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Deze rapportage biedt inzicht in de werkbeleving binnen Rosa Spier Huis.
Het medewerkeronderzoek toetst hoe ervaringen en verwachtingen van de 
medewerkers zijn en of het hen lukt het beste uit zichzelf te halen binnen de 
organisatie. Door binnen de organisatie te werken aan een werkomgeving 
waarin de voor medewerkers belangrijke zaken goed georganiseerd zijn, 
ontstaat een situatie waarin de medewerkers het beste uit zichzelf (kunnen) 
halen en kwaliteit kan worden geleverd naar de bewoners. 

Werkbeleving binnen Rosa Spier Huis - de conclusies
43% van de medewerkers zegt erin te slagen het beste uit zichzelf te halen 
binnen Rosa Spier Huis. Echter, slechts 26% van de medewerkers geeft aan 
dat Rosa Spier Huis er in sterke mate voor zorgt dat de medewerkers het 
beste uit zichzelf kunnen halen.

De gemiddelde tevredenheid over de totale lijst van 53 werkgerelateerde 
items is een 7.7. Hiermee scoort Rosa Spier Huis wat lager dan in 2016 (7.9). 
Medewerkers zijn het meest tevreden over de thema’s de organisatie, (vooral 
vanwege ‘prettig werken’ en ‘gericht op kwaliteit’) en de samenwerking 
(vooral door ‘hulp van en samenwerking met collega’s binnen afdeling’). 
Beide thema’s scoren 8.2. De arbeidsvoorwaarden en regelingen (‘secundaire 
voorwaarden’) en de arbeidsomstandigheden (‘werkplek voldoet om werk te 
doen’) scoren het laagst met achtereenvolgens de scores 6.8 en 7.1.

In lijn met de gedaalde tevredenheid zien wij dat de medewerker ook wat 
minder enthousiast is geworden in de tijd. De eNPS (mate van aanbevelen als 
werkgever) is gedaald van 64% in 2016 naar 52% nu. 

Prestatie op kernverwachtingen: ‘belangrijke dingen goed doen’
Rosa Spier Huis presteert goed op de 10 werkgerelateerde items die volgens 
de medewerkers het belangrijkst zijn: de kernverwachtingen. De gemiddelde 
tevredenheid op de kernverwachtingen is 8.4, dit is duidelijk hoger dan het 
gemiddelde over de 53 aspecten (7.7).

Hoewel dit een goede prestatie is, wenst 19% van de medewerkers 
verbetering van hun kernverwachtingen: zij hebben aangegeven dat zij deze 
aspecten (nog) niet als ‘goed’ of ‘zeer goed’ ervaren. Hier is dus nog 
verbetering mogelijk. Integron adviseert om in te zetten op deze 
kernverwachtingen: ‘de belangrijke dingen goed doen’.

Verbeterpunten die naar voren komen uit de kernverwachtingen, hebben 
betrekking op:

• Het belang van samenwerking: Maar liefst 5 van de 10 
kernverwachtingen hebben betrekking op de samenwerking, dit vormt 
dus een belangrijk thema. De mate waarin medewerkers elkaar 
aanspreken op verantwoordelijkheden vormt met 36% verbeterpotentieel 
een belangrijk verbeterpunt. De overige 4 aspecten zijn wel een 
kernverwachting, maar geen verbeterpunt.

• De communicatie: De communicatie binnen de eigen afdeling (open, 
eerlijk en direct) is het tweede verbeterpunt vanuit de 
kernverwachtingen. 
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Overige verbeterpunten
• Uit de prioriteitenmatrix volgen aanvullende verbeterpunten die 

aandacht behoeven:
- De informatie die beschikbaar is om mijn werk te doen
- De tijd die ik heb voor mijn werkzaamheden
- De mate waarin ik in mijn werk mijn competenties/vaardigheden kan 
ontwikkelen
- De middelen die beschikbaar zijn om mijn werk te doen (apparatuur, 
materiaal)
- De mate waarin mijn werkplek voldoet om mijn werk te doen (klimaat, 
meubilair, verlichting)
- De samenwerking tussen de afdelingen
- De communicatie tussen de afdelingen (open, eerlijk en direct)
- De mate waarin het afdelingsoverleg bijdraagt aan het succes van de 
afdeling
- De mate waarin het management team weet wat er leeft onder de 
medewerkers
- De mogelijkheden voor het volgen van trainingen/ cursussen

Aandachtspunten die medewerkers noemen in een open vraag zijn 
gerelateerd aan:
- Meer tijd en mogelijkheden voor de zorg van bewoners
- Betrokkenheid directie en direct leidinggevenden bij (zorg)personeel
- Communicatie tussen afdelingen
- Gevoel van saamhorigheid, ‘het samen doen’, waardering

Werkdruk
Maar liefst 36% van de medewerkers ervaart de werkdruk als (veel) te hoog. 
Dit wordt vooral veroorzaakt door het gebrek aan tijd die men heeft voor de 
werkzaamheden, de verantwoordelijkheden die bij de functie horen en door 
de middelen die men (onvoldoende) beschikbaar heeft. Volgens een 
meerderheid (56%) heeft dit te maken met zowel de zorgzwaarte van 
bewoners als met de administratieve belasting.

Mogelijkheden die men ziet om de werkdruk te verminderen zijn o.a. meer 
personeel/ vervanging, een meer open en betrokken cultuur en 
verduidelijking/herschikking van taken.

Route naar verbetering; informeren & activeren van de gehele organisatie
• Om de werkbeleving verder te verbeteren, dient de opvolging van het 

onderzoek op strategisch, tactisch en operationeel niveau plaats te 
vinden. 

• Op de volgende pagina staat de verbeterroute uitgeschreven die Integron 
adviseert, waarbij aandacht is voor het informeren en activeren van de 
gehele organisatie.



• Het onderzoek is afgerond. De resultaten bieden inzichten in de werkbeleving, die zijn in te zetten om de werkbeleving te verbeteren en het benut 
medewerkerpotentieel te vergroten. Met daarbij kansen en verantwoordelijkheden voor zowel de directie, teamleiders als de operationele medewerkers. Het 
is dus belangrijk om de gehele organisatie te betrekken bij de resultaten en de te zetten vervolgstappen.

• Op dit moment in het traject is het zaak om de resultaten op te volgen door gericht te informeren en te activeren. Informeren heeft tot doel om de benodigde 
resultaten bij de verantwoordelijke stakeholders te brengen, terwijl het activeren erop gericht is om deze stakeholders in een actieve rol te betrekken bij het 
verbeteren van de werkbeleving binnen Rosa Spier Huis.

ADVIES – ACTIVATIEROUTE
STAPPEN IN HET INFORMEREN & ACTIVEREN VAN DE GEHELE ORGANISATIE

Februari 2019
Optioneel

Resultaatbespreking 
Duiding en bespreking van de 
resultaten.  Hoe gaat het 
vervolgtraject eruit zien?

Directiepresentatie
Duiding van resultaten en 
identificeren van strategische 
prioriteiten die aansluiten bij of 
aanvullend zijn op de beleidsagenda 
van Rosa Spier Huis. 

Februari 2019
Optioneel

Afdelingsdialoog intern
Dialoog in afdelingen over eigen 
prioriteiten en bijdrage aan 
strategische verbeteragenda.

Februari-
maart 2019
Optioneel Informeren medewerkers

Duiding van resultaten, bijvoorbeeld 
via infographic/ motiongraphic.
Ook inzage geven in wat de verbeter-
stappen zijn en bepalen wie welke 
bijdrage gaat leveren (per afdeling). 
Hierbij past ook de juiste communicatie 
over de resultaten, inclusief een 
bedankje!



INLEIDING
- Onderzoeksopzet

- Methodiek

- Respons & Analyse
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DOEL VAN HET ONDERZOEK
Inzicht in werkbeleving binnen Rosa Spier Huis

Het gehanteerde meetinstrument geeft antwoord 
op enkele vragen:
• Lukt het medewerker het beste uit zichzelf  te 

halen?
• Wat verwachten medewerkers van de 

organisatie en hoe tevreden zijn ze?
• Zijn medewerkers trots, betrokken, enthousiast 

en loyaal?

DOELGROEP
Medewerkers van Rosa Spier Huis

Online onderzoek

Rosa Spier Huis heeft het onderzoek aangekondigd 
onder haar medewerkers.

Integron heeft medewerkers per e-mail uitgenodigd 
om deel te nemen. Tijdens het veldwerk is een 
herinnering gestuurd naar medewerkers die op dat 
moment nog niet hadden deelgenomen.

METHODE
TAAL
Nederlands

November-December 2018

ONDERZOEKSPERIODE
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VAN ANTWOORD NAAR SCORE

TEVREDENHEID
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|
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|

|
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|

Geen 
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Verbeterpotentieel
• Het verbeterpotentieel wordt opgemaakt vanuit de ervaren tevredenheid. Het is het percentage medewerkers 

dat ruimte voor verbetering ervaart voor dat bepaalde item. 
• Bijvoorbeeld: indien er 100 medewerkers antwoord geven op een vraag, waarvan 30 hebben aangegeven dit 

item niet ‘goed’ of ‘zeer goed’ te waarderen, is het verbeterpotentieel 30%. 
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Respons

Rosa Spier Huis: 72%

59 van de 59 
respondenten hebben 
de tevredenheidsvragen 
beantwoord.



DEEL 1: 
MEDEWERKER
POTENTIEEL



MEDEWERKERPOTENTIEEL

• Eén van de onderzoeksdoelen is om te evalueren of medewerkers het beste uit zichzelf halen en welke 
bijdrage de organisatie hieraan levert. Het onderzoek biedt handvatten om meer uit de medewerker te 
halen; zie bijvoorbeeld de verbeterpunten in de kernverwachtingen (in deel 3: verbetermanagement).

• Op basis van de antwoorden zijn er drie groepen in te delen voor de mate waarin medewerkers het 
eens zijn met een stelling: sterke mate, gemiddeld en zwakke mate tot niet.
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LUKT HET ROSA SPIER HUIS HET BESTE UIT DE MEDEWERKER TE HALEN?

Netto balans = % sterke 
mate - % zwakke mate 
tot niet

Als gevolg van afronding 
kan het voorkomen dat 
percentages niet 
optellen tot 100%, maar 
99% of 101%.

Netto balans
Rosa Spier Huis

38%

0%

% -Netto balans =

POTENTIEEL Ik haal het 
beste uit 
mezelf

10

Zeker wel Zeker niet

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Zwakke mate - NietGemiddeldSterke mate

0

%
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ALGEMENE TEVREDENHEID 
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INDRUK VAN TEVREDENHEID O.B.V. ÉÉN VRAAG

% Zeer tevreden + 
tevreden

Totaal: 90%

• De onderstaande resultaten geven aan hoe tevreden men over het algemeen is over het werk bij 
UNETO-VNI. De vraag is gesteld op een 6-puntsschaal van ‘zeer tevreden’ t/m ‘zeer ontevreden’. 



TEVREDENHEID 
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PER SUCCESGEBIED

Gemiddelde 
medewerker-
tevredenheid

Rosa Spier Huis: 7.72

NB: de scores per 
afdeling zijn inzichtelijk
in het online resultaten-
dashboard Employee 
Heartbeat.



DEEL 3: 
VERBETER-
MANAGEMENT



PRESTATIE OP KERNVERWACHTINGEN
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TOELICHTING OP KERNVERWACHTINGEN BINNEN ROSA SPIER HUIS

5. 4. 3. 2.

Verbeterpotentieel 
>55%

Verbeterpotentieel 
45-55%

Verbeterpotentieel 
35-45%

Verbeterpotentieel 
25-35%

Rosa Spier Huis
19%

• Rosa Spier Huis kent een gemiddeld verbeterpotentieel van 19%  op de kernverwachtingen; het valt in de bandbreedte van 
prestatieniveau 1. 

• Rosa Spier Huis valt dus in het hoogst haalbare prestatieniveau. Omdat de grens naar het onderliggend prestatieniveau 25% is,
wordt dat als grenswaarde aangehouden voor het benoemen van verbeterpunten. 

• De gemiddelde tevredenheid op de kernverwachtingen is 8.35. De tevredenheid op de kernverwachtingen is dus hoger dan de 
gemiddelde tevredenheid over alle succesfactoren (7.72; zie p. 15).

Basis op orde!

• De 10 indicatoren die de medewerkers het belangrijkst vinden, worden kernverwachtingen genoemd. In de tabel ‘prestatie op 
kernverwachtingen’ op de volgende pagina zijn voor de 10 meest belangrijke aspecten de tevredenheidscore en het bijbehorend 
verbeterpotentieel weergegeven. 

• Binnen de methodiek van Integron zijn er vijf prestatieniveaus vastgesteld, waarbij geldt, hoe lager het verbeterpotentieel des te beter 
de prestatie:

1.

Verbeterpotentieel 
<25%



PRESTATIE OP KERNVERWACHTINGEN

Rood =  kernverwachting en verbeterpunt
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TOTAALRESULTAAT ROSA SPIER HUIS
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TOELICHTING

In de prioriteitenmatrix wordt iedere indicator weergegeven middels een punt/bol. Deze punten/bollen zijn verdeeld over vier kwadranten. Deze 
kwadranten worden gevormd door twee blauwe lijnen die beiden staan voor een gemiddelde.

Horizontale lijn: deze lijn geeft het gemiddelde verbeterpotentieel in het medewerkeronderzoek aan. De punten die boven deze lijn liggen, 
hebben een boven gemiddeld verbeterpotentieel.

Verticale lijn: deze lijn geeft aan welk deel van de antwoorden op de belangschaal is gegeven in antwoordoptie “zeer belangrijk”. De punten
die rechts van deze lijn staan, zijn boven gemiddeld belangrijk omdat hier een groter percentage van de medewerkers antwoordde dat het 
aspect voor hen zeer belangrijk is.

De focus dient te liggen op de twee kwadranten die rechts in de matrix 
staan: rood en groen. Deze punten zijn volgens de medewerkers het 
meest belangrijk.

De rode punten rechts bovenin hebben een bovengemiddeld 
verbeterpotentieel en zijn de actiepunten. 

De groene punten hebben een laag verbeterpotentieel en 
moeten verdedigd worden.

De punten die links in de matrix staan zijn relatief minder belangrijk en 
hebben geen directe aandacht nodig. Ook hierin maken we echter 
onderscheid tussen punten die een hoog en laag verbeterpotentieel 
hebben:

Vier kwadranten in de prioriteitenmatrix:

De oranje punten kennen een hoog 
verbeterpotentieel, maar zijn relatief minder 
belangrijk. 

De blauwe punten kennen een laag 
verbeterpotentieel en zijn relatief minder belangrijk.



PRIORITEITENMATRIX
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TOTAALRESULTAAT ROSA SPIER HUIS
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LEGENDA



VERBETERPUNTEN

• Middels een open vraag heeft de medewerker kunnen aangeven wat volgens hem/haar directe 
aandacht vraagt.

• De medewerkers geven aan dat meer aandacht moet uitgaan naar de bewoners, dat er onderling meer 
samengewerkt moet worden en dat de directie de medewerkers meeneemt in de voortgang van het 
nieuwe Rosa Spier huis.

Quotes medewerkers

• ‘’Dat er i.v.m. de zorgzwaarte meer tijd komt voor de bewoners. Daar wij met mensen werken 
zodat je werk naar behoren kunt uitvoeren. De menselijkheid moet hier voorop blijven staan.’’

• ‘’Meer mogelijke dagbesteding en juiste ruimtes voor onze dementerende bewoners. Hoop op 
voldoende mogelijkheden binnen het nieuwe RSH.’’

• ‘’De onderlinge verhouding van het team heeft duidelijk aandacht nodig, en als je problemen 
heb dat het opgelost wordt en niet dat je er niets meer van hoort.’’

• ‘’Wat meer betrokkenheid van de directie en onderdirecteur t.a.v. het personeel.’’

• ‘’Goede en voldoende financiering voor het nieuwe huis met alle zorg die nodig is en alle 
culturele componenten zodat vele soorten artistieke bewoners hier graag zouden willen wonen.’’

• ‘’De toekomstige nieuwbouw met alle voor en tegens en daarbij luisteren naar iedereen of je nu 
bewoner bent of medewerker of hoger en momenteel blijft het samenwerken’’

• ‘’Goed te laten zien hoe de vorderingen zijn met het nieuwe huis aan de werknemers. Misschien 
een keer kijken.’’
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WAT VRAAGT VOLGENS JOU DIRECT AANDACHT BINNEN ROSA SPIER HUIS?

De letterlijk gegeven 
antwoorden zijn 
inzichtelijk in het online 
resultaten-dashboard 
Employee Heartbeat



DEEL 4: 
LOYALITEIT & 
BETROKKENHEID



LOYALITEIT EN ENTHOUSIASME

• Om loyaliteit en enthousiasme te toetsen wordt gebruik gemaakt van de employee Net Promoter Score 
(eNPS). Op basis van hun antwoorden zijn medewerkers te typeren als Promoter, Passive of Detractor.

• De eNPS wordt berekend door de groep promoters (9 en 10) te verminderen met de groep detractors
(0 t/m 6):
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BLIJFT DE MEDEWERKER EN ZOU HIJ/ZIJ DE ORGANISATIE AANBEVELEN?

eNPS = % Promoters - % 
Detractors

Als gevolg van afronding 
kan het voorkomen dat 
percentages niet 
optellen tot 100%, maar 
99% of 101%.

eNPS

52%

- = employee Net Promoter Score (eNPS)

LOYALITEIT Ik zou de 
werkgever 
aanbevelen

10

Zeer waarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk

9 8 7 6 5 4 3 2 1

DetractorPassivePromoter

0

% %



TROTS EN BETROKKENHEID

• Indien organisaties de belangrijke aspecten van het werk (zie deel 3: Verbetermanagement) op een 
goed niveau met de medewerkers organiseren, haalt de medewerker doorgaans meer uit zichzelf en is 
meer enthousiasme over de werkgever aanwezig. Ook staat dit in relatie met de binding die 
medewerkers voelen met de organisatie. Integron meet trots en betrokkenheid.

• Voor de berekening en de weergave van de trots van de medewerkers, is gebruik gemaakt van een 11-
puntsschaal. Op basis van de antwoorden zijn er drie groepen in te delen voor de mate waarin 
medewerkers het eens zijn met een stelling: sterke mate, gemiddeld en zwakke mate tot niet.
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HOE STERK IS DE BINDING TUSSEN MEDEWERKER EN ORGANISATIE?

Netto balans = % sterke 
mate - % zwakke mate 
tot niet

Als gevolg van afronding 
kan het voorkomen dat 
percentages niet 
optellen tot 100%, maar 
99% of 101%.

Netto balans

55%

59%

% -Netto balans =

BINDING Ik ben trots 
om hier te 
werken

10

Zeker wel Zeker niet

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Zwakke mate - NietGemiddeldSterke mate

0

%
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OVERIGE 
VRAGEN NAAR
WERKBELEVING



WERKDRUK
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IK VIND MIJN WERKDRUK DOORGAANS …

Percentage Te hoog + 
Veel te hoog:

Totaal: 36%

Als gevolg van afronding 
kan het voorkomen dat 
percentages niet 
optellen tot 100%, maar 
99% of 101%.



WERKDRUK

• Wat zijn de drie belangrijkste factoren die er het meest voor zorgen dat je een te hoge werkdruk ervaart?

28

BELANGRIJKSTE FACTOREN HOGE WERKDRUK



WERKDRUK

• ‘’Al dan niet tijdelijke ondersteuning/nieuwe functionarissen 
(zijn we mee aan het werk)’’

• ‘’Betere regeling vakanties. Vaak hebben te veel mensen 
tegelijk vakantie. Er zijn momenteel veel leerlingen. Goede 
zaak, maar zij zijn dan niet op werkvloer.’’

• ‘’Bewoners met dementie in kleinere groepjes bij elkaar 
brengen. Betere woonomgeving voor dementerenden.’’

• ‘’Doordat de bewoners veel meer zorg nodig hebben en 
hiervoor meer tijd beschikbaar moet komen.’’

• ‘’Duidelijke afstemming wie welke taken uitvoert’’

• ‘’Een boventallige verpleegkundige op de werkvloer die 
medische dingen kan regelen en collega's bij kan staan bij 
lastige situaties’’

• ‘’Een meer open, veilige en betrokken cultuur. Betrokken 
worden bij beslissingen die over mijn verantwoordelijkheden 
(de kwaliteit van zorg) genomen worden.’’

• ‘’Herschikking/verduidelijking van taken (zijn we mee aan het 
werk)’’

• ‘’Het zou goed zijn om al het personeel en niet alleen die van 
het zorg gedeelte bij te scholen in hoe het te werk gaan op hun 
eigen afdeling.’’

• ‘’Is al in werking personeel aannemen’’

• ‘’Kijken op de dagplanning wie waar staat verhouding hiervan 
beetje evenredig is’’

• ‘’Meer mensen of meer tijd’’

• ‘’Meer personeel’’

• ‘’Meer personeel. Meer vervanging voor de mensen die 
ingepland worden voor andere taken.’’

• ‘’Meer tijd om de juiste aandacht te kunnen geven’’

• ‘’Minder beloven aan bewoners’’

• ‘’Minder perfectionistisch te zijn’’

• ‘’Minder werken en op andere uren’’

• ‘’Om mijn eigen werkdruk te verminderen zou ik meer uren 
willen bij mijn contract. Omdat ik overdag al tijd te kort kom 
om de kwaliteit van werk te leveren die ik zal willen laten zien.’’

• ‘’Wanneer de werkzaamheden onder de collega's gelijk 
verdeeld worden, niet dat de ene collega 2 bewoners verzorgd 
en de andere 6 bewoners.’’
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OPLOSSINGEN HOGE WERKDRUK

Welke mogelijkheden zie je om de ervaren werkdruk te verminderen?



BIJLAGEN
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