele jobniveau bepalen zowel cognitieve, emotionele en fysieke aspecten de mate van welzijn op 
het werk. Vanuit Workitects, en dus ook dit rapport, wordt er in hoofdzaak gefocust op de eerste twee aspecten 
- wat niet betekent dat fysieke aspecten minder belangrijk zouden zijn in het kader van welzijn op het werk. 
Details over de fysieke belasting in de woonzorgsector zijn terug te vinden in de Werkmeter-rapporten op deze 
webpagina. 

Cognitieve belasting en uitdaging 

Figuur 7 toonde dat leidinggevenden, in vergelijking met de zorg- en ondersteunende functies, gemiddeld 
genomen een meer uitdagende job hebben, met meer individuele taakeisen en meer autonomie. Ook binnen 
ondersteunende functies en binnen zorgfuncties waren er grote verschillen waarbij sommige functies meer 
autonomie ervaarden dan anderen, zoals poetsmedewerkers (t.o.v. logistiek en keuken) en verpleegkundigen 
en paramedici (t.o.v. zorgkundigen). Figuur 15 leerde dan weer dat de meest bevlogen medewerkers terug te 
vinden zijn in de hoogste hiërarchische lagen. Functies die het ritme van de leefgemeenschappen volgen, 
vertonen de hoogste herstelbehoefte. Zo bleek dat vooral bij zorg- en verpleegkundigen een hoge 
herstelbehoefte en lage bevlogenheid tot de minst goede werkbeleving leidt. 

In een statistisch model wordt onderzocht in welke mate verschillen in werkbeleving samengaan met verschillen 
in taakeisen en autonomie. Daarvoor worden in de eerste plaats de cognitieve taakeisen (uitdagingen op vlak 
van kennis, informatie en planning) en deelaspecten van autonomie (on-the-job-learning, toegang tot informatie 
en planningsautonomie) bekeken. De combinatie van beide cognitieve jobkenmerken (taakeisen en autonomie) 
definieert de cognitieve belasting die medewerkers ervaren in hun job. 

Hypothesen 

Op basis van de behandelde theorieën in hoofdstuk 2 worden de volgende statistische verbanden tussen 
individuele jobkenmerken en werkbeleving verwacht. 

1. Taakeisen zorgen voor cognitieve belasting en uiten zich in grotere herstelbehoefte. Bijgevolg wordt 
een positief verband verwacht tussen taakeisen en herstelbehoefte. 

1a. Gegeven de verschillen in herstelbehoefte tussen functies die op het ritme of los van het ritme van 
de leefgemeenschappen werken, wordt een groter effect van de planningstaakeis dan van de kennis- 
en informatietaakeisen verwacht. 

2. Autonomie zorgt ervoor dat taakeisen beter opgevangen kunnen worden en leidt dus tot een lagere 
herstelbehoefte. Er wordt dus een negatief verband tussen autonomie en herstelbehoefte verwacht. 

2a. Gegeven hypothese 1a. wordt verwacht dat planningsautonomie een sterker effect zal hebben op 
herstelbehoefte dan kennis- of informatieautonomie. 

3. Autonomie werkt ook motiverend en leidt daardoor tot een hogere bevlogenheid. Bijgevolg wordt een 
positief verband tussen autonomie en bevlogenheid verwacht. 

3a. Aangezien blijkt uit eerdere literatuur dat leermogelijkheden en groeipotentieel sterk motiverend 
werken, wordt een sterker effect van kennisautonomie op bevlogenheid dan informatie- of 
planningsautonomie verwacht. 

Figuur 18 (linkerkant) toont de significante effecten van de cognitieve taakeisen en autonomie op 
herstelbehoefte. In lijn met hypothesen 1 en 2 blijkt dat taakeisen herstelbehoefte verhogen, terwijl autonomie 
herstelbehoefte verlaagt. En zoals verwacht in hypothesen 1a en 2a zijn deze effecten het sterkste voor de 
planningsdimensies. Zo is het effect van planningsautonomie anderhalf keer zo groot als het effect van 
kennisautonomie en drie keer zo groot als het effect van informatieautonomie.  

https://www.workitects.be/overzichtsrapport-werkmeter-in-woonzorgcentra
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Aan de taakeis kant is er enkel een effect van de planningstaakeis waarbij de geschatte gestandaardiseerde 
coëfficiënt 40% groter is dan de coëfficiënt op planningsautonomie. Planningsuitdagingen zijn dus cognitief 
belastend: een toename van 1 standaarddeviatie in planningstaakeis gaat samen met een toename van 0.26 
standaarddeviaties in herstelbehoefte. Planningsautonomie verlaagt echter de cognitieve belasting: een 
toename van 1 standaarddeviatie in planningsautonomie gaat samen met een verlaging van 0.37 
standaarddeviaties in herstelbehoefte. 

Figuur 18 (rechterkant) toont de significante effecten van de cognitieve taakeisen en autonomie op 
bevlogenheid. In lijn met hypothese 3 blijkt dat autonomie positief inwerkt op bevlogenheid en dit geldt voor 
alle cognitieve dimensies. Zoals verwacht in hypothesen 3a is dit effect het sterkst voor de kennisdimensie: de 
vrijheid hebben om zaken uit te proberen in je job (on-the-job-learning) werkt zeer motiverend. Het effect van 
kennisautonomie (of on-the-job-learning) is dan ook 2,5 keer zo groot als het effect van informatie- en 
planningsautonomie. Een toename van één standaarddeviatie in kennisautonomie gaat samen met een 
toename van 0.35 standaarddeviaties in bevlogenheid. Aan de taakeis kant is er enkel een negatief effect van 
de planningstaakeis. Dagelijks geconfronteerd worden met onverwachte gebeurtenissen en 
planningsverstoringen werkt dus demotiverend. Het volledige statistische model en bijhorende 
kwaliteitsmaatstaven zijn beschikbaar in Appendix 1. Meer detail over het statistisch model is ook terug te 
vinden in Nurski & Maenen (2020), beschikbaar op aanvraag.  

Figuur 18: Effecten van taakeisen en autonomie op herstelbehoefte en bevlogenheid 

 

Bij het herontwerpen van jobs moet er rekening gehouden worden met de nood aan kennis, informatie en 
planning zowel op vlak van taakeisen als van autonomie om zo herstelbehoefte te verlagen en bevlogenheid 
te verhogen. Stress en herstelbehoefte worden teruggedrongen door verstoringen in de planning zo veel 
mogelijk te minimaliseren en te combineren met voldoende regelmogelijkheden om deze verstoringen op te 
vangen. Om de bevlogenheid stimuleren bij medewerkers wordt best gefocust op het verhogen van 
kennisautonomie: de vrijheid om kennis op te doen in het dagelijkse werk werkt namelijk het meest 
motiverend. 
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Emotionele belasting 

Op het individuele jobniveau speelt emotionele belasting ook een erg belangrijke rol. Wanneer we deze 
variabele toevoegen aan het model, dan vinden we een significant positief effect op herstelbehoefte maar niet 
op bevlogenheid (zie Appendix 2). Meer emotionele belasting is dus stresserend en veroorzaakt een grotere 
herstelbehoefte. Qua grootteorde kunnen we het effect van één standaarddeviatie toename in emotionele 
belasting vergelijken met ongeveer één standaarddeviatie afname in kennisautonomie. In vergelijking met de 
planningsdimensies is het effect echter maar half zo groot. Het toevoegen van emotionele belasting verandert 
de impact van de andere jobkenmerken niet en is dus een aparte factor in het voorspellen van stress.  

Teamniveau 

Trade-off tussen autonomie en interafhankelijkheid 

Het (her)ontwerpen van organisaties en hun teams gaat steeds gepaard met het introduceren van een zekere 
mate van interafhankelijkheid tussen jobs. Als poetsmedewerkers bijvoorbeeld deel gaan uitmaken van een 
multidisciplinair team (dat verantwoordelijk is voor een bepaalde leefgemeenschap), zorgt dit ervoor dat zij in 
nauwer contact staan met onder meer de zorgfuncties en dat bijvoorbeeld informatie over de bewoners vlotter 
kan doorstromen. Hierbij bestaat echter ook het risico dat deze poetsmedewerkers een deel van hun 
oorspronkelijke autonomie verliezen en meer afhankelijk worden van de planning van het team en de 
desbetreffende leefgemeenschap.  

Daarom is het interessant om in de huidige sample van woonzorgmedewerkers na te gaan of er een trade-off 
bestaat tussen individuele autonomie en interafhankelijkheid tussen leden van een team 
(teaminterafhankelijkheid). Figuur 19 toont voor elk van de vier taakdimensies de regressielijn van autonomie 
op interafhankelijkheid. De geschatte richtingscoëfficiënt is zeer significant in elk van deze vier regressies (p-
waarde < 0.001), maar de verklaarde variantie is eerder laag (3% voor de planningsdimensies, 11% voor 
informatie en 25% voor kennis). 

De resultaten leren dat  naarmate medewerkers meer afhankelijk zijn van teamleden voor de planning 
(planningsinterafhankelijkheid), deze medewerkers minder mogelijkheden hebben om de planning individueel 
te regelen (planningsautonomie). Deze relatie is eerder klein maar toch zeer significant. Een toename in 
planningsinterafhankelijkheid van 1 standaarddeviatie gaat gepaard met een vermindering in 
planningsautonomie van 0,2 standaarddeviaties (voor beide planningsdimensies).  

Dat patroon zien we echter niet bij kennis: kennisinterafhankelijkheid (gemeten als ‘mijn collega’s hebben kennis 
die ik nodig heb’) staat niet in de weg van kennisautonomie (gemeten als on-the-job learning). Integendeel, 
beiden blijken vaak samen te gaan: een toename in kennisinterafhankelijkheid van 1 standaarddeviatie gaat 
gepaard met een toename in kennisautonomie van 0,5 standaarddeviaties. Dus medewerkers die rapporteren 
dat ze collega’s hebben die waardevolle kennis hebben, zijn medewerkers die ook rapporteren dat ze de vrijheid 
hebben om zaken uit te proberen in hun dagdagelijks werk. Eenzelfde patroon (maar iets zwakker) zien we bij 
informatie: medewerkers die rapporteren dat ze informatie van hun collega’s nodig hebben, zijn medewerkers 
die ook rapporteren dat ze zelf veel toegang hebben tot informatie. 

Bij het (her)ontwerpen van organisaties en teams worden er vaak meer of nieuwe interafhankelijkheden 
geïntroduceerd tussen medewerkers. Ook in dit geval is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen 
de verschillende taakdimensies.  

Afhankelijk zijn van elkaars planning werkt stresserend en staat ook planningsautonomie in de weg. Dat is 
een risico omdat planningsautonomie net een belangrijke buffer is tegen stress. Teams ontwerpen waarin 
mensen té afhankelijk worden van elkaars planning blijkt dus vanuit werkbaarheidsoogpunt geen goed idee.  

Bij kennis en informatie liggen interafhankelijkheid en autonomie echter niet samen in de weegschaal. 
Medewerkers bijeenzetten die elkaars informatie en kennis nodig hebben in hun eigen werk, is daarom wel 
een goed idee. 
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Figuur 19: Trade-off tussen autonomie en interafhankelijkheid in sample 

 

 

Verband tussen emotionele en instrumentele steun 

Tenslotte werd de link tussen emotionele en instrumentele steun onderzocht. Collega’s die elkaar emotioneel 
steunen zijn vaak geneigd om ook instrumentele hulp op vlak van taken en processen te verlenen aan elkaar. 
Ook omgekeerd kan een goede samenwerking rond kennis, informatie of planning ook leiden tot een emotionele 
band waar medewerkers steun uit kunnen putten.  

Figuur 20 toont inderdaad deze positieve relatie tussen emotionele en instrumentele steun. Een toename in 
ervaren emotionele steun gaat in de sample van woonzorgmedewerkers gepaard met een toename in 
instrumentele steun op alle vier de taakdimensies. Deze toename is het grootst voor kennisoverleg en het laagst 
voor overleg rond de planningsbeslissing. Dit is vergelijkbaar met het patroon uit het individuele jobniveau: 
kennisvergaring en -uitwisseling werkt motiverender dan planning of informatie en schept daarmee een sterkere 
emotionele band tussen collega’s.  

Emotionele steun tussen collega’s is sterk verweven met instrumentele steun: collega’s die elkaar helpen op 
vlak van kennis, informatie en planning staan elkaar ook meer bij op emotioneel vlak en omgekeerd. 
Teaminterventies gericht op het culturele vlak (met als doel de verstandhouding tussen teamleden te 
verbeteren) en interventies op het structurele vlak (met als doel afhankelijkheden tussen rollen beter te 
beheersen) versterken elkaar daarom steeds. Om de emotionele steun in een team te verbeteren, wordt best 
ook gekeken hoe collega’s elkaar op vlak competentieontwikkeling kunnen ondersteunen. 
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Figuur 20: Verband tussen emotionele en instrumentele steun in sample 
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7. Next steps: innovatie arbeidsorganisatie als antwoord?  

Wat zien we dus in de deelnemende woonzorgcentra? 

Kenmerken van een functionele organisatie 

Uit de resultaten van de werkbaarheidsbevraging bij  de 20 aan het project deelnemende woonzorgcentra (1697 
respondenten) blijkt dat deze woonzorgcentra kenmerken hebben van een functionele organisatie.  De data 
leren dat de 13 bevraagde  functies specifieke jobkenmerken hebben van een functionele organisatie en dit 
zowel op individueel niveau, op niveau van het team en afhankelijkheid van de leidinggevende.  

Woonzorgcentra zijn de voorbije decennia professioneler geworden. Veel voorzieningen hebben een goed 
uitgebouwd kwaliteitsbeleid, werken met een beleidsplan, houden indicatoren bij, voeren een HR-beleid, enz. 
Door het functioneel organiseren is men in staat om te specialiseren in specifieke activiteiten, methodieken en 
kennis. 

In een functioneel georganiseerd woonzorgcentrum worden medewerkers volgens functies in afdelingen 
opgedeeld. Elke medewerker vervult een specifieke job vanuit een bepaalde functie en specialisme - elk vanuit 
een eigen hokje. De valkuil van deze professionalisering is dat de organisatie het doel op zich wordt. 

Het afwerken van takenlijsten en het uitvoeren van procedures binnen een functioneel georganiseerd 
woonzorgcentrum staat 'goede zorg' soms in de weg. Veel medewerkers worstelen hiermee. Ze voelen zich als 
het ware 'zorgrobotten' in plaats van zorgverleners. Ook de bewoner lijdt hieronder. Wanneer er te veel 
referentiepersonen betrokken zijn (er komen te veel personen in de kamer of aan het bed) en de zorg te 
procedureel wordt, komt de individuele behoefte van de bewoner vaker dan gewenst op de achtergrond. De 
manier waarop het werk in een woonzorgcentrum wordt georganiseerd heeft met andere woorden gevolgen 
voor zowel de kwaliteit van leven/wonen/zorg als voor de kwaliteit van de arbeid (de werkbaarheid van jobs). 
Functioneel georganiseerde woonzorgcentra komen bovendien niet tegemoet aan het advies uit het 
referentiekader van leven, wonen en zorg voor personen met dementie dat pleit voor ‘afgestemde zorg’. 

Uit de data van deze woonzorgcentra blijkt ook een hiërarchie-effect: hoe hoger in de hiërarchie, hoe meer nood 
aan nieuwe kennis en vaardigheden, hoe meer nood aan nieuwe en verschillende soorten informatie, en hoe 
meer onvoorspelbaarheden en verstoringen op vlak van planning. Maar met de stijgende individuele taakeisen 
op vlak van kennis, informatie en planning, neemt ook de autonomie met de hiërarchie toe. 

Een nadeel van een functionele organisatie is dat het veel moeilijker is om informatie te delen over functies en 
diensten heen. Leidinggevenden in een functionele organisatie moeten instaan voor de doorstroming van 
informatie tussen de afdelingen en diensten.  

Uit de data van de werkbaarheidsenquêtes blijkt ook duidelijk de medewerkers die het dichtst bij de bewoners 
staan - de zorgfuncties - de hoogste emotionele belasting ervaren en het meest ongewenst gedrag rapporteren.  

Werkbeleving in een functionele organisatie 

De resultaten van de bevraging bij de 20 woonzorgcentra tonen grote verschillen in werkbeleving tussen functies 
in woonzorgcentra. Zo situeren de meest bevlogen medewerkers zich in de hoogste hiërarchische lagen 
(directie, leidinggevende, hoofdverpleegkundige) terwijl de minst bevlogen mensen eerder verzorgende 
(verpleeg- en zorgkundigen, ergotherapeuten) en ondersteunende (keuken, onderhoud en poets) functies 
hebben. 

Ook tonen de data grote verschillen in herstelbehoefte. Functies die het ritme van de leefgemeenschappen 
volgen, vertonen de hoogste herstelbehoefte (verpleegkundigen, zorgkundigen, keuken en logistiek). De laagste 
herstelbehoefte zien we enerzijds bij functies die zich verder weg van de leefgemeenschappen bevinden (zoals 
stafmedewerkers en niet-zorg leidinggevenden) en anderzijds bij functies die redelijk autonoom instaan voor 
deelaspecten van de zorg (zoals kinesitherapeuten). 

Op vlak van tijdsdruk zien we dat de functies met de hoogste tijdsdruk, naast directiefuncties, voornamelijk de 
functies zijn die vasthangen aan het ritme van de leefgemeenschappen. Staffuncties en ondersteunende functies 
die los van het ritme van de leefgemeenschappen werken rapporteren dan weer een tijdsdruk die lager dan 
gemiddeld ligt. 
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Structuur en werkbeleving op individueel niveau 

Om deze verschillen in ervaren herstelbehoefte ondanks hoge tijdsdruk bij directie en leidinggevenden enerzijds 
en zorg- en verpleegkundigen anderzijds werd de link tussen werkbeleving en job- en organisatiekenmerken 
verder onderzocht. Deze inzichten helpen bij het herontwerpen om het risico op burn-out te beperken. Zorg - 
en verpleegkundigen lopen het hoogste risico. 

Uit de data blijkt dat naarmate een medewerker een grotere nood aan informatie, kennis en verstoringen in de 
planning (hoge taakeisen) ervaart, ook de herstelbehoefte verhoogt. Toegang hebben tot infomatie, on-the-job-
learning en planningsautonomie verlaagt de herstelbehoefte. Deze effecten blijken het sterkste zijn voor de 
planningsdimensies. Bij het herontwerpen van jobs kunnen stress en herstelbehoefte verminderd worden door 
verstoringen in de planning te minimaliseren en te combineren met voldoende planningsautonomie.  

Ook blijkt de bevlogenheid van medewerkers beïnvloed te worden door cognitieve taakeisen en autonomie. 
Toegang hebben tot informatiebronnen, on-the-job-learning en planningsautonomie hebben een positief effect  
op bevlogenheid. Dit effect is het sterkst voor de kennisdimensie: de vrijheid hebben om zaken uit te proberen 
in je job (on-the-job-learning) werkt zeer motiverend. Verder is er een negatief effect van de 
planningverstoringen op bevlogenheid. Dagelijks geconfronteerd worden met onverwachte gebeurtenissen en 
planningsverstoringen werkt dus demotiverend. Om de bevlogenheid van medewerkers te stimuleren, geef je 
medewerkers best de vrijheid om te leren en groeien in de job. Op het individuele niveau speelt emotionele 
belasting ook een erg belangrijke rol. Meer emotionele belasting blijkt stresserend en veroorzaakt een grotere 
herstelbehoefte.  

Structuur en werkbeleving op teamniveau 

Op basis van data van de werkbaarheidsenquêtes kunnen een aantal interessante lessen getrokken worden voor 
het ontwerpen van teams. Hierbij blijkt het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende 
taakdimensies. Wanneer collega’s van elkaar afhankelijk zijn op vlak van planning werkt dit stresserend en staat 
dit planningsautonomie in de weg, terwijl deze laatste net stress vermindert. Teams ontwerpen waarin mensen 
té afhankelijk worden van elkaars planning is dus geen goed idee. Het delen van kennis met collega’s en vrijheid 
hebben om te leren gaan wel samen.  Hetzelfde geldt in mindere mate ook voor informatie: medewerkers die 
rapporteren dat ze informatie van hun collega’s nodig hebben, zijn medewerkers die ook aangeven dat ze zelf 
veel toegang hebben tot informatie. Medewerkers die elkaars informatie en kennis nodig hebben in hun eigen 
werk samen in een team brengen is daarom wel een goed idee. 

Verder blijkt er ook een verband te bestaan tussen emotionele en instrumentele steun. Collega’s die elkaar 
emotioneel steunen zijn vaak geneigd om ook instrumentele hulp op vlak van taken en processen te verlenen 
aan elkaar. Ook omgekeerd kan een goede samenwerking rond kennis, informatie of planning ook leiden tot een 
emotionele band waar medewerkers steun uit kunnen putten.  

Innovatieve arbeidsorganisatie als antwoord 

Integrale aanpak 

Dit rapport toont aan dat de manier waarop het werk in een woonzorgcentrum traditioneel is georganiseerd, 
gevolgen heeft voor de werkbaarheid van jobs en de werkbeleving van de medewerkers. Innovatieve 
arbeidsorganisatie (IAO) biedt hier een antwoord op. 

De principes van IAO komen voort uit de wetenschappelijke benadering van de Moderne Sociotechniek. Deze 
benadrukt het belang van de structuur van een organisatie. Structuren maken het mogelijk om te handelen, 
maar kunnen het handelen ook belemmeren. De kunst is om de structuur van een woonzorgcentrum zo te 
ontwerpen dat zorgmedewerkers maximaal in staat worden gesteld om goede zorg te verlenen en daarin zo 
weinig mogelijk worden belemmerd. Het is hierbij de doelstelling om tot organisaties te komen die 
slagkrachtiger en meer wendbaar zijn, met kwaliteitsvolle jobs voor de medewerkers die erin tewerkgesteld zijn. 

We willen organisaties met andere woorden zo eenvoudig mogelijk organiseren. Een ‘eenvoudige organisatie’ 
betekent een woonzorgcentrum zo inrichten dat medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een groep 
bewoners (een leefgemeenschap), hun werk zo zelfstandig mogelijk mogen en kunnen organiseren. Dit leidt tot 
kwaliteitsvollere en ‘rijkere’ jobs: jobs waarbij uitvoering en regeling zoveel mogelijk worden samengevoegd, 
waardoor werkstress afneemt en motivatie toeneemt. 
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In essentie werkt men via IAO aan:5 

• een samenhangende en onderscheidende visie; 

• een groepering van de kernprocessen tot een logisch samenhangend geheel van taken; 

• een visie op leiderschap die vertrekt van gedeeld leiderschap; 

• een multidisciplinaire samenwerking op teamniveau rond een groep van bewoners (leefgemeenschap); 

• een goed evenwicht tussen taakeisen en autonomie (regelmogelijkheden); 

• systemen die het zorgproces ondersteunen. 

Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat een aantal job- en organisatiekenmerken een invloed hebben op de 
werkbaarheid en werkbeleving van medewerkers in de deelnemende woonzorgcentra. Daarbij werden ook een 
aantal adviezen geformuleerd voor de ontwerp van de job en teams, zowel algemeen (in dit sectorrapport) als 
specifiek (voor elk deelnemend woonzorgcentrum apart).  

Ter illustratie: Zorg- en verpleegkundigen hebben het hoogste risico op een burn-out. Dit risico kan beperkt 
worden de stress te verminderen en bevlogenheid te verhogen.  Stress verminderen kan door ervoor te 
zorgen dat de planning van zorg- en verpleegkundigen zo weinig mogelijk verstoord wordt en ze voor de 
planning zo min mogelijk afhankelijk zijn van collega’s. Zelf onverwachtse zaken in de planning kunnen 
regelen, werkt stressverlagend. Geef zorg- en verpleegkundigen voldoende regelmogelijkheden in hun 
planning. De bevlogenheid van zorg- en verpleegkundigen kan verhoogd worden door ervoor te zorgen dat 
ze kunnen leren en groeien in hun job.  Zorg- en verpleegkundigen die kennis en informatie met elkaar delen, 
gaan ook vaker zelf op zoek naar nieuwe kennis en informatie. Stimuleer het delen van kennis en informatie. 
Collega’s zorg- en verpleegkundigen die  goed samenwerken op het vlak van kennis, informatie en plannen 
zullen elkaar ook meer emotioneel steunen. 

 

Het Workitects-organisatiecanvas (Figuur 21: Het Workitects-organisatiecanvas) geeft inzicht in de verschillende 
elementen die belangrijk zijn bij IAO en hoe deze samenhangen. Door met deze acht bouwstenen van IAO samen 
aan de slag te gaan bij het herontwerpen van de arbeidsorganisatie en jobs in de deelnemende woonzorgcentra, 
wordt een antwoord gegeven op de ervaren uitdagingen. 

Figuur 21: Het Workitects-organisatiecanvas 

 

Het uiteindelijke resultaat dat met innovatief organiseren beoogd wordt, kan als volgt worden opgesomd: 

• Voor de bewoner: • Zorgrelatie opnieuw centraal 

 

5 Meer info op: https://www.workitects.be/introductie-op-iao en de Inspiratienota voor een herontwerp volgens de 
principes van IAO in woonzorgcentra. 

https://www.workitects.be/introductie-op-iao
https://www.workitects.be/sites/default/files/media/2019-10/2016_Zorgvernieuwers_Inspiratienota%20voor%20een%20herontwerp%20volgens%20de%20principes%20van%20IAO%20in%20WZC_Workitects%20kopie.pdf
https://www.workitects.be/sites/default/files/media/2019-10/2016_Zorgvernieuwers_Inspiratienota%20voor%20een%20herontwerp%20volgens%20de%20principes%20van%20IAO%20in%20WZC_Workitects%20kopie.pdf


   

Workitects • Engels Plein 35/01.08 – 3000 Leuven • 016 66 14 11 • info@workitects.be 37 

• Bewoner heeft opnieuw een aandachtspersoon 

• Zorg op maat 

• Opnieuw aandacht voor het wonen en leven van de bewoner (en 

niet enkel het fysieke zorgaspect) 

• Voor de medewerker: • Meer leermogelijkheden in de job 

• Vermindering van werkdrukrisico’s 

• Aanvaardbaar niveau van emotionele belasting door een goede 

samenwerking in en tussen teams 

• Fierheid van de zorgmedewerker op het werk dat hij doet. 

• Voor de organisatie: • Betere kwaliteit van leven/wonen/zorg 

• Teams zijn eigenaar van de werkorganisatie waardoor de kwaliteit 

verbetert 

• Minder verloop en absenteïsme 

 

Volgende stappen 

In het project zijn de 20 woonzorgcentra die betrokken waren in het werkbaarheidsonderzoek, aan de slag om 
hun arbeidsorganisatie te vernieuwen op basis van de bovengenoemde IAO-principes. Het doel van het project 
is niet enkel om deze woonzorgcentra te begeleiden in hun verandertrajecten, maar vooral ook te monitoren 
welke ontwerpkeuzes er gemaakt en geïmplementeerd worden, welke veranderstrategieën er worden 
toegepast, en wat de impact van deze veranderingen zijn. De lessen uit deze trajecten kunnen dan helpen om 
de leercurve van IAO-trajecten van andere woonzorgcentra te verkorten. 

We zijn hierbij nog op zoek naar antwoorden op vragen zoals: 

• Met welke kenmerken van bewoners moeten we rekening houden bij de indeling en de 
beslissingsbevoegdheden van teams?  

• Wat is de impact van heterogene versus homogene bewonersgroepen op het welzijn van bewoners en 
werkbaarheid van medewerkers? In welke condities kan een win-win gerealiseerd worden? In welke 
condities zijn er compromissen nodig? 

• Wat is het effect van rolverdeling tussen bepaalde functies (zoals poets, zorgkundige, verpleegkundige, 
enz.)? Wat is het belang van individuele autonomie in verhouding tot teamafhankelijkheid voor de 
werkbeleving?  

• Hoe worden teams optimaal aangestuurd? Hoe wordt deze leidinggevende functie structureel best ingebed 
(rollen/taken, binnen/buiten het team, boven/naast de teams)? Wat is de optimale rol van leidinggevenden 
in het coachen en faciliteren van teams? 

• ... 

 

Om de impact van de 20 verandertrajecten (IAO) te meten, wordt op het einde van het project in de 
deelnemende woonzorgcentra een tweede keer de werkbaarheidsenquête (Werkmeter) afgenomen 
(eindmeting). Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen deze meting (voormeting) en de eindmeting. Dit 
resulteert in een rapport over de werkbaarheid in de woonzorgcentra.  

Net als het huidig rapport zal het eindrapport focussen op verschillen tussen functies over de 20 woonzorgcentra 
heen. Op die manier kunnen we lessen trekken die ook nuttig zijn voor de sector als geheel. De deelnemende 
woonzorgcentra krijgen op dat moment opnieuw individueel advies op vlak van kwaliteit van de arbeid én krijgen 
dan ook zicht op de impact van hun eigen verandertraject op de werkbaarheid in hun organisatie.  

Dit onderzoek zal zich specifiek focussen op de volgende aspecten (zie ook Figuur 1: Structuur, werkbaarheid en 
werkbeleving): 

• Is de werkbeleving van medewerkers in de verschillende functies doorheen de looptijd van het project 
veranderd? Zo ja, in welke functies zien we de grootste veranderingen? (Bv. Is de herstelbehoefte van de 
verpleegkundigen gedaald? Is hun bevlogenheid gestegen?) 
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• Kunnen we verschuivingen in werkbeleving relateren aan veranderingen in jobkenmerken/werkbaarheid 
van specifieke functies? (Zien we bv. veranderingen in taakeisen, autonomie, interafhankelijkheid, 
collectieve regelmogelijkheden?) 

• Kunnen we tenslotte de veranderde jobkenmerken toewijzen aan arbeidsorganisatorische interventies die 
plaatsgevonden hebben in bepaalde organisaties en bij specifieke functiegroepen? (Hebben interventies 
rond teamwerk bv. ingegrepen op collectieve regelmogelijkheden of autonomie?) 
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8. Conclusie  

Of een job als werkbaar wordt ervaren, wordt in grote mate bepaald door de inhoud van die job en de 
werkrelaties die iemand heeft met zijn collega’s en leidinggevende(n). Die jobinhoud en werkrelaties zijn op hun 
beurt het gevolg van hoe het werk in een organisatie is verdeeld en hoe taken worden toegewezen aan 
medewerkers. Arbeidsorganisatie heeft met andere woorden een grote invloed op de werkbaarheid van jobs en 
de werkbeleving van medewerkers.  

Dit is ook zo in woonzorgcentra waar het werk traditioneel is verdeeld over verschillende functionele groepen, 
die elk specifieke kenmerken hebben op vlak van jobinhoud en werkbeleving. Workitects voerde in het kader 
van het project ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgsector’ een werkbaarheidsonderzoek uit bij 20 
woonzorgcentra. Hieruit blijkt onder meer dat functies die vasthangen aan het ritme van de 
leefgemeenschappen in een woonzorgcentra (verpleegkundigen, zorgkundigen en keukenmedewerkers) meer 
werkstress ervaren en minder gemotiveerd zijn in vergelijking met andere functies zoals de directie, 
hoofdverpleegkundige, animator en kinesist. Uit het onderzoek blijkt hierbij dat verstoringen in de planning en 
het dagelijks geconfronteerd worden met onverwachte gebeurtenissen belangrijke stressoren zijn en 
demotiverend werken.  

Zijn er dan zaken die helpen om die werkstress tegen te gaan en motivatie te verhogen? De autonomie in een 
job verhogen, helpt. Maar dit betekent niet dat het volstaat medewerkers gewoon meer vrijheid te geven. Er 
zijn in een job verschillende vormen van autonomie te onderscheiden. Autonomie op vlak van planning, dus zelf 
in staat zijn het werk meer te regelen, blijkt een belangrijke factor om stress tegen te gaan. Autonomie hebben 
op vlak van kennis, met andere woorden de vrijheid hebben om zaken uit te proberen en te leren in een job, 
werkt dan weer heel motiverend. 

Woonzorgcentra kunnen aan de hand van de principes van innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) aan de slag om 
hun organisatiestructuur te vernieuwen en zo te zorgen dat de interne werking beter is afgestemd op de noden 
van de bewoners en de mensen die er werken. De data uit dit werkbaarheidsonderzoek bieden in dit kader ook 
enkele inzichten voor het doordacht herontwerpen van woonzorgcentra. Voor het ontwerpen en ontwikkelen 
van multidisciplinaire (zorg)teams blijkt het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende 
taakdimensies (kennis, informatie, planning). Wanneer collega’s erg afhankelijk van elkaar zijn op vlak van 
planning, werkt dit stresserend en staat dit planningsautonomie in de weg. Dit is een risico omdat 
planningsautonomie net stress vermindert. Vanuit het oogpunt van werkbaarheid lijkt het dus beter om teams 
te vormen waarin mensen niet té afhankelijk zijn van elkaars planning. Bij kennis en informatie liggen 
interafhankelijkheid en autonomie echter niet samen in de weegschaal: medewerkers bijeenzetten die elkaars 
informatie en kennis nodig hebben in hun eigen werk is wel een goed idee. Het delen van kennis en informatie 
heeft nog een bijkomend voordeel: het zorgt ook voor een sterkere binding in een team en meer emotionele 
steun tussen collega’s. 
 
De deelnemende woonzorgcentra zijn reeds aan de slag gegaan met de resultaten van het onderzoek. Op het 
einde van het project wordt een tweede meting afgenomen waarin de impact van de 20 verandertrajecten in 
kaart gebracht wordt.  De lessen die we daaruit kunnen trekken met betrekking tot herontwerpkeuzes en 
veranderstrategieën komen uitgebreid aan bod in het eindrapport.
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10. Appendices 

Appendix 1. Cognitieve belasting op individueel jobniveau 

 Bevlogenheid Herstelbehoefte 

 B SE Pval beta B SE Pval beta 

Demografisch 

Leeftijd 0.02 0.00 0.00 *** 0.12 0.02 0.00 0.00 *** 0.09 

Gender 0.06 0.12 0.60        0.01 0.35 0.15 0.02 *     0.05 

Autonomie 

Kennis 0.29 0.03 0.00 *** 0.35 -0.17 0.04 0.00 *** -0.16 

Informatie 0.12 0.03 0.00 *** 0.13 -0.09 0.03 0.01 **   -0.08 

Planningsuitvoering 0.09 0.07 0.20        0.07 -0.50 0.10 0.00 *** -0.30 

Planningsbeslissing 0.07 0.04 0.04 *     0.10 0.07 0.05 0.19        0.07 

Taakeis 

Kennis -0.00 0.03 0.91        -0.00 0.04 0.05 0.44        0.03 

Informatie 0.06 0.03 0.06        0.07 -0.00 0.04 0.98        -0.00 

Planningsuitvoering -0.09 0.05 0.04 *     -0.13 0.12 0.06 0.05        0.12 

Planningsbeslissing -0.05 0.05 0.25        -0.07 0.26 0.06 0.00 *** 0.28 

Note:          

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001  
Fit measures: cfi = 0.96, rmsea = 0.05, srmr = 0.04 
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Appendix 2. Cognitieve en emotionele belasting op individueel jobniveau 

 Bevlogenheid Herstelbehoefte 

 B SE Pval beta B SE Pval beta 

Demografisch 

Leeftijd 0.02 0.00 0.00 *** 0.12 0.02 0.00 0.00 *** 0.10 

Gender 0.07 0.12 0.55        0.01 0.24 0.15 0.12        0.04 

Emotioneel 

Belasting -0.01 0.03 0.79        -0.01 0.15 0.03 0.00 *** 0.14 

Autonomie 

Kennis 0.29 0.03 0.00 *** 0.35 -0.17 0.04 0.00 *** -0.16 

Informatie 0.12 0.03 0.00 *** 0.13 -0.08 0.03 0.02 *     -0.07 

Planningsuitvoering 0.08 0.07 0.24        0.06 -0.44 0.10 0.00 *** -0.26 

Planningsbeslissing 0.08 0.04 0.03 *     0.10 0.03 0.05 0.50        0.04 

Taakeis 

Kennis -0.00 0.03 0.92        -0.00 0.02 0.04 0.65        0.02 

Informatie 0.06 0.03 0.06        0.07 -0.02 0.04 0.59        -0.02 

Planningsuitvoering -0.09 0.05 0.05 *     -0.12 0.10 0.06 0.11        0.10 

Planningsbeslissing -0.05 0.05 0.27        -0.07 0.24 0.06 0.00 *** 0.25 

Note:          

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001  
Fit measures: cfi = 0.95, rmsea = 0.05, srmr = 0.04 
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	De data geven ook inzichten wat betreft het ontwerpen van teams. Bij het ontwerpen van teams worden vaak meer of nieuwe afhankelijkheden tussen teamleden gecreëerd. Zo blijkt uit de data dat afhankelijkheid van anderen voor de planning stresserend wer...
	Tot slot blijkt ook dat collega’s die elkaar helpen op het vlak van kennis, informatie en planning, elkaar ook meer bijstaan op emotioneel vlak. Door het verhogen van de competentie-ontwikkeling van medewerkers, zal ook de emotionele steun binnen het ...
	Next steps: innovatieve arbeidsorganisatie als antwoord?

	Elk van de 20 deelnemende woonzorgcentra kreeg een rapport met de eigen resultaten rond werkbaarheid en werkbeleving en adviezen. Onderliggend rapport bevat een aantal adviezen gebaseerd op de resultaten van de 20 deelnemende woonzorgcentra samen. Zo ...
	 De ervaren stress bij zorg– en verpleegkundigen kan verminderd worden door onverwachtse zaken in de planning te beperken en hen de mogelijkheden te geven om onverwachtse zaken zelf te regelen. Zorg er ook voor dat ze zo min mogelijk afhankelijk zijn...
	 De bevlogenheid van zorg- en verpleegkundigen kan gestimuleerd worden door ze de vrijheid te geven om te leren in hun job. Dit wordt nog versterkt als ze kennis en informatie delen met collega’s.
	 Zorg- en verpleegkundigen ervaren ook een hoge emotionele belasting. Medewerkers die goed samenwerken, vooral rond het delen van kennis, steunen elkaar ook meer emotioneel. Dit geeft nogmaals het belang weer van het stimuleren van kennisdelen en -on...
	Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) biedt een antwoord op de werkbaarheidsuitdagingen in de woonzorgsector. Het organisatiecanvas van Workitects geeft inzicht in de verschillende elementen die belangrijk zijn bij IAO en hoe deze samenhangen. De deeln...
	1. Inleiding
	Achtergrond

	De werkbaarheid van jobs in de Vlaamse arbeidsmarkt wordt al sinds 2004 in kaart gebracht via de werkbaarheidsmonitor (SERV-Stichting Innovatie & Arbeid). Uit de cijfers van de meest recente werkbaarheidsmonitor (2019), op basis van een grootschalige ...
	Voor de laatstgenoemde sector, de gezondheids- en welzijnszorg, zijn de negatieve resultaten een bevestiging van een eerder rapport op basis van data van de werkbaarheidsmonitor (Bourdeaud’hui, Janssens & Vanderhaeghe 2017). Dit rapport geeft meer spe...
	Begin 2019 lanceerde de Vlaamse overheid daarom het project ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk’. Een hele mondvol. Het doel van het project is om zowel de kwaliteit van leven/wo...
	Project

	Workitects voert het project uit in opdracht van en in samenwerking met het Kabinet Minister Beke en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Workitects neemt enerzijds een coördinerende rol op, anderzijds voert het ook een aantal onderzoeksopdrachten uit. ...
	Het project wordt van nabij opgevolgd door een stuurgroep, bestaande uit mensen van het Kabinet Minister Beke, het Agentschap Zorg en Gezondheid, Zorgnet-Icuro, VLOZO, VVSG en Diverscity, de vakbonden, VIVO, de Vlaamse Ouderenraad. Voorzitter van de s...
	Werkbaarheid

	Eén van de onderzoeksluiken van het project focust zich op de werkbaarheid: (1) In welke mate is het werk werkbaar in de deelnemende woonzorgcentra? en (2) Wat is de impact van het veranderproces op de werkbaarheid? Dit wordt verder onderzocht bij de ...
	De medewerkers van deze 20 organisaties worden tijdens het project tweemaal bevraagd naar de werkbaarheid van hun job: een eerste keer voor de start van het verandertraject (voormeting) en een tweede keer op het einde van het verandertraject (eindmeti...
	Het doel van deze werkbaarheidsbevraging is tweeledig. De resultaten en inzichten worden enerzijds gebruikt om elk betrokken woonzorgcentrum individueel advies aan te reiken rond kwaliteit van de arbeid. Workitects leidde in het kader van dit project ...
	Het voorliggend rapport bevat de resultaten van de eerste bevraging, de voormeting, bij de 20 startende woonzorgcentra .
	Verdere opbouw van dit rapport

	In hoofdstuk 2 wordt meer toelichting gegeven bij de concepten werkbaarheid en werkbeleving, en de impact van organisatiestructuur op die werkbaarheid en werkbeleving. Hoofdstuk 3 bespreekt vervolgens de manier waarop de dataverzameling in dit onderzo...
	2. Structuur, werkbaarheid en werkbeleving
	Wat is werkbaar werk?

	De SERV-Stichting Innovatie & Arbeid definieert werkbaar werk als “kwalitatief werk dat mensen motiveert en laat groeien, niet te stresserend of ziekmakend is en in balans is met het privéleven van de medewerkers”.  Deze definitie wordt in de Werkbaar...
	Het meer in detail bekijken van deze indicatoren leert dat twee van de vier indicatoren vermoeidheid en welbevinden) kunnen beschouwd worden als uitkomsten van het arbeidsproces. Het zijn kenmerken gemeten op het niveau van het individu die veroorzaak...
	Onderzoekers riepen in het verleden reeds op om bij het monitoren van werkbaar werk exclusief te kijken naar kenmerken van het werk, omdat dit de aspecten zijn waarop beleidsmatig invloed kan worden uitgeoefend (De Witte, Notelaers & Vets 2010a). Deze...
	Wat is werkbeleving?
	Werkbeleving als een combinatie van plezier en stress op het werk


	Werkbeleving is de manier waarop een individu het werk beleeft. Veel gebruikte indicatoren zijn werkstress, tevredenheid, plezier op het werk en betrokkenheid. Net zoals bij werkbaarheid is het belangrijk om bij werkbeleving aandacht te hebben voor zo...
	In deze studie focussen we daarom op twee aspecten van werkbeleving: bevlogenheid en herstelbehoefte. Bevlogenheid is het enthousiasme waarmee mensen aan het werk gaan en bevat aspecten van vitaliteit (of energie), toewijding (of betrokkenheid) en abs...
	Burn-out als een extreme vorm van slechte werkbeleving

	Wanneer mensen gedurende lange tijd te maken hebben met een slechte werkbeleving kan dit zich vertalen in burn-out. De Hoge Gezondheidsraad definieert burn-out als “een arbeidsgerelateerde aandoening die professionele uitputting veroorzaakt en kan lei...
	Burn-out wordt doorgaans gemeten aan de hand van 3 factoren: uitputting, cynisme (mentale distantie) en verminderde professionele bekwaamheid (Maslach Burn-out Inventory, Maslach et al 1996). De eerste twee dimensies worden echter aanzien als de ‘kern...
	In de wetenschappelijke literatuur blijven ‘uitputting’ en ‘mentale distantie’ dus twee basiskenmerken van burn-out. Daarmee kan burn-out geplaatst worden op de extreem negatieve kant van de werkbelevingsschaal, als combinatie van hoge herstelbehoefte...
	Werkbaarheid en werkbeleving

	Wat is nu de link tussen werkbaarheid en werkbeleving? In beide definities komen een aantal gemeenschappelijke kenmerken aan bod, maar het analyseniveau is verschillend. Werkbaarheid zegt namelijk iets over de kwaliteit van het werk en is daarmee een ...
	Vroege motivatietheorieën (Hackman & Oldham 1976) en werkstresstheorieën zoals het Job Demands-Control model (JD-C) (Karasek 1979) focusten bij het onderzoeken van de link tussen werkkenmerken en werkbeleving vooral op individuele jobkenmerken. Uit di...
	Structuur en werkbaarheid

	Workitects wil in het debat over werkbaar werk de aandacht terugbrengen naar deze job- en organisatiekenmerken. De huidige wetenschappelijke literatuur leert dat de werkbeleving van een individu in sterke mate bepaald wordt door de taakeisen en autono...
	Als een medewerker niet voldoende regelruimte heeft in haar job, loopt ze tegen grenzen aan die bepaald worden op het hoger niveau van de organisatiestructuur. Ze is dan in de uitvoering van haar job afhankelijk van collega’s of haar leidinggevende. O...
	Kader voor werkbaarheidsanalyse

	Het omvattend kader voor onze werkbaarheidsanalyse wordt beknopt weergegeven in Figuur 1. We vertrekken van de organisatiestructuur, gedefinieerd als de verdeling van taken en bevoegdheden over afdelingen of teams (macrostructuur) en binnen die afdeli...
	Figuur 1: Structuur, werkbaarheid en werkbeleving
	Indicatoren

	Werkbelevingsindicatoren: We meten werkbeleving met maatstaven voor ‘herstelbehoefte’ (als indicator voor stress of uitputting) en ‘bevlogenheid’ (als indicator voor motivatie of omgekeerd, voor disengagement).
	 Bevlogenheid is het enthousiasme waarmee mensen aan het werk gaan en bevat aspecten van vitaliteit (of energie), toewijding (of betrokkenheid) en absorptie (of opgaan in het werk) (UWES; Schaufeli et al. 2002).
	 Herstelbehoefte is de mate waarin men moet herstellen van het werk en is daarmee een maatstaf voor werk-gerelateerde vermoeidheid of werkstress (van Veldhoven & Broersen 2003).
	Een bijkomende indicator voor werkbeleving is Tijdsdruk: de druk die medewerkers ervaren door de verhouding tussen de hoeveelheid werk en de beschikbare tijd.
	Werkbaarheidsindicatoren: We meten werkbaarheid aan de hand van de (on)balans tussen taakeisen en regelmogelijkheden op individueel jobniveau, en interafhankelijkheden en collectieve regelmogelijkheden op collectief niveau.
	 Taakeis: de mate waarin medewerkers aangeven dat ze regelmatig nieuwe kennis en informatie nodig hebben in hun job en de uitdagingen op vlak van planning waar de medewerkers mee geconfronteerd worden.
	o Kennis: nood aan nieuwe kennis en vaardigheden
	o Informatie: nood aan nieuwe en verschillende soorten informatie
	o Planning: onvoorspelbare planning (planningsbeslissing) en planningsverstoringen (planningsuitvoering)
	 Autonomie: de mate waarin medewerkers autonoom kunnen voorzien in hun kennis- en informatienood en de mate waarin medewerkers inspraak hebben in de planning.
	o Kennis: al doende leren, zelf zaken mogen uitproberen
	o Informatie: zelfstandig toegang tot nodige informatiebronnen
	o Planning: zelf prioriteiten stellen (planningsbeslissing) en taken verschuiven (planningsuitvoering)
	 Interafhankelijkheid: de mate waarin de medewerkers afhankelijk zijn van collega's voor kennisontwikkeling, informatievoorziening en de planning van hun werk.
	3.  Dataverzameling, sample en respons
	Dataverzameling via online bevraging Werkmeter

	De medewerkers van de 20 startende woonzorgcentra werden in dit onderzoek bevraagd aan de hand van een online werkbaarheidsenquête, Werkmeter. Workitects ontwikkelde deze vragenlijst om het effect van arbeidsorganisatie op werkbaarheid in kaart te bre...
	Deelnemende woonzorgcentra

	De bevraging liep bij alle 20 startende woonzorgcentra aan het begin van hun verandertraject (juni-augustus 2019). De organisaties varieerden in grootte tussen 52 en 192 medewerkers, met een gemiddelde van 110 medewerkers. De sample bevatte een mix va...
	Om medewerkers in te delen in beroepscategorieën werd aan de HR-manager of staflid van elk woonzorgcentrum gevraagd om voor elke medewerker een unieke functie uit een lijst te kiezen. Worktitects stelde daarvoor een exhaustieve lijst op met 13 veelvoo...
	Figuur 2: Deelnemende woonzorgcentra
	Responsgraad

	Van de 2203 uitgestuurde enquêtes werden er 1697 ingevuld, wat overeenkomt met een gemiddelde responsgraad van 77%. Deze varieerde over de organisaties van 45% tot 97%. Figuur 3 toont voor elk deelnemend woonzorgcentrum het aantal medewerkers en hun b...
	Figuur 3: Bevraagde woonzorgcentra en hun respons
	De responsgraad varieerde ook over de beroepscategorieën van 69% (voor keukenmedewerkers) tot 97% (voor hoofdverpleegkundigen). Figuur 4 toont voor beroepscategorie het aantal medewerkers en hun bijhorende responsgraad. De individuele responskans was ...
	Figuur 4: Bevraagde functies en hun respons
	Kenmerken van respondenten

	Typisch voor de zorgsector zijn er vooral vrouwen in de steekproef. 1515 van de 1697 respondenten zijn vrouw (89%). De leeftijdsverdeling geeft een eerder oudere populatie: 313 medewerkers zijn jonger dan 30 (18%) terwijl 608 medewerkers ouder dan 50 ...
	Figuur 5: Demografische kenmerken van respondenten
	1479 respondenten (87%) werkt met een contract van onbepaalde duur. 42% werkt in een vast tijdsstelsel, terwijl 58% in een ploegensysteem werkt. Van deze laatste groep werkt de ruime meerderheid (86%) in wisselde ploegen: afwisselend in de vroege, lat...
	Figuur 6: Arbeidssituatiekenmerken van respondenten
	Finale steekproef

	De finale steekproef bestond uit 1697 medewerkers over 13 beroepscategorieën en 20 woonzorgcentra.  De grootste beroepsgroepen zijn zorgkundigen (584) en verpleegkundigen (276), gevolgd poets- (226) en keukenmedewerkers (114). Verder zitten in de stee...
	Tabel 1 toont het aantal medewerkers en het aantal respondenten per beroepscategorie, samen met de bijhorende responsgraad en demografische en arbeidssituatiekenmerken.
	Tabel 1: Respondenten per beroepscategorie
	4. Resultaten - Organisatie-ontwerp
	Werkmeter geeft informatie over de manier waarop de deelnemende woonzorgcentra georganiseerd zijn, meer bepaald hoe jobs ingevuld zijn, welke taakeisen en autonomie medewerkers ervaren en in welke mate medewerkers afhankelijk zijn van elkaar of een le...
	Overkoepelende taakeisen en autonomie

	Niet alle functies in de 20 woonzorgcentra ervaren dezelfde taakeisen en autonomie.
	Figuur 7 toont de overkoepelende taakeisen en autonomie (regelmogelijkheden) voor de verschillende functiegroepen in de woonzorgcentra. Met ‘overkoepelend’ wordt bedoeld dat er rekening wordt gehouden met aspecten op vlak van kennis, informatie en pla...
	Uit deze figuur blijkt dat de leidinggevend functies  (directie, hoofdverpleegkundigen, niet-zorg leidinggevenden en staf) gemiddeld genomen meer individuele taakeisen op vlak van kennis, informatie en planning hebben in vergelijking met de zorg- en o...
	De minste taakeisen op vlak van kennis, informatie en planning zien we bij medewerkers in de poets, logistiek en keuken. Deze functies in de ondersteuning van een woonzorgcentrum hebben een meer routinematige job. Poetsmedewerkers blijken hierbij toch...
	Bij het meer in detail bekijken van functies rond de bewoner, blijkt uit de bevraging dat zorgkundigen minder taakeisen en autonomie hebben op vlak van kennis, informatie en planning in vergelijking met andere zorgcollega’s (verpleegkundigen en parame...
	Figuur 7: Overkoepelende taakeisen en autonomie per functie
	Planningsverstoringen en planningsautonomie

	Wat de planning betreft, toont Figuur 8 dat mensen met een leidinggevende functie meer verstoringen op vlak van hun werkplanning ervaren in vergelijking met hun collega’s met een zorg- en ondersteunende functie. Leidinggevenden hebben langs de andere ...
	Bij de ondersteunende functies blijkt het keuken- en logistiek personeel meer volgens een gestandaardiseerde planning te werken. Medewerkers met een onderhouds- en poetsfunctie hebben meer autonomie in hun planningsuitvoering.
	Figuur 8: Planningsuitvoering taakeis en autonomie per functie
	Informatie zit in hokjes

	Figuur 11: Overkoepelende interafhankelijkheid en regelmogelijkheid met leidinggevende per functie toont dat leidinggevenden een grotere individuele informatienood blijken te hebben dan de medewerkers met zorgfuncties. Ook hieruit blijkt dat er sprake...
	Figuur 9: Informatie taakeis en autonomie per functie
	Kennis en vaardigheden

	Net als bij informatie, blijken er op vlak van kennis verschillen te bestaan tussen de diverse functiegroepen. Figuur 11: Overkoepelende interafhankelijkheid en regelmogelijkheid met leidinggevende per functie toont dat medewerkers van poets, keuken e...
	Figuur 10: Kennistaakeis en autonomie per functie
	Afhankelijkheden van leidinggevende en collega’s

	De resultaten van Werkmeter geven ook inzicht in welke mate medewerkers afhankelijk zijn van een leidinggevende en de collega’s (het team) voor het uitvoeren van hun job. Uit Figuur 11: Overkoepelende interafhankelijkheid en regelmogelijkheid met leid...
	Figuur 11: Overkoepelende interafhankelijkheid en regelmogelijkheid met leidinggevende per functie
	Medewerkers zijn niet alleen afhankelijk van hun leidinggevende, maar ook van andere collega’s uit het team op het vlak van planning, kennis en informatie. Figuur 12 laat zien dat ergotherapeuten het meest afhankelijk zijn van het team, maar tegelijke...
	Figuur 12: Overkoepelende interafhankelijkheid en regelmogelijkheid met team per functie
	Hoe dichter bij de bewoners, hoe meer emotionele belasting

	Op vlak van emotionele belasting, is het duidelijk dat de medewerkers die het dichtst bij de bewoners staan - de zorgfuncties - de hoogste emotionele belasting ervaren (Figuur 13). Bij de leidinggevende functies is de emotionele belasting veel hoger b...
	Figuur 13 toont ook de emotionele steun die medewerkers ervaren van hun collega’s. Deze blijkt het hoogst bij de kinesitherapeuten en het laagst bij het onderhoudspersoneel. Mensen in een directiefunctie geven in vergelijking met de andere leidinggeve...
	Figuur 13: Emotionele belasting en emotionele steun van collega’s per functie
	Hoe dichter bij de bewoners, hoe meer ongewenst gedrag

	Net zoals bij emotionele belasting, blijkt dat functies die het dichtst bij de bewoners staan, ook meer ongewenst gedrag rapporteren (Figuur 14). Het gaat hierbij vooral om intimidaties en pesterijen, lichamelijk geweld en ongewenst seksueel gedrag.
	Figuur 14: Rapportering van ongewenst gedrag per functiegroep
	5.  Resultaten - Werkbeleving
	Herstelbehoefte en bevlogenheid

	Werkmeter geeft ook inzicht in werkbeleving bij medewerkers. Werkbeleving wordt gemeten op twee dimensies: herstelbehoefte en bevlogenheid. Herstelbehoefte is de mate waarin medewerkers moeten herstellen na een dag werk en peilt naar werkstress of de ...
	Figuur 15 toont voor elke functie de gemiddelde herstelbehoefte en bevlogenheid bij medewerkers, gestandaardiseerd rond de gemiddelde functie. Een negatieve herstelbehoefte en een positieve bevlogenheid wijzen op een job die meer dan gemiddeld motivee...
	De resultaten van de bevraging bij 1697 medewerkers tonen grote verschillen in werkbeleving tussen functies in woonzorgcentra. Zo vinden we de meest bevlogen medewerkers in de hoogste hiërarchische lagen (directie, leidinggevende, hoofdverpleegkundige...
	Ook zijn er grote verschillen in herstelbehoefte. Functies die het ritme van de leefgemeenschappen volgen, vertonen de hoogste herstelbehoefte (verpleegkundigen, zorgkundigen, keuken en logistiek). De functies met de laagste herstelbehoefte zijn enerz...
	Figuur 15: Werkbeleving per functie
	Uit de figuur valt ook op dat de meeste functies (9 van de 13) een tegengesteld patroon vertonen in herstelbehoefte en bevlogenheid. Vier functies combineren een hoge herstelbehoefte met een lage bevlogenheid, wat kan wijzen op een verhoogd burn-out r...
	Tijdsdruk

	Een ander belangrijk aspect van werkbeleving is de tijdsdruk die medewerkers ervaren in hun job. Figuur 16 toont voor elke functie de gemiddelde tijdsdruk bij medewerkers, gestandaardiseerd rond de gemiddelde functie. De figuur leert ons dat de functi...
	Figuur 16: Tijdsdruk per functie
	Benchmarks t.o.v. gehele zorgsector

	In Figuur 17 worden de werkbelevingsindicatoren van de woonzorgcentra uit het project vergeleken met de overige zorginstellingen uit de Workitects-database. De data van de woonzorgcentra uit het project bestaat uit 1697 medewerkers uit de 20 aan het p...
	In vergelijking met de benchmark vertonen de 20 woonzorgcentra een slechtere werkbeleving met een significant lagere bevlogenheid en tevredenheid en een significant hogere tijdsdruk en vertrekintentie. Deze significante verschillen worden in Figuur 17...
	Wat bevlogenheid betreft, blijkt dat medewerkers uit de 20 woonzorgcentra significant lager scoren dan de benchmark (7,4 tov 7,9). In de benchmark scoort 74% van de medewerkers minstens 7,5/10, terwijl dit in de 20 woonzorgcentra slechts 60% is.
	De betrokkenheid toont geen significante verschillen in gemiddelde score, zowel de medewerkers uit de 20 woonzorgcentra als diegenen uit de andere zorginstellingen scoren gemiddeld 6,3/10. Wel valt het verschil in de verdeling van de scores tussen de ...
	Medewerkers uit de 20 woonzorgcentra zijn significant minder tevreden dan de benchmark. Tevredenheid wordt gemeten met slechts één vraag op een 5-puntenschaal, hierdoor zijn er 5 pieken in de verdeling rond de 5 punten van de antwoord schaal. In beide...
	Bij de negatieve werkbelevingsindicatoren, ervarende 20 woonzorgcentra een significant hogere tijdsdruk  (6,3 tov 5,5). Terwijl in de benchmark slechts een minderheid van de medewerkers (45%) hoger scoort dan 5/10, is dat in de 20 woonzorgcentra 2/3e ...
	In herstelbehoefte zijn er geen significante verschillen tussen de 20 woonzorgcentra en de benchmark, noch in het gemiddelde, noch in de gehele verdeling. Beide groepen scoren gemiddeld 4,4 - 4,5 op 10.
	Tenslotte kennen de 20 woonzorgcentra een significant hogere vertrekintentie. Terwijl 62% van de medewerkers in de benchmark aangeeft géén enkele vertrekintentie te hebben (score van 0), ligt dit aantal in de projectorganisaties lager op 56%.
	Figuur 17: Benchmarks 20 woonzorgcentra uit het project versus gehele zorgsector
	6. Resultaten - Statistische verbanden tussen werkbeleving en structuur
	In dit hoofdstuk wordt onderzocht in welke mate stress en motivatie te verklaren zijn door job- en organisatiekenmerken. Dit wordt eerst nagegaan op het individuele jobniveau en daarna meer diepgaand op aspecten van de samenwerking tussen mensen.
	Individueel jobniveau

	Op het individuele jobniveau bepalen zowel cognitieve, emotionele en fysieke aspecten de mate van welzijn op het werk. Vanuit Workitects, en dus ook dit rapport, wordt er in hoofdzaak gefocust op de eerste twee aspecten - wat niet betekent dat fysieke...
	Cognitieve belasting en uitdaging

	Figuur 7 toonde dat leidinggevenden, in vergelijking met de zorg- en ondersteunende functies, gemiddeld genomen een meer uitdagende job hebben, met meer individuele taakeisen en meer autonomie. Ook binnen ondersteunende functies en binnen zorgfuncties...
	In een statistisch model wordt onderzocht in welke mate verschillen in werkbeleving samengaan met verschillen in taakeisen en autonomie. Daarvoor worden in de eerste plaats de cognitieve taakeisen (uitdagingen op vlak van kennis, informatie en plannin...
	Figuur 18 (linkerkant) toont de significante effecten van de cognitieve taakeisen en autonomie op herstelbehoefte. In lijn met hypothesen 1 en 2 blijkt dat taakeisen herstelbehoefte verhogen, terwijl autonomie herstelbehoefte verlaagt. En zoals verwac...
	Aan de taakeis kant is er enkel een effect van de planningstaakeis waarbij de geschatte gestandaardiseerde coëfficiënt 40% groter is dan de coëfficiënt op planningsautonomie. Planningsuitdagingen zijn dus cognitief belastend: een toename van 1 standaa...
	Figuur 18 (rechterkant) toont de significante effecten van de cognitieve taakeisen en autonomie op bevlogenheid. In lijn met hypothese 3 blijkt dat autonomie positief inwerkt op bevlogenheid en dit geldt voor alle cognitieve dimensies. Zoals verwacht ...
	Figuur 18: Effecten van taakeisen en autonomie op herstelbehoefte en bevlogenheid
	Emotionele belasting

	Op het individuele jobniveau speelt emotionele belasting ook een erg belangrijke rol. Wanneer we deze variabele toevoegen aan het model, dan vinden we een significant positief effect op herstelbehoefte maar niet op bevlogenheid (zie Appendix 2). Meer...
	Teamniveau
	Trade-off tussen autonomie en interafhankelijkheid


	Het (her)ontwerpen van organisaties en hun teams gaat steeds gepaard met het introduceren van een zekere mate van interafhankelijkheid tussen jobs. Als poetsmedewerkers bijvoorbeeld deel gaan uitmaken van een multidisciplinair team (dat verantwoordeli...
	Daarom is het interessant om in de huidige sample van woonzorgmedewerkers na te gaan of er een trade-off bestaat tussen individuele autonomie en interafhankelijkheid tussen leden van een team (teaminterafhankelijkheid). Figuur 19 toont voor elk van de...
	De resultaten leren dat  naarmate medewerkers meer afhankelijk zijn van teamleden voor de planning (planningsinterafhankelijkheid), deze medewerkers minder mogelijkheden hebben om de planning individueel te regelen (planningsautonomie). Deze relatie i...
	Dat patroon zien we echter niet bij kennis: kennisinterafhankelijkheid (gemeten als ‘mijn collega’s hebben kennis die ik nodig heb’) staat niet in de weg van kennisautonomie (gemeten als on-the-job learning). Integendeel, beiden blijken vaak samen te ...
	Figuur 19: Trade-off tussen autonomie en interafhankelijkheid in sample
	Verband tussen emotionele en instrumentele steun

	Tenslotte werd de link tussen emotionele en instrumentele steun onderzocht. Collega’s die elkaar emotioneel steunen zijn vaak geneigd om ook instrumentele hulp op vlak van taken en processen te verlenen aan elkaar. Ook omgekeerd kan een goede samenwer...
	Figuur 20 toont inderdaad deze positieve relatie tussen emotionele en instrumentele steun. Een toename in ervaren emotionele steun gaat in de sample van woonzorgmedewerkers gepaard met een toename in instrumentele steun op alle vier de taakdimensies. ...
	Figuur 20: Verband tussen emotionele en instrumentele steun in sample
	7. Next steps: innovatie arbeidsorganisatie als antwoord?
	Wat zien we dus in de deelnemende woonzorgcentra?
	Kenmerken van een functionele organisatie


	Uit de resultaten van de werkbaarheidsbevraging bij  de 20 aan het project deelnemende woonzorgcentra (1697 respondenten) blijkt dat deze woonzorgcentra kenmerken hebben van een functionele organisatie.  De data leren dat de 13 bevraagde  functies spe...
	Woonzorgcentra zijn de voorbije decennia professioneler geworden. Veel voorzieningen hebben een goed uitgebouwd kwaliteitsbeleid, werken met een beleidsplan, houden indicatoren bij, voeren een HR-beleid, enz. Door het functioneel organiseren is men in...
	In een functioneel georganiseerd woonzorgcentrum worden medewerkers volgens functies in afdelingen opgedeeld. Elke medewerker vervult een specifieke job vanuit een bepaalde functie en specialisme - elk vanuit een eigen hokje. De valkuil van deze profe...
	Het afwerken van takenlijsten en het uitvoeren van procedures binnen een functioneel georganiseerd woonzorgcentrum staat 'goede zorg' soms in de weg. Veel medewerkers worstelen hiermee. Ze voelen zich als het ware 'zorgrobotten' in plaats van zorgverl...
	Uit de data van deze woonzorgcentra blijkt ook een hiërarchie-effect: hoe hoger in de hiërarchie, hoe meer nood aan nieuwe kennis en vaardigheden, hoe meer nood aan nieuwe en verschillende soorten informatie, en hoe meer onvoorspelbaarheden en verstor...
	Een nadeel van een functionele organisatie is dat het veel moeilijker is om informatie te delen over functies en diensten heen. Leidinggevenden in een functionele organisatie moeten instaan voor de doorstroming van informatie tussen de afdelingen en d...
	Uit de data van de werkbaarheidsenquêtes blijkt ook duidelijk de medewerkers die het dichtst bij de bewoners staan - de zorgfuncties - de hoogste emotionele belasting ervaren en het meest ongewenst gedrag rapporteren.
	Werkbeleving in een functionele organisatie

	De resultaten van de bevraging bij de 20 woonzorgcentra tonen grote verschillen in werkbeleving tussen functies in woonzorgcentra. Zo situeren de meest bevlogen medewerkers zich in de hoogste hiërarchische lagen (directie, leidinggevende, hoofdverplee...
	Ook tonen de data grote verschillen in herstelbehoefte. Functies die het ritme van de leefgemeenschappen volgen, vertonen de hoogste herstelbehoefte (verpleegkundigen, zorgkundigen, keuken en logistiek). De laagste herstelbehoefte zien we enerzijds bi...
	Op vlak van tijdsdruk zien we dat de functies met de hoogste tijdsdruk, naast directiefuncties, voornamelijk de functies zijn die vasthangen aan het ritme van de leefgemeenschappen. Staffuncties en ondersteunende functies die los van het ritme van de ...
	Structuur en werkbeleving op individueel niveau

	Om deze verschillen in ervaren herstelbehoefte ondanks hoge tijdsdruk bij directie en leidinggevenden enerzijds en zorg- en verpleegkundigen anderzijds werd de link tussen werkbeleving en job- en organisatiekenmerken verder onderzocht. Deze inzichten ...
	Uit de data blijkt dat naarmate een medewerker een grotere nood aan informatie, kennis en verstoringen in de planning (hoge taakeisen) ervaart, ook de herstelbehoefte verhoogt. Toegang hebben tot infomatie, on-the-job-learning en planningsautonomie ve...
	Ook blijkt de bevlogenheid van medewerkers beïnvloed te worden door cognitieve taakeisen en autonomie. Toegang hebben tot informatiebronnen, on-the-job-learning en planningsautonomie hebben een positief effect  op bevlogenheid. Dit effect is het sterk...
	Structuur en werkbeleving op teamniveau

	Op basis van data van de werkbaarheidsenquêtes kunnen een aantal interessante lessen getrokken worden voor het ontwerpen van teams. Hierbij blijkt het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende taakdimensies. Wanneer collega’s van ...
	Verder blijkt er ook een verband te bestaan tussen emotionele en instrumentele steun. Collega’s die elkaar emotioneel steunen zijn vaak geneigd om ook instrumentele hulp op vlak van taken en processen te verlenen aan elkaar. Ook omgekeerd kan een goed...
	Innovatieve arbeidsorganisatie als antwoord
	Integrale aanpak


	Dit rapport toont aan dat de manier waarop het werk in een woonzorgcentrum traditioneel is georganiseerd, gevolgen heeft voor de werkbaarheid van jobs en de werkbeleving van de medewerkers. Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) biedt hier een antwoord op.
	De principes van IAO komen voort uit de wetenschappelijke benadering van de Moderne Sociotechniek. Deze benadrukt het belang van de structuur van een organisatie. Structuren maken het mogelijk om te handelen, maar kunnen het handelen ook belemmeren. D...
	We willen organisaties met andere woorden zo eenvoudig mogelijk organiseren. Een ‘eenvoudige organisatie’ betekent een woonzorgcentrum zo inrichten dat medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een groep bewoners (een leefgemeenschap), hun werk zo ze...
	In essentie werkt men via IAO aan:
	• een samenhangende en onderscheidende visie;
	• een groepering van de kernprocessen tot een logisch samenhangend geheel van taken;
	• een visie op leiderschap die vertrekt van gedeeld leiderschap;
	• een multidisciplinaire samenwerking op teamniveau rond een groep van bewoners (leefgemeenschap);
	• een goed evenwicht tussen taakeisen en autonomie (regelmogelijkheden);
	• systemen die het zorgproces ondersteunen.
	Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat een aantal job- en organisatiekenmerken een invloed hebben op de werkbaarheid en werkbeleving van medewerkers in de deelnemende woonzorgcentra. Daarbij werden ook een aantal adviezen geformuleerd voor de o...
	Het Workitects-organisatiecanvas (Figuur 21: Het Workitects-organisatiecanvas) geeft inzicht in de verschillende elementen die belangrijk zijn bij IAO en hoe deze samenhangen. Door met deze acht bouwstenen van IAO samen aan de slag te gaan bij het her...
	Figuur 21: Het Workitects-organisatiecanvas
	Het uiteindelijke resultaat dat met innovatief organiseren beoogd wordt, kan als volgt worden opgesomd:
	Volgende stappen

	In het project zijn de 20 woonzorgcentra die betrokken waren in het werkbaarheidsonderzoek, aan de slag om hun arbeidsorganisatie te vernieuwen op basis van de bovengenoemde IAO-principes. Het doel van het project is niet enkel om deze woonzorgcentra ...
	We zijn hierbij nog op zoek naar antwoorden op vragen zoals:
	 Met welke kenmerken van bewoners moeten we rekening houden bij de indeling en de beslissingsbevoegdheden van teams?
	 Wat is de impact van heterogene versus homogene bewonersgroepen op het welzijn van bewoners en werkbaarheid van medewerkers? In welke condities kan een win-win gerealiseerd worden? In welke condities zijn er compromissen nodig?
	 Wat is het effect van rolverdeling tussen bepaalde functies (zoals poets, zorgkundige, verpleegkundige, enz.)? Wat is het belang van individuele autonomie in verhouding tot teamafhankelijkheid voor de werkbeleving?
	 Hoe worden teams optimaal aangestuurd? Hoe wordt deze leidinggevende functie structureel best ingebed (rollen/taken, binnen/buiten het team, boven/naast de teams)? Wat is de optimale rol van leidinggevenden in het coachen en faciliteren van teams?
	 ...
	Om de impact van de 20 verandertrajecten (IAO) te meten, wordt op het einde van het project in de deelnemende woonzorgcentra een tweede keer de werkbaarheidsenquête (Werkmeter) afgenomen (eindmeting). Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen deze...
	Net als het huidig rapport zal het eindrapport focussen op verschillen tussen functies over de 20 woonzorgcentra heen. Op die manier kunnen we lessen trekken die ook nuttig zijn voor de sector als geheel. De deelnemende woonzorgcentra krijgen op dat m...
	Dit onderzoek zal zich specifiek focussen op de volgende aspecten (zie ook Figuur 1: Structuur, werkbaarheid en werkbeleving):
	• Is de werkbeleving van medewerkers in de verschillende functies doorheen de looptijd van het project veranderd? Zo ja, in welke functies zien we de grootste veranderingen? (Bv. Is de herstelbehoefte van de verpleegkundigen gedaald? Is hun bevlogenhe...
	• Kunnen we verschuivingen in werkbeleving relateren aan veranderingen in jobkenmerken/werkbaarheid van specifieke functies? (Zien we bv. veranderingen in taakeisen, autonomie, interafhankelijkheid, collectieve regelmogelijkheden?)
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