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Voorwoord 

Het schrijven van mijn scriptie vond ik een heel leerzaam, maar soms ook moeizaam proces. 

Ik vond het ontzettend leuk om zelf data te verzamelen en te kunnen rondkijken bij twee 

organisaties, namelijk de Wetenschapswinkel en De Vogellanden. Hierdoor heb ik een kijkje 

kunnen nemen in de praktijk, iets wat tijdens mijn bachelor nog niet aan bod was gekomen. Ik 

heb door de vele feedback van Roel Bakker beter wetenschappelijk leren schrijven en meer 

kritisch leren kijken naar theorie en statistiek. Zijn mooie verhalen en ervaringen met grote 

reizen hebben me geïnspireerd om ook snel weer op reis te gaan. Danielle Jansen heeft ervoor 

gezorgd dat een ‘sociologisch sausje’ niet ontbrak. Dankzij Roel Popping kloppen mijn 

statistische analyses en heb ik geleerd dat je statistiek ook goed kunt ondersteunen met een 

logisch en sterk verhaal.  

  Ik ben Roel Bakker en Danielle erg dankbaar voor hun begeleiding tijdens het 

schrijven van mijn scriptie. De periode waarin ik mijn scriptie schreef was niet altijd even 

makkelijk. Opeens moest ik de steun van mijn vader missen, die vaak mijn stukken las en van 

feedback voorzag. Daarna werd mijn moeder ernstig ziek, maar bleef me steunen, met alle 

daar bijbehorende verantwoordelijkheden en onzekerheden. Een emotionele achtbaan waarbij 

ik een constante druk ervoer om af te studeren, bovenop andere bijbaantjes en activiteiten, en 

ik het ene moment leuker vond om te studeren dan het andere moment. Tijdens alle emoties 

proberen me te concentreren en ervoor ruimte en tijd vrij te maken (vaak ook ‘gewoon’ in 

mijn hoofd) vond ik soms erg moeilijk. Maar Roel en Danielle zochten met mij een goede 

balans en inspireerden met positieve en eerlijke opmerkingen. Jolanda zorgde ervoor dat ik 

het gevoel had altijd welkom te zijn bij de Wetenschapswinkel en betrokken te blijven. Tessa 

Veenstra heeft me door onze gesprekken ook erg veel geholpen. Ten slotte ben ik mijn vriend 

Brian, mijn moeder en vriendinnen ook erg dankbaar voor hun steun. 

  Ik ben dus ontzettend opgelucht, en ook trots met het eindresultaat. Het voelt voor mij 

alsof ik de afgelopen periode kan afsluiten. Ik ben trots dat ik ondanks alles heb doorgezet en 

steeds ben blijven doorwerken aan mijn scriptie. Ik heb niet voor de, voor mij, makkelijke 

weg gekozen en heb kwalitatief (wat voor mij nieuw was) met kwantitatief onderzoek 

gecombineerd. Hopelijk wordt de Groninger Werkbeleving Screeningslijst verder ontwikkeld 

en straks door vele organisaties gebruikt. Tot slot een stukje uit een liedje wat mijn vader en 

ik beide graag luisterden en een motto van mij is geworden.  

Step by step, day by day, mile by mile, 

go your own way. – Whitney Houston  
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Samenvatting 
Inleiding 

Bij een hoge werkdruk is de balans tussen de belasting in de werkomgeving en de 

belastbaarheid van de werknemer verstoord. Behalve dat een hoge werkdruk psychosociale 

arbeidsproblematiek en werkverzuim kunnen veroorzaken, leiden ze ook tot hoge 

maatschappelijke kosten. De werkdruk in Nederland neemt steeds toe. Hierdoor groeit ook de 

aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting en werkbeleving in de arbeids- en 

gezondheidspsychologie, evenals voor de manieren om deze factoren te meten. De Groninger 

Werkbelevings Screeningslijst (GWS) is een relatief nieuw meetinstrument om werkbeleving 

mee in kaart te brengen. Het is een korte vragenlijst, bestaande uit tien vragen die de 

verschillende deelaspecten van werkbeleving meten. Het doel van deze masterscriptie is, in 

navolging op het afstudeeronderzoek van S. Heinen, het verder beoordelen en verbeteren van 

de kwaliteit van de GWS. Dit wordt op drie manieren gedaan, namelijk door het beoordelen 

van de concurrente en predictieve validiteit en de volledigheid van de GWS.  

 

Methoden 

Er zijn gegevens verzameld bij verpleegkundigen van de revalidatiekliniek De Vogellanden in 

Zwolle, tijdens twee meetmomenten. In mei/juni 2013 zijn kwantitatieve gegevens verzameld  

met de GWS en een gouden standaard op het terrein van het meten van werkbeleving, de 

Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA). In mei/juni 2014 zijn 

kwantitatieve gegevens (GWS) en kwalitatieve gegevens uit interviews verkregen. De 

concurrente validiteit van de GWS is kwantitatief bepaald door Pearson correlaties te 

berekenen met de VBBA, op item- en subschaalniveau. Voor de predictieve validiteit is een 

koppeling gemaakt door tijdens de interviews te vragen wat respondenten hebben geantwoord 

hebben op vraag 10 van de GWL (verwachting omtrent verzuim) en wat ze in mei/juni 2014 

geantwoord hebben op vraag 9 van de GWS (daadwerkelijk verzuim). De volledigheid van de 

GWS is kwalitatief getoetst, met behulp van de data verkregen uit de interviews, door middel 

van checklisten en open vragen.  

 

Conclusie 

De items van de GWS vertonen een matige samenhang met vergelijkbare items en subschalen 

binnen de VBBA. Er is kwalitatieve ondersteuning voor de bewering dat de GWS over een 

voorspellende waarde kan beschikken. Uit het onderzoek naar de volledigheid blijkt dat 
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vooral coping een factor is die een belangrijke invloed heeft op werkbeleving en nog 

ontbreekt in de GWS.  
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1. Inleiding 

Uit een enquête van Abvakabo FNV bondgenoten (2014) onder 503 verpleegkundigen 

werkzaam in ziekenhuizen en UMC’s blijkt dat de werkdruk fors toeneemt. Uit het onderzoek 

bleek dat 89% van de verpleegkundigen aangaf dat de werkdruk de afgelopen vijf jaar is 

toegenomen. Verder bleek dat slechts 57% procent van hun werktijd aan zorgtaken besteed 

kan worden (Abvakabo FNV, 2014). 

  Ook in het algemeen moeten werknemers steeds sneller werken en meer werk doen. In 

2014 hadden werknemers in het algemeen gemiddeld 34 uur per werkweek het gevoel dat ze 

erg snel moesten werken (CBS, 2014). Niet alleen is men harder gaan werken door de jaren 

heen, het soort werk is ook veranderd. De agrarische en industriële sector zijn de laatste jaren 

gekrompen. Daarentegen is de dienstensector sterk gegroeid, van 36% naar 73% (Schaufeli & 

Bakker, 2013). Vooral in de gezondheids- en welzijnszorg en in het onderwijs is de 

emotionele belasting groter, door de toegenomen lichamelijke en psychische problematiek 

van de klant (Schaufeli & Bakker, 2013).  

  Door een hoog werktempo, fysieke belasting en emotionele belasting kan werkdruk 

ontstaan. Men spreekt van werkdruk als de balans tussen de belasting in de werkomgeving en 

de belastbaarheid van de werknemer verstoord is (Le Roy, 2003). Werkdruk treedt 

bijvoorbeeld op als het werk niet binnen de gestelde tijd kan worden afgerond, niet aan de 

gestelde eisen voldoet of als het werk niet goed uitgevoerd kan worden door omstandigheden 

op het werk of door de persoonlijke situatie (Le Roy, 2003). Een te hoge werkdruk kan op 

termijn op individueel niveau leiden tot psychische problemen, zoals vermoeidheid en 

depressiviteit, of tot lichamelijke problemen, zoals slaapstoornissen en hoofdpijn. Op 

organisatieniveau kan het leiden tot absenteïsme (voortdurende of steeds voorkomende 

afwezigheid), verloop van werknemers, fouten, gespannen sfeer en niet goed samenwerkende 

teams. Langdurige werkdruk is een belangrijke risicofactor voor ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid (Le Roy, 2003). 

  Ondanks de invoering van de Wet verbetering poortwachter (2002) en de Wet werk en 

inkomen naar vermogen (2006) (WIA), de opvolger van de Wet op de 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), is het aantal arbeidsongeschikten nog steeds 

hoog. In 2012 was het aantal arbeidsongeschikten 819600, 7.1% van de beroepsbevolking 

(CBS, 2012). Het aantal mensen uit de beroepsbevolking (15 tot en met 64 jaar, ruim 11.5 

miljoen mensen) met burn-out klachten is gestegen van 12.4% in 2008 naar 13.1% in 2012 

(ruim 1.5 miljoen mensen) (CBS, 2012). Sinds 2009 wordt gemiddeld 40% van de 



© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, C.J.E. Brouwer, februari 2015 	  9	  

arbeidsongeschikten afgekeurd vanwege psychische klachten (Schaufeli & Bakker, 2013).  

  Behalve dat een hoge werkdruk, psychosociale arbeidsproblematiek en werkverzuim 

geestelijke, lichamelijk en praktische problemen met zich meebrengen, leiden ze ook tot hoge 

maatschappelijke kosten. De totale maatschappelijke kosten voor ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid werden in 2011 geschat op 12 miljard euro, waarvan ongeveer 4 

miljard voor psychische aandoeningen (Schaufeli & Bakker, 2013). De kosten kunnen bestaan 

uit bijvoorbeeld ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, medische consumptie, 

personeelsverloop, productieverlies, vervangingskosten in de vorm van uitzendkrachten en 

kosten van extra training en (bij)scholing (Schaufeli & Bakker, 2013). 

  Een gevolg van het feit dat de werkdruk in Nederland is toegenomen, is een 

toenemende aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting en werkbeleving in de arbeid 

binnen de gezondheidspsychologie en de manieren om deze factoren te meten. Het 

ontwikkelen van een kwalitatief goede vragenlijst om werkbeleving mee in kaart te brengen is 

om meerdere redenen van groot belang. Om eventuele werkdruk onder controle te krijgen 

moeten organisaties eerst een duidelijk beeld kunnen vormen van de factoren binnen een 

organisatie die werkdruk veroorzaken. De werkgever is immers primair verantwoordelijk voor 

goede arbeidsomstandigheden. Ook de jaarlijks verplicht af te nemen risico-inventarisatie en -

evaluatie (RI&E) draagt daaraan bij (De Rijksoverheid, 2014). Wanneer werkbeleving goed in 

kaart wordt gebracht kan tijdig actie worden ondernomen bij een score onder een vastgesteld 

minimum en kan daarmee vaak ziekteverzuim en andere negatieve gevolgen, zoals 

gezondheidsklachten worden voorkomen. Op die manier dient een dergelijk instrument ook 

een maatschappelijk belang. Dat geldt ook voor de Groninger Werkbeleving Screeningslijst 

(GWS), die het onderwerp is van deze scriptie. 

   

De GWS is een nieuw meetinstrument om werkbeleving mee in kaart te brengen (zie bijlage 

I). Het is een korte vragenlijst, bestaande uit tien vragen die de verschillende deelaspecten van 

werkbeleving meten. Voorheen werd de GWS de Groninger Werkbelevings Lijst genoemd 

(GWL), maar omdat het instrument geschikt lijkt als screeningsinstrument is haar naam 

gewijzigd in de Groninger Werkbelevings Screeningslijst (GWS). In een eerder onderzoek, 

onder niet verzuimende, gezonde respondenten, is vastgesteld dat de GWS een valide en 

betrouwbaar meetinstrument is (Heinen, 2011). Op dit onderzoek wordt met het onderhavige 

onderzoek voortgebouwd, waarbij de GWS nu voor het eerst gebruikt wordt bij respondenten 

die naar verwachting een hoge werkdruk ervaren en meer verzuimen. Dit is van belang, omdat 

binnen deze steekproef beter kan worden beoordeeld of de GWS hogere niveaus van 
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werkdruk detecteert. 

  Revalidatiekliniek De Vogellanden kwam in begin 2013 bij de Wetenschapswinkel 

Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG met de vraag de werkbeleving onder 

verpleegkundigen bij de afdeling volwassenen in kaart te brengen. Signalen vanuit de afdeling 

deden vermoeden dat de werkdruk onder de werknemers hoog was. De afdeling volwassenen 

bestaat uit drie subafdelingen, namelijk afdeling Wielewaal (CVA en dwarslaesie), afdeling 

Ibis (CVA en hersencontusie) en Grutto (trauma en prothesiologie). De vraag van De 

Vogellanden is onderzocht tijdens mijn stage (november 2012-juli 2013). Er zit een periode 

van één jaar tussen de eerste meting (mei/juni 2013) en tweede meting (mei/juni 2014) van de 

werkbeleving die op deze afdelingen met de GWS heeft plaatsgevonden. Dit biedt een goede 

mogelijkheid om de predictieve validiteit van het instrument in kaart te brengen, zodat de 

GWS verder beoordeeld kan worden en er steeds meer gegevens over de psychometrische 

eigenschappen ervan beschikbaar komen.  

  Het onderzoek voor deze masterscriptie richt zich dan ook op het verder beoordelen 

van de kwaliteit van de GWS en op het verder verbeteren van de GWS. Dit wordt op drie 

manieren gedaan. Ten eerste wordt de GWS vergeleken met een ander veel gebruikt valide 

instrument dat werkbeleving meet, de vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid 

(VBBA) om de concurrente validiteit te bepalen, maar nu bij een steekproef van werkenden 

waarvan wordt verwacht dat die een hoge werkdruk ervaren. Ten tweede wordt de predictieve 

validiteit van de GWS beoordeeld. Bij predictieve validiteit gaat het om het voorspellen van 

een bepaalde grootheid (criterium), in dit geval ziekteverzuim. Indien een vragenlijst een 

voorspellende waarde heeft, kan op basis van de scores op de vragenlijst een inschatting 

worden gemaakt van dit criterium in het heden, in het verleden en (zoals in het onderhavige 

onderzoek) in de toekomst (Drenth & Sijtsma, 2006). Indien de GWS zou kunnen dienen als 

een voorspeller van toekomstig ziekteverzuim, dan is aan een belangrijke voorwaarde voldaan 

om als screeningsinstrument te kunnen worden gebruikt. Ten derde wordt de volledigheid van 

de GWS bepaald. Met de volledigheid wordt bedoeld of de GWS een volledig beeld schetst 

van de werkbeleving van de werknemers. De kracht van de GWS is namelijk dat het een korte 

vragenlijst is, maar het moet wel de meest belangrijke aspecten van werkbeleving in kaart 

brengen. In de GWS komen vragen aan bod over lichamelijke en emotionele belasting, 

werkdruk, werksfeer, contacten met collega’s en leidinggevenden, zinvol werk, plezier aan 

het werk beleven en verzuim. Per onderwerp wordt hierover in de GWS één vraag gesteld; de 

onderwerpen worden niet verder uitgesplitst. Dit wordt wel in de VBBA gedaan, zoals ten 

aanzien van verschillende types lichamelijke belasting, bijvoorbeeld tillen en sjouwen, 
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inspannend werk, vereiste lichaamskracht. Een ander voorbeeld is het onderwerp relatie met 

leidinggevenden, dat in de VBBA onder andere wordt uitgesplitst in vragen om hulp, 

waardering voelen, agressie en conflicten hebben. Onderwerpen die niet in de GWS aan bod 

komen en wel in de VBBA zijn opgenomen betreffen werktempo en werkhoeveelheid, 

afwisseling in het werk, leermogelijkheden, zelfstandigheid in het werk, inspraak, 

toekomstzekerheid, betrokkenheid bij de organisatie, herstelbehoefte en piekeren. In dit 

onderzoek wordt de volledigheid op twee manieren onderzocht. Er wordt specifiek gekeken of 

de vragen in de GWS over lichamelijke en emotionele belasting verder moeten worden 

uitgesplitst, zoals in de VBBA wel wordt gedaan. Er is enkel voor deze twee factoren 

gekozen, omdat de GWS wel een korte vragenlijst moet blijven. Verder blijkt uit literatuur dat 

het zelfregulerend vermogen van de werknemer, ook wel coping genoemd, ook van invloed is 

op werkbeleving (Edwards, Caplan & van Harrison, 1998; Karasek & Theorell, 1990; de 

Jonge & Schaufeli, 1998; Hackman & Oldham, 1980; (Parikh, Taukari & Bhattacharya, 

2004). Daarom wordt verwacht dat uit het onderzoek naar voren zal komen dat deze factor 

een toevoeging kan zijn voor de GWS. 

Het onderzoek is wetenschappelijk relevant. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar 

werkbeleving, waardoor ook het aantal meetinstrumenten toeneemt. Andere vragenlijsten  

zoals de VBBA, nationale enquête arbeidsomstandigheden, job-demands-resources monitor, 

quick scan werkdruk 3.0, spanningsmeter, NIPG Onderzoeks vragenlijst arbeidsinhoud-

welzijn bij arbeid zijn allemaal erg lang (38 tot 201 items) en daardoor minder handzaam dan 

de GWS (van Veldhoven, Meijman, Broersen & Fortuin, 2002; Koppes, de Vroome, Mars, 

Janssen, van Zwieten & van den Bossche, 2012; Bakker & Demerouti, 2007; Warning, 2002; 

Evers, Frese & Cooper, 2000; Sanderman, Hosman & Mulder, 1995). De GWS is 

betrouwbaar en valide, maar de predictieve validiteit en volledigheid zijn niet eerder 

vastgesteld. Er bestaat bovendien nog geen vragenlijst die werkbeleving in kaart brengt en 

tevens als screeningsinstrument kan dienen. Het ontwikkelen van een handzaam 

meetinstrument om werkbeleving in kaart te brengen en wellicht ziekteverzuim te voorspellen 

heeft behalve wetenschappelijke ook maatschappelijke relevantie, omdat het een bijdrage kan 

leveren aan het verbeteren van de gezondheid van werkenden en daarmee de 

maatschappelijke kosten door arbeidsongeschiktheid kan beperken. Het onderhavige 

onderzoek beschikt tevens over sociologische relevantie. De Jager en Mok (2009) geven bij 

hun beschrijving van de grondbeginselen van de sociologie aan dat er sociologische aspecten 

zitten aan alles wat mensen met (of tegen) elkaar ondernemen. ‘Wat op het eerste gezicht 
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alleen maar een bijvoorbeeld medisch, juridisch, psychologisch of opvoedkundig verschijnsel 

of probleem lijkt, is óók toegankelijk voor een sociologische analyse, omdat mensen daar 

samen en in bepaalde verhoudingen tot elkaar bezig zijn en aldus – bedoeld of onbedoeld – 

iets voortbrengen.’ Deze constatering geldt wellicht in nog sterkere mate voor een 

verschijnsel als werkbeleving. Kenmerkend voor iedere werksituatie is dat mensen daar 

samen met elkaar bezig zijn iets heel concreets voort te brengen, namelijk een bepaald 

arbeidsproduct, of dit nou een tastbaar in ‘een schap of toonzaal te leggen of zetten’ product is 

of een dienst. In een werksituatie geldt daarnaast expliciet dat mensen in bepaalde 

verhoudingen tot elkaar bezig zijn. Sterker nog, deze verhoudingen zijn zelfs vaak 

nauwkeurig beschreven, zodat iedereen weet welke taken en verantwoordelijkheden binnen 

zijn of haar functie worden verwacht. Tevens zijn deze verhoudingen vaak van hiërarchische 

aard en van die hiërarchie zijn de meeste werkenden zich doorgaans goed bewust. En zelfs al 

run je een eenmanszaak dan nog verhoud je je tot de markt waarvoor je werkt, tot je 

concurrenten en tot je afnemers. Kortom, werk en de beleving daarvan zijn sociologisch zeer 

relevant. 

Het doel van mijn masterscriptie is het verder beoordelen van de GWS. Dit wordt gedaan aan 

de hand van drie onderzoeksvragen. De probleemstelling luidt: 

 

Is de Groninger Werkbeleving Screeningslijst een volledig meetinstrument en beschikt het 

over concurrente en predictieve validiteit? 

 

De onderzoeksvragen luiden: 

1. Wat is de concurrente validiteit van de GWS? 

2. Beschikt de GWS over predictieve validiteit? 

3. Is de GWS een volledig meetinstrument? 

  a. Moeten de vragen over lichamelijke en emotionele belasting worden uitgesplitst? 

b. Is coping een factor die zou moeten worden toegevoegd aan de GWS?’ 

 

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk, 2, volgt het theoretisch kader. Hierin wordt door middel van 

literatuuronderzoek ingegaan op het begrip werkbeleving, er wordt een overzicht gegeven van 

theorieën over werkbeleving. Verder wordt een kort overzicht gegeven van theorieën over 

werkbeleving binnen de sector zorg, specifiek binnen de verpleging. Daarnaast wordt 
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ingegaan op het meten van werkbeleving en de meest gebruikte vragenlijsten. Hierbij wordt 

de GWS in een theoretisch kader geplaatst. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe de validiteit, 

volledigheid en predictieve validiteit van de GWS zijn bepaald. Daaropvolgend worden in 

hoofdstuk 4 de resultaten hiervan besproken. Hoofdstuk 5 bestaat uit de conclusies, discussie 

en aanbevelingen.   
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2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk komt eerst aan bod wat werkbeleving is en wordt een kort overzicht gegeven 

van theorieën over werkbeleving. Dit wordt gedaan om de praktische toepassing van de GWS 

in een theoretisch kader te plaatsen. Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van 

theorieën over werkbeleving binnen de sector zorg, specifiek binnen de verpleging. 

  Daarna wordt een overzicht gegeven van de meest gebruikte vragenlijsten op het 

gebied van werkbeleving om de GWS in een breder kader te plaatsen. Hierdoor wordt ook 

duidelijk waarom onderzoeksvraag 3 over de volledigheid van de GWS is opgesteld. De 

kracht van de GWS is namelijk dat het een korte vragenlijst is, maar het moet wel een 

volledig beeld van werkbeleving schetsen, zoals andere veelgebruikte vragenlijsten. De GWS 

kan met tien items nooit alle determinanten van werkbeleving bevatten, maar dient wel zo 

volledig te zijn dat het de belangrijkste determinanten bevat. De gevonden literatuur wordt 

samen met de resultaten ook gebruikt bij het beantwoorden van onderzoeksvraag 3, over de 

volledigheid van de GWS. Aan het einde van dit hoofdstuk worden de hypothesen genoemd. 

 

2.1 Theorieën over werkbeleving 
Werkbeleving wordt omschreven als de manier waarop de werknemer zijn of haar werk 

beleeft (Van Veldhoven, 1996). Onder werkbeleving, ook wel werktevredenheid of 

arbeidsmotivatie, valt bijvoorbeeld plezier hebben in werk, het werk fysiek en emotioneel 

aankunnen, goed contact met collega’s en leidinggevenden hebben en de aanwezigheid van 

opleidingsmogelijkheden (Le Roy, 2003). 

  Werkbeleving bestaat uit veel aspecten en wordt door verschillende factoren 

beïnvloed. De theorieën over werkbeleving kunnen gaan over werkbeleving als totaal concept 

of zich meer specifiek richten op een aspect ervan. Er komen vier modellen over 

werkbeleving als totaalconcept aan bod, namelijk het person-environment fit model (Kahn, 

Wolfe, Quinn, Snoek & Rosenthal, 1964; Edwards, Caplan & Van Harrison, 1998), het 

Vitaminemodel (de Jonge & Schaufeli, 1998), het job characteristics model (Hackman & 

Oldham, 1980) en het demand-control(-support) model (Karasek & Theorell, 1990; Johnson, 

Hall & Theorell, 1989). Figuren van deze modellen zijn te vinden in bijlage V.   

 

2.1.1 Person-environment fit model 

Het person-environment fit model van Kahn et al. uit 1964 stelt dat werkbeleving niet 

afzonderlijk door de persoon of door de omgeving wordt veroorzaakt, maar door de ‘fit’ 

hiertussen. Bij werkbeleving gaat het om de fit tussen persoonlijke behoeften (zoals de wens 
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om zich verder te ontwikkelen) en hulpbronnen in de (werk)omgeving (zoals 

scholingsbudget). Ook kan het gaan om de fit tussen de persoonlijke mogelijkheden (niet snel 

kunnen werken) en de eisen vanuit de (werk)omgeving (vereiste productienorm). Indien er 

sprake is van een misfit tussen de persoon en omgeving ontstaat werkdruk (Edwards, Caplan 

& van Harrison, 1998). 

  Er kan sprake zijn van objectieve (de feitelijke toestand) en subjectieve ‘misfit’ (hoe 

de werknemer er zelf naar kijkt). Verder onderscheidt het model een negatieve misfit (te 

weinig persoonlijke mogelijkheden in relatie tot de gestelde eisen) en een positieve misfit 

(teveel persoonlijke mogelijkheden in relatie tot de gestelde eisen). Beiden kunnen tot 

werkdruk leiden. Het waarnemen en hanteren van werkdruk, ook wel coping genoemd, kan de 

‘misfit’ verminderen (Edwards, Caplan & van Harrison, 1998). 

 
2.1.2 Vitaminemodel 

Het Vitaminemodel (de Jonge & Schaufeli, 1998) gaat over de invloed van werkkenmerken 

op de werkbeleving. Volgens het Vitaminemodel van Warr (1987) is de invloed van 

omgevingskenmerken, de werkkenmerken in dit model, op de mentale gezondheid te 

vergelijken met de invloed van vitaminen op het menselijk lichaam. Warr stelt dat je, net 

zoals je je dagelijkse dosis vitamines nodig hebt, je ook een dagelijkse dosis zogenoemde 

‘arbeidsvitaminen’ nodig hebt. Net als bij vitaminen heeft de toename van de mate waarin 

bepaalde werkkenmerken aanwezig zijn eerst een positieve invloed op de werknemer (deel A 

in figuur 3, te vinden in bijlage V), vervolgens levert het geen extra rendement op (deel B) en 

daarna neemt het effect af of blijft het constant (deel C). Hoge ‘doseringen’ van 

werkkenmerken, zoals teveel autonomie, resulteren in twee soorten effecten. Ten eerste kan 

het constant effect (CE) optreden, hierbij hebben de werkkenmerken geen extra invloed op de 

werknemer. Ten tweede kan het additional decrement (AD) effect optreden, hierbij hebben de 

arbeidskenmerken een negatieve invloed op de geestelijke gezondheid  (de Jonge & Schaufeli, 

1998).  

  Werkkenmerken die bij CE ingedeeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld salaris, 

veiligheid en betekenisvolheid. Aanwezigheid van deze kenmerken zal nooit een negatieve 

invloed hebben op de geestelijke gezondheid, maar kan wel tot verzadiging leiden. 

Werkkenmerken behorend bij AD zijn bijvoorbeeld autonomie, werkdruk, sociale 

ondersteuning, afwisseling in het werk en feedback. Teveel autonomie kan leiden tot een 

gebrek aan structuur en een te grote mate van verantwoordelijkheid (de Jonge & Schaufeli, 

1998). 
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2.1.3 Job characteristics model 

Het job characteristics model (Hackman & Oldham, 1980) stelt dat vijf objectieve 

taakkenmerken van het te verrichten werk van invloed zijn op drie subjectieve ervaringen van 

de werknemer omtrent dit werk. De objectieve taakkenmerken zijn variatie in vaardigheden, 

taakzinvolheid, taakidentiteit, autonomie en feedback. Met variatie in vaardigheden wordt 

bedoeld in hoeverre verschillende soorten en niveaus van vaardigheden nodig zijn. Onder 

taakzinvolheid wordt verstaan in hoeverre de taak die volbracht is door collega’s en/of 

leidinggevenden als zinvol wordt beoordeeld. Met taakidentiteit wordt de mate bedoeld 

waarin zichtbaar is dat een taak volbracht is. Hierbij gaat het om de betrokkenheid bij het 

proces van het volbrengen van een taak. Autonomie verwijst naar de mate waarin de 

werknemer zelf kan beslissen hoe taken uitgevoerd worden. Feedback is de mate waarin er 

door verantwoordelijken op het werk direct en duidelijke informatie aan werknemers wordt 

gegeven over de effectiviteit van hun prestaties (Hackman & Oldham, 1980).   

   De subjectieve ervaringen zijn ervaren zinvolheid van het werk op zich, de ervaren 

verantwoordelijkheid voor het resultaat van het werk en de kennis van het behaalde resultaat 

van het werk. De drie subjectieve ervaringen zijn weer van invloed op werkbeleving. Als de 

subjectieve ervaringen positief zijn, is de werkbeleving tevens beter (Hackman & Oldham, 

1980).  

 

2.1.4 Demand-control-(support) model 

In het demand-control model van Karasek (1979) worden twee factoren onderscheiden die de 

werkbeleving van werknemers verklaren, namelijk psychologische taakeisen (stressoren, 

zoals tijdsdruk) en sturingsmogelijkheden (ook wel het zelfregulerende vermogen van de 

werknemer), die de aanwezige stressoren kunnen beïnvloeden, zodat ze geen negatieve 

werkbeleving veroorzaken (Karasek & Theorell, 1990). 

  In het model staan twee processen centraal. Het eerste proces, diagonaal A (figuur 5 in 

bijlage V) geeft aan dat stressreacties, zoals psychische vermoeidheid, voornamelijk worden 

veroorzaakt door de combinatie van hoge taakeisen en weinig regelmogelijkheden. Dit gevolg 

is te zien in kwadrant 1. Kwadrant 3 geeft het tegenovergestelde aan, namelijk lage taakeisen 

en veel regelmogelijkheden. Het tweede proces, diagonaal B geeft aan dat arbeidsmotivatie en 

leergedrag zich eerder voordoen als de taakeisen en regelmogelijkheden beide hoog zijn 

(kwadrant 2). Kwadrant 4 geeft het tegenovergestelde weer, waarbij de taakeisen en 

regelmogelijkheden beide laag zijn (Karasek & Theorell, 1990). 

  In de jaren tachtig is het model uitgebreid met een derde dimensie, namelijk sociale 
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ondersteuning in het werk. In dit model, het demand-control-support model (Johnson, Hall & 

Theorell, 1989) (figuur 6, bijlage V) gaat het om de interactie tussen taakeisen, 

regelmogelijkheden en sociale steun. Met sociale steun wordt bijvoorbeeld een goede relatie 

met collega’s en leidinggevenden en het krijgen van hulp en aandacht bedoeld. Hierbij zijn 

acht combinaties mogelijk, weergegeven in figuur 6. De meeste spanning treedt op bij een 

combinatie van hoge taakeisen, weinig regelmogelijkheden en weinig sociale steun. De 

werknemer heeft dan last van veel stress en zit in een geïsoleerde werkomgeving (Johnson, 

Hall & Theorell, 1989). 

Wat bovengenoemde vier theorieën als overeenkomst hebben is dat niet alleen factoren die 

van invloed zijn op werkdruk, zoals productie-eisen (Edwards, Caplan & van Harrison, 1998) 

en tijdsdruk (Karasek & Theorell, 1990) van belang zijn bij het ervaren van een positieve 

werkbeleving. Ook hoe de werknemer de werkdruk subjectief ervaart en er mee omgaat, is 

van groot belang. Het person-environment fit model noemt de fit tussen de persoon en 

omgeving, zoals een fit tussen persoonlijke mogelijkheden en de eisen gesteld vanuit de 

werkomgeving. Het waarnemen en hanteren van werkdruk, de coping, heeft een positieve 

invloed op de fit (Edwards, Caplan & van Harrison, 1998). In het vitamine model wordt 

genoemd dat het additional decrement (AD) effect, de geestelijke gezondheid, optreedt bij een 

verzadiging van de ‘arbeidsvitaminen’ (de Jonge & Schaufeli, 1998). Bij dit AD effect hebben 

de arbeidskenmerken een negatieve invloed op de geestelijke gezondheid. Werknemers 

moeten zelf een manier zien te vinden om uit deze negatieve spiraal te komen. Wat hierbij 

helpt is bijvoorbeeld autonomie, sociale ondersteuning en feedback (de Jonge & Schaufeli, 

1998). Het job characteristics model (Hackman & Oldham, 1980) stelt dat vijf objectieve 

taakkenmerken van het te verrichten werk van invloed zijn op drie subjectieve ervaringen van 

de werknemer omtrent dit werk. De drie subjectieve ervaringen zijn weer van invloed op 

werkbeleving. Als de subjectieve ervaringen positief zijn, is de werkbeleving tevens beter 

(Hackman & Oldham, 1980). In het demand-control-(support) model wordt nadruk gelegd op 

het zelfregulerende vermogen van de werknemer, namelijk de sturingsmogelijkheden, 

regelmogelijkheden en sociale steun, waarmee de werkbeleving positief beïnvloed kan 

worden (Karasek & Theorell, 1990). Verwacht wordt dus dat uit de interviews zal blijken dat 

niet alleen de nu bekende factoren genoemd in de GWS van belang zijn op de werkbeleving 

van de respondenten, maar dat ook meer subjectieve factoren, zoals de ervaren stress en 

coping van belang zijn. Om een positieve werkbeleving te stimuleren is het zelfregulerende 

vermogen van de werknemer dus ook van groot belang. Ook om deze reden is 
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onderzoekvraag 3 opgesteld over de volledigheid van de GWS. De hierbij behorende 

hypothesen worden na paragraaf 2.3 genoemd. 

 

2.2 Theorieën over werkbeleving onder verpleegkundigen 

In theorieën over werkbeleving onder verpleegkundigen krijgt het hiervoor genoemde 

zelfregulerende vermogen van werknemers meer vorm. In veel van deze theorieën wordt 

namelijk specifiek de invloed van coping, onder verpleegkundigen, op werkbeleving 

genoemd. 

  Het werk van verpleegkundigen verandert; er wordt steeds meer kennis verwacht van 

verpleegkundigen en tevens moeten ze over meer vaardigheden beschikken. Ze krijgen steeds 

meer taken die eerst bij het medisch personeel hoorden, bijvoorbeeld bij arts-assistenten (Lu, 

While & Barriball, 2005). Dit zorgt voor meer en nieuwe werkstressoren (McGrat, Reid & 

Boore, 2003). De meest voorkomende stressoren in het werk van verpleegkundigen zijn te 

weinig autonomie, te weinig tijd om taken uit te voeren (tijdsdruk), beperkte toegang tot 

diensten en voorzieningen (McGrat, Reid & Boore, 2003), te veel taken, emotioneel contact 

met patiënten en dag en nacht diensten. Verpleegkundigen die vaak wisselen van soort dienst 

(dag en nacht) ervaren de meeste werkstress (Parikh, Taukari & Bhattacharya, 2004). Deze 

stressoren leiden vooral tot emotionele belasting, burn-out en emotionele uitputting (Parikh, 

Taukari & Bhattacharya, 2004). Ook het ziekteverzuim neemt hierdoor toe. Ziekteverzuim 

brengt hoge kosten met zich mee (Clegg, 2001) en is van negatieve invloed op kwaliteit van 

de zorg en op de gezondheid van het werkzame personeel (Lu, While & Barriball, 2005). 

Door ziekteverzuim ontstaan immers tekorten in het personeel, waardoor de verpleegkundigen 

die niet ziek zijn harder moeten werken. Hierdoor ervaren verpleegkundigen een hogere 

werkdruk en is er minder aandacht voor patiënten (Lu, While & Barriball, 2005). 

  Uit literatuur blijkt dat verpleegkundigen vaak tevreden zijn met hun werk, maar wel 

werkgerelateerde stress ervaren (McGrat, Reid & Boore, 2003). Uit een onderzoek van 

McGrat, Reid & Boore (2003) blijkt dat er echter minder vaak klachten voorkomen bij 

verpleegkundigen dan bij bijvoorbeeld docenten. Onder de verpleegkundigen ervoer 27% 

milde emotionele belasting en ervoer 9% emotionele uitputting. Van de verpleegkundigen in 

het onderzoek heeft 9% wel eens een burn-out gehad (McGrat, Reid & Boore, 2003). Bij de 

groep docenten ervoer 31% milde emotionele belasting en ervoer 22% emotionele uitputting. 

Onder de groep docenten heeft 17% wel eens een burn-out gehad (McGrat, Reid & Boore, 
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2003). Verpleegkundigen ervaren dus werkstress, maar ondervinden hier relatief gezien 

minder klachten van dan docenten. 

  Dat verpleegkundigen wel werkstress ervaren, maar hiervan minder problemen 

ondervinden kan worden verklaard door coping strategieën en het vermogen om de situatie als 

niet stressvol te interpreteren, dus ‘stress-resistent’ zijn (Lu, While & Barriball, 2005). Bij 

coping worden effecten van werkstress voorkomen of verminderd door bepaald gedrag 

(Parikh, Taukari & Bhattacharya, 2004).   

 Coping strategieën kunnen in drie categorieën worden verdeeld, namelijk  ‘problem 

solving’, ‘sociale steun’ en ‘avoidance behavior’ (Parikh, Taukari & Bhattacharya, 2004). De 

eerst twee genoemden worden adaptief genoemd. Adaptieve coping is gedrag gericht op het 

verbeteren van de situatie. Hierdoor wordt de druk verminderd die verpleegkundigen ervaren 

vanuit hun werk. Bij ‘problem solving’ probeert de verpleegkundige het probleem eerst 

duidelijk voor ogen te krijgen en er daarna een (praktische) oplossing voor te zoeken. Vaak 

helpt het om dit bespreekbaar te maken binnen de groep collega’s (Parikh, Taukari & 

Bhattacharya, 2004). Sociale steun kan steun zijn van leidinggevenden, collega’s en privé 

(McGrath, Reid & Boore, 2003). Als verpleegkundigen geen sociale steun ervaren kan dit 

juist stress veroorzaken. Verpleegkundigen die wel sociale steun ervaren hebben een betere 

gezondheid en zijn vaak meer tevreden over hun werk (Parikh, Taukari & Bhattacharya, 

2004). Verpleegkundigen die een situatie niet snel als stressvol ervaren en dus ‘stress-

resistent’ zijn, kiezen vaker voor adaptieve coping (Parikh, Taukari & Bhattacharya, 2004). 

De laatste strategie, ‘avoidance behavior’, is niet adaptief, maar kan ook effectief zijn. 

Verpleegkundigen vermijden hierbij taken die stress bezorgen (McGrath, Reid & Boore, 

2003).  

  Belangrijk bij adaptieve coping is de autonomie die verpleegkundigen ervaren over 

hun werk. Als verpleegkundigen het gevoel hebben zelf zeggenschap te hebben over hun 

werk, kiezen verpleegkundigen sneller voor adaptieve coping. Voorbeelden zijn het zelf 

kunnen indelen van uren, pauzes nemen en zelf vakantieperiodes kunnen bepalen (Parikh, 

Taukari & Bhattacharya, 2004).   

  Een voorbeeld van coping bij het hebben van wisselende dag- en nachtdiensten is het 

zoeken naar praktische oplossingen, dat valt onder adaptieve coping. Een oplossing is ervoor 

zorgen dat er minimaal 16 uur tussen de diensten zit. Als dit niet kan werkt, is een andere 

oplossing het doen van dutjes van twee uur. Verpleegkundigen kunnen het slapen overdag 

vergemakkelijken door een antwoordapparaat te nemen en te zorgen dat het goed donker is. 
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Wat verder helpt is als je flexibel bent van jezelf en dus makkelijk kunt omschakelen tussen 

dag en nacht (Parikh, Taukari & Bhattacharya, 2004). 

 

2.3 Het meten van werkbeleving  

Om empirische gegevens te verzamelen over werkbeleving zijn er verschillende vragenlijsten 

beschikbaar. In deze paragraaf zal een overzicht worden gegeven van de meest gebruikte 

vragenlijsten op het gebied van werkbeleving. Dit is geen uitputtend overzicht, maar wordt 

gebruikt om de GWS in een breder kader te plaatsen. Hierdoor wordt ook de meerwaarde van 

de GWS duidelijk, namelijk dat het een handzaam instrument is. De GWS geeft een 

organisatie op een overzichtelijke manier snel een eerste indruk van de huidige werkdruk en 

de belangrijkste determinanten. Verder bestaat er nog geen vragenlijst die tevens als 

screeningsinstrument kan dienen, wat voor de GWS in potentie lijkt te gelden. Van alle hierna 

genoemde vragenlijsten zijn de betrouwbaarheid en validiteit goed, variërend tussen 0.61 en 

0.96.  

 

Vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid (VBBA) 

De VBBA (van Veldhoven, Meijman, Broersen & Fortuin, 2002) is de meest gebruikte 

vragenlijst, ook wel ‘de gouden standaard’, op het gebied arbeid en gezondheid en meet 

oorzaken voor stress op het werk. De VBBA heeft een kernversie en een uitgebreide versie. 

De kernversie bestaat uit tien schalen en de uitgebreide versie uit 27 schalen. De uitgebreide 

versie bestaat uit 201 vragen. De schalen zijn verdeeld over vier hoofdonderwerpen, namelijk 

kenmerken van het werk, arbeidsvoorwaarden, werkorganisatie en relaties op het werk en de 

gevolgen van werkstress en arbeidsgerelateerde spanningsreacties (van Veldhoven, Meijman, 

Broersen & Fortuin, 2002).   

 

Nationale enquête arbeidsomstandigheden (NEA) 

De NEA (Koppes et al., 2012) is een vragenlijst die wordt gebruikt in het grootste onderzoek 

naar arbeidsomstandigheden in Nederland. De vragenlijst bestaat uit 197 vragen over 

arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden (Koppes 

et al., 2012). 

 

Job-demands-resources monitor (JD-R) 

De JD-R Monitor (Bakker & Demerouti, 2007) is gebaseerd op het gelijknamige job-

demands-resources model (zie paragraaf 2.1.6) en bevat 38 vragen. De vragenlijst bevat 
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schalen over werkstressoren (zoals werkdruk en taakeisen), energiebronnen (zoals autonomie 

en afwisseling) en werkbeleving (zoals burnout en prestaties) (Bakker & Demerouti, 2007). 

 

Quick scan werkdruk 3.0 

De quick scan werkdruk 3.0 (Warning, 2002) is opgesteld en beschikbaar gesteld door FNV 

Bondgenoten. De vragenlijst bestaat uit 7 schalen en 18 subschalen en bevat vragen over 

werkdruk, beïnvloedende factoren, oorzaken en gevolgen van werkdruk en vragen naar 

persoonsgegevens. Met behulp van deze vragenlijst kan de werkdruk in een organisatie in 

kaart worden gebracht en zo nodig worden aangepakt (Warning, 2002).  

 

Spanningsmeter 

De spanningsmeter (Evers, Frese & Cooper, 2000) is de Nederlandse versie van de 

Engelstalige ‘occupational stress indicator’. Deze vragenlijst bevat schalen voor zes 

stressbronnen, namelijk de inhoud van het werk, de rol van de organisatie, relaties met 

anderen, carrièreontwikkeling, organisatiecultuur en afstemming tussen werk en thuis. Verder 

bevat de lijst zes schalen om arbeidstevredenheid en twee schalen om gezondheidsklachten te 

meten. In totaal bestaat de spanningsmeter uit zeven vragenlijsten. Het instrument kan 

gebruikt worden om werkstress mee in kaart te brengen, het biedt concrete 

aanknopingspunten voor interventies en kan tevens gebruikt worden om interventies gericht 

op werkstress te evalueren (Evers, Frese & Cooper, 2000). 

 

NIPG Onderzoeks vragenlijst arbeidsinhoud-welzijn bij arbeid (NOVA-WEBA) 

De NOVA-WEBA (Sanderman, Hosman & Mulder, 1995), ontwikkeld door TNO (Toegepast 

Natuurwetenschappelijk Onderzoek), is gebaseerd op de WEBA-methodiek (in drie fasen 

wordt beoordeeld of verbetering mogelijk is) en is bedoeld voor risico-inventarisatie, waarbij 

vooral wordt gelet op de organisatie van het werk. Er worden elf schalen gebruikt, namelijk 

over vaktechnische onvolledigheid, organiserende taken, cyclustijd van de arbeidstaak, 

moeilijkheidsgraad, autonomie, contactmogelijkheden, informatievoorziening, werkdruk en 

emotioneel belastende factoren. De vragenlijst bestaat uit 91 vragen (Sanderman, Hosman & 

Mulder, 1995).   

 

Specifieke vragenlijsten 

Behalve bovengenoemde vragenlijsten bestaan er ook vragenlijsten die zich meer toespitsen 

op een specifiek deelaspect van werkbeleving. Voorbeelden zijn de arbeidssatisfactie index 
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(ASI) die voldoening bij leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs en werknemers in 

de jeugdzorg meet en de dutch workaholism scale (DUWAS) die werkverslaving meet, ook 

wel ‘oncontroleerbare dwang om hard te werken’ genoemd. 

 

Kenmerkend voor alle bovengenoemde vragenlijsten is dat ze lang zijn of zich juist richten op 

een specifiek deel van werkbeleving. Het kost veel tijd om de lange vragenlijsten in te vullen 

en de specifieke vragenlijsten geven alleen een beeld van een deelaspect van werkbeleving. 

Het voordeel van de GWS is dat het een handzaam instrument is, dat werkbeleving in de 

breedte probeert te meten. In slechts tien vragen wordt een globaal beeld geschetst van de 

werkbeleving en werkdruk van de betreffende groep respondenten. De GWS kan dus een 

waardevolle toevoeging zijn op het aantal bestaande vragenlijsten over werkbeleving, zeker 

omdat het de potentie heeft om als screeningsinstrument te fungeren. De GWS moet dan 

echter, ook al is het een korte vragenlijst, wel een zo breed mogelijk beeld schetsen van de 

werkbeleving door de belangrijkste deelaspecten van werkbeleving mee te nemen. Om deze 

reden is onderzoeksvraag 3 over de volledigheid van de GWS opgesteld.  

 

In dit onderzoek zijn een aantal hypothesen, aansluitend bij de onderzoeksvragen, opgesteld. 

De hypothesen worden behandeld in hoofdstuk 5, de conclusie. De eerste hypothese gaat over 

de concurrente validiteit van de GWS. Verwacht wordt dat een enkele vraag van de GWS 

over een deelaspect of determinant van werkbeleving samenhang vertoont met een enkele 

vraag van de VBBA over datzelfde deelaspect en een subschaal van de VBBA over datzelfde 

deelaspect kan vertegenwoordigen. Over welke vragen dit specifiek gaat wordt genoemd in de 

hypothesen, die hieronder worden opgesomd. De tweede hypothese gaat over de mogelijke 

waardevolle toevoeging van de GWS en verwacht dat het instrument over predictieve 

validiteit kan beschikken. Ten slotte wordt verwacht dat de GWS een meer volledig 

instrument kan zijn als de factor coping wordt toegevoegd en de factoren lichamelijke en 

emotionele belasting worden onderverdeeld in subvragen. Eventuele hypothesen over deze 

verwachtingen zijn niet toetsbaar, dus worden niet opgesteld.   

 

Hieronder worden de hypothesen, aansluitend bij de onderzoeksvragen, van dit onderzoek 

genoemd: 

Hypothese 1. De GWS beschikt over concurrente validiteit, op item niveau en op subschaal 

niveau. 

  a. Vraag 1 uit de GWS vertoont samenhang met vraag 23 uit de VBBA 
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  b. Vraag 2 uit de GWS vertoont samenhang met vraag 12 uit de VBBA 

  c. Vraag 3 uit de GWS vertoont samenhang met vraag 4 uit de VBBA 

  d. Vraag 4 uit de GWS vertoont samenhang met vraag 51 uit de VBBA 

  e. Vraag 5 uit de GWS vertoont samenhang met vraag 54 uit de VBBA 

  f. Vraag 6 uit de GWS vertoont samenhang met vraag 60 uit de VBBA 

  g. Vraag 7 uit de GWS vertoont samenhang met vraag 81 uit de VBBA 

  h. Vraag 8 uit de GWS vertoont samenhang met vraag 83 uit de VBBA 

 i. Vraag 1 uit de GWS vertoont samenhang met de subschaal ‘lichamelijke  

inspanning’ uit de VBBA 

j. Vraag 2 uit de GWS vertoont samenhang met de subschaal ‘psychologische 

taakeisen’ uit de VBBA 

k. Vraag 3 uit de GWS vertoont samenhang met de subschaal ‘psychologische 

taakeisen’ uit de VBBA 

l. Vraag 4 uit de GWS vertoont samenhang met de subschaal ‘sociaal 

organisatorische’ aspecten uit de VBBA 

m. Vraag 5 uit de GWS vertoont samenhang met de subschaal ‘sociaal 

organisatorische’ aspecten uit de VBBA 

n. Vraag 6 uit de GWS vertoont samenhang met de subschaal ‘sociaal 

organisatorische’ aspecten uit de VBBA 

o. Vraag 7 uit de GWS vertoont samenhang met de subschaal ‘veelzijdigheid’ uit de 

VBBA 

p. Vraag 8 uit de GWS vertoont samenhang met de subschaal ‘veelzijdigheid’ uit de 

VBBA 

Hypothese 2. De GWS beschikt over een voorspellende waarde, ook wel de predictieve 

validiteit. 
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3. Methoden en Analyse 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de manier van gegevensverzameling en 

van de respondenten. Zie daarvoor ook tabel 2 in het resultaten hoofdstuk. Daarnaast wordt 

beschreven hoe de analyses zijn uitgevoerd. De onderzoeksvragen die in dit onderzoek zullen 

worden beantwoord zijn: 

1. Wat is de concurrente validiteit van de GWS? 

2. Beschikt de GWS over predictieve validiteit? 

3. Is de GWS een volledig meetinstrument? 

  a. Moeten de vragen over lichamelijke en emotionele belasting worden uitgesplitst 

b. Is coping een factor die zou moeten worden toegevoegd aan de GWS?’ 

 

3.1 Gegevensverzameling  
De Vogellanden 

Revaliditatiekliniek De Vogellanden kwam in begin 2013 bij de Wetenschapswinkel 

Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG met de vraag de werkbeleving onder 

verpleegkundigen bij de afdeling volwassenen in kaart te brengen. Deze afdeling bestaat uit 

drie subafdelingen, namelijk afdeling Wielewaal (CVA en dwarslaesie), afdeling Ibis (CVA 

en hersencontusie) en Grutto (trauma en prothesiologie). Volgens De Vogellanden zijn vooral 

de afdelingen Wielewaal en Ibis zware afdelingen om te werken, omdat de patiënten daar 

vaak meer emotionele problematiek ervaren. Op deze afdelingen worden patiënten met een 

CVA (cerebro vasculair accident), ook wel een beroerte, behandeld, waar emotionele 

problemen uit voortkomen zoals veranderingen in persoonlijkheid en agressie. In totaal 

werken er 44 verpleegkundigen bij de afdeling volwassenen.  

 

Gegevensverzameling 2013: vragenlijstonderzoek 

De vraag van De Vogellanden is onderzocht tijdens mijn stage (november 2012-juli 2013). In 

die periode is de GWL samen met de VBBA bij alle verpleegkundigen (N=30) afgenomen. 

De VBBA is ook meegenomen in het onderzoek zodat de GWL afgezet kon worden tegen 

deze gouden standaard. De Groninger Werkbeleving Screeningslijst wordt hier nog de GWL 

genoemd en bij het tweede meetmoment in 2014 de GWS, zodat de vergelijking tussen de 

twee meetmomenten duidelijker is. De GWL en VBBA zijn afgenomen met behulp van 

Qualtrics. Qualtrics is een software programma waarmee respondenten de vragenlijst 

elektronisch, via een link, op internet kunnen invullen. Alle verpleegkundigen hadden dus de 
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mogelijkheid om de vragenlijsten op het werk via een link in te vullen. Na meerdere 

herinneringen zijn er uiteindelijk 30 volledige vragenlijsten ingevuld met een respons van 

68.2%. De reeds verzamelde gegevens uit de eerste meting zijn ook voor mijn 

afstudeeronderzoek gebruikt, namelijk om de eerste onderzoeksvraag over de concurrente 

validiteit te beantwoorden. Hiervoor is gekozen omdat de GWL en de VBBA dan niet nog een 

keer beide afgenomen hoefden te worden. 

  

Gegevensverzameling 2014: herhaalde meting vragenlijstonderzoek 

Om de predictieve validiteit te kunnen beoordelen en om een actueel beeld te krijgen van de 

werkdruk onder de verpleegkundigen in mei/juni 2014 is er voor gekozen om het hiervoor 

genoemde vragenlijstonderzoek te herhalen en aan te vullen met kwalitatieve gegevens. Bij de 

tweede afname van de GWS zijn de gegevens op dezelfde manier verzameld als in mei/juni 

2013, namelijk met Qualtrics. Er hebben in mei/juni 2014 in totaal 27 verpleegkundigen de 

vragenlijst volledig ingevuld. Het is niet duidelijk of dit 27 verpleegkundigen zijn uit dezelfde 

groep als in 2013. Wel is er overlap tussen de groepen, omdat er geen verpleegkundigen weg 

zijn gegaan en/of er geen nieuwe verpleegkundigen zijn komen te werken. 

  De kwantitatieve gegevens uit 2014 zouden in eerste instantie gebruikt worden voor 

het beoordelen van de predictieve validiteit. De antwoorden van de verpleegkundigen op 

vraag 10 van de GWS (verwacht u te verzuimen) in 2013 zouden daartoe worden gecorreleerd 

aan de antwoorden op vraag 9 (heeft u verzuimd) in 2014. Het bleek echter dat de predictieve 

validiteit hiermee niet statistisch getoetst kon worden, omdat niet duidelijk was welke 

respondent welk antwoord had gegeven. Door privacy overwegingen vanuit De Vogellanden 

hadden de respondenten in 2013 geen respondentnummer gekregen, zodat de gegevens van 

2013 en 2014 niet op persoonsniveau gekoppeld konden worden. Omdat de groep werkzame 

verpleegkundigen binnen de Vogellanden in 2014 nog hetzelfde was, was er wel sprake van 

overlap tussen de gegevens van 2013 en 2014, maar deze overlap betrof zodoende geen 

100%. De kwantitatieve gegevens zijn wel gebruikt om kort te rapporteren aan De 

Vogellanden wat de toen, in mei/juni 2014, gemeten werkdruk was. Dit verslag in te vinden in 

bijlage VII. 

 

Gegevensverzameling 2014: interviews 

Om toch een indicatie te geven van de predictieve validiteit en om de volledigheid van de 

GWS te kunnen beoordelen zijn de vragenlijstgegevens aangevuld met kwalitatieve gegevens 

(mei/juni 2014), verkregen met behulp van interviews. Het doel van de interviews was om 
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dieper in te gaan op mogelijke factoren die werkdruk kunnen veroorzaken om zo de 

volledigheid van de GWS te bepalen. Hierbij ging het er om of de verpleegkundigen het 

gevoel hadden alles kwijt te kunnen over hun werkbeleving in de GWS, of dat ze nog iets 

essentieels misten. Verder werd gevraagd of het door de respondenten verwachte persoonlijke 

verzuim van vorig jaar is uitgekomen.  

 

Respondenten kwalitatieve gegevensverzameling 2014  

De groep respondenten voor de interviews is samengesteld door De Vogellanden. De drie 

operationeel leidinggevenden hebben eerst 15 verpleegkundigen benaderd om deel te nemen 

aan de interviews. Dit aantal kon worden uitgebreid als daar behoefte aan was. Leidraad voor 

het uiteindelijke aantal respondenten was namelijk verzadiging van informatie. Naarmate 

meer interviews werden afgenomen, nam de nieuwe informatie inderdaad af. Daarom is er 

uiteindelijk voor gekozen om te stoppen bij N=13. Verder moesten de respondenten in mei 

2013 al werkzaam zijn bij De Vogellanden en toen ook de GWL hebben ingevuld. De 

operationeel leidinggevenden hebben naar eigen inschatting geprobeerd zowel een goede 

afspiegeling van de drie afdelingen als variatie in leeftijd te realiseren.  

  De spreiding wat betreft geslacht is beperkt te noemen omdat er slechts drie mannen 

op de afdelingen werkten. Dit geldt eveneens voor de factor opleiding omdat het werk alleen 

uitgevoerd kan worden met minimaal MBO-niveau, terwijl het overheersende niveau HBO is. 

Om een verdeling te maken in opleidingsniveau is er onderscheid gemaakt tussen laag, middel 

en hoog opleidingsniveau, overeenkomstig met de indeling van het CBS (2012). Onder een 

laag opleidingsniveau vallen basisonderwijs en VMBO, onder middel vallen Havo/Vwo en 

MBO en onder hoog vallen HBO en WO. Voor leeftijd zijn vijf categorieën opgesteld, 

namelijk 15-24, 25-34, 35-44, 45-54 en 55-64, overeenkomstig met de beroepsbevolking. Alle 

data zijn gecodeerd en verwerkt in SPSS. Samenvattend zijn de demografische variabelen die 

in dit onderzoek zijn meegenomen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en afdeling.  

3.2 Analyse concurrente validiteit GWS 
De GWS en VBBA zijn met elkaar vergeleken door middel van het berekenen van de 

correlaties (Pearson) tussen zowel items als subschalen van de VBBA en de GWS, in 

navolging van het onderzoek van Heinen (2011). Hoge correlaties (in de regel wordt 0.6 als 

voldoende gezien en 0.8 als goed (Drenth & Sijtsma, 2006) zijn daarbij een aanwijzing dat de 

GWS een valide instrument is. Een hoge correlatie geeft aan dat er een samenhang is tussen 

beide variabelen, deze hoeft echter niet per se oorzakelijk te zijn. Formeel moet echter de 
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Spearman correlatie gebruikt worden, omdat dit soort correlatie rekening houdt met scheve 

verdelingen en ordinale variabelen. De Pearson correlatie wordt formeel pas gebruikt bij data 

op minimaal interval niveau, maar onder statistici wordt informeel de Pearson ook als 

standaard correlatie gebruikt bij andere niveaus, zoals ordinaal en interval niveau. In dit 

onderzoek zijn de variabelen van ordinaal niveau (eens-oneens) en wordt voor de 

vergelijkbaarheid met het onderzoek van Heinen de Pearson correlatie gebruikt.  

  Voor het beoordelen van de concurrente validiteit zijn de data gebruikt van het eerste 

meetmoment die in mei/juni 2013 verzameld zijn bij De Vogellanden, omdat toen ook de 

VBBA is afgenomen. Om ook de correlaties op subschaalniveau te kunnen meten, moesten er 

subschalen binnen de GWS worden gecreëerd. Binnen de VBBA bestaan deze subschalen al. 

De nieuwe subschalen van de GWS zijn daarom ook gebaseerd op de structuur van de VBBA 

(van Veldhoven et al., 2002), in navolging op het onderzoek van Heinen (2011). De indeling 

is weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1. Subschalen GWS en VBBA 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Analyse predictieve validiteit GWS 
Voor de tweede onderzoeksvraag is beoordeeld of de GWS over een voorspellende waarde 

beschikt, ook wel de predictieve validiteit genoemd. De predictieve validiteit in dit onderzoek 

is kwalitatief getoetst. Een kwantitatieve toetsing was niet mogelijk, omdat, zoals eerder 

aangegeven, de respondenten niet gekoppeld konden worden aan de antwoorden die zij op de 

vragenlijst hebben gegeven in 2013 en 2014. Voor de kwalitatieve toetsing is gebruik 

gemaakt van de interviews, waarbij aan de respondenten is gevraagd wat ze in mei/juni 2013 

geantwoord hebben op vraag 10 van de GWL (verwachting) en wat ze in mei/juni 2014 

geantwoord hebben op vraag 9 van de GWS (verzuim). Op deze manier was een koppeling 

Subschalen GWS Subschalen VBBA 
Lichamelijke inspanning Lichamelijke inspanning 
Psychologische taakeisen Werktempo en werkhoeveelheid 

Emotionele belasting 
Sociaal organisatorische aspecten Relaties met collega’s 

Relatie met leidinggevenden 
Veelzijdigheid Afwisseling in het werk 

Leermogelijkheden 
Ontbrekend in GWS Regelmogelijkheden 

Arbeidsvoorwaarden 
Welbevinden 
Spanning 
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wel mogelijk. Vraag 9 en 10 van de GWS kunnen beantwoord worden met 0=Niet of 

nauwelijks, 1=Af en toe kortdurend, 2= Regelmatig kortdurend/af en toe langdurend, 

3=Regelmatig langdurend. Als in het interview bleek dat op beide vragen hetzelfde antwoord 

is gegeven was duidelijk dat hun verwachting was uitgekomen. Als dit het geval bleek voor 

het merendeel van de respondenten, is dit een aanwijzing dat de GWS beschikt over 

predictieve validiteit. Hierbij wordt wel de assumptie gedaan dat de respondenten zich nog 

kunnen herinneren wat hun antwoord was in 2013 en wat hun verzuim was het afgelopen jaar. 

Deze kwalitatieve aanpak is mede in overleg met de methodologiewinkel tot stand gekomen.  

 

3.4 Analyse volledigheid van de GWS 

De volledigheid van de GWS is kwalitatief getoetst, met behulp van de data verkregen uit de 

interviews. Met de volledigheid wordt bedoeld of de verpleegkundigen het gevoel hadden 

alles kwijt te kunnen over hun werkbeleving in de GWS, of dat ze nog iets misten. De 

volledigheid is op twee manier beoordeeld. Ten eerste is bekeken of de factoren lichamelijke 

en emotionele belasting uit verschillende subvragen zouden moet bestaan. Ook is beoordeeld 

of veelgenoemde factoren uit literatuur over werkbeleving terugkwamen in de antwoorden 

van de verpleegkundigen. Dit is gedaan aan de hand van een open vraag waarop de 

verpleegkundigen zelf konden aangeven of ze nog dingen misten in de GWS. 

  Er is een interviewformat gemaakt, te vinden in bijlage III, waarin dieper wordt 

ingegaan op de vragen uit de GWS om een compleet beeld te krijgen van de werkbeleving 

van de verpleegkundigen. In dit format zijn vragen opgenomen over achtergrondkenmerken 

(geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en afdeling), werkdruk, lichamelijke en emotionele 

belasting, verzuim en een open vraag over de volledigheid van de GWS. Voor het 

beantwoorden van achtergrondkenmerken, werkdruk en verzuim zijn dezelfde 

antwoordcategorieën aangehouden als in de GWS, zodat hier wel frequentietabellen van 

gemaakt konden worden.  

  Voor het achterhalen van de volledigheid van lichamelijke en emotionele belasting 

zijn checklisten opgesteld met onderwerpen die aan bod konden komen, gebaseerd op de 

VBBA. Deze checklisten zijn in de loop van de interviews verder uitgebreid, naar aanleiding 

van de antwoorden van de respondenten. Als er antwoorden werden gegeven die niet 

voorkwamen in de checklisten werden deze aan de lijst toegevoegd. De checklist voor 

lichamelijke belasting is daarmee gebaseerd op de VBBA en op wat de verpleegkundigen zelf 

aangaven tijdens de interviews. De schalen van de VBBA die hiervoor gebruikt zijn, zijn 

‘Werktempo en werkhoeveelheid’, ‘Lichamelijke inspanning’ en ‘Herstelbehoefte’. Deze 
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subschalen vallen namelijk onder de factor lichamelijke belasting. Deze subschalen bestaan 

uit meerdere vragen over dezelfde factoren. Om overlap te voorkomen zijn de volgende 

factoren gebruikt: inspannend werk, lichaamskracht, houding, tempo, hoeveelheid werk en 

herstelbehoefte. De factoren die de verpleegkundigen tijdens de interviews zelf hebben 

aangedragen zijn: het werken in kleine ruimtes, de omschakeling tussen dag & nachtdiensten, 

het karakter/flexibiliteit van de verpleegkundige, zelf fit & gezond zijn, al of geen ruime 

ervaring/referentiekader hebben en part/full time werken. Met karakter wordt bijvoorbeeld 

bedoeld nuchter zijn en je erbij neer kunnen leggen dat het werk zwaar kan zijn. Met 

ervaring/referentiekader wordt ervaring uit eerder werk bedoeld. 

  Ook de checklist voor emotionele belasting is gebaseerd op de VBBA en op wat de 

verpleegkundigen zelf aangaven tijdens de interviews. De schalen van de VBBA die hiervoor 

gebruikt zijn, zijn ‘Emotionele belasting’, ‘Inspraak’, ‘Toekomstzekerheid’, ‘Herstelbehoefte’ 

en ‘Piekeren’. Ook deze schalen bestaan uit meerdere vragen. De factoren die hier zijn 

gebruikt in de checklist zijn: aangrijpende situaties meemaken, aangevallen of bedreigd 

worden, thuis blijven piekeren, gebrek aan inspraak ervaren, toekomstzekerheid en 

verantwoordelijkheid. Ook hier zijn tijdens de interviews factoren toegevoegd, namelijk 

tijdsdruk: vermoeiend, tijdsdruk: niet praten met collega’s, tijdsdruk: niet praten met 

patiënten, het karakter/flexibiliteit van de verpleegkundige, zelf fit & gezond zijn, steun van 

collega’s ervaren, werkervaring en part/full time werken.  

  De verpleegkundigen konden tijdens het interview aangeven of de factoren wel (score 

1) of geen (score 2) invloed hadden op hun werkbeleving. Ook konden de verpleegkundigen 

aangeven dat een factor wel meespeelde, maar dat deze geen invloed had op hun 

werkbeleving (score 0). Deze scores zijn verwerkt in SPSS om zo toch een kwantitatief 

overzicht te krijgen van de antwoorden, zodat de resultaten in frequentietabellen 

gepresenteerd konden worden.  

   Verder konden de respondenten antwoord geven op een open vraag over de 

volledigheid van de GWS: konden de verpleegkundigen bij het invullen van de GWS alles 

kwijt over hun werkbeleving? Op deze manier kon dieper worden ingegaan op de oorzaken 

van (eventuele) werkdruk onder de verpleegkundigen van De Vogellanden. Bij het afnemen 

van de interviews werd op verschillenden dingen gelet. Er is voor behoed dat de gesprekken 

niet te persoonlijk werden, zodat de respondenten niet het gevoel konden krijgen dat ze hun 

eigen problemen bij de interviewer neer konden leggen en dat daar iets mee gedaan zou 

worden. Verder is ervoor gezorgd dat de anonimiteit gewaarborgd werd en het doel vooraf 

duidelijk werd gemaakt aan de respondenten. Om deze gegevens te verwerken zijn alle 
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antwoorden uitgetypt in SPSS. Vervolgens is geturfd of bepaalde antwoorden vaker 

voorkomen, zodat ook deze antwoorden in een frequentietabel gepresenteerd konden worden.  
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4. Resultaten  
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van alle respondenten, weergegeven in tabel 

2. Voor meer informatie over de representativiteit van de steekproef, zie bijlage VI. 

Vervolgens worden de resultaten van de drie deelonderzoeken gepresenteerd, namelijk het 

beoordelen van de concurrente validiteit van de GWS, het beoordelen van de predictieve 

validiteit en het beoordelen van de GWS op volledigheid. 

4.1 Beschrijving van de respondenten 
4.1.1 Respondenten afname GWL mei/juni 2013 

Er hebben tijdens het eerste moment van afname van de GWL en de VBBA 30 respondenten 

aan het onderzoek meegewerkt. Op de afdeling volwassenen bij De Vogellanden werkten in 

totaal 44 verpleegkundigen, neerkomend op een respons van 68.2%. De meerderheid van de 

respondenten was vrouw (N=29) en de meeste respondenten waren tussen de 35 en 55 jaar. 

Het grootste deel van de respondenten heeft een HBO opleiding afgerond. Er werkten 14 

verpleegkundigen van afdeling Wielewaal mee, 11 van afdeling Ibis en vijf van Grutto. 

4.1.2 Respondenten afname GWS mei/juni 2014  

Tijdens het tweede meetmoment in mei/juni 2014, waarbij alleen de GWS werd afgenomen, 

hebben 27 respondenten aan het onderzoek meegewerkt, een respons van 61.4%. De 

meerderheid van de respondenten was wederom vrouw (N=26) en de meeste respondenten 

waren tussen de 25 en 55 jaar. Het grootste deel van de respondenten heeft een HBO 

opleiding afgerond, meer dan in mei/juni 2013. Er werkten 13 verpleegkundigen van afdeling 

Wielewaal mee, zeven van afdeling Ibis en zeven van afdeling Grutto.  

4.1.3 Respondenten interviews juli 2014 

Er hebben in totaal 13 verpleegkundigen aan de interviews meegewerkt. Dit aantal bleek hoog 

genoeg om een volledig beeld te krijgen; na acht interviews kwam er geen nieuwe informatie 

meer bij. De meerderheid van de respondenten was vrouw (N=12)  en de meeste respondenten 

waren ook hier tussen de 25 en 55 jaar. Het grootste deel van de respondenten heeft een HBO 

opleiding afgerond. Er werkten zes verpleegkundigen van afdeling Wielewaal mee, drie van 

afdeling Ibis en vier van Grutto. 
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Tabel 2. Beschrijving van de respondenten 

 

4.2 Concurrente validiteit GWS 
Allereerst is gekeken of de GWS en VBBA hetzelfde meten, door te kijken naar Pearson 

correlaties tussen de vragenlijsten. Hoge correlaties kunnen worden beschouwd als een 

ondersteuning van de concurrente validiteit van de GWS. Voor deze analyse zijn de data 

gebruikt van het eerste meetmoment, die in mei/juni 2013 verzameld zijn bij De Vogellanden, 

omdat toen ook de VBBA is afgenomen.   

 

4.2.1 Correlaties GWS en VBBA op itemniveau  

De vragenlijsten zijn met elkaar vergeleken aan de hand van correlaties tussen de items van de 

GWS en de items van de VBBA. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3. Er is gebruik 

gemaakt van de Pearson correlatie (ρ). Bij een correlatie van minimaal 0.6 kan deze als 

‘voldoende’ worden beschouwd. Er is dan sprake van een matige samenhang tussen de 

variabelen. De twee items voor het meten van verzuim zijn niet meegenomen, hiervan waren 

namelijk geen vergelijkbare items aanwezig in de VBBA. De resultaten zijn tevens 

vergeleken met de resultaten van een eerder onderzoek naar validiteit van de GWS, waarbij 

eveneens de Pearson correlatie is gebruikt (Heinen, 2011). De variabelen blijken zeer matig 

tot matig met elkaar samen te hangen. 

  

Meetmoment N Geslacht Leeftijd Opleiding Afdeling 
GWL 2013 30 Vrouw (96.7%) 

Man (3.3%) 
Gem. 45 jaar HBO (76.7%) 

MBO (23.3%) 
Wielewaal (46.6%) 
Ibis (36.6%) 
Grutto (16.6%) 

GWS 2014 27 Vrouw (96.3%) 
Man (3.7%) 

Gem. 45 jaar HBO (92.6%) 
MBO (7.4%) 

Wielewaal (48.1% 
Ibis (25.9 %) 
Grutto (25.9%) 

Interviews 2014 13 Vrouw (92.3 %) 
Man (7.7%) 

Gem. 40 jaar HBO (76.9%) 
MBO (23.1%) 

Wielewaal (46.2%) 
Ibis (23.1) 
Grutto (30.8%) 
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Tabel 3. Correlaties GWS en VBBA op itemniveau 

Item GWS Item VBBA Pearson 
(ρ) 

S. Heinen 
(Pearson) 
(2011) 

Ik ervaar de lichamelijke belasting van 
mijn werk als..? (0=niet belastend, 1=licht 
belastend, 2=matig belastend, 3=sterk 
belastend) 

Vindt u uw werk 
lichamelijk 
inspannend? 

.67** .68** 

Ik ervaar de psychische belasting van 
mijn werk als..? (0=niet belastend, 1=licht 
belastend, 2=matig belastend, 3=sterk 
belastend) 

Is uw werk 
emotioneel zwaar? 

.28 .51* 

Ik ervaar de werkdruk op mijn werk 
als..? (0=laag, 1=matig, 2=hoog, 3=zeer hoog) 

Werkt u onder 
tijdsdruk? 

.51** .49* 

Ik ervaar de werksfeer op mijn werk 
als..? (0=goed, 1=redelijk, 2=matig, 3=slecht) 

Voelt u zich in uw 
werk gewaardeerd 
door collega’s? 

.42* .22 

Ik ervaar het contact met mijn collega’s 
als..? (0=goed, 1=redelijk, 2=matig, 3=slecht) 

Heerst er een prettige 
sfeer onder u en uw 
collega’s? 

.15 .07 

Ik ervaar het contact met 
leidinggevenden als..? (0=goed, 1=redelijk, 
2=matig, 3=slecht) 

Wordt uw werk 
gewaardeerd door uw 
directe leiding? 

.47* .47* 

Ik vind mijn werk..? (zinvolheid) 
(0=zinvol, 1=redelijk zinvol, 2=matig zinvol, 
3=niet zinvol) 

Ik vind mijn werk 
boeiend, elke dag 
weer. 

.34 .46* 

Ik beleef aan mijn werk..? (plezier) 
(0=veel plezier, 1=redelijk veel plezier, 
2=weinig plezier, 3=geen plezier) 

Ik heb plezier in mijn 
werk 

.69** .37 

*=p<0.05 & **=p<0.01 
 

De correlaties voor de items ‘lichamelijke belasting’ en ‘plezier in werk’ waren voldoende. 

De correlaties voor de items ‘werkdruk’, ‘werksfeer’ en ‘contact met leidinggevenden’ waren 

laag, maar wel significant op p<0.05 en p<0.01. De correlaties van de overige items waren  

vrij laag. De variabelen blijken al met al zeer matig tot matig met elkaar samen te hangen.  

  De correlaties tussen een aantal items waren vergelijkbaar met de correlaties van 

Heinen (2011), namelijk voor ‘lichamelijke belasting’, ‘werkdruk’ en ‘contact met 

leidinggevenden’. De significantieniveaus bij deze variabelen waren in beide onderzoeken bij 

benadering gelijk. Voor ‘emotionele belasting’ en ‘zinvolheid’ waren de correlaties lager dan 

die van Heinen (2011). Bij het onderzoek Heinen (2011) waren deze variabelen wel 
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significant en bij het huidige onderzoek niet. Voor ‘werksfeer’, ‘contact met collega’s’ en 

‘plezier in werk’ waren de correlaties hoger dan het onderzoek van Heinen (2011). De 

variabelen over ‘werksfeer’ en ‘plezier in werk’ vertoonden in dit onderzoek wel significante 

niveaus en in het onderzoek van Heinen (2011) niet. Voor ‘contact met collega’s’ werden in 

beide onderzoeken geen significante niveaus gevonden. 

 

4.2.2 Correlaties GWS en VBBA op subschaal niveau  

Om de samenhang op subschaal niveau te kunnen bepalen is een enkel item van de GWS 

vergeleken met een subschaal van de VBBA. Ook hier is gebruik gemaakt van de Pearson 

correlatie (ρ). De samenhang op subschaalniveau is bepaald door per subschaal een 

factorscore te ontwikkelen, te weten de totaalscore van de respondenten op de schaal die door 

de factor wordt gerepresenteerd. Als de bijbehorende correlatie hoog is, is dit een indicatie dat 

het item van de GWS de subschaal van de VBBA kan representeren. De resultaten zijn 

weergegeven in tabel 4. De resultaten worden ook hier vergeleken met de resultaten van een 

eerder onderzoek naar validiteit van de GWS (Heinen, 2011). 

  Uit tabel 4 blijkt dat de items van de GWS matig samenhangen met de subschalen van 

de VBBA, alleen lichamelijke belasting komt boven de 0.60 uit. Vijf van de items van de 

GWL correleren significant, op minimaal p<0.05, met de subschalen van de VBBA. Dit zijn 

‘lichamelijke belasting’, ‘emotionele belasting’, ‘werkdruk’, ‘contact met leidinggevenden’ en 

‘plezier’. De resultaten komen redelijk overeen met de resultaten van Heinen (2011), maar 

vallen wel lager uit. Alleen de correlatie van ‘werksfeer’ met ‘sociaal organisatorische 

aspecten’ is in het huidige onderzoek hoger. De significantie niveaus bij beide onderzoeken 

zijn vrijwel gelijk. 
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Tabel 4. Correlaties items GWS en subschalen VBBA 

*=p<0.05 & **=p<0.01 

  

Item GWS Subschaal VBBA Pearson 
(ρs) 

S. Heinen 
(Pearson) 
(2011) 

Ik ervaar de lichamelijke belasting van 
mijn werk als..? (0=niet belastend, 1=licht 
belastend, 2=matig belastend, 3=sterk belastend) 

Lichamelijke 
inspanning 

.68** .68** 

Ik ervaar de psychische belasting van 
mijn werk als..? (0=niet belastend, 1=licht 
belastend, 2=matig belastend, 3=sterk belastend) 

Psychologische 
taakeisen 

.49* .52* 

Ik ervaar de werkdruk op mijn werk 
als..? (0=laag, 1=matig, 2=hoog, 3=zeer hoog) 

Psychologische 
taakeisen 

.42* .58* 

Ik ervaar de werksfeer op mijn werk 
als..? (0=goed, 1=redelijk, 2=matig, 3=slecht) 

Sociaal 
organisatorische 
aspecten 

.37 .12 

Ik ervaar het contact met mijn collega’s 
als..? (0=goed, 1=redelijk, 2=matig, 3=slecht) 

Sociaal 
organisatorische 
aspecten 

.14 .35 

Ik ervaar het contact met leidinggevenden 
als..? (0=goed, 1=redelijk, 2=matig, 3=slecht) 

Sociaal 
organisatorische 
aspecten 

.43* .62** 

Ik vind mijn werk..? (zinvolheid) 
(0=zinvol, 1=redelijk zinvol, 2=matig zinvol, 
3=niet zinvol) 

Veelzijdigheid .28 .49* 

Ik beleef aan mijn werk..? (plezier) (0=veel 
plezier, 1=redelijk veel plezier, 2=weinig 
plezier, 3=geen plezier) 

Veelzijdigheid .41* .42* 
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4.3 Predictieve validiteit GWS 

De predictieve validiteit is kwalitatief getoetst, door gebruik te maken van de interviews. Aan 

de respondenten is gevraagd wat ze in mei/juni 2013 geantwoord hebben op vraag 10 van de 

GWL (verwacht verzuim) en wat ze in mei/juni 2014 geantwoord hebben op vraag 9 van de 

GWS (daadwerkelijk verzuim). Op deze manier kunnen de antwoorden van de respondenten 

uit 2013 en 2014 aan elkaar gekoppeld worden, zoals te zien is in tabel 5. 

Tabel 5. Uitkomsten predictieve validiteit interviews 

Respondent GWL 10 2013 
‘Verwacht u in de komende 12 

maanden te verzuimen van uw 

werk?’ 

(0=niet of nauwelijks, 1=af en toe 

kortdurend, 2=regelmatig 

kortdurend/af en toe langdurend , 

3=regelmatig langdurig) 

GWS 9 2014 
‘Hoe vaak heeft u in de afgelopen 

12 maanden van het werk 

verzuimd?’ 

(0=niet of nauwelijks, 1=af en toe 

kortdurend, 2=regelmatig 

kortdurend/af en toe langdurend , 

3=regelmatig langdurig) 

Extra 

achtergrond 

1 0 0  

2 0 0  

3 0 0  

4 0 0  

5 0 0  

6 0 0  

7 0 0  

8 1 1  

9 0 0  

10 0 0  

11 0 2 Miskraam 

12 0 3 Burn out 

13 0 0  

 

Zoals blijkt uit tabel 5 is bij twee (dikgedrukt) van de dertien respondenten hun verwachting 

niet uitgekomen, door een onvoorziene omstandigheid (miskraam) en een burn-out. Bij 84.6% 

is de verwachting wel uitgekomen. De voorspelling in 2013 over toekomstig verzuim van de 

overige 11 verpleegkundigen blijkt correct te zijn. Op basis van deze gegevens kunnen echter, 
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mede door de beperkte spreiding, geen harde conclusies getrokken worden over de predictieve 

validiteit van de GWS; wel geeft het een eerste indicatie. 

4.4 Volledigheid van de GWS 

Het doel van dit subonderzoek was het beoordelen of de GWS een volledig beeld schetst van 

de werkbeleving van de werknemers. De gemiddelde score van werkdruk onder de 

verpleegkundigen (N=13) was 1.23, wat betekent dat de verpleegkundigen de werkdruk als 

matig ervoeren. De respondenten konden kiezen uit laag (0) - matig (1) - hoog (2) - zeer hoog 

(3). Er waren drie verpleegkundigen die de werkdruk als laag (0) ervoeren, zeven die de 

werkdruk als matig (1) ervoeren en drie die de werkdruk als hoog (3) ervoeren.  

  Al tijdens het eerste interview werd duidelijk dat er door de verpleegkundigen een 

onderscheid wordt gemaakt in de factoren die werkdruk bepalen. Er werden factoren 

onderscheiden die een positieve en een negatieve invloed hebben op werkdruk. Verder hebben 

ze factoren onderscheiden die aanwezig zijn en kenmerkend voor het soort werk dat ze 

uitvoeren, maar waar ze geen last van hebben. De resultaten zijn weergegeven in tabel 6 tot en 

met 8. Eerst zal de volledigheid van de vragen over lichamelijke belasting aan bod komen, 

daarna over de emotionele belasting en ten slotte de resultaten van de open vraag over de 

volledigheid van de GWS. 

4.4.1 Lichamelijke belasting 

Op lichamelijke belasting kon als volgt op gescoord worden: laag (0) - matig (1) - hoog (2) - 

zeer hoog (3). De verpleegkundigen hebben de lichamelijke belasting als laag tot matig 

ervaren, het gemiddelde is 0.62.  

Tabel 6. Typering lichamelijke belasting 

 Kenmerkend 
voor het 
soort werk 

Negatieve 
invloed 

Positieve 
invloed 

Niet 
genoemd 

Totaal 

Inspannend  11   2 13 
Lichaamskracht 9 2  2 13 
Houding 6 1  6 13 
Tempo 6 1  6 13 
Hoeveelheid 4   9 13 
Herstelbehoefte    13 13 
Kleine ruimte 1   12 13 
Omschakeling dag&nacht 1 10  2 13 
Karakter/Flexibiliteit   9 4 13 
Zelf fit & gezond   12 1 13 
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Uit tabel 6 blijkt dat de verpleegkundigen ervaren dat het werk dat ze doen lichamelijk zwaar 

is. Het werk is vooral inspannend en vereist kracht. Verder speelt houding een rol, ligt het 

tempo hoog en vond een klein deel de hoeveelheid werk groot. Hoewel deze soorten 

lichamelijke inspanning werden ervaren hadden de verpleegkundigen er weinig tot geen last 

van. De omschakeling tussen dag- en nachtdienst had wel een negatieve invloed op de 

werkdruk van de verpleegkundigen.  

  De verpleegkundigen gaven echter aan geen herstelbehoefte te hebben, ze kunnen de 

volgende dag weer met genoeg energie aan het werk. Dit kwam doordat de verpleegkundigen 

de lichamelijke belasting zelf op verschillende manieren opvangen. Wat vooral een positieve 

invloed had is dat de verpleegkundigen zelf fit en gezond zijn, of proberen gezond te leven. 

Ook ervaring had een positieve invloed. Een deel van de verpleegkundigen gaf aan eerder in 

een ziekenhuis of verzorgingstehuis gewerkt te hebben, waar de lichamelijke belasting veel 

groter was. Ervaring kan ook op een andere manier een positieve invloed hebben, doordat 

verpleegkundigen door de jaren heen beter weten hoe ze zichzelf zo min mogelijk kunnen 

belasten. Wat verder genoemd werd is karakter (mentaliteit) en flexibiliteit. De 

verpleegkundigen noemden dat ze hebben gekozen voor het werk en dat dit erbij hoort. Het 

helpt, volgens de verpleegkundigen, als je van jezelf nuchter bent en kunt relativeren. Op die 

manier kan er beter met moeilijke situaties worden omgegaan. Verder helpt het om flexibel te 

zijn. Hiermee wordt bedoeld dat je als verpleegkundige niet altijd de vaste richtlijnen volgt, 

maar in samenwerking met collega’s op zoek gaat naar andere meer efficiënte oplossingen. 

Voorbeelden zijn iemand van je eigen of een andere afdeling helpen met tillen of een taak 

overnemen als je extra tijd hebt. Wat als laatste bepalend was voor de lichamelijke belasting 

is het aantal uren dat de werknemer werkt. Bij parttimers was de lichamelijke belasting lager 

dan bij fulltimers (positieve score). 

4.4.2 Emotionele belasting 

Op emotionele belasting kon gescoord worden van laag (0) - matig (1) - hoog (2) - zeer hoog 

(3). De verpleegkundigen hebben de emotionele belasting als matig tot hoog ervaren, het 

gemiddelde is 1.46.   

 

Ervaring/Referentiekader   10 3 13 
Part/Full time  3 4 6 13 
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Tabel 7. Typering emotionele belasting 

 

Uit tabel 7 blijkt dat een deel van de verpleegkundigen emotionele belasting ervaart, maar er 

geen last van heeft. Het andere deel zei er wel last van te hebben, omdat het een negatieve 

invloed heeft op hun werkbeleving. Dit zijn factoren als het meemaken van aangrijpende 

situaties, tijdsdruk die leidt tot vermoeidheid, niet toekomen aan praten met collega’s en 

patiënten en een gebrek aan inspraak. Twee verpleegkundigen hebben wel eens een situatie 

meegemaakt waarin ze zich bedreigd voelden door een patiënt, maar dit komt niet regelmatig 

voor. Vier verpleegkundigen gaven aan dat veel verantwoordelijkheid werkdruk kan 

veroorzaken, zoals nare beslissingen moeten nemen of een vervelende boodschap brengen aan 

patiënt en familie. Toekomstzekerheid was iets waar de verpleegkundigen weliswaar over 

nadenken, maar alle verpleegkundigen zijn ervan overtuigd dat hun werk altijd nodig zal zijn 

en zij daarom niet bang hoeven te zijn voor bezuinigingen.  

  Het merendeel van de verpleegkundigen nam het werk niet mee naar huis, ze bleven er 

thuis niet over piekeren. Dit komt doordat de verpleegkundigen ook de emotionele belasting 

zelf op verschillende manieren opvangen. Wat vooral een positieve invloed heeft, is als de 

verpleegkundigen zelf goed in hun vel zitten. Wat verder belangrijk is, zijn bepaalde 

karaktereigenschappen. De verpleegkundigen noemen dat je empathie kunt tonen, maar 

tegelijkertijd nuchter moet zijn en de knop om moet kunnen zetten als je thuis bent. Wat ook 

 Kenmerkend 
voor het 
soort werk 

Negatieve 
invloed 

Positieve 
invloed 

Niet 
genoemd 

Totaal 

Aangrijpende situaties 7 5  1 13 
Aangevallen of bedreigd  2  11 13 
Tijdsdruk: vermoeiend 4 3  6 13 
Tijdsdruk: niet praten met 
collega’s 

2 3  8 13 

Tijdsdruk: niet praten met 
patiënten  

2 4  7 13 

Thuis blijven piekeren 1 1  11 13 
Gebrek aan inspraak 1 6 2 4 13 
Toekomstzekerheid 3 3 1 6 13 
Zelf goed in vel/Karakter   12 1 13 
Steun van collega’s   11 2 13 
Verantwoordelijkheid 2 2  9 13 
Ervaring  1 6 6  
Part/Full time  3 4 6 13 
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veel positieve invloed heeft, is de steun van collega’s. Het helpt de verpleegkundigen veel om 

na het werk op de dag te kunnen reflecteren. Als hier door tijdsdruk geen tijd voor is, kan dit 

dus werkdruk veroorzaken. Ook ervaring heeft een positieve invloed. Ongeveer de helft van 

de verpleegkundigen gaf aan dat je door de jaren heen leert dingen beter van je af te zetten. 

Eén verpleegkundige zag ervaring als een negatieve factor, omdat ze eerder werkervaring had 

opgedaan waarbij ze weinig emotioneel belast werd. Daardoor lijkt haar huidige werk relatief 

juist zwaarder. Wat ook hier bepalend was voor de emotionele belasting is het aantal uren dat 

de werknemer werkt. Bij parttimers was de emotionele belasting lager dan bij fulltimers 

(positieve score). 

4.4.3 Open vraag volledigheid 

Ook konden de verpleegkundigen antwoord geven op een open vraag over de volledigheid 

van de GWS. Hierbij werd gevraagd om de GWS te bekijken en aan te geven of er 

onduidelijkheden waren of dat er factoren over hun eigen werkbeleving waren die ze misten. 

De resultaten worden weergegeven in tabel 8.  

Tabel 8. Resultaten open vraag volledigheid GWS 

Genoemde antwoorden Aantal keer genoemd 

Momentopname 6 

Onverwacht verzuim 3 

Mist: uitdaging en groeimogelijkheden 3 

Mist: kenmerken werknemer 2 

Mist: onderscheid afdeling en organisatie 1 

Verschil antwoordcategorieën 6 

Eigen instelling verzuim 2 

 

De verpleegkundigen noemden dat het afnemen van een vragenlijst over werkbeleving altijd 

een momentopname is. Dit heeft echter geen invloed op de volledigheid van het meten van 

werkbeleving. Wel kunnen hierdoor resultaten vertekend zijn, door een relatief hectische of 

juist rustige periode voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst.  

  Verder hadden drie verpleegkundigen er moeite mee dat je bij het beantwoorden van 

vraag 10 over verwacht verzuim, nooit in de toekomst kunt kijken. Er kan altijd onverwacht 

iets gebeuren, waardoor men toch zal verzuimen, terwijl dat in eerste instantie niet verwacht 

of gehoopt werd.  



© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, C.J.E. Brouwer, februari 2015 	  41	  

  Zes verpleegkundigen misten een aantal onderwerpen in de vragenlijst, namelijk 

uitdaging en groeimogelijkheden, kenmerken van de werknemer zelf en het onderscheid 

tussen afdeling en organisatie. De verpleegkundigen voelen zich soms niet verbonden met de 

organisatie, enkel met de afdeling. Zij vinden dit belangrijke onderwerpen behorende bij 

werkbeleving.  

   Daarnaast hadden zes verpleegkundigen moeite met een aantal antwoordcategorieën. 

Ze vonden de stappen tussen de antwoordmogelijkheden te groot en soms onduidelijk. Ze 

misten een antwoordmogelijkheid bij vraag 3 (werkdruk) tussen matig (1) en hoog (2). Verder 

vonden ze het verschil, bij vraag 4 tot en met 7, tussen redelijk (1) en matig (2) onduidelijk.  

  Wat verder door twee verpleegkundigen genoemd werd, is dat bij het beantwoorden 

van vraag 10 (verwachte verzuim) ook altijd de eigen instelling of mentaliteit van de 

werknemer meespeelt. Er zijn mensen die zich sneller ziek melden dan anderen en daar niet 

mee zitten.  
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5. Conclusie, discussie en aanbevelingen 
Men spreekt van werkdruk als de balans tussen de belasting in de werkomgeving en de 

belastbaarheid van de werknemer verstoord is. Werkdruk kan ontstaan door bijvoorbeeld een 

hoog werktempo, fysieke belasting en emotionele belasting (Le Roy, 2003). Behalve dat een 

hoge werkdruk, psychosociale arbeidsproblematiek en werkverzuim geestelijke, lichamelijk 

en praktische problemen met zich meebrengen, leiden ze ook tot hoge maatschappelijke 

kosten. In het algemeen moeten werknemers steeds sneller werken en moeten ze meer werk 

uitvoeren (CBS, 2014). Onder verpleegkundigen is de werkdruk de afgelopen 5 jaar dan ook 

toegenomen (Abvakabo FNV, 2014). 

  De GWS is een relatief nieuw meetinstrument om werkbeleving mee in kaart te 

brengen. In een eerder onderzoek, onder niet verzuimende, gezonde respondenten, is 

vastgesteld dat de GWS een valide en betrouwbaar meetinstrument is (Heinen, 2011). Op dit 

onderzoek wordt met het onderhavige onderzoek voortgebouwd, waarbij de GWS nu voor het 

eerst gebruikt wordt bij respondenten die naar verwachting een hoge werkdruk ervaren en 

meer verzuimen. Het doel van mijn afstudeeronderzoek was het verder beoordelen van deze 

vragenlijst. In dit laatste hoofdstuk worden, aan de hand van de eerder opgestelde 

onderzoeksvragen en hypothesen, de bevindingen van het betreffende onderzoek 

gepresenteerd en gekoppeld aan de theorie. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan en 

tekortkomingen genoemd.  

1. Wat is de concurrente validiteit van de GWS? 

Hypothese: De GWS beschikt over concurrente validiteit, op itemniveau en op 

subschaalniveau 

Voor de eerste onderzoeksvraag is gekeken of de GWS en VBBA hetzelfde meten, door te 

kijken naar Pearson correlaties tussen de vragenlijsten. Hoge correlaties kunnen worden 

beschouwd als een ondersteuning van de concurrente validiteit van de GWS. Hiervoor is eerst 

gekeken naar de correlaties op itemniveau.  

 

Hypothese: De GWS beschikt over concurrente validiteit, op itemniveau (hypothesen 1a t/m 

1h) 

De correlaties voor de items ‘lichamelijke belasting’, ‘plezier in werk’, ‘werkdruk’, 

‘werksfeer’ en ‘contact met leidinggevenden’ waren acceptabel. De correlaties voor de items 

‘emotionele belasting’, ‘contact met collega’s’ en ‘zinvolheid’ waren niet voldoende. De 

items van de GWS vertoonden dus een matige samenhang met vergelijkbare items binnen de 
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VBBA. Daarmee kan de hypothese dat de GWS over concurrente validiteit op itemniveau 

beschikt niet voldoende worden ondersteund. 

 

Hypothese: De GWS beschikt over concurrente validiteit, op subschaal niveau (hypothesen 

1i t/m 1p) 

Ook is de samenhang op subschaal-niveau bepaald. Hierbij is een enkel item van de GWS 

vergeleken met een subschaal van de VBBA. Ook hier vertoonden de items van de GWS een 

matige samenhang met de subschalen van de VBBA. Hier waren de correlaties voor de items 

‘emotionele belasting’, ‘werkdruk’, ‘contact met leidinggevenden’ en ‘plezier’ matig en was 

‘lichamelijke belasting’ hoog. Er is dus gedeeltelijke ondersteuning voor de hypothese dat een 

enkele vraag van de GWS een subschaal van de VBBA kan vertegenwoordigen. Verder 

worden niet alle subschalen van de VBBA door de GWS vertegenwoordigd, namelijk 

‘regelmogelijkheden’, ‘arbeidsvoorwaarden’, ‘welbevinden’ en ‘spanning’ ontbreken. De 

GWS bevat echter twee vragen over verzuim, die de VBBA niet heeft.  

 

2. Beschikt de GWS over predictieve validiteit? 

Hypothese: De GWS beschikt over een voorspellende waarde, ook wel de predictieve 

validiteit. 

De predictieve validiteit is kwalitatief getoetst, door gebruik te maken van interviews. Een 

vragenlijst beschikt over predictieve validiteit als het een bepaald criterium kan voorspellen, 

in dit geval ziekteverzuim. Uit de interviews is gebleken dat bij slechts twee van de dertien 

respondenten de verwachting van de verpleegkundigen niet is uitgekomen. Dit kwam doordat 

de ene verpleegkundige een burn-out heeft gekregen en de andere verpleegkundige een 

miskraam heeft gehad. Bij de overige verpleegkundigen bleek de verwachting die zij in 2013 

hadden geuit over hun ziekteverzuim in het jaar erna wel is uitgekomen. Dit lijkt dus een 

ondersteuning te zijn voor de hypothese dat de GWS beschikt over predictieve validiteit. In 

dit geval is aan een belangrijke voorwaarde voldaan om als screeningsinstrument te kunnen 

worden gebruikt. Dit kan echter nog niet met zekerheid gesteld wordt, omdat de resultaten 

niet statistisch getoetst konden worden. De redenen hiervan worden in de discussie benoemd.  

3. Is de GWS een volledig meetinstrument? 

Het doel van dit subonderzoek was te beoordelen of de GWS een volledig beeld schetst van 

de werkbeleving van de werknemers. Dit is op twee manieren met behulp van interviews 

onderzocht, Er is ten eerste gekeken of de vragen in de GWS over lichamelijke en emotionele 
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belasting verder moeten worden uitgesplitst, zoals in de VBBA wel wordt gedaan. Ten tweede 

is beoordeeld of coping een factor is die van toegevoegde waarde kan zijn voor de GWS.  

a. Moeten de vragen over lichamelijke en emotionele belasting worden uitgesplitst? 

Uit de interviews is gebleken dat de verpleegkundigen in mei/juni 2014 de werkdruk als matig 

ervoeren. Er werden door de verpleegkundigen factoren onderscheiden die een positieve en 

een negatieve invloed hebben op werkdruk. Verder hebben ze factoren onderscheiden die 

aanwezig zijn en kenmerkend voor het soort werk dat ze uitvoeren, maar waar ze geen last 

van hebben. Wat wel een negatieve invloed had was de omschakeling tussen dag- en 

nachtdiensten. Verder ervoeren full-timers een hogere belasting dan part-timers.  

  De verpleegkundigen vonden het werk wat ze doen lichamelijk laag tot matig zwaar. 

Verschillende factoren, zoals inspanning en tempo, werden kenmerkend voor het werk 

genoemd, maar de verpleegkundigen hadden er weinig tot geen last van. De verpleegkundigen 

vangen de belasting zelf op, met behulp van zelf gezond en fit zijn, ervaring, acceptatie van 

het feit dat het werk zwaar is en flexibiliteit. 

  De verpleegkundigen vonden het werk emotioneel matig tot hoog belastend. Hierbij 

spelen factoren zoals het meemaken van aangrijpende situaties en het ervaren van een gebrek 

aan inspraak een rol. Ook van deze vorm van belasting had het merendeel van de 

verpleegkundigen geen last. De emotionele belasting wordt opgevangen door zelf gezond en 

fit te zijn, goed in je vel zitten, nuchter zijn, ervaring en steun van collega’s. Deze steun wordt 

mede verleend door het nieuwe systeem van leidinggeven. In 2014 zijn drie operationeel 

leidinggevenden aangesteld, die zelf tevens werkzaam zijn als verpleegkundigen en ook als 

aanspreekpunt dienen.  

  De door de verpleegkundigen genoemde factoren behorende bij lichamelijke en 

emotionele belasting hebben afzonderlijk geen duidelijk verschillende invloed op de 

werkbeleving. Er hoeven geen subvragen worden opgesteld voor lichamelijke en emotionele 

belasting.  

  

b. Is coping een factor die zou moeten worden toegevoegd aan de GWS? 

De verpleegkundigen hebben in de interviews bij het beantwoorden van de vorige deelvraag 

factoren onderscheiden die aanwezig zijn en kenmerkend zijn voor het soort werk wat ze 

uitvoeren, maar waar ze geen last van hebben. Ze vangen de lichamelijke en emotionele 

belasting zelf op. De verpleegkundigen beschikken zelf ook over verschillende strategieën, 

die ervoor zorgen dat de werkbeleving positief is en de werkdruk laag blijft. Dit wordt ook 
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wel coping genoemd. Bij coping worden effecten van werkstress voorkomen of verminderd 

door bepaald gedrag (Parikh, Taukari & Bhattacharya, 2004). Deze resultaten vinden 

ondersteuning in de eerder genoemde literatuur, behandeld in het theoretisch kader. Uit de 

literatuur blijkt dat niet alleen factoren die van invloed zijn op werkdruk, zoals productie-

eisen (Edwards, Caplan & van Harrison, 1998) en tijdsdruk (Karasek & Theorell, 1990) van 

belang zijn bij het ervaren van een positieve werkbeleving. Ook hoe de werknemer de 

werkdruk subjectief ervaart en er mee omgaat, is van groot belang. 

  Het person-environment fit model noemt de fit tussen de persoon en omgeving, zoals 

een fit tussen persoonlijke mogelijkheden en de eisen gesteld vanuit de werkomgeving. Het 

waarnemen en hanteren van werkdruk, de coping, heeft een positieve invloed op deze fit 

(Edwards, Caplan & van Harrison, 1998). In het vitamine model wordt genoemd dat het 

additional decrement (AD) effect, de geestelijke gezondheid, optreedt bij een verzadiging van 

de ‘arbeidsvitaminen’ (de Jonge & Schaufeli, 1998). Bij dit AD effect hebben de 

arbeidskenmerken een negatieve invloed op de geestelijke gezondheid. Werknemers moeten 

zelf een manier zien te vinden om uit deze negatieve spiraal te komen. Wat hierbij helpt is 

bijvoorbeeld autonomie, sociale ondersteuning en feedback (de Jonge & Schaufeli, 1998). Het 

job characteristics model (Hackman & Oldham, 1980) stelt dat vijf objectieve taakkenmerken 

van het te verrichten werk van invloed zijn op drie subjectieve ervaringen van de werknemer 

omtrent dit werk. De drie subjectieve ervaringen zijn weer van invloed op werkbeleving. Als 

de subjectieve ervaringen positief zijn, is de werkbeleving tevens beter (Hackman & Oldham, 

1980).  In het demand-control-(support) model wordt nadruk gelegd op het zelfregulerende 

vermogen van de werknemer, namelijk de sturingsmogelijkheden, regelmogelijkheden en 

sociale steun, waarmee de werkbeleving positief beïnvloed kan worden (Karasek & Theorell, 

1990). 

  Ook de specifieke literatuur over werkbeleving onder verpleegkundigen noemt coping 

strategieën. De meest voorkomende stressoren in het werk van verpleegkundigen zijn te 

weinig autonomie, te weinig tijd om taken uit te voeren (tijdsdruk), beperkte toegang tot 

diensten en voorzieningen (McGrat, Reid & Boore, 2003), te veel taken, emotioneel contact 

met patiënten en dag en nacht diensten. Verpleegkundigen die vaak wisselen van soort dienst 

(dag en nacht) ervaren de meeste werkstress (Parikh, Taukari & Bhattacharya, 2004). 

  Al deze factoren werden tijdens de interviews ook door de verpleegkundigen 

genoemd. Dat verpleegkundigen wel werkstress ervaren, maar hiervan weinig problemen 

ondervinden kan dus worden verklaard door coping strategieën en het vermogen om de 

situatie als niet stressvol te interpreteren (Lu, While & Barriball, 2005).  
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  Coping strategieën kunnen in drie categorieën worden verdeeld, namelijk  ‘problem 

solving’, ‘sociale steun’ en ‘avoidance behavior’ (Parikh, Taukari & Bhattacharya, 2004). 

Alle drie strategieën kwamen tijdens de interviews aan bod. De verpleegkundigen zoeken 

samen met collega’s naar praktische oplossingen om werk te verdelen of vragen een college 

bijvoorbeeld te helpen bij zwaar tilwerk. De verpleegkundigen ‘vermijden’ taken die stress 

bezorgen door een collega te vragen wat papierwerk over te nemen. Verder ondervinden de 

verpleegkundigen veel steun van collega’s en leidinggevenden. Ook werd genoemd dat het 

helpt om nuchter blijven en situaties niet te snel als stressvol te zien. Eveneens belangrijk bij 

adaptieve coping is de autonomie en inspraak die verpleegkundigen ervaren over hun werk 

(Parikh, Taukari & Bhattacharya, 2004). Te weinig inspraak werd door de verpleegkundigen 

genoemd als een factor die een negatieve invloed kan hebben op werkbeleving. De 

verpleegkundigen vangen dus zelf de belasting in hun werk op, door gebruik te maken van 

coping strategieën. Door het toevoegen van de factor coping kan de GWS een meer volledige 

vragenlijst worden. 

 

Ten slotte konden de verpleegkundigen voor deze onderzoeksvraag tijdens de interviews 

antwoord geven op een open vraag over de volledigheid van de GWS. Wat het meest naar 

voren kwam tijdens de interviews was het feit dat het afnemen van een vragenlijst altijd een 

momentopname is. De GWS houdt hier al rekening mee door vooraf aan het invullen van de 

vragenlijst te noemen dat de antwoorden over de afgelopen 12 maanden moeten gaan. 

Daarnaast had de helft van de verpleegkundigen moeite met een aantal antwoordcategorieën. 

Ze vonden de stappen tussen de antwoordmogelijkheden te groot en soms onduidelijk. 

 

Advies en toepassing GWS 

De belangrijkste conclusie van mijn afstudeeronderzoek is dat als de werkdruk onder 

werknemers, in dit geval verpleegkundigen, matig tot hoog is, dit nog niet hoeft te betekenen 

dat de werknemers hier last van hebben of zullen verzuimen. Werkstress of een hoge 

werkdruk kan door werknemers zelf worden opgevangen door coping strategieën.  

  Mijn eerste advies is daarom één of meerdere vragen over coping toe te voegen aan de 

GWS om een nog vollediger beeld te krijgen over werkbeleving. Hiervoor kan bijvoorbeeld 

gekeken worden naar het thema ‘regelmogelijkheden’ in de VBBA, met de bijbehorende 

schalen: ‘zelfstandigheid in het werk’, ‘inspraak’ en ‘contactmogelijkheden’ die niet 

voorkomen in de GWS. Voordat zulke vragen worden toegevoegd moeten ze eerst op 

validiteit en betrouwbaarheid beoordeeld moeten worden. Verder is uit dit onderzoek niet 



© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, C.J.E. Brouwer, februari 2015 	  47	  

overtuigend naar voren gekomen dat de GWS de vragen over lichamelijke en emotionele 

belasting zou moeten uitsplitsen. Bovendien verschillen de soorten belasting per 

beroepsgroep, zoals wordt genoemd in het job-demands-resources model en de job-demands-

resources monitor (Bakker & Demerouti, 2007). Als de vragen zouden worden uitgesplitst, 

moeten alle beroepsgroepen in acht worden genomen. Het is juist de kracht van de GWS, 

tussen alle andere meer uitgebreide vragenlijsten, dat het een overzichtelijke vragenlijst is.  

  Een andere aanbeveling is het aanpassen van de antwoordcategorieën. Er kan gekozen 

worden om de categorieën, in navolging op het onderzoek van Heinen (2011), in twee 

mogelijkheden op te delen in plaats van vier, namelijk belastend en niet belastend. Dit geeft 

een duidelijker beeld van de werkdruk en is voor respondenten makkelijker in te vullen. Een 

aantal verpleegkundigen in dit onderzoek vonden de afstand tussen de categorieën juist te 

groot. In dit geval kan ook worden gekozen voor meer antwoord categorieën, bijvoorbeeld 

een 5 of 7-punts Likert schaal. Een klein aantal antwoord categorieën, zoals belastend en niet 

belastend, houdt de vragenlijst echter overzichtelijk en past naar mijn mening beter bij de 

GWS. 

 

Tekortkomingen en vervolgonderzoek 

Mijn afstudeeronderzoek is een nuttige aanvulling op het onderzoek van Heinen (2011). Het 

geeft meer inzicht in de volledigheid van de GWS en geeft een eerste aanzet voor de bewering 

dat de GWS over predictieve validiteit beschikt. Echter zijn er tevens een paar 

tekortkomingen aan het onderzoek. 

  Er zijn wat problemen waar te nemen binnen de steekproeven, qua representativiteit. 

De steekproeven van het kwantitatieve deel in 2013 en 2014 uit het betreffende onderzoek 

hadden een scheve verdeling wat betreft geslacht en opleiding, door de samenstelling van de 

groep verpleegkundigen. Ook bij het kwalitatieve deel, in 2014, is het niet duidelijk of de 

steekproef een goede afspiegeling betrof van de verschillende soorten werkbeleving onder de 

verpleegkundigen. Hierdoor kan het zijn dat er binnen de Vogellanden wel een groep 

verpleegkundigen werkzaam is die een hogere werkdruk ervaren dan nu aan het licht is 

gekomen. Bij het beantwoorden van deelvraag 3b over coping moet hier rekening mee 

gehouden worden. Het kan zijn dat juist de groep verpleegkundigen die beschikt over coping 

strategieën sowieso een lagere werkdruk ervaart. De vraag welke groep wel belasting kan 

opvangen door coping en welke groep niet moet worden uitgezocht in eventueel 

vervolgonderzoek of bij het eventueel toevoegen van een vraag over coping.  

  Een andere tekortkoming is dat de predictieve validiteit helaas niet statistisch getoetst 
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worden, omdat door privacy overwegingen vanuit De Vogellanden niet duidelijk was welke 

respondent welk antwoord had gegeven en de gegeven antwoorden op de vragenlijsten van 

2013 niet op persoonsniveau gekoppeld konden worden aan die van 2014. Voor het bepalen 

van de predictieve validiteit zijn de gegevens verkregen uit de interviews gebruikt. Bij de 

groep respondenten behorend bij de interviews is het niet duidelijk, hierboven al benoemd, of 

de werkdruk binnen deze groep een goede afspiegeling was van de werkdruk onder alle 

verpleegkundigen. De respondenten uit deze groep ervoeren een lage tot matige werkdruk. 

Het kan dus zijn dat bij mensen die een lage werkdruk ervaren, het verzuim beter te 

voorspellen is. 

  Vervolgonderzoek voor het bepalen van de predictieve validiteit zou zich moeten 

richten op de gehele GWS en haar subschalen. De vraag die dan gesteld moet worden is: ‘Kun 

je een hoger verzuim verwachten, bij een negatieve werkbeleving en/of een hoge werkdruk?’. 

Hiervoor zijn verschillende op persoonsniveau koppelbare gegevens nodig, van minimaal 

twee meetmomenten. Tijdens beide meetmomenten moet de GWS gemeten worden en 

moeten er verzuimgegevens beschikbaar zijn. Het moet bekend zijn welk respondent welk 

antwoord heeft gegeven bij beide meetmomenten, zodat ze met elkaar vergeleken kunnen 

worden. Ook moet bekend zijn welke respondent hoeveel en wanneer heeft verzuimd. Als het 

op deze manier onderzocht wordt, kan met meer duidelijkheid gesteld worden of de GWS 

over een voorspellende waarde beschikt. Hierbij zou idealiter een groep respondenten met een 

hoge werkdruk en een groep ‘gezonde’ respondenten als controlegroep kunnen worden 

gebruikt. De vraag blijft echter bestaan of het volledig mogelijk is om verzuim te voorspellen, 

omdat er altijd onvoorziene omstandigheden kunnen optreden.  

De GWS blijkt een valide en een betrouwbaar en handzaam instrument. Door het gebruiken 

van de GWS kan op een overzichtelijke manier snel een eerste indruk van de huidige 

werkdruk en de determinanten verkregen worden. De GWS beschikt nog steeds over de 

potentie om als screeningsinstrument te dienen, zeker indien er een of meerdere vragen over 

coping aan toegevoegd worden. Kwantitatief vervolgonderzoek naar de predictieve validiteit 

kan aantonen of die potentie waargemaakt kan worden.  
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7. Bijlagen 

I Groninger Werkbelevings Screeningslijst 

II Vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid 

III Interviewopzet 
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Bijlage I Groninger Werkbelevings Screeningslijst 

De Groninger Werkbelevings Screeningslijst (GWS) 
 
Tabel 9. De GWS 

 

 

 

 

 

 

Item 
(afkorting) 

Vraag Score 

GWS 1 Ik ervaar de lichamelijke belasting van mijn 
werk als: 

0=Niet belastend, 1=Licht 
belastend, 2=Matig belastend, 
3=Sterk belastend 

GWS 2 Ik ervaar de psychische belasting van mijn 
werk als: 

0=Niet belastend, 1=Licht 
belastend, 2=Matig belastend, 
3=Sterk belastend 

GWS 3 Ik ervaar de werkdruk als: 0=Laag, 1=Matig, 2=Hoog, 3=Zeer 
hoog 

GWS 4 Ik ervaar de werksfeer als: 0=Goed, 1=Redelijk, 2=Matig, 
3=Slecht 

GWS 5 Ik ervaar de contacten met mijn collega’s als: 0=Goed, 1=Redelijk, 2=Matig, 
3=Slecht 

GWS 6 Ik ervaar de contacten met mijn 
leidinggevenden als: 

0=Goed, 1=Redelijk, 2=Matig, 
3=Slecht 

GWS 7 Ik vind mijn werk: 0=Zinvol, 1=Redelijk zinvol, 
2=Matig zinvol, 3=Niet zinvol 

GWS 8 Ik beleef aan mijn werk: 0=Veel plezier, 1=Redelijk veel 
plezier, 2=Weinig plezier, 3=Geen 
plezier 

GWS 9 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden 
van het werk verzuimd: 

0=Niet of nauwelijks, 1=Af en toe 
kortdurend, 2= Regelmatig 
kortdurend/af en toe 
langdurend,3=Regelmatig 
langdurend 

GWS 10 Verwacht u dat u in de komende 12 maanden 
van uw werk zal moeten verzuimen: 

0=Niet of nauwelijks, 1=Af en toe 
kortdurend, 2= Regelmatig 
kortdurend/af en toe 
langdurend,3=Regelmatig 
langdurend 
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Bijlage II Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid  

 
VBBA (verkorte versie) 

Geslacht 

Geboortedatum 

Opleiding 

 

Werktempo en werkhoeveelheid 

 altijd vaak soms nooit 

Vraag 1. Moet u erg snel werken?      

Vraag 2. Heeft u veel extra werk te doen?     

Vraag 3. Moet u extra hard werken om iets af te krijgen?     

Vraag 4. Werkt u onder tijdsdruk?      

Vraag 5. Moet u zich haasten?      

Vraag 6. Kunt u uw werk op uw gemak doen?     

Vraag 7. Heeft u te maken met een achterstand in uw 
werkzaamheden? 

    

Vraag 8. Heeft u te weinig werk?      

Vraag 9. Heeft u problemen met het werktempo?      

Vraag 10. Heeft u problemen met de werkdruk?     

Vraag 11. Heeft u het kalmer aan willen doen in uw 
werk?  

    

Emotionele belasting 

 altijd vaak soms nooit 

Vraag 12. Is uw werk emotioneel zwaar?      

Vraag 13. Wordt u in uw werk met dingen 
geconfronteerd die u persoonlijk raken?  

    

Vraag 14. Wordt er door anderen een persoonlijk beroep 
op u gedaan in uw werk?  

    

Vraag 15. Voelt u zich persoonlijk aangevallen of 
bedreigd in uw werk?  

    

Vraag 16. Heeft u in uw werk contacten met lastige 
klanten of patiënten? 

    

Vraag 17. Moet u voor uw werk mensen kunnen 
overtuigen of overreden?  
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Lichamelijke inspanning 

 altijd vaak soms nooit 

Vraag 19. Heeft u tijdens het werk veel hinder van tillen 
of sjouwen?  

    

Vraag 20. Heeft u tijdens het werk veel hinder van 
regelmatig te moeten bukken?  

    

Vraag 21. Heeft u tijdens het werk veel hinder van 
regelmatig te hoog moeten reiken?  

    

Vraag 22. Heeft u tijdens het werk veel hinder van 
langdurig achtereen steeds dezelfde 
beweging maken? 

    

Vraag 23. Vindt u uw werk lichamelijk erg inspannend?      

Vraag 24. Vereist uw werk lichaamskracht     

Vraag 25. Werkt u in ongemakkelijke of inspannende 
houdingen?  

    

 

Afwisseling in het werk 

 altijd vaak soms nooit 

Vraag 26. Moet u in uw werk telkens dezelfde dingen 
doen?  

    

Vraag 27. Is voor uw werk creativiteit vereist?     

Vraag 28. Is uw werk gevarieerd?      

Vraag 29. Vraagt uw werk een eigen inbreng?      

Vraag 30. Doet uw werk voldoende beroep op al uw 
vaardigheden en capaciteiten? 

    

Vraag 31. Heeft u in uw werk voldoende afwisseling?      

 

Leermogelijkheden 

 altijd vaak soms nooit 

Vraag 32. Leert u nieuwe dingen in uw werk?      

Vraag 33. Biedt uw baan u mogelijkheden voor 
persoonlijke groei en ontwikkeling? 

    

Vraag 34. Geeft uw werk u het gevoel iets ermee te 
kunnen bereiken?  

    

Vraag 35. Biedt uw baan u mogelijkheden voor 
zelfstandig denken en doen?  
 

    

Vraag 18. Komt u door uw werk in aangrijpende 
situaties terecht? 
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Zelfstandigheid 

 ja! ja nee nee! 

Vraag 36. Heeft u vrijheid bij het uitvoeren van uw 
werkzaamheden?  

    

Vraag 37. Heeft u invloed op de planning van uw 
werkzaamheden?  

    

Vraag 38. Heeft u invloed op het werktempo?      

Vraag 39. Kunt u zelf bepalen hoe u uw werk uitvoerde?      

Vraag 40. Kunt u uw werk even onderbreken als u dat 
nodig vond?  

    

Vraag 41. Kunt u zelf de volgorde van uw 
werkzaamheden bepalen?  

    

Vraag 42. Kunt u meebeslissen over het tijdstip waarop 
iets af moest zijn?  

    

Vraag 43. Kunt u zelf bepalen hoeveel tijd u aan een 
bepaalde activiteit besteedde?  

    

Vraag 44. Lost u problemen in uw werkzaamheden zelf 
op?  

    

Vraag 45. Kunt u uw werk zelf indelen?     

Vraag 46. Kunt u zelf de inhoud van uw werk bepalen?     

 

Relatie met collega’s 

 ja! ja nee nee! 

Vraag 47. Kunt u op uw collega's rekenen wanneer u het 
in uw werk wat moeilijk heeft?  

    

Vraag 48. Kunt u als dat nodig is uw collega's om hulp 
vragen?  

    

Vraag 49. Is uw verstandhouding met uw collega's goed?      

Vraag 50. Heeft u conflicten met uw collega's?      

Vraag 51. Voelt u zich in uw werk gewaardeerd door uw 
collega's?  

    

Vraag 52. Heeft u te maken met agressie van uw 
collega's?  

    

Vraag 53. Zijn uw collega’s vriendelijk tegen u?      

Vraag 54. Heerst er tussen u en uw collega's een prettige 
sfeer? 

    

Vraag 55. Doen zich tussen u en uw collega's vervelende 
gebeurtenissen voor? 
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Relatie met directe leiding 

 ja! ja nee nee! 

Vraag 56. Kunt u op uw directe leiding rekenen wanneer 
u het in uw werk wat moeilijk heeft? 

    

Vraag 57. Kunt u als dat nodig is uw directe leiding om 
hulp vragen?  

    

Vraag 58. Is uw verstandhouding met uw directe leiding 
goed?  

    

Vraag 59. Heeft u conflicten met uw directe leiding?      

Vraag 60. Voelt u zich in uw werk gewaardeerd door uw 
directe leiding?  

    

Vraag 61. Heeft u te maken met agressie van uw directe 
leiding?  

    

Vraag 62. Is uw directe leiding vriendelijk tegen u?      

Vraag 63. Heerst er tussen u en uw directe leiding een 
prettige sfeer?  

    

Vraag 64. Doen zich tussen u en uw directe leiding 
vervelende gebeurtenissen voor?  

    

 

Inspraak 

 ja! ja nee nee! 

Vraag 65. Kunt u met uw directe leiding praten over 
problemen op het werk?  

    

Vraag 66. Heeft u veel te zeggen over wat er gebeurt op 
uw werkplek?  

    

Vraag 67. Kunt u meebeslissen over dingen die met uw 
werk te maken hebben? 

    

Vraag 68. Kunt u met uw directe leiding voldoende 
overleggen over uw werk? 

    

Vraag 69. Kunt u meebepalen wat wel en wat niet tot uw 
taak behoort?  

    

Vraag 70. Kunt u meebeslissen over de aard van uw 
werkzaamheden?  

    

Vraag 71. Heeft u rechtstreeks invloed op beslissingen 
van uw afdeling/bedrijf?  

    

Vraag 72. Heeft u invloed op de verdeling van het werk 
onder u en uw collega's?  
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Toekomstzekerheid 

 ja! ja nee nee! 

Vraag 73. Heeft u behoefte aan meer zekerheid of u over 
een jaar nog werk zal hebben?  

    

Vraag 74. Heeft u behoefte aan meer zekerheid of u uw 
baan het komende jaar zal houden? 

    

Vraag 75. Heeft u behoefte aan meer zekerheid of u uw 
functieniveau het komende jaar zal behouden? 

    

Vraag 76. Heeft u behoefte aan meer zekerheid of uw 
afdeling/bedrijf over een jaar nog zal bestaan? 

    

 

Plezier in het werk 

 ja! ja nee nee! 

Vraag 77. Ik kan wel zeggen dat ik tegen mijn werk opzie      

Vraag 78. Ik doe mijn werk omdat het moet, daarmee is 
alles wel gezegd  

    

Vraag 79. Meestal vind ik het wel prettig om aan de 
werkdag te beginnen  

    

Vraag 80. Na zo’n vijf jaar heb je het in mijn werk wel 
gezien 

    

Vraag 81. Ik vind mijn werk steeds boeiend, elke dag 
weer 

    

Vraag 82. Het idee dat ik dit werk nog tot mijn pensioen 
moet doen benauwt me  

    

Vraag 83. Ik heb plezier in mijn werk      
Vraag 84. Ik moet telkens weerstand bij mezelf 
overwinnen om mijn werk te doen  

    

Vraag 85. Ik moet mezelf er vaak toe zetten om een 
werkopdracht uit te voeren  

    

 

Betrokkenheid bij de organisatie 

 ja! ja nee nee! 

Vraag 86. Ik vind dat mijn eigen opvattingen sterk 
overeenkomen met die van de organisatie 

    

Vraag 87. Ik vind het belangrijk dat ik een bijdrage kan 
leveren aan de taak van de organisatie 

    

Vraag 88. De organisatie gaat me echt ter harte      

Vraag 89. Ik voel me uitstekend thuis in de organisatie     

Vraag 90. Ik heb zoveel van mezelf in de organisatie 
gestopt, dat het me moeilijk zal vallen om ontslag te 
nemen 

    

Vraag 91. Ik voel me ten opzichte van de organisatie 
eigenlijk wel verplicht om nog een aantal jaren te blijven 
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Vraag 92. Er hoeft bij de organisatie maar weinig in 
negatieve zin te veranderen, of ik ben vertrokken 

    

Vraag 93. Vergeleken met de meeste andere banen die ik 
kan krijgen, is het werken bij deze organisatie erg 
aantrekkelijk 

    

 

Herstelbehoefte 

 ja! ja nee nee! 

Vraag 94. Ik vind het moeilijk om me te ontspannen aan 
het einde van een werkdag  

    

Vraag 95. Aan het einde van een werkdag ben ik echt op      

Vraag 96. Mijn baan maakt dat ik me aan het eind van 
een werkdag nogal uitgeput voel  

    

Vraag 97. Na het avondeten voel ik me meestal nog vrij 
fit  

    

Vraag 98. Het kost mij moeite om me te concentreren in 
mijn vrije uren na het werk  

    

Vraag 99. Ik kom meestal pas op een tweede vrije dag tot 
rust  

    

Vraag 100. Ik kan weinig belangstelling opbrengen voor 
andere mensen, wanneer ik zelf net thuis ben gekomen 

    

Vraag 101. Het kost mij over het algemeen meer dan een 
uur voordat ik helemaal hersteld ben na mijn werk 

    

Vraag 102. Als ik thuis kom moeten ze mij even met rust 
laten  

    

Vraag 103. Het komt vaak voor dat ik na een werkdag 
door vermoeidheid niet meer toekom aan andere 
bezigheden 

    

Vraag 104. Het komt voor dat ik tijdens het laatste deel 
van de werkdag door vermoeidheid mijn werk niet meer 
zo goed kan doen 

    

 

Piekeren 

 ja! ja nee nee! 

Vraag 105. Als ik mijn werk verlaat, blijf ik me zorgen 
maken over werkproblemen  

    

Vraag 106. Ik kan mijn werk heel gemakkelijk van me 
afzetten  

    

Vraag 107. Ik maak me als ik vrij ben vaak zorgen over 
mijn werk 

    

Vraag 108. Ik lig s’nachts vaak wakker omdat mijn werk 
me door het hoofd blijft spoken  
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Bijlage III Interviewopzet 

 

IV1. 
Hoe ervaart u de 
werkdruk op uw werk? 
 
0=laag 
1=matig 
2=hoog 
3=zeer hoog 
 
 
b. Bij Hoog: waarom? 

a. 

 

 

IV01: Geslacht 
 

0=Man 
1=Vrouw 

IV02: Leeftijd 
 

1=15-25 
2=25-35 
3=35-45 
4=45-55 
5=55-65 

IV03: Opleiding 
 

5=MBO 
6=HBO 
7=WO 

IV04: Afdeling 
 

1=Wielewaal 
2=Ibis 
3=Grutto 

IV2. 
Hoe ervaart u de 
lichamelijke belasting? 
(dieper ingaan op 
verschillende vormen) 
(waarom zelf wel of geen 
last van?) 
 
0=laag 
1=matig 
2=hoog 
3=zeer hoog 

 

 

 

 

 

 

 

VBBA Checklist (mogelijke antwoorden lichamelijke belasting) 
 
0=Aanwezig 
1=Negatief 
2= Positief 
 
IV3. Inspannend werk (langdurig, zwaar)  

 
IV4. Vereist lichaamskracht (tillen, sjouwen)  
IV5. Houding (bukken, reiken, dezelfde 
beweging) 

 

IV6. Extra hard werken/tijdsdruk/tempo  
 

IV7. Hoeveelheid 
 

 

IV8. Herstelbehoefte 
 

 

IV9. Kleine ruimtes 
 

 

IV10. Omschakeling dag & nacht dienst 
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IV11. Flexibiliteit 
 

 

IV12. Zelf fit en gezond 
 

 

IV13. Ervaring 
 

 

IV14. Part of Full time 
 

 

IV15. 
Hoe ervaart u de 
psychische belasting? 
(dieper ingaan op 
verschillende vormen) 
(waarom zelf wel of geen 
last van?) 
 
0=laag 
1=matig 
2=hoog 
3=zeer hoog 

 

 

 

 
 
 

 

 

VBBA Checklist (mogelijke antwoorden emotionele belasting) 
 
0=Aanwezig 
1=Negatief 
2= Positief 
 
IV16. Aangrijpende situaties/Persoonlijk geraakt/ 
Moeilijke patiënten  

 
 

IV17. Aangevallen of bedreigd (arts of patiënt)   
 

IV18. Tijdsdruk: vermoeiend  
 

IV19. Tijdsdruk: niet praten met collega’s  
 

IV20. Tijdsdruk: niet praten met patiënten   
 

IV21. Thuis blijven piekeren/Werk niet van zich 
af kunnen zetten 

 

IV22. Inspraak 
 

 

IV23. Toekomstzekerheid 
 

 

IV24. Karakter/Flexibiliteit/Goed in vel 
 

 

IV25. Steun van collega’s 
 

 

IV26. Verantwoordelijkheid 
 

 

IV27. Ervaring  
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IV28. Part of Full time 
 

 

IV29. 
Wat heeft u vorig jaar ingevuld 
bij GWL vraag 10: Verwacht u 
in de komende 12 maanden te 
verzuimen van uw werk? 
 
0=Niet of nauwelijks 
1=Af en toe kortdurend 
2= Regelmatig kortdurend/af 
en toe langdurend 
3=Regelmatig langdurend 
 

IV30.  
Is uw verwachting 
uitgekomen? Werkelijke 
verzuim? 
 
0=Nee 
1=Ja 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
b. 

 

 

 

IV31. 
GWS zien: Zijn er 
onderwerpen die je mist? 
Onduidelijkheden? 
 
(bij weinig respons: 
VBBA erbij) 
 
Open invullen 
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Bijlage IV Frequentietabellen items GWS 
2014 
 

 

 

 

 

 

 

 
GWS 2 Percentage 
Niet belastend (0) 3.7 % 
Licht belastend (1) 22.2 % 
Matig belastend (2) 66.7 % 
Sterk belastend (3) 7.4 % 

 

 

 

 
GWS 3 Percentage 
Laag (0) 3.7 % 
Matig (1) 29.6 % 
Hoog (2) 63.0 % 
Zeer hoog (3) 3.7 % 

 

 

 

 
GWS 4 Percentage 
Goed (0) 77.8 % 
Redelijk (1) 18.5 % 
Matig (2) 3.7 % 
Slecht (3) 0 % 

 

 

 

 

 

 

GWS 1 Percentage 
Niet belastend (0) 0 % 
Licht belastend (1) 44.4 % 
Matig belastend (2) 51.9 % 
Sterk belastend (3) 3.7 % 
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GWS 5 Percentage 
Goed (0) 92.6 % 
Redelijk (1) 3.7 % 
Matig (2) 0 % 
Slecht (3) 3.7 % 

 

 

 

 
GWS 6 Percentage 
Goed (0) 77.8 % 
Redelijk (1) 14.8 % 
Matig (2) 7.4 % 
Slecht (3) 0 % 

 

 

 

 
GWS 7 Percentage 
Zinvol (0) 96.3 % 
Redelijk zinvol (1) 3.7 % 
Matig zinvol (2) 0 % 
Slecht zinvol (3) 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWS 8 Percentage 
Veel plezier (0) 51.9 % 
Redelijk veel plezier (1) 40.7 % 
Weinig plezier (2) 7.4 % 
Geen plezier (3) 0 % 
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GWS 9 Percentage 
Niet of nauwelijks (0) 70.4 % 
Af en toe kortdurend (1) 22.2 % 
Regelmatig kortdurend/af en toe 
langdurend (2) 

3.7 % 

Regelmatig langdurend (3) 3.7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GWS 10 Percentage 
Niet of nauwelijks (0) 96.3 % 
Af en toe kortdurend (1) 3.7 % 
Regelmatig kortdurend/af en toe 
langdurend (2) 

0 % 

Regelmatig langdurend (3) 0 % 
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Bijlage V Figuren theorieën/modellen 
 

 

 

 

 

Figuur 1. Algemeen stressmodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Person environment fit model van Kahn, 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Vitaminemodel van Warr, 1987 
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Figuur 4. Job characteristics model van Hackman & Oldham (1980) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Demand-control model van Karasek (1979) 
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Figuur 6. Demand-Control-Support model van Johnson & Hall (1989) 
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VI Representativiteit van de steekproeven 

Om te beoordelen of de steekproef representatief is voor de beroepsbevolking in Nederland is 

een vergelijking gemaakt tussen respondenten uit de steekproef (gegevens 2013) en de 

beroepsbevolking. De beroepsbevolking bestaat uit alle mensen van 15 tot en met 64 jaar. 

Voor gegevens over de beroepsbevolking is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS uit 

het jaar 2013. De verschillen konden niet statistisch getoetst worden, omdat er geen gegevens 

over het gemiddelden en standaarddeviaties bekend waren in de data van het CBS. De 

resultaten worden weergegeven in figuur 7 tot en met 12.  

 
Figuur 7. Verdeling leeftijd beroepsbevolking (CBS, 2012) 

 
Figuur 8. Verdeling leeftijd steekproef  
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De leeftijdsverdeling van de respondenten (figuur 8) kwam niet overeen met de verdeling van 

leeftijd van beroepsbevolking (figuur 7). Vooral de groepen 15-24, 25-34 en 55-64 waren in 

de steekproef van de Vogellanden ondervertegenwoordigd.  

 
Figuur 9. Verdeling geslacht beroepsbevolking (CBS, 2012) 

 
Figuur 10. Verdeling geslacht steekproef 

Ook de verdeling van geslacht in de groep respondenten (figuur 10) kwam niet overeen met 

de verdeling van geslacht in de beroepsbevolking (figuur 9). In de beroepsbevolking is 

50.21% man en 49.79% vrouw. In de steekproef waren mannen ondervertegenwoordigd, 

namelijk 3.3%. Dit is te verklaren door het aantal mannen dat werkt bij De Vogellanden, 

namelijk drie tegenover 41 vrouwen.  
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Figuur 11. Verdeling opleidingsniveau beroepsbevolking (CBS, 2012) 

 
Figuur 12. Verdeling opleidingsniveau steekproef 

De verdeling in opleidingsniveau bij de groep respondenten (figuur 12) kwam niet overeen 

met de verdeling in opleidingsniveau bij de beroepsbevolking (figuur 11). In de 

beroepsbevolking heeft het grootste deel een middel hoog opleidingsniveau en zijn laag en 

hoog opleidingsniveau nagenoeg gelijk verdeeld. Bij de respondenten had echter het grootste 

deel een hoog opleidingsniveau; 76.7% heeft hiervan een HBO opleiding voltooid. Dit komt 

omdat voor de meeste functies bij De Vogellanden een HBO opleiding gevraagd wordt.   

Geconcludeerd kan worden dat de groep respondenten niet representatief is voor de 

beroepsbevolking. De leeftijdsgroepen van 15-24, 25-34 en 55-64 jaar, respondenten van het 

mannelijk en personen met een laag of middel hoog opleidingsniveau blijken 
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VII Rapportage werkdruk in 2014 aan de Vogellanden 
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Inleiding 

Revalidatiekliniek De Vogellanden kwam in begin 2013 bij de Wetenschapswinkel 

Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG met de vraag de werkbeleving onder 

verpleegkundigen bij de afdeling volwassenen in kaart te brengen. Signalen vanuit de afdeling 

deden vermoeden dat de werkdruk onder de werknemers hoog was. De afdeling volwassenen 

bestaat uit drie subafdelingen, namelijk afdeling Wielewaal (CVA en dwarslaesie), afdeling 

Ibis (CVA en hersencontusie) en Grutto (trauma en prothesiologie). De vraag van De 

Vogellanden is onderzocht tijdens mijn stage (november 2012-juli 2013).  

  In mei/juni 2014 is een tweede meting gedaan van de werkbeleving op dezelfde 

afdeling. Deze gegevens zijn gebruikt voor mijn masterscriptie om de predictieve validiteit, 

de voorspellende waarde, van een nieuwe vragenlijst die werkbeleving in kaart brengt te 

bepalen. In dit geval ging het om het voorspellen van ziekteverzuim. De betreffende 

vragenlijst is ontwikkeld door dr. R.H. Bakker en heet de Groninger Werkbeleving 

Screeningslijst (afgekort de GWS). In dit verslag wordt een korte rapportage gedaan van de 

werkdruk onder de verpleegkundigen in mei/juni 2014. 

De vraagstelling: 

Wat is de huidige werkbeleving onder verpleegkundigen bij de afdeling volwassenen bij De 

Vogellanden? 

Methoden 

De GWS is in mei/juni 2014 afgenomen bij de verpleegkundigen met behulp van Qualtrics. 

Qualtrics is een software programma waarmee respondenten de vragenlijst elektronisch, via 

een link, op internet kunnen invullen. Alle verpleegkundigen hadden dus de mogelijkheid om 

de GWS op het werk via een link in te vullen. Er hebben in totaal 27 verpleegkundigen de 

vragenlijst volledig ingevuld. 

Resultaten 

1. Huidige werkdruk (in mei/juni 2014) 

Allereerst is gekeken of er sprake is van een hoge werkdruk. Bij de derde vraag van de GWS 

konden respondenten aangeven hoe zij de werkdruk ervaren. De antwoordmogelijkheden 

lopen van laag (0) naar zeer hoog (3). Er is in 2014 gemiddeld 1.67 gescoord op deze 

variabele. Een score van 2 geeft aan dat de respondenten de werkdruk als hoog ervaren. In 

2013 werd er gemiddeld 1.93 gescoord op de variabele, wat erop lijkt dat de werkdruk iets 

gedaald is. Dit kan echter niet met zekerheid gezegd worden, omdat het niet zeker is dat de 
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groep respondenten in 2014 dezelfde groep verpleegkundigen was als in 2013.  

  Vervolgens is gekeken of de werkdruk verschilt per afdeling. Er zijn verschillen waar 

te nemen. Of dit significante verschillen betreft kan ook hier niet getoetst worden. Bij afdeling 

Wielewaal is gemiddeld 1.85 (2013: 1.93) gescoord, bij Ibis 1.84 (2013: 2.18) en bij Grutto 

1.14 (2013: 1.40). Bij Ibis is de werkdruk het sterkst gedaald en Grutto is nog steeds de 

afdeling met de laagste werkdruk.  

  Ook is gekeken of de werkdruk verschilt per leeftijdscategorie. Uit de resultaten blijkt 

dat de leeftijdsgroepen 35-44 (1.75) en 45-54 (1.89) de werkdruk als iets hoger ervaren dan de 

leeftijdsgroepen 25-35 (1.33) en 55-64 (1.50).  

2. Determinanten werkdruk 

Positieve uitkomsten van het onderzoek naar de werkbeleving onder de verpleegkundigen 

waren de werksfeer, contact met collega’s, contact met directe leiding, zinvolheid van het 

werk en plezier in het werk. De respondenten waren tevreden over deze aspecten van 

werkbeleving en deze factoren veroorzaken dus geen werkdruk. Dit kwam overeen met de 

resultaten van 2013.  

  Op lichamelijke belasting is gemiddeld 1.59 gescoord, 12 mensen gaven aan lichte 

lichamelijke belasting te ervaren en 14 mensen matige lichamelijke belasting. Op geestelijke 

belasting is gemiddeld 1.78 gescoord. Hierbij gaven 18 mensen aan matige geestelijke 

belasting te ervaren. Ook dit kwam overeen met de resultaten van 2013. 

Conclusie 

Op basis van vragenlijstonderzoek via het internet kan geconcludeerd worden dat de 

werkdruk in mei/juni 2014 als matig tot hoog werd ervaren. De verpleegkundigen op de 

afdeling ‘Ibis’ leken daarbij de grootste werkdruk te ervaren. De verpleegkundigen ervoeren 

het contact met collega’s en contact met directe leiding als positief. Verder vonden ze het 

soort werk zinvol en hadden ze plezier in hun werk.  

  Hoewel de werkdruk weliswaar hoog lijkt, blijken de verpleegkundigen dit op te 

vangen met behulp van effectieve coping strategieën. Voor meer informatie over deze 

strategieën, zie de scriptie ‘Het meten van werkbeleving: De kwaliteit van de Groninger 

Werkbeleving Screeningslijst (GWS). Predictieve validiteit en volledigheid.’ van C. Brouwer 

(2015). 

 


