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Doelstelling onderzoek Goed Werkgeverschap

WZW: Regionaal Goed Werkgeverschap

• WZW wil met leden in gesprek blijven over het inrichten van regionaal 
goed werkgeverschap, waarin op een duurzame manier wordt 
samengewerkt.

De Werkgeverij en CNV Zorg & Welzijn

• De Werkgeverij en CNV Zorg & Welzijn willen samen invulling geven aan modern 
werkgeverschap. Om medewerkers te behouden en transities tussen de organisaties beter en 
eenvoudiger te maken, zijn ze samen op zoek naar mogelijkheden om collectief werkgever-
en medewerkerschap vorm te geven.

Onderzoeksdoel

• Inzichten verwerven naar hoe medewerkers en andere stakeholders aankijken tegen een 
toekomstbestendig regionaal werkgeverschap en medewerkerschap ten einde werkzekerheid te 
kunnen bieden en om beter in te spelen op de behoeften en wensen van medewerkers.
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Opdracht Onderzoek Goed Werkgeverschap

… hoe zorg- en welzijnsmedewerkers goed werkgeverschap definiëren

... aanknopingspunten voor interventies om goed werkgeverschap te optimaliseren binnen de eigen organisatie en 

binnen de regio

… welke elementen opgenomen moeten worden in de overeenkomst om zorg- en welzijnsmedewerkers te 

stimuleren organisatie om overstijgend inzetbaar te worden

… welke factoren invloed hebben op het behoud van medewerkers in de sector en de regio

… de kijk van medewerkers op de invulling van toekomstig werkgeverschap en medewerkerschap

... welke mate en op welke elementen van werk, medewerkers en organisatie zowel binnen als buiten de eigen 

organisatie flexibiliteit willen

Verwerf inzichten in ...



Belangrijkste conclusies

Er lijken geen grote verschillen te zijn in de hr-instrumenten die de deelnemende instellingen inzetten om de duurzame inzetbaarheid van hun 

medewerkers te bevorderen.

Respondenten zijn relatief hoogopgeleid (bijna 90% is hbo of universitair opgeleid) en de gemiddelde leeftijd onder medewerkers is relatief hoog (45 

jaar). De lager opgeleide medewerkers en jonge medewerkers zijn in dit onderzoek niet voldoende vertegenwoordigd om over hen uitspraken te doen. 

De resultaten onderschrijven de doelstelling van de Werkgeverij:

• Respondenten zijn erg gericht op (professionele) ontwikkeling en zien dit aspect zelfs als een belangrijke indicator voor Goed Werkgeverschap.

• Medewerkers zijn over het algemeen tevreden over alle GW-indicatoren en instellingen scoren zichzelf hoog op de duurzame inzetbaarheid 

indicatoren. De lager scorende GW-indicatoren betreffen aspecten m.b.t. hun salaris en het feit dat medewerkers zichzelf niet graag in dezelfde 

functie zien in hun resterende werkjaren.

• Opvallend is dat naarmate medewerkers vaker een negatieve werk-thuis balans ervaren, de intentie om in hun huidige organisatie te blijven 

lager is.

• Het idee intern goed inzetbaar te zijn, verlaagt daarentegen juist de wens om elders te gaan werken in de regio. 

• Daarnaast tonen de resultaten dat voornamelijk de mogelijkheden tot (professionele) ontwikkeling een verband heeft met verhoogde interesse 

in meer flexibiliteit in het werk (bijv. in termen van ingezet worden bij een andere organisaties). Dit biedt mogelijkheden voor regionale 

samenwerking.

Er is aan verschillende stakeholders op organisatieniveau (o.a. MT, OR en HR) gevraagd om een inschatting te maken over in hoeverre hun organisaties 

voldoet aan de verwachtingen die medewerkers aan hun werkgever hebben over allerlei werkgerelateerde factoren (o.a. Salaris, leermogelijkheden, 

veilig werkklimaat). Er zijn veel significante negatieve verschillen geconstateerd tussen hun inschatting en de ideeën die medewerkers daadwerkelijk 

hebben. Hetgeen nog eens het belang van onderlinge overleg onderstreept. 





Methode Medewerkersvragenlijst
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Steekproef Medewerkers

In totaal hebben 161 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

• De respondenten waren gemiddeld 45 jaar oud.

• De meeste respondenten waren vrouw (80,0%). Ongeveer een op 

de 5 respondenten was man (19,0%).

• De respondenten hadden gemiddeld een 

vrij hoog opleidingsniveau, namelijk 57% HBO en 31% academisch.

• De respondenten werken gemiddeld 11,1 jaar bij hun organisatie

• De meerderheid van de respondenten heeft een vast 

dienstverband (80%), Een op de 5 een tijdelijk (20%).

• 1/6e deel van de respondenten is mantelzorger (17%).

Aantallen

Medewerker ondersteunende functies Medewerker primair proces Eindtotaal

Organisatie A 19 74 93

Organisatie B 2 8 10

Organisatie C 2 20 22

Organisatie D - 10 10

Organisatie E 13 13 26

Eindtotaal 36 125 161

Aanpak Onderzoek

Er is een digitale vragenlijst uitgezet. De vragenlijst ging in 

op meerdere thema’s die van belang zijn voor Goed 

Werkgeverschap, zoals:

• Interne inzetbaarheid

• Externe inzetbaarheid

• Werk-privé balans

• Zelf-effectiviteit

• Ervaren psychologisch contract

• Adaptief vermogen

• Reflectief vermogen

• Vertrekintentie



Methode Organisatievragenlijst

Steekproef HR/MT/OR/leidinggevenden/ZT

In totaal hebben 42 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

• Deze respondenten waren gemiddeld 43,3 jaar oud.

• Bijna driekwart van deze respondenten was vrouw (71%).

• Deze respondenten hadden gemiddeld een hoog 

opleidingsniveau, namelijk 48% Universitair, 41% HBO.

• 98% heeft een vast contract.

• Deze respondenten werken gemiddeld 9,9 jaar bij hun 

organisatie.

Aantallen

Hr-

medewerker

Leidinggevende/

Zelforganiserende

teams Management OR-lid Eindtotaal

Organisatie A - - 1 3 4

Organisatie B 1 4 - 5 10

Organisatie C - - 2 2 4

Organisatie D 1 1 7 9 18

Organisatie E
1 2 3 - 6

Eindtotaal 3 7 13 19 42

Aanpak Onderzoek

Er is een digitale vragenlijst uitgezet. De 

vragenlijst ging in op meerdere thema’s die van 

belang zijn voor Goed Werkgeverschap:

• Steun voor duurzame inzetbaarheid vanuit de 

directie

• Kennis, houding m.b.t. DI en faciliteren van DI 

bij directie

• Kennis, houding m.b.t. DI en faciliteren van DI 

bij leidinggevenden/zelforganiserende teams

• HR cijfers (o.a. verzuim en uitstroom 

percentages)

• Hr-praktijken

• Psychologisch contract

• Leermogelijkheden

• Achtergrondgegevens (o.a. branche, lengte 

dienstverband)



Methode – Onderzoeksmodel

Externe inzetbaarheid

Wens/intentie om in een andere 

functie te werken

Wens/intentie om te blijven 

werken in:

• Organisatie

• Functie 

• Sector

Bereidheid om voor meerdere 

organisaties te werken 

Interne inzetbaarheid

Werkniveau (W)

1. Functie

2. parttime/fulltime

3. Dienstjaren

4. Tijdelijk/vast contract

5. PC subsets
1. Vervulling Ontwikkeleisen

2. Vervulling economische eisen

3. Vervulling sociaal-emotionele 

eisen

6. Werk-privé balans (positief)

7. Werk-privé balans (negatief)

8. Werkprestatie Wens om voor meerdere organisaties 

te werken

Persoonsniveau (P)

1. Gender

2. Opleidingsniveau

3. Leeftijd

4. Thuiswonende kinderen (j/n)

5. Mantelzorgen (j/n)

6. Gezondheid

GW-indicatoren







Rangorde Thema’s Goed Werkgeverschap
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Belangrijkste thema’s

Respondenten zijn gevraagd de thema’s die door de GW-groep zijn geselecteerd te rangschikken volgens wat voor hen belangrijk is om zich goed te voelen in hun werk. Hieronder is hun 

respons gerangschikt van belangrijkste naar minst belangrijke (n=161). Een score is berekend door punten te geven aan de thema’s. Het thema dat op 1 staat kreeg 11 punten, het thema op 2 

kreeg 10 punten en zo verder. Dit is voor iedere respondent berekend en vervolgens bij elkaar opgeteld. Thema’s met veel punten stonden dus vaker bovenaan de lijst dan thema’s met weinig 

punten. 

Het valt op dat aan thema's die met de werkinhoud (persoonlijke functioneren) te maken hebben, meer belang wordt gehecht dan aan arbeidsvoorwaarden of flexibiliteit in het werk.
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Eigen Thema’s Goed Werkgeverschap
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1.1Belangrijkste thema’s  

Eigen thema’s

Er is ook aan medewerkers gevraagd eigen thema’s in te brengen. Er zijn verschillende thema’s genoemd. Deze zijn gegroepeerd en de volgende thema’s 

werden het meeste genoemd:

2

1. (Hulp bij) ontwikkeling en doorgroeien (n=58)

2. Waardering en aandacht (n=54)

3. Manier van leidinggeven (n=48)

4. Samenwerken met collega’s (n=21)

5. Inspraak bij beslissingen (n=13)

6. Autonomie in het werk (n=9)

Conclusie:

Een belangrijk deel van de thema's gaat over de 

kansen die medewerkers willen hebben om zich te 

ontwikkelen. Verder valt op dat er veel thema’s 

worden aangehaald die te maken hebben met de 

directe relaties op het werk.
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Interne- en externe inzetbaarheid

Interne inzetbaarheid is de mate waarin de medewerker zichzelf als goed inzetbaar beschouwt binnen de huidige organisatie. Externe inzetbaarheid is 

de mate waarin de medewerker zichzelf goed inzetbaar vindt buiten de huidige organisatie. 

De gemiddelde externe inzetbaarheid is: 3,87 /5. Dit betekent dat er 

sprake is van een goede gemiddelde score op externe inzetbaarheid.

Men vindt de eigen externe inzetbaarheid over het algemeen redelijk tot 

goed. Men denkt snel aan ander werk te kunnen komen

De gemiddelde interne inzetbaarheid is: 3,36 /5. Dit betekent dat er 

sprake is van een goede gemiddelde score op interne inzetbaarheid.

Men vindt de eigen interne inzetbaarheid over het algemeen goed en 

ziet verbeterpunten in de ruimte die de organisatie biedt om intern 

door te stromen naar andere functies. 24% heeft een gemiddelde dat 

onder de 3 ligt.

Kengetallen Inzetbaarheid
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Kengetallen Zelfeffectiviteit

Zelfeffectiviteit

Het vertrouwen van de medewerker in zijn/haar eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn/haar omgeving.

De gemiddelde zelfeffectiviteit is: 4,07 /5. Dit betekent dat er sprake is van een goede gemiddelde score op zelfeffectiviteit.

Medewerkers hebben vertrouwen in hun eigen bekwaamheid om invloed uit te oefenen op hun omgeving. Op zelfeffectiviteit scoren de respondenten 

op alle vragen zelfs bijna uitsluitend positief.



Kengetallen Reflectief & Adaptief Vermogen 

Zorg-

professional

Zorg-

professional

Reflectief vermogen

Het vermogen om te reflecteren op het eigen handelen om tot betere prestaties te komen.

Zorg-

professional

Adaptief vermogen

Het vermogen van de medewerker om zich aan te passen aan dynamische werksituaties

De gemiddelde score op reflectief vermogen is: 4,07 /5. Dit betekent dat er sprake is van een goede gemiddelde score op reflectief vermogen.

Medewerkers vinden dat ze goed kunnen reflecteren op het eigen handelen. Op vraagniveau lijkt het dat medewerkers voornamelijk reflecteren op 

bepaalde (korte) gebeurtenissen/situaties en minder op het gehele leven.

Het gemiddelde adaptief vermogen is: 3,49 /5. Dit betekent dat er sprake is van een goede score op adaptief vermogen.

De meeste medewerkers denken in staat te zijn zich goed aan te passen in nieuwe werksituaties. 24/161 respondenten scoren echter niet goed op het 

adaptief vermogen. 15% heeft een gemiddelde dat onder de 3 ligt.



Kengetallen Werk-thuis balans

Werk-thuis balans

De mate waarin werk invloed heeft op de privésituatie van de medewerker. In de werk-privé balans kunnen werk en privé een positieve of een negatieve 

relatie hebben met elkaar. Hieronder wordt de splitsing tussen positief (links) en negatief (rechts) weergegeven. .

De gemiddelde score is: 2,27 /5. Dit betekent dat er sprake is van een 

beneden gemiddelde score op de positieve relatie tussen werk en 

privé. Maar 14% heeft een gemiddelde dat 3 of hoger is.

Medewerkers ervaren niet vaak positieve effecten van werk op hun

privésituatie.

De gemiddelde score is: 1,66 /5. Dit betekent dat er sprake is van een 

lage score op de negatieve relatie tussen werk en privé. 

Slechts 2% heeft een gemiddelde dat 3 of hoger is.

Dat wil zeggen dat medewerkers thuis niet vaak nadelige gevolgen

ondervinden door de werksituatie.

Overall: medewerkers ervaren eerder een positief effect van hun werk op de privé situatie, dan dat er voor hen een negatieve relatie is tussen thuis en 

privé.



Kengetallen Intentie om te blijven

Intentie/ wens om te blijven

De mate waarin de medewerker in zijn huidige organisatie, functie en de sector Zorg en Welzijn wenst te blijven werken.

De gemiddelde scores op de verschillende subcategorieën zijn:

• Ik zou het prima vinden om de rest van de jaren die ik nog moet werken bij deze organisatie te blijven: 3,43 /5

• Ik zou het prima vinden om de rest van de jaren die ik nog moet werken in deze functie te blijven werken: 2,98 /5

• Ik zou het prima vinden om de rest van de jaren die ik nog moet werken in een andere functie te werken.: 3,29 /5

• Ik zou het prima vinden om de rest van de jaren die ik nog moet werken in de zorg- en welzijnssector te blijven werken.: 

3,91 /5



Kengetallen Flexibiliteit bij Medewerkers (1/2)

Uitwisseling in eigen 
organisatie

• 54,6% (88/161) van de respondenten: Ik kan 

flexibel worden ingezet in mijn organisatie.

• 44,7% (72/161) hiervan zegt: Ik heb hier 

(bijna) geen inwerktijd voor nodig

Werken voor meerdere 

organisaties

• 42,8% (69/161) van de respondenten: ik ben 

(zeer) bereid om bij meerdere organisaties ingezet 
te worden

• 38,8% (44/113) zegt: dit mag flexibel

• 35,4% (40/113) zegt: heb hier (bijna) geen 

inwerktijd voor nodig

Flexibiliteit bij medewerkers

Onderstaande gegevens geven aan in wat voor mate medewerkers iets voelen voor uitwisseling binnen eigen organisaties of binnen meerdere 

organisaties in de regio.



Kengetallen Flexibiliteit bij Medewerkers (2/2)

(Deels) werken in een 
andere organisatie

• 43,4% (70/161) van de respondenten is erg enthousiast over het 

idee om deels bij een andere organisatie te worden ingezet.

• 42,5% (48/113) zegt hierin flexibel te zijn.

• 37,1% (42/113) hiervan zegt: heb hier (bijna) geen inwerktijd 

voor nodig

Voorwaarden

• 32,9% (53/161) zegt: dan wel graag in een andere functie, 29,2 % 

(47/161) zegt: graag in eenzelfde functie.

• 65,2% (105/161) zegt: ik zou dit wel eerst willen uitproberen

• 93,2% (150/161) zegt: de uitwisseling moet het mogelijk maken 

vaardigheden verder te ontplooien 

• 93,8% (151/161) zegt: er moeten wel ontwikkelkansen geboden worden 

• 66,5% (107/161) er moet wel snel duidelijkheid zijn over de mogelijkheid 

tot een vast contract.

• 47,8% (77/161) zegt: mag meer dan 25 km van huidige werkplek zijn

Flexibiliteit bij medewerkers

Onderstaande gegevens geven aan in wat voor mate medewerkers iets voelen voor uitwisseling met een andere organisatie in de regio.



Kengetallen Psychologisch Contract Medewerkersniveau

Zorg-

professional

Psychologisch Contract 

De manier waarop de medewerker zijn/haar arbeidsrelatie met zijn/haar werkgever beleeft. Er wordt een score gegeven op de mate waarin de 

medewerker vindt dat de werkgever verplicht is om te zorgen voor verschillende zaken en er wordt een score gegeven op de mate waarin de 

medewerker vindt dat werkgever deze verplichtingen heeft vervuld. 

De gemiddelde score op de overall PC verwachting is: 4,03 /5. Dit 

betekent dat medewerkers hoge verwachtingen hebben over de 

verplichtingen die de werkgever heeft.

De gemiddelde score op de subcategorieën zijn:

- Economische verwachtingen is: 3,92/5

- Sociaal-emotionele verwachtingen is: 4,28/5

- Ontwikkelingsgerichte verwachtingen is: 3,95/5

Overall: Medewerkers zijn over het algemeen over alle aspecten (redelijk) tevreden, maar zien ook op alle fronten mogelijkheden tot verbetering. 

De gemiddelde score op de overall PC vervulling is: 3,43 /5. Dit betekent 

dat medewerkers tevreden zijn over de vervulling van de verplichtingen 

door de werkgever.

De gemiddelde score op de subcategorieën zijn:

- Economische verwachtingen is: 3,00/5

- Sociaal-emotionele verwachtingen is: 3,90/5

- Ontwikkelingsgerichte verwachtingen is: 3,45/5



Kengetallen PC Gap Analyse (1/3)

PC verplichting en vervulling – Gap verplichting en vervulling daarvan
De manier waarop de medewerker zijn arbeidsrelatie met zijn werkgever beleeft. Onderstaande tabel geeft ‘de gap’ tussen de verplichtingen waarvan medewerkers denken dat 

de werkgever deze heeft en of deze verplichtingen ook vervuld zijn. Positieve gaps worden in groen weergegeven en negatieve gaps in rood. Bij alle rood gekleurde onderdelen 

heeft de werkgever in de ogen van de medewerker significant beneden hun verwachtingen gescoord. Zwart geeft verwaarloosbare verschillen weer.

Overall: er zijn geen groene gaps maar wel veel negatieve gaps tussen de verwachtingen die een medewerker heeft en de vervulling van deze 

verwachtingen, alleen de werkinhoud en werktijden scoren volgens hen naar behoren.

De grootste discrepanties zijn te vinden op het gebied van primaire arbeidsvoorwaarden (salaris). Dit heeft mogelijk te maken met de huidige 

(economische) situatie in Nederland. Met het oog op de doelstellingen van de Werkgeverij: de data laat zien dat op het gebied van (professionele) 

ontwikkeling (onderdeel 4) op het werk er ook nog winst valt te behalen. 

1        2        3        4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       

1. werkzekerheid voor nu en de komende jaren.

2. interessant werk.

3. dat ik mee kan praten over beslissingen die genomen moeten worden op mijn 

werk.

4. steun om nieuwe vaardigheden/skills op mijn werk te leren.

5. een hoger loon als alles duurder wordt.

6. ongeveer hetzelfde salaris vergeleken met anderen buiten mijn organisatie die 

hetzelfde werk doen.

7. eerlijk salaris voor de taken waar ik verantwoordelijk voor ben op het werk.

8. secundaire arbeidsvoorwaarden (denk bijvoorbeeld aan aantal vakantiedagen) 

die vergelijkbaar zijn met medewerkers die hetzelfde werk doen in andere 

organisaties.

9. beloning die afhangt van mijn prestaties op het werk.

10. de vrijheid om zelf te bepalen hoe ik mijn werk uitvoer.

11. flexibele werktijden.

12. veilige werkomgeving.

13. de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan.

14. begeleiding en coaching in mijn loopbaan.

15. een uitdagende baan.

16. een respectvolle behandeling.

17. goede balans tussen werk en privé.



Kengetallen PC Gap Analyse (2/3)

PC verplichting – Gaps tussen verwachtingen van medewerkers en hun verwachtingen zoals ingeschat door de werkgevers
Onderstaande grafiek geeft ‘de gaps’ weer tussen de verplichtingen waarvan medewerkers denken dat hun werkgever deze heeft en de verplichtingen waarvan op 

organisatieniveau gedacht wordt dat ze belangrijk worden gevonden door hun medewerkers. Positieve gaps worden in groen weergegeven en negatieve gaps in rood. Bij alle rood 

gekleurde onderdelen lijkt er op organisatieniveau (door o.a. Het management en leidinggevenden) sprake te zijn van een onderschatting van het belang van die thema’s. Zwart 

geeft verschillen weer die niet significant zijn.

Overall: er zijn veel significante negatieve gaps tussen de inschatting op organisatieniveau en de ideeën die medewerkers daadwerkelijk hebben. De 

grootste discrepanties zijn te vinden op het gebied van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en met name salariëring.

Daar waar het de werkzekerheid, en onderwerpen met betrekking tot de werkinhoud en regelcapaciteit betreffen, zijn de verschillen het minst groot.

1        2        3        4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       

1. werkzekerheid voor nu en de komende jaren.

2. interessant werk.

3. dat ik mee kan praten over beslissingen die genomen moeten worden op mijn 

werk.

4. steun om nieuwe vaardigheden/skills op mijn werk te leren.

5. een hoger loon als alles duurder wordt.

6. ongeveer hetzelfde salaris vergeleken met anderen buiten mijn organisatie die 

hetzelfde werk doen.

7. eerlijk salaris voor de taken waar ik verantwoordelijk voor ben op het werk.

8. secundaire arbeidsvoorwaarden (denk bijvoorbeeld aan aantal vakantiedagen) die 

vergelijkbaar zijn met medewerkers die hetzelfde werk doen in andere organisaties.

9. beloning die afhangt van mijn prestaties op het werk.

10. de vrijheid om zelf te bepalen hoe ik mijn werk uitvoer.

11. flexibele werktijden.

12. veilige werkomgeving.

13. de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan.

14. begeleiding en coaching in mijn loopbaan.

15. een uitdagende baan.

16. een respectvolle behandeling.

17. goede balans tussen werk en privé.



Kengetallen PC Gap Analyse (3/3)

PC vervulling – Gaps tussen de wijze waarop op organisatieniveau en door de medewerker gedacht wordt over de vervulling van verplichtingen door 

de werkgever.
Onderstaande grafiek geeft ‘de gaps’ tussen de wijze waarop op organisatieniveau en door medewerkers wordt aangekeken tegen hoe de werkgever aan de verplichtingen heeft 

voldaan. Positieve gaps worden in groen weergegeven en negatieve gaps in rood. Bij alle rood gekleurde onderdelen lijkt er op organisatieniveau (door o.a. Het management en 

leidinggevenden) sprake te zijn van een overschatting van eigen gerealiseerde verwachtingen. Zwart geeft verschillen weer die niet significant zijn.

Overall: er zijn veel significante negatieve gaps tussen de inschatting op organisatieniveau en de ideeën die medewerkers daadwerkelijk hebben. Daar 

waar het de werkzekerheid, en onderwerpen met betrekking tot de werkinhoud en regelcapaciteit betreft, zijn de verschillen relatief groot.

De grootste discrepantie is te vinden op het gebied van een eerlijk salaris voor de taken waar medewerkers verantwoordelijk voor zijn. Ook over andere 

arbeidsvoorwaarden is men op organisatieniveau positiever dan medewerkers. Verder is er op organisatieniveau ook een overschatting van de mate 

waarin de organisatie medewerkers respectvol behandelt en de mate waarin er een veilige werkomgeving wordt gecreëerd.

1        2        3        4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16       17       

1. werkzekerheid voor nu en de komende jaren.

2. interessant werk.

3. dat ik mee kan praten over beslissingen die genomen moeten worden op mijn werk.

4. steun om nieuwe vaardigheden/skills op mijn werk te leren.

5. een hoger loon als alles duurder wordt.

6. ongeveer hetzelfde salaris vergeleken met anderen buiten mijn organisatie die 

hetzelfde werk doen.

7. eerlijk salaris voor de taken waar ik verantwoordelijk voor ben op het werk.

8. secundaire arbeidsvoorwaarden (denk bijvoorbeeld aan aantal vakantiedagen) die 

vergelijkbaar zijn met medewerkers die hetzelfde werk doen in andere organisaties.

9. beloning die afhangt van mijn prestaties op het werk.

10. de vrijheid om zelf te bepalen hoe ik mijn werk uitvoer.

11. flexibele werktijden.

12. veilige werkomgeving.

13. de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan.

14. begeleiding en coaching in mijn loopbaan.

15. een uitdagende baan.

16. een respectvolle behandeling.

17. goede balans tussen werk en privé.





Kengetallen Psychologisch Contract Organisatieniveau

Zorg-

professional

Psychologisch Contract (n = 35)

Onderstaande scores  tonen  aan hoe op organisatieniveau gedacht wordt over de mate waarin de werkgever verplicht is om te zorgen voor 

verschillende werkfactoren en de mate waarin zij vinden dat de werkgever voldoet aan deze verplichtingen. Onderstaande waargenomen verschillen 

zijn significant.

De gemiddelde score op de overall PC verplichtingen is: 3,51 /5. Dit 

betekent dat HR/OR/MT/Leidinggevenden hoge verwachtingen hebben 

over de verplichtingen die de werkgever heeft.

De gemiddelde score op de subcategorieën zijn:

- Economische verwachtingen is: 2,47/5

- Sociaal-emotionele verwachtingen is: 3,58/5

- Ontwikkelingsgerichte verwachtingen is: 3,15/5

Conclusie: Op organisatieniveau wordt gedacht dat er ruimschoots voldaan wordt aan hetgeen medewerkers mogen verwachten van hun werkgever op de PC thema's.

De gemiddelde score op de overall PC vervulling is: 3,66 /5. Dit betekent 

dat HR/OR/MT/Leidinggevenden meer tevreden zijn over het uiteindelijk 

beleid.

De gemiddelde score op de subcategorieën zijn:

- Economische vervulling is: 3,53/5

- Sociaal-emotionele vervulling is: 4,09/5

- Ontwikkelingsgerichte vervulling is: 3,74/5



Verzuim*

Onderstaande percentages geven aan hoe het verzuim en de mobiliteit binnen de organisatie de afgelopen tijd  was en bieden regionale en landelijke 

benchmarkmogelijkheden

Kengetallen Verzuim

Het gemiddelde verzuimpercentage was …

• 8,30 % afgelopen jaar (2021): 

• 8,15 % afgelopen maand (juni 2022):

Het gemiddelde percentage was …

• 3,83 % uitstroom afgelopen maand (juni 2022):

• Bij alle 3 de instellingen zijn er medewerkers vertrokken naar een andere 

ZW-organisatie in de regio.

• Bij 2 instelling zijn medewerkers vertrokken naar een andere organisatie 

van de Werkgeverij.

• 4,00 % instroom afgelopen maand (juni 2022):

• 3,67 % doorstroom afgelopen maand (juni 2022):
Istock.com



Onderstaande gemiddelde scores tonen aan in hoeverre respondenten bij de directie/ leidinggevende/ of zelf organiserende teams

steun, kennis van of een positieve houding t.o.v. DI ervaaren, en in hoeverre zij vinden dat DI door hen wordt gefaciliteerd.

Kengetallen Duurzame inzetbaarheid

De directie … Gemiddelden

• Steunt de DI initiatieven: 3,61/5

• Heeft kennis van DI: 3,95/5

• Toont positieve houding over DI: 4,00/5

• Faciliteert DI: 3,92/5

De leidinggevenden/zelforganiserende teams ...

• Hebben kennis van DI: 3,20/5

• Tonen positieve houding over DI: 3,47/5

• Faciliteren DI: 3,27/5

Bron afbeelding: Bewegenwerkt.nl





Onderstaand zijn de verbanden tussen de gemiddelde scores op de Goed Werkgeverschap thema’s weergegeven. Werkfactoren met een sterretje tonen 

een significant verband. Lege cellen: geen significant verband. Een hogere getal is een sterker verband. Een positief getal: hogere score op de een gaat 

samen met een hogere score op de andere factor. Negatief getal: hogere score op de een gaat samen met een lagere score op de andere factor.

Opvallend is de dat naarmate medewerkers vaker een negatieve werk-thuis balans ervaren, de intentie om te blijven lager is en de wens om in een 

andere functie te gaan werken groter wordt. Het idee intern goed inzetbaar te zijn, verlaagt juist de vertrekintentie. Vervuld worden in je 

ontwikkelwensen en je interne en externe inzetbaarheid lijken een positief verband te hebben met interesse om in een andere organisatie te werken.

Welke werk- en persoonskenmerken beïnvloeden de GW-indicatoren?

Interne 

inzetbaarheid

Externe 

inzetbaarheid

Reflectief 

vermogen

Adaptief 

vermogen

Werk-thuis 

balans negatief

Ontwikkelings-

gerichte 

vervulling

Sociaal-

emotionele 

vervulling

Economische 

vervulling

Werken in 

andere 

organisatie in de 

regio

Resterende 

werkjaren bij huidige 

organisatie blijven

Resterende 

werkjaren in een 

andere functie

Resterende 

werkjaren in de 

ZW-sector blijven

Interne inzetbaarheid 1,00 0.16* 0.18* 0.46** 0.25** 0,34** 0.27** 0,26**

Externe inzetbaarheid
1,00 0.18* -0.21**

Reflectief vermogen
1,00 0,21** 0,18* 0,19**

Adaptief vermogen 1,00 0,20** 0.25**

Werk-thuis balans 

negatief
1,00 -0.23** -0.17* 0,19*

Ontwikkelings-

gerichte vervulling
1,00 0,54** 0,64** 0.16* 0.26** 0,23**

Sociaal-emotionele 

vervulling
1,00 0,45** 0.16*

Economische 

vervulling
1,00 0,23**

Werken in andere 

organisatie in de regio

1,00 0.41**

Resterende werkjaren 

bij huidige organisatie 

blijven

1,00 0.17* 0,22**

Resterende werkjaren  

in een andere functie

1,00

Resterende werkjaren 

in de ZW-sector 

blijven

1,00

*. p < 0.05 ; ** p < 0.01



Identificeren van 'voorspellers'

Externe inzetbaarheid
(#-P2)

Wens/intentie om in een andere 

functie te werken
(#-W7)

Wens/intentie om te blijven 

werken in:

• Organisatie (#-P2,-P5, +W5.1 )

• Functie (#-W7)

• Sector (#+W5.1, -W7)

Bereidheid om voor meerdere 

organisaties te werken 
(#+W5.1)

Interne inzetbaarheid
(+W2, +P5, #+W5.1)

Werkniveau (W)

1. Functie

2. parttime/fulltime

3. Dienstjaren

4. Tijdelijk/vast contract

5. PC subsets
1. Vervulling Ontwikkeleisen

2. Vervulling economische 

eisen

3. Vervulling sociaal-

emotionele eisen

6. Werk-privé balans 

(positief)

7. Werk-privé 

balans (negatief)

8. Werkprestatie
Wens om voor meerdere organisaties 

te werken
(geen sig. voorspellers)

Persoonsniveau (P)

1. Gender

2. Opleidingsniveau

3. Leeftijd

4. Thuiswonende kinderen 

(j/n)

5. Mantelzorgen (j/n)

6. Gezondheid

GW-indicatoren

• # = belangrijkste voorspeller

• Positieve (+) of negatieve (-) voorspeller

• P.. = significante voorspeller op persoonsniveau.

• W... = significante voorspeller op werkniveau

• Alle voorspellers zijn geïdentificeerd, in relatie tot de andere voorspellers.



Primaire en ondersteunende functies

Verschillen tussen medewerkers in het primaire en ondersteunende functies.

Door middel van statistische toetsing is bekeken of medewerkers in primaire en ondersteunende functies andere behoeften hebben m.b.t. goed werkgeverschap.

Ondersteunende functies

• Positiever over het idee om de 
resterende werkjaren …

• … bij huidige organisatie te 
blijven werken

• … in huidige functie te blijven 
werken

Primaire functies

• Positiever over hun …

• … interne inzetbaarheid

• … reflectieve vermogen

• … positieve uitwerking van werk 
op privéleven

Overeenkomsten

Op veel punten komen medewerkers in de primaire en ondersteunende functies overeen in hun behoeften m.b.t. goed werkgeverschap. Dit geldt voor 

hun perceptie van hun externe inzetbaarheid, zelfeffectiviteit, adaptief vermogen, negatieve werk-thuis balans, de mate waarin andere functies worden 

geambieerd, de wil om in de zorg- en welzijnssector te blijven werken, persoonlijk contract en de wil om bij andere organisaties te worden ingezet.



Vast en tijdelijk dienstverband

Verschillen tussen medewerkers met een vast en een tijdelijk dienstverband.

Door middel van toetsing is bekeken of medewerkers met een vast of een tijdelijk dienstverband significant andere behoeften hebben m.b.t. 

werkgeverschap

Vast dienstverband

• Positiever over …

• … hun zelfeffectiviteit

• … de mate waarin hun werkgever 
voldaan heeft aan haar 
verplichtingen m.b.t. sociaal-
emotionele werkfactoren

Tijdelijk dienstverband

• Positiever over hun …

• … interne inzetbaarheid

Overeenkomsten

Op veel punten komen medewerkers met een vast en medewerkers met een tijdelijk dienstverband overeen in hun behoeften m.b.t. goed werkgeverschap. Dit geldt voor hun 

perceptie van hun externe inzetbaarheid, reflectief vermogen, adaptief vermogen, negatieve werk-thuis balans, positieve werk-thuis balans, de mate waarin andere functies 

worden geambieerd, hun vertrekintentie, economische en ontwikkelingsgerichte vervulling en de wil om bij andere organisaties te worden ingezet.



Belangrijkste conclusies

Er lijken geen grote verschillen te zijn in de hr-instrumenten die de deelnemende instellingen inzetten om de duurzame inzetbaarheid van hun 

medewerkers te bevorderen.

Respondenten zijn relatief hoogopgeleid (bijna 90% is hbo of universitair opgeleid) en de gemiddelde leeftijd onder medewerkers is relatief hoog (45 

jaar). De lager opgeleide medewerkers en jonge medewerkers zijn in dit onderzoek niet voldoende vertegenwoordigd om over hen uitspraken te doen. 

De resultaten onderschrijven de doelstelling van de Werkgeverij:

• Respondenten zijn erg gericht op (professionele) ontwikkeling en zien dit aspect zelfs als een belangrijke indicator voor Goed Werkgeverschap.

• Medewerkers zijn over het algemeen tevreden over alle GW-indicatoren en instellingen scoren zichzelf hoog op duurzame inzetbaarheid 

indicatoren. De lager scorende GW-indicatoren betreffen aspecten m.b.t. hun salaris en het feit dat medewerkers zichzelf niet graag in dezelfde 

functie zien in hun resterende werkjaren.

• Opvallend is dat naarmate medewerkers vaker een negatieve werk-thuis balans ervaren, de intentie om in hun huidige organisatie te blijven 

lager is.

• Het idee intern goed inzetbaar te zijn, verlaagt daarentegen juist de wens om elders te gaan werken in de regio. 

• Daarnaast tonen de resultaten dat voornamelijk de mogelijkheden tot (professionele) ontwikkeling een verband heeft met verhoogde interesse 

in meer flexibiliteit in het werk (bijv. in termen van ingezet worden bij een andere organisaties). Dit biedt mogelijkheden voor regionale 

samenwerking.

Er is aan verschillende stakeholders op organisatieniveau (o.a. MT, OR en HR) gevraagd om een inschatting te maken over in hoeverre hun organisaties 

voldoet aan de verwachtingen die medewerkers aan hun werkgever hebben over allerlei werkgerelateerde factoren (o.a. Salaris, leermogelijkheden, 

veilig werkklimaat). Er zijn veel significante negatieve verschillen geconstateerd tussen hun inschatting en de ideeën die medewerkers daadwerkelijk 

hebben. Hetgeen nog eens het belang van onderlinge overleg onderstreept. 
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