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Waarom
Werken in de zorg brengt specifieke fysieke en psychosociale gezondheidsrisico’s met zich mee. Bijna
11.000 zorgmedewerkers deden in 2014 mee aan het onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’ van de
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Stichting IZZ (zie ook https://stichtingizz.nl/gezondwerken/gezond-werken-in-de-zorg). Hieruit blijkt dat een groot deel van de zorgmedewerkers in de
branche Gehandicaptenzorg lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen ervaren. Ook hebben
verschillende medewerkers af en toe met agressie te maken.
Dit leidt tot een lagere vitaliteit van medewerkers en een hoger verzuim. Ook heeft dit effecten op
presenteïsme (werken terwijl men ziek is) en op het gebruik van fysiotherapie en psychische zorg.

Waarop
Het verbeteren van het organisatieklimaat binnen zorgorganisaties is het aanknopingspunt voor
gezond werken in de zorg. Het organisatieklimaat bestaat uit de percepties van medewerkers over
de dagelijkse praktijken en procedures binnen een organisatie rond het thema gezond en veilig
werken. Bij het verbeteren van het organisatieklimaat gaat het om een verandering van de manier
waarop medewerkers de dagelijkse praktijken en procedures beleven. (Zohar, 2003, 2005). Uit het
vragenlijstonderzoek blijkt dat deze percepties gerelateerd zijn aan de mate waarin medewerkers
zich veilig en gezond gedragen op de werkvloer (Bronkhorst, 2015). Bovendien laten de resultaten
zien dat medewerkers die het organisatieklimaat in hun organisatie beter beoordelen minder
lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen ervaren en minder zorg gebruiken (Stichting IZZ,
2014a).
Als er een lage mate van organisatieklimaat bestaat binnen een organisatie, ervaren medewerkers

dat medewerker veiligheid geen prioriteit heeft binnen de organisatie. Dit heeft gevolgen voor hun
houding en gedrag; medewerkers reageren hierop door minder vaak veilig gedrag te vertonen.
Uiteindelijk werkt dit negatief door in hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Het organisatieklimaat kan een fysieke of psychosociale focus hebben en bestaat uit vijf dimensies:
1. de prioriteit die het hoger management aan arbeidsbelasting geeft;
2. de betrokkenheid van de direct leidinggevenden bij arbeidsbelasting;
3. de heersende groepsnormen en het groepsgedrag omtrent arbeidsbelasting op de afdeling;
4. de communicatie over arbeidsbelasting;
5. de participatiemogelijkheden voor medewerkers op het gebied van arbeidsbelasting.
Een onderdeel van psychosociale belasting is het omgaan met agressie en geweld, op individueel,
team en organisatieniveau.

Hoe
Op basis van wetenschappelijk onderzoek en literatuur hebben de EUR en Stichting IZZ het
programma ‘Gezond werken in een Gezond organisatieklimaat’ ontwikkeld. Het blijkt dat
interventies om het organisatieklimaat te verbeteren het meeste succes hebben wanneer zij
ingrijpen op verschillende punten in de organisatie. Een langdurige verbetering treedt dus alleen op
indien er sprake is van een integraal programma.
Het programma bestaat daarom uit drie onderdelen:
1. In gesprek met de bestuurder
De bestuurder gaat in gesprek met het team over problemen en knelpunten op het gebied van
gezond en veilig werken, dit naar voorbeeld van de ‘Patiënt Safety Walk around Guide’ van de
NHS in Groot-Brittannië. Uit de literatuur over veiligheidsklimaat blijkt dat de prioriteit en
betrokkenheid van het management de primaire bron is van klimaatpercepties (Zohar, 2003).
2. Gezond leidinggeven
De leidinggevende van het team krijgt tools aangereikt om het team te leren op zelfstandige
wijze gezonder en veiliger te werken. Op basis van de transformationeel leiderschap (Rupert
2013)
3. Gezond samenwerken
Uit de literatuur over veiligheidsklimaat blijkt dat naast het management, ook de teams zelf van
invloed zijn op het veiligheidsklimaat (Brondino et al. 2011; Fugas et al., 2011).Het team bereidt
het teamoverleg voor d.m.v. een online discussiemethodiek over gezond en veilig samenwerken
en bespreekt de uitkomsten tijdens het teamoverleg.
Tijdens het doorlopen van de onderdelen wordt de verbetering van het organisatieklimaat ingezet
via twee assen:
1. het vergroten van kennis bij de deelnemende teams over en toepassen van het huidige beleid en
procedures binnen de organisatie op het gebied van gezond en veilig werken.

2. het vergroten van motivatie, de bereidheid van medewerkers van de deelnemende teams om
zich tijdens het werk veilig en gezond te gedragen (Hofmann et al., 1995; Neal et al., 2000;
Vinodkumar & Bhasi, 2010).

Opbrengsten
Termijn

Verwachte verbeteringen via het organisatieklimaat*

3 maanden na
start programma

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 maanden
afronding
programma

na

Het psychosociale veiligheidsklimaat van uw teams is verbeterd
Het kennisniveau van uw medewerkers op het gebied van gezond en veilig werken is hoger
De motivatie van uw medewerkers om gezond en veilig gedrag te vertonen is groter
Uw medewerkers gedragen zich gezonder en veiliger
Verdere verbetering van bovengenoemde aspecten
De ervaren psychosociale arbeidsbelasting van uw medewerkers is verbeterd
De ervaring van geestelijke gezondheidsklachten onder uw medewerkers is afgenomen
Verdere verbetering van bovengenoemde aspecten
Het verzuim, presenteïsme en zorggebruik binnen uw teams is afgenomen

12 maanden na
afronding
programma
* De verwachte verbeteringen gelden voor (medewerkers in) interventieteams en zijn gebaseerd op de resultaten van het
Gezond werken in de zorg vragenlijstonderzoek uit 2014

Verder onderzoek

Het onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Stichting IZZ is een lopend onderzoek. De
eerste integrale resultaten zijn in mei 2017 bekendgemaakt. De komende jaren zullen meer
resultaten volgen. De uitkomsten worden meegenomen in het creëren van nieuwe of verbeteren van
instrumenten.
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