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Voorwoord
In het hele land is er in de zorgsector steeds meer aandacht voor gastvrijheid. Hierbij gaat het voornamelijk om
het verbeteren van de service en de beleving bij de zorgconsument. De gastvrijheid, en daarmee de beleving en
tevredenheid, is in een aantal zorginstellingen de laatste tijd wel verbeterd maar het gewenste niveau is in vele
gevallen nog niet bereikt.
Deze afstudeerscriptie is geschreven voor de Masteropleiding Management, Economics and Consumerstudies
aan de Wageningen Universiteit. De scriptie is gemaakt in opdracht van de zorginstelling Beweging 3.0 in
Amersfoort. Beweging 3.0 is sinds 1 juni 2008 voortgekomen uit de gefuseerde zorginstelling Amant en
zorggroep Laak & Eemhoven en is actief binnen de verzorgingshuiszorg en de verpleeghuiszorg, maar ook in de
thuiszorg en de maatschappelijke zorg en dienstverlening. Binnen de zorgonderneming draait het om zorg met
aandacht en ambitie. De organisatie biedt zorg aan mensen in elke levensfase. Daarbij worden drie fasen
benoemd: de eerste levensfase als kind, de tweede levensfase als ouder en de derde fase als senior. De visie
van Beweging 3.0 richt zich op het helpen van mensen om een zo aangenaam mogelijk leven te leiden. Een van
de speerpunten van het beleid van de facilitaire organisatie is de ‘missie naar andere zorg’ waarbij de focus
meer zal komen te liggen op het wonen en het facilitaire gedeelte in plaats van op de zorg. Hiervoor wil zij
graag meer inzicht in het tot stand komen van de beleving van de dienstverlening bij de cliënt.
Ik wil graag een aantal personen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat ik deze scriptie heb kunnen
schrijven. Ten eerste wil ik mijn begeleiders vanuit de universiteit, Dries van Wagenberg en Gerrit Antonides,
bedanken voor de goede begeleiding en de leerzame gesprekken. Daarnaast wil ik mijn begeleider vanuit de
zorginstelling Beweging 3.0, Jan Tromp, bedanken voor de begeleiding van mijn onderzoek en de leerzame tijd
die ik er heb mogen doorbrengen. Ook wil ik de locatiemanagers van de verschillende locaties behorende bij
Beweging 3.0 bedanken voor hun medewerking aan het onderzoek. Daarbij wil ik alle respondenten van de
vragenlijsten, zowel de cliënten als de medewerkers van de verschillende locaties niet vergeten. Ten slotte wil
ik iedereen bedanken die op een of andere manier heeft bijgedragen aan deze scriptie.

Renate Jansen,
Augustus 2009
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Abstract
The health care industry continues to become increasingly competitive. Health care institutions begin to realize
that ‘branding’ plays a more important role. Therefore, the wants, needs and the experience of the patients
become more important for the health care organization. The most of the experiences will be developed during
the service encounter. The aim of the study is to gain more insight in the process of services in nursing homes
and the patient’s experiences, by researching the influence of different factors of the service encounter on the
evaluation of the service.
The research is divided into a literature study and an empirical part in which a survey is held. The literature
study is based on the health care sector, the provision of services and the evaluation of services. Out of the
literature there is made a conceptual model with the most important factors which can be of influence on the
patient’s evaluation of a service. After that, a questionnaire is developed. All the questionnaires are distributed
among the patients and the employees of the health care organization Beweging 3.0. Results of both groups of
respondent will be analyzed and compared.
An important outcome of the research is that the expectations of the patients have no influence on the
evaluation of the service. It are especially the experiences of the patient that lead to satisfaction (or
dissatisfaction). Furthermore, the patient does not make a distinction between the different aspects of the
functional quality of a service. Next to this, the influence of the patient on the quality of the service has an
effect on the satisfaction of the patient. Thereby it is remarkable that the more influence the patient has, the
more satisfied he is and that, in contrary, the employee thinks that the less influence the patient has, the more
satisfied he is. Also the influence of the employee has a positive effect on the satisfaction. The function of the
employee (care provider or facility employee) makes no difference for the experience of the service.
There can be concluded that the experiences of the patient are determined by the functional quality in total,
the motivation factors, the influence and the gender of the patient. The overall evaluation of a service is
influenced by the experiences of the patient.
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Samenvatting
De afgelopen jaren beginnen veel zorginstellingen zich meer te beseffen dat ‘branding’ een steeds
belangrijkere rol gaat spelen. Daarbij is de positie van de consument in de Nederlandse gezondheidszorg de
afgelopen jaren sterk verbeterd en dit wordt versterkt door de verruiming van de keuzevrijheid in deze sector.
Ook wordt de zorgconsument veeleisender en ontstaat er behoefte aan welgemeende aandacht en
professionele service. De zorginstelling moet meer inspelen op de beleving van de dienstverlening. Om dit op
een juiste wijze te kunnen doen is het belangrijk om de dienstverlening in zorginstellingen goed in kaart te
brengen en te weten welke factoren van invloed zijn op de beleving van de dienstverlening. Dit heeft dan ook
de aanleiding gevormd voor deze scriptie.
Eerst is er een literatuurstudie uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het proces van dienstverlening in de
zorgsector. Hiervoor is eerst de achtergrond van de zorgsector en de doelgroep van het onderzoek,
verzorgingshuizen, bekeken. Daarna is er verder ingezoomd op de dienstverlening in het algemeen en specifiek
de dienstverlening in de gezondheidszorg. Om het doel van het onderzoek te volbrengen is er gezocht naar
verschillende aspecten die van invloed zouden kunnen zijn op de beleving bij de zorgconsument. Om deze
uiteindelijk ook te kunnen meten is gezocht naar modellen van de tevredenheid van de zorgconsument. Op
basis van deze literatuur is een nieuw model ontwikkeld om de beleving van de dienstverlening in
verzorgingshuizen te kunnen meten en om te kunnen onderzoeken welke factoren hierbij een rol spelen.
Na het literatuuronderzoek is het empirisch onderzoek van start gegaan. Het onderzoek is uitgevoerd door
middel van het uitzetten van een survey. Gekozen is voor een schriftelijke vragenlijst om zoveel mogelijk
mensen te kunnen bereiken. Deze vragenlijsten zijn uitgezet bij zowel de zorgconsument als de medewerker.
Dit wordt gedaan om de resultaten van beide groepen te kunnen vergelijken en te onderzoeken of de
medewerker goed kan inschatten wat de zorgconsument belangrijk vindt in de dienstverlening. Omdat het
onderzoek daardoor twee verschillende groepen mensen betreft, zijn er ook twee vragenlijsten ontwikkeld.
Betreffende de inhoud komen deze overeen, echter wegens verschillende perspectieven, zijn ze anders van
opzet. De vragenlijsten tellen verschillende delen: ‘algemeen’, ‘verwachtingen’ (alleen voor de zorgconsument)
‘beleving’ en ‘achtergrond’. In totaal zijn 995 vragenlijsten uitgedeeld. Het betreft hierbij 546 zorgconsumenten
en 449 medewerkers. Uiteindelijk zijn 273 vragenlijsten ingevuld en geretourneerd en daarmee is een totale
respons bereikt van 27,4%. De resultaten zijn niet volledig organisatiebreed, bij 8 verzorgingshuizen is het
onderzoek uitgezet.
Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat de verwachtingen van de zorgconsument geen rol spelen bij
het vormen van een oordeel over de dienstverlening. Het is vooral de beleving die tijdens de dienstverlening bij
de zorgconsument optreedt die ervoor zorgt of hij tevreden is of niet. Verder is gebleken dat de zorgconsument
geen onderscheid maakt in de verschillende aspecten die volgens de theorie de functionele kwaliteit van de
dienstverlening zouden moeten bepalen. Wel ziet de zorgconsument de invloed die hij heeft op de
dienstverlening als van invloed op zijn beleving en de tevredenheid over de dienstverlening. Daarbij is het
opmerkelijk dat hoe meer invloed de zorgconsument heeft op de dienstverlening, hoe meer tevreden hij is over
de dienstverlening. De medewerker denkt echter dat hoe minder invloed de zorgconsument heeft, hoe meer
tevreden hij is. Verder maakt de functie van de medewerker (zorgverlener of facilitair) geen verschil voor de
beleving van de dienstverlening bij de zorgconsument.
Op basis van het onderzoek is te concluderen dat de beleving van de zorgconsument bepaald wordt door de
functionele aspecten in hun totaliteit, de behoeftecategorieën, de invloed die de zorgconsument en de
medewerker hebben op de kwaliteit van de dienstverlening en het geslacht. De uiteindelijke evaluatie wordt
bepaald door de beleving van de zorgconsument.
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1.

Inleiding

1.1.

Achtergrond

De positie van de consument in Nederlandse gezondheidszorg is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Deze
trend wordt door de overheid versterkt door de verruiming van de keuzevrijheid in de gezondheidszorg. De
zorginstellingen moeten zich daardoor wapenen tegen de toenemende concurrentie. Naast de toenemende
concurrentie wordt de consument ook mondiger en veeleisender (SCP, 2004). Er ontstaat steeds meer
behoefte aan welgemeende aandacht en professionele service. De kwaliteit van de geboden dienstverlening zal
in toenemende mate steeds kritischer worden beoordeeld op de totale belevingswaarde.
In veel zorginstellingen wordt het begrip gastvrijheid gehanteerd om tot een toegevoegde waarde van beleving
te komen. Het gaat dan vaak over de houding tussen mensen, de inrichting van het proces en het interieur van
de zorginstelling. In de praktijk is men er van overtuigd dat meer gastvrijheid zorgt voor een betere
dienstverlening, maar wat het begrip precies inhoudt, is in veel gevallen niet duidelijk.

1.2.

Probleemstelling

Zorginstellingen beginnen zich meer en meer te beseffen dat ‘branding’ een steeds belangrijkere rol gaat
spelen. Concurrentie speelt zich niet meer hoofdzakelijk af op het niveau van de zorg die in een instelling
verleend wordt. Dit biedt zorginstellingen namelijk niet meer voldoende mogelijkheden om zich te
onderscheiden van de concurrentie. Er wordt steeds meer ingespeeld op de beleving van de dienstverlening.
Om dit op een juiste wijze te kunnen doen is het belangrijk om de dienstverlening in zorginstellingen goed in
kaart te brengen en te weten welke factoren tijdens het interactiemoment van invloed zijn op de beleving van
de dienstverlening.
1.2.1.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is meer inzicht verkrijgen in het proces van dienstverlening in zorginstellingen en de
beleving van deze dienstverlening, door de invloed van verschillende factoren die een rol spelen tijdens het
interactiemoment te onderzoeken.
Het is de bedoeling dat door middel van theoretisch onderzoek een beeld geschetst kan worden van de
beweging in de dienstverlening over de jaren heen, de kwaliteit van de dienstverlening en de evaluatie van de
dienstverlening wat zich kan uiten in een mate van tevredenheid. Het betreft enerzijds de inrichting van de
dienstverlening door medewerkers en anderzijds de ervaren dienstverlening en de beleving daarvan van de
zorgconsument. Daarbij zal de focus liggen op het interactiemoment tussen de zorgconsument en de
medewerker en de factoren die tijdens dat moment van invloed zijn op deze beleving. Door middel van een
survey zal de invloed van deze factoren gevalideerd worden.
1.2.2.

Vraagstelling

De centrale onderzoeksvraag voor deze scriptie wordt als volgt geformuleerd:
Welke factoren die een rol spelen tijdens het interactiemoment van de dienstverlening zijn van invloed op de
beleving van de dienstverlening in zorginstellingen?

1.3.

Relevantie

Het voorgestelde onderzoek is wetenschappelijk relevant vanwege de bijdrage aan de kennis over het proces
van dienstverlening in de zorg en het inzicht die het geeft in de mate van invloed van de verschillende factoren
op de beleving van de dienstverlening bij de zorgconsument. Wanneer duidelijk is waardoor de beleving
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bepaald wordt, kan een zorginstelling hierop inspelen en een betere concurrentiepositie vergaren. De instelling
kan zich op een betere manier patiëntgericht opstellen waardoor het aantal klanten kan toenemen.
Daarnaast zal de zorginstelling de tevredenheid van de zorgconsumenten kunnen vergroten, waardoor bij hen
de intentie optreedt nieuwe diensten af te nemen. Dit kan bijvoorbeeld doordat een eerdere operatie en de
verzorging tijdens de operatie in een bepaalde zorginstelling zo goed is bevallen dat wanneer er opnieuw een
operatie ondergaan moet worden er weer voor dezelfde zorginstelling gekozen wordt. Maar het kan ook dat
kinderen van oudere personen een goed beeld hebben gekregen van de zorginstelling waardoor zij later ook
voor dat verpleegtehuis zullen kiezen.

1.4.

Beperkingen

Het onderzoek naar de beleving van de dienstverlening zal uitgevoerd worden in de care-sector. Dit is de sector
waarbij het gaat om het draaglijk maken van onherstelbare gezondheidsschade (Mackenbach en van der Maas,
2004). Het betreft het deel van de zorgsector waar langdurige zorg wordt geleverd. De mensen die in de
verschillende instellingen verblijven, zijn niet in staat om zelfstandig het eigen leven te leiden en hebben (vaak
voor langere tijd) veel zorg van deskundigen nodig. De beleving van de dienstverlening speelt dan een
belangrijke rol, zeker wanneer men lang in die instelling moet verblijven en het niet alleen om de primaire zorg
gaat.
De focus ligt op het interactiemoment tussen de zorgconsument en de medewerker. Hierdoor wordt er met
name gekeken naar functionele aspecten van de dienstverlening die van invloed zijn op deze beleving. Er zijn
ook andere factoren die de beleving kunnen bepalen (bijvoorbeeld omgevingsfactoren) maar die worden in dit
onderzoek niet of in mindere mate meegenomen.
De beleving zal onderzocht worden bij de zorgconsument. Om een goed beeld te kunnen vormen van de
beleving zal door middel van het uitzetten van een survey gevraagd worden naar een aantal factoren, die
samen de beleving bepalen. Deze factoren zullen uit het theoretisch onderzoek naar voren komen. Binnen de
groep respondenten die in dit onderzoek de ‘zorgconsument’ vertegenwoordigt, worden de psychogeriatrische
cliënten (mensen met geestelijke problemen) buiten beschouwing gelaten.
Als controle zal er een survey uitgezet worden onder de medewerkers. Aan hen wordt gevraagd wat zij denken
dat de zorgconsument belangrijk vindt. Hieruit kan opgemaakt worden of de medewerkers inzicht hebben in de
beleving bij de zorgconsument. Binnen de groep ‘medewerkers’ kan onderscheid gemaakt worden in een groep
zorgmedewerkers, die verantwoordelijk is voor de primaire zorg die geleverd wordt, en een groep
medewerkers, die alles wat hieraan ondersteunend is voor hun rekening neemt (facilitair). Een belangrijke
voorwaarde bij het bepalen van de groep medewerkers die als respondent voor het onderzoek gevraagd wordt,
is dat iedere respondent rechtstreeks contact heeft met de zorgconsument.

1.5.

Aanpak

Met behulp van wetenschappelijke literatuur zal in het theoretisch gedeelte van het onderzoek informatie
verkregen worden over de beweging in de dienstverlening over de jaren heen, het bepalen van de
tevredenheid van de consument en over de beleveniseconomie die de laatste jaren is ontstaan. Met behulp
van deze verschillende theorieën zal een model gemaakt kunnen van het proces van de dienstverlening in de
zorg en welke factoren tijdens het interactiemoment van invloed zijn op de beleving van deze dienstverlening.
Hieruit worden een aantal hypothesen gevormd, die in het empirische gedeelte door middel van een survey
gevalideerd zullen worden.
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1.6.

Overzicht

In het volgende hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de zorgsector. De literatuur, die is gebruikt ten
grondslag aan dit onderzoek, wordt weergegeven in hoofdstukken 3 en 4. In hoofdstuk 3, ‘Dienstverlening in
zorginstellingen’ wordt weergegeven hoe de dienstverlening in zorginstellingen ingericht is. Hiervoor wordt de
geschiedenis van de dienstverlening, de kwaliteit van de dienstverlening en het manier van onderscheiden
besproken. Hoofdstuk 4 ‘De evaluatie van de dienstverlening’ gaat over de beleving van een dienst bij de
zorgconsument en de evaluatie van de dienstverlening die zich kan uiten in een mate van tevredenheid. Tevens
wordt besproken op welke manier deze evaluatie gemeten kan worden. In het vijfde hoofdstuk wordt het
conceptueel model van het onderzoek besproken met daarbij de hypotheses die door middel van een survey
getest zullen worden. In het zesde hoofdstuk wordt de opzet van de survey en verantwoording van de
steekproef gegeven. In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de survey gepresenteerd. In hoofdstuk 8 komen
de conclusies van het onderzoek aan bod en in het laatste hoofdstuk ‘Discussie’ zullen opmerkingen ten
aanzien van het onderzoek geplaatst worden, zullen aanbevelingen gegeven worden voor vervolgonderzoek en
zal er een advies gegeven worden aan de organisatie waarbij het onderzoek is uitgevoerd.
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2.

De zorg

2.1.

Inleiding

Door de toenemende concurrentie wordt het steeds moeilijker om alleen op basis van een goede medische
behandeling een succesvolle zorginstelling te leiden. Zorgconsumenten zijn over de jaren heen mondiger
geworden en heel wat veeleisender. Vaak verwachten ze een vriendelijke, bekwame dienstverlening. Zeker
wanneer de concurrentie intensief is en het medisch resultaat evenwaardig is, kan de aangeboden
dienstverlening een doorslaggevende rol spelen en een succesfactor zijn (Cortes, 2004). Zorginstellingen
trachten op basis van kwaliteitsvolle dienstverlening het verschil te maken en de tevredenheid te verhogen om
zo klantentrouw en de daarbij horende inkomsten te verzekeren (Malcom en Spaulding, 2002).
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de gezondheidszorg ingedeeld in vier sectoren: de
Cure, de Care, de GGZ-Maatschappelijke Zorg en de Preventie (Boot, 2007). In dit hoofdstuk wordt eerst het
zorgstelsel in Nederland toegelicht waarna de cure- en de care-sector worden besproken. Bij de cure-sector
betreft het de ziekenhuiszorg en bij de care-sector gaat het om verzorgings- en verpleeghuizen. Het onderzoek
zal uitgevoerd worden in de care-sector en dan specifiek in verzorgingshuizen. Ten slotte zal het verschil tussen
het primaire proces en het secundaire proces in een zorginstelling besproken worden.

2.2.

Het zorgstelsel

2.2.1.

De structuur

De structuur van de gezondheidszorg kan ingedeeld worden als een driehoek waarbij patiënten,
zorgverzekeraars en aanbieders van zorg uitgezet zijn in de verschillende hoeken (Boot en Knapen, 2005). Hier
spelen zich verschillende interacties af. In figuur 2.1 wordt deze structuur weergegeven.

FIGUUR 2.1 STRUCTUUR VAN DE ZORG

Op de zorgverzekeringsmarkt zijn verzekerden en verzekeraars actief. De markt is in sterke mate onderhevig
aan overheidsregulering die iedereen toegang moet garanderen tot een breed pakket van zorgvoorzieningen.
De basisverzekering is door de overheid ingesteld en iedereen is wettelijk verplicht op het hebben van deze
verzekering. Verzekeraars moeten dan ook iedereen als verzekerde voor de basisverzekering accepteren. De
zorgverzekeraar krijgt een compensatie voor de extra kosten die patiënten met een hoog gezondheidsrisico
met zich meebrengen. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering
ziektekostenrisico’s. Iedereen die in Nederland woont of werkt is ervoor verzekerd en heeft recht op
vergoeding van de AWBZ-zorg. Het dekt zware geneeskundige risico's die niet onder de zorgverzekeringen
vallen (Ministerie van VWS, 2009). Het gaat hierbij veelal om kosten die gemaakt worden bij langdurige zorg.
Op de zorginkoopmarkt spelen zich de interacties af tussen zorgverzekeraars en aanbieders van zorg. Door
middel van zorgcontracten moeten de verzekeraars zorg inkopen bij de aanbieders van zorg. Als tegenprestatie
verlenen de aanbieders zorg aan de verzekerden waarvoor zij een financiële beloning ontvangen. De
zorgverleningsmarkt betreft de institutionele structuur waarbinnen de interacties tussen zorgvragers
(patiënten, cliënten, bewoners) en zorgaanbieders plaatshebben. Het onderzoek richt zich op deze markt, de
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interactie tussen de bewoners van verzorgingshuizen en de medewerkers van het verzorgingshuis zelf, de
zorgaanbieder, is daarbij van belang.
2.2.2.

Van aanbod- naar vraaggestuurde zorg

Door de invoering van het nieuwe zorgstelsel heeft de overheid zich meer terug getrokken en daarbij de
gezondheidszorg overgelaten aan de partijen op de markt: de zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Doordat de
zorgverzekeraars meer keuzevrijheid hebben in het contracteren van zorginstellingen, moeten zorginstellingen
hun zorgprocessen efficiënter, doelmatiger en patiëntgerichter inrichten. Door het patiëntgerichter inrichten
van de zorg is er een verschuiving ontstaan van aanbod- naar vraaggestuurde zorg (Burgt, Mechelen en Lintel
Hekkert, 2006).
Bij vraaggestuurde zorg (patiëntgerichte zorg) wordt het proces om de patiënt heen georganiseerd. Een
opname in een zorginstelling moet voldoen aan de wensen en behoeften van de patiënt. Deze veranderen snel
en hier moet de zorginstelling op in spelen. De patiënten worden gezien als individuen en iedere patiënt moet
op een andere manier benaderd worden. Door vraaggestuurd te werken, verandert de
verantwoordelijkheidsverdeling. De overheid treedt terug en de gezondheidszorg wordt overgelaten aan de
zorgverzekeraars en zorgaanbieders.
Een aantal jaren geleden lag het accent voornamelijk op de kwaliteit van het medische proces, maar
tegenwoordig is dit meer aan het verschuiven naar de kwaliteit van de ondersteunende processen (Alflen en
Kruijs, 2008). Het medische proces blijft noodzakelijk, maar patiënten hechten steeds meer waarde aan een
persoonlijke benadering.

2.3.

Cure

De cure-sector omvat de curatieve zorg, hierbij gaat het om het behandelen en genezen van acute en
chronische lichamelijke aandoeningen. Genezing staat duidelijk voorop. Een belangrijk speerpunt binnen deze
sector is het herstellen van de gezondheidsschade (Mackenbach en van der Maas, 2004). Ziekenhuiszorg omvat
medisch-specialistische hulp en daarmee samenhangende verpleging en verzorging aan patiënten (Boot, 2007).
De curatieve medisch-specialistische zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling van de bij de patiënt
aanwezige aandoening(en) of symptomen. De verpleegkundige zorg in het ziekenhuis bestaat uit observatie,
begeleiding en persoonlijke verzorging van degenen die in het ziekenhuis zijn opgenomen of op de polikliniek
een bezoek afleggen (Boot en Knapen, 2005).
Er zijn meerdere soorten ziekenhuizen in Nederland: algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en
universitair medische centra (UMC's). Met de invoering van de Wet toelating zorginstellingen is de officiële
aanduiding van deze ziekenhuizen 'instelling voor medisch-specialistische zorg' (IMSZ).

2.4.

Care

Bij de care-sector gaat het om dat deel van de zorgsector waarin de langdurige zorg wordt geleverd. Een
belangrijk speerpunt binnen deze sector is het draaglijk maken van onherstelbare gezondheidsschade
(Mackenbach en van der Maas, 2004). Verpleging en verzorging staan hierbij voorop. Het betreft
gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en hulpmiddelen. In deze paragraaf worden de
verzorgings- en verpleeghuizen besproken.
2.4.1.

Verzorging

Bij verzorgen gaat het om het ondersteunen en stimuleren van de zorgconsument in zijn of haar leefomgeving,
wanneer deze niet voldoende in staat is zichzelf volledig te verzorgen. Het doel is om de zorgconsument zo veel
mogelijk te ondersteunen in zijn of haar algemene dagelijkse levensbehoefte waar hij of zij dit zelf niet meer
kan en daarnaast het verbeteren of in stand houden van de kwaliteit van leven van de zorgconsument.
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Een verzorgingshuis is bedoeld voor ouderen die continue aandacht nodig hebben omdat zij een bepaalde
mate van geestelijke en lichamelijke hulpbehoevendheid hebben bereikt. Een verzorgingshuis biedt een
ondersteunend woonmilieu voor verzorgingsbehoevende ouderen (Boot, 2007).
In een verzorgingshuis woont men in beginsel zelfstandig, met de privacy van een eigen appartement. De
bewoners ontvangen er de verzorging, verpleging en begeleiding die ze nodig hebben. Bewoners kunnen de
hele dag door beroep doen op hulp. De maaltijden die er geserveerd worden horen bij de dienstverlening in
het verzorgingshuis. De medische zorg wordt veelal door de huisarts geleverd. In een klein aantal gevallen kan
het verblijf in het verzorgingshuis van tijdelijke aard zijn. Na het verblijf keert de bewoner dan in principe weer
terug naar de eigen woning. Ook vormen van dag- of nachtzorg zijn mogelijk. Als heel veel extra zorg gewenst
is, wordt overplaatsing naar een verpleeghuis noodzakelijk.
2.4.2.

Verpleging

Verplegen heeft als doel het ondersteunen en activeren van de zorgconsument wanneer deze, door een ziekte,
aandoening of beperking of de gevolgen hiervan, niet meer in staat is volledig voor zichzelf te zorgen. Het gaat
om het bereiken van een situatie waarin de zorgconsument op een dragelijke manier met zijn ziekte om kan
gaan.
Rond 1960 is het verpleeghuis voor langdurig zorgbehoevende en herstellende patiënten ontwikkeld als een
goedkoper alternatief voor het ziekenhuis. Het verpleeghuis kan dan ook gezien worden als een verlengstuk.
Verpleeghuizen zijn bedoeld voor mensen die verpleging en verzorging nodig hebben die in de thuissituatie of
in het verzorgingshuis niet voldoende geboden kunnen worden. In het verpleeghuis zijn deskundigen de gehele
dag beschikbaar. De komende jaren zal het aantal mensen dat een beroep doet op verpleeghuiszorg door de
vergrijzing verder toenemen.
De verpleeghuiszorg wordt gefinancierd door de inkomsten uit de premies voor de volksverzekering AWBZ in
combinatie met een eigen bijdrage van patiënten. Er is sprake van een voortdurende spanning tussen de
hoogte van dit budget en de veronderstelde capaciteit en kwaliteit van de zorg.

2.5.

Primair en secundair proces

Binnen een organisatie is er een opdeling te maken in een primair proces en een secundair proces. Porter
(1985) introduceerde de ‘Value chain’, of in het Nederlands ook wel waardeketen genoemd. De waardeketen is
gerelateerd aan de productieketen (supply chain) en is een keten van activiteiten. Producten passeren de
achtereenvolgende activiteiten van de keten en bij iedere activiteit stijgt de waarde van het product. De keten
van activiteiten als geheel geeft het product hierbij meer toegevoegde waarde dan ieder afzonderlijk deel bij
elkaar opgeteld. De waardeketen toont de primaire activiteiten, de secundaire (ondersteunende) activiteiten
en de marge van de organisatie (figuur 2.2).

FIGUUR 2.2 DE VALUE CHAIN
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De onderste helft van de waardeketen bestaat uit de primaire activiteiten en de bovenste helft bestaat uit het
secundair proces of ook wel ondersteunende activiteiten genoemd. Deze opsplitsing kan ook gehanteerd
worden voor een zorginstelling. De primaire activiteiten vormen het primaire proces en zijn de essentie van de
organisatie. Deze activiteiten dragen daadwerkelijk bij aan de ‘core business’ en leveren direct een
toegevoegde waarde. De primaire activiteiten in een zorginstelling houden zich bezig met de kernactiviteiten
van de instelling: behandeling, verpleging en begeleiding. Dit wordt ook wel het medische proces genoemd en
in dit onderzoek zal de term ‘Zorg en Behandeling’ gehanteerd worden. Om deze primaire activiteiten mogelijk
te maken worden diensten ingehuurd van ondersteunende afdelingen en stafafdelingen (Dorsten, 2005). Deze
activiteiten beslaan de bovenste helft van de waardeketen. Deze activiteiten maken het primaire proces
mogelijk en voegen slechts indirect waarde toe aan het product van de organisatie. De ondersteunende
activiteiten bewegen mee met de productie van de primaire activiteiten. Wanneer de primaire activiteiten
toenemen, zullen de ondersteunende activiteiten eveneens toenemen. De facilitaire dienst levert bijvoorbeeld
maaltijden, schoonmaakdiensten en technische diensten. Zie figuur 2.3 voor een overzicht van de interne keten
van processen in een zorginstelling.

FIGUUR 2.3 DE INTERNE PROCESSEN IN EEN ZORGINSTELLING

2.6.

Conclusie

Binnen de gezondheidszorg zijn er drie verschillende partijen actief, namelijk patiënten, zorgverzekeraars en
aanbieders van zorg. Doordat de overheid zich de laatste jaren steeds verder uit de sector heeft
teruggetrokken, is er een verandering opgetreden naar vraaggestuurde zorg. De gezondheidszorg kan
opgesplitst worden in de cure-sector, waar curatieve zorg geleverd word, en de care-sector, waar het gaat om
langdurige zorg. Het onderzoek richt zich op de care-sector en dan specifiek op verzorgingshuiszorg.
De activiteiten en processen die zich binnen een zorginstelling afspelen, kunnen opgesplitst worden in een
primair proces en een secundair proces. Het primaire proces richt zich voornamelijk op de zorg en behandeling.
Het secundaire proces bevat alle ondersteunende activiteiten die uitgevoerd worden. Hierbij kan er gedacht
worden aan de receptie, horeca, schoonmaak en techniek. Voor het onderzoek is het belangrijk dat deze
opsplitsing gemaakt wordt, verwacht wordt dat er een verschil kan bestaan in de beleving van deze twee
verschillende soort diensten.
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3.

Dienstverlening in zorginstellingen

3.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de theorieën en modellen besproken die betrekking hebben op het institutionele
gedeelte van het onderzoek. Het onderwerp wordt bekeken vanuit het gezichtspunt van de dienstverlener, in
dit geval de zorginstelling. In paragraaf 3.2 wordt de economische sector dienstverlening besproken waarbij er
specifiek wordt gekeken naar de dienstverlening in de zorgsector. Hier op volgend zal er in paragraaf 3.3
gesproken worden over de kwaliteit van de dienstverlening. In paragraaf 3.4 komt het begrip Customer
Relationship Management aan bod en worden verschillende sturingsmechanismen in de zorg besproken.

3.2.

Dienstverlening

3.2.1.

De geschiedenis van de dienstensector

In Nederland kan de economie opgedeeld worden in verschillende sectoren. De primaire sector (of ook wel de
agrarische sector genoemd) is de economische sector die grondstoffen en voedsel levert. De verwerking
gebeurt in de secundaire sector (industriële sector). De producten worden doorgaans door de tertiaire sector
(de dienstensector) aan de consument doorverkocht.
In een ver verleden dreef de maatschappij op landbouw en veeteelt. Het leven van de mens werd hierdoor
bepaald. De samenleving was erg traditioneel ingesteld, mensen leefden volgens oude inzichten en
werkmethoden die van generatie op generatie waren overgeleverd en maar slechts heel langzaam
veranderden (Vijver, 1996). Daarna is er een tijd gekomen waarin de primaire sector verstoten werd door de
macht van de industrie. Dit betekende een enorme verandering in levensstijl en gewoonten van mensen. De
traditionele werkwijzen werden afgeschaft en mensen ontdekten met behulp van wetenschap en techniek
allerlei nieuwe methoden. Hierdoor nam de productie toe en steeg de welvaart in vergelijking met de
agrarische samenleving. Echter bracht het ook problemen met zich mee, denk maar aan de werkdruk, stress en
milieuvervuiling. En nu, sinds voornamelijk de tweede helft van de twintigste eeuw, is de dienstensector (de
postindustriële samenleving) een belangrijke sector geworden binnen de economie. In figuur 3.1 is duidelijk te
zien dat in 2005 de dienstensector met 74% van het Bruto Nationaal Product de grootste economische sector
van Nederland is, het laat de industrie en de land- en tuinbouw ver achter zich (CBS, 2005). De verklaringen
voor de groei van de dienstensector hebben te maken met de vrij lage entreebarrières (Porter, 1980). Het is
vaak niet nodig om hoge investeringen te doen.

FIGUUR 3.1 VERDELING VAN DE ECONOMISCHE SECTOREN IN 2005

3.2.2.

Diensten

De betekenis van het woord dienen komt neer op: ‘zijn persoon en arbeidskracht ter beschikking stellen van
een ander’. Wanneer er dan gekeken wordt naar de definitie van een dienst betreft het een menselijke
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interactie (Vinkenburg, 1997). Om een beeld van de dienstverlenende sector te krijgen is het goed om de
belangrijkste verschillen tussen goederen en diensten inzichtelijk te maken. Hieronder volgt een veel gebruikte
karakterisering van diensten.
Niet-tastbaar
Diensten zijn min of meer ontastbaar en kunnen niet opgeslagen worden (Grönroos, 1990). Het gaat om
activiteiten met een gewenst effect. De activiteit bestaat niet uit tastbare onderdelen en er worden geen
grondstoffen bewerkt tot een tastbaar eindproduct. Echter komen diensten wel vaak voor in combinatie met
goederen of ze bevatten bepaalde onderdelen of hulpmiddelen die een tastbaar karakter hebben. Volgens
Shostack (1977) is er een continuüm van goederen en diensten met zuivere diensten langs de ene zijde en pure
goederen langs de andere zijde. De meeste producten en diensten liggen echter tussen beide extremen (zie
figuur 3.2). De mate van tastbaarheid bepaalt of iets meer weg heeft van een product of van een dienst. De
praktijk is weerbarstig: het is vaak lastig om een grens te trekken tussen goederen en diensten wanneer er naar
het criterium van niet-tastbaarheid gekeken wordt (Boomsma en van Borredam, 2003).

FIGUUR 3.2 HET GOEDEREN-DIENSTEN CONTINUÜM (SHOSTACK, 1977, P77)

Vergankelijk
Diensten zijn vergankelijk en kunnen niet op voorraad worden geproduceerd (Schulp, 2006). De dienst kan ook
niet worden opgeslagen. Als er een bepaalde tijd onvoldoende vraag is naar een dienst, gaat er ongebruikte
capaciteit verloren. Wanneer er onvoldoende capaciteit is om aan de vraag te voldoen zullen klanten moeten
wachten of moeten worden weggestuurd (Lovelock en Wirtz, 2007). De bezettingsgraad is dan ook bij veel
dienstverleners een kritische succesfactor. Geprobeerd wordt om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar
af te stemmen.
Gelijktijdige productie en consumptie
Diensten worden gekenmerkt door samenvallen van productie en verbruik. Producten worden eerst
geproduceerd, dan verkocht en pas daarna geconsumeerd. Hier is een duidelijke scheiding aanwezig. Bij
diensten komt wel eerst de ‘bestelling’ van een dienst, daarna volgen de productie en consumptie tegelijk
(Grönroos, 1990). Voor de klant is het ook lastig om een goed beeld te vormen van een dienst, voordat deze
geleverd is (Fitzsimmons en Fitzsimmons, 1994). De dienst kan daardoor pas naderhand beoordeeld worden.
Deelname klant
De klant is vaak aanwezig bij de ‘fabricage’ van een dienst en in veel gevallen is de klant ook medeproducent
(Boomsma en van Borredam, 2003). Dit kan door middel van selfservice of tijdens de samenwerking met
dienstverlenend personeel. De klant speelt de rol van werknemer, en dienstverleners hebben er baat bij om
hun klanten te informeren en productiever te maken. De klant bepaalt door zijn inbreng mede de kwaliteit van
de dienst (Fitzsimmons en Fitzsimmons, 1994).
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Heterogeniteit
Diensten zijn niet altijd gelijk, maar variëren. Voornamelijk de kwaliteit van de dienstverlening is niet constant
en wordt bepaald door de actieve deelname van de klant en die van de dienstverlener. De kwaliteit kan
verschillen tussen de verschillende aanbieders en zelfs bij één aanbieder. Dit kan bijvoorbeeld te maken
hebben met drukke en stille perioden. Wanneer een groot gedeelte van de dienstverlening geautomatiseerd is,
speelt dit probleem een kleinere rol.
Verzameling van activiteiten
Het verschil tussen producten en diensten zit ook in de beoordeling. Een product wordt namelijk meer in zijn
geheel beoordeeld, terwijl het bij dienstverlening vaak gaat om een beoordeling op basis van aparte
activiteiten en/of aparte elementen van een dienst. Dit komt doordat een product in het geheel in één keer
wordt aangekocht en een dienst wordt in aparte stappen geconsumeerd.
Diensten kunnen in vier categorieën ingedeeld worden, gebaseerd op de tastbare acties gericht op mensen (en
hun lichaam) of op hun bezittingen, of op ontastbare acties gericht op de geest van mensen of op hun
bezittingen, zie ook tabel 3.1 (Lovelock en Wirtz, 2007).
TABEL 3.1 CLASSIFICATIE VAN DIENSTEN
Gericht op
Mensen

Bezittingen

Tastbaar

People Processing
(Het lichaam van mensen)

Possession Processing
(Concrete bezittingen)

Ontastbaar

Mental Stimulus Processing
(De geest van mensen)

Information Processing
(Ontastbare bezittingen)

Aard van de dienst

Bij People Processing is er geen keus, de klant moet zelf aanwezig zijn bij het proces van de dienstverlening. Het
gaat hier bijvoorbeeld om dienstverlening in restaurants en hotels. Maar ook de diensten die in de
gezondheidszorg worden verleend vallen in de categorie ‘People Processing’. De zorgconsument moet in
persoon aanwezig zijn gedurende het hele dienstverleningsproces. Vaak wordt van hen een actieve bijdrage
gevraagd, zoals het verstrekken van medische informatie (Lovelock en Wirtz, 2007). Bij Possession Processing is
de rol van de klant beperkt, hij hoeft alleen de dienstverlener toegang te verschaffen tot datgene waar aan
gewerkt moet worden. Het contact tussen beide partijen kan op afstand plaats vinden. Een voorbeeld is het
opsturen van een product voor reparatie. Bij Mental Stimulus Processing kunnen twee verschillende
benaderingen gehanteerd worden. Ten eerste kan de klant persoonlijk naar de dienstverlening komen,
bijvoorbeeld naar het theater; de beïnvloeding van de menselijke geest is de hoofdzaak, echter gaat het wel
vaak gepaard met People Processing. Ten tweede kan de klant op afstand gebruik maken van de dienst,
bijvoorbeeld het kijken naar een voetbalwedstrijd. Bij Information Processing gaat het om niet-tastbare
bezittingen zoals geld of verzekeringen bij bankdiensten en andere vormen van informatie bij het uitvoeren van
een onderzoek (Lovelock en Wirtz, 2007).
3.2.3.

De dienstverlening

De arbeidsprestatie van de dienstverlener bestaat vooral uit het scheppen van een relatie met de klant en
houdt meer in dan het enkel verlenen van een dienst. Het draait bij dienstverlening om een op de ander
gerichte attitude en een continu goed verlopende interactie met anderen (Vinkenburg, 1997).
De dienstverlening in de zorg is van andere aard dan die van de doorsnee (zakelijke) dienstverlening. De
diensten die in de zorg verleend worden zijn voornamelijk immaterieel en richten zich rechtstreeks op het
welzijn van mensen met beperkingen in hun mentale en/of fysieke vermogens. De dienstverlening die
aangeboden wordt, moet hen helpen om een zinvolle en draaglijke manier van leven te leiden. Het grijpt
rechtstreeks in op de kwaliteit van leven en hier is een grote verantwoordelijkheid mee gemoeid (van Wijk,
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2007). Dit betekent ook dat zorginstellingen moeten instaan voor een goede kwaliteit van de dienstverlening
(Thomassen, 2000).
Wanneer er sprake is van dienstverlening, betekent het dat er activiteiten worden verricht. Deze activiteiten
kunnen in de volgende drie categorieën onderscheiden worden (Vinkenburg, 1997):
 routinematig: overwegend kortdurende, zich telkens herhalende activiteit, met een bekend resultaat
en een beheerst proces;
 planmatig: reeks van tevoren qua inhoud en volgorde bekende, zich niet-herhalende activiteiten, met
min of meer bekende resultaten en een goed te faseren proces;
 improvisatie: reeks van niet voorgenomen, opeenvolgende, overwegend kortstondige activiteiten, met
onbekende resultaten en een onvoorspelbaar proces.
Uit onderzoek is gebleken dat de (zorg)consument het vaak de normaalste zaak van de wereld vindt dat bij de
levering van een dienst er voldaan wordt aan zijn verwachtingen (Boomsma en van Borredam, 2003). Het
onderscheidende moet daarom minder gezocht worden in de routinematige en planmatige activiteiten, maar
meer in het improviseren en het onverwachte.
Een andere manier om onderscheid te maken is op grond van het middel of medium waarmee diensten
worden verleend (Maas en Pleunis, 2006):
 materiegebonden dienstverlening: fysieke middelen worden aangewend om fysieke of somatische
effecten te bereiken;
 gegevensgebonden dienstverlening: door de dienstverlener wordt informatie verstrekt om cognitieve
effecten te bereiken (kennis, inzicht);
 interactiegebonden dienstverlening: een dialoog moet worden gevoerd om bij de klant effecten te
bereiken (erkenning, vertrouwen, respect).
Een voorbeeld van het gebruik van dit onderscheid voor een onderverdeling van facilitaire diensten is te zien in
tabel 3.2. Wanneer er in de zorgsector gevraagd wordt naar de beleving van de dienstverlening, zal er
voornamelijk een oordeel gegeven worden over de interactiegebonden dienstverlening. Hier vindt immers
directe interactie plaats tussen de zorgconsument en de medewerker (de dienstverlener).
TABEL 3.2 CATEGORIEËN VAN FACILITAIRE DIENSTVERLENING
Materiegebonden

Gegevensgebonden

Interactiegebonden

Onderhoud
Schoonmaak
Inrichting

Administratie
Reprografie
Postverzorging

Receptie
Afsprakenbalie
Helpdesk

Bewaking/beveiliging

Tekstverwerking

Maatschappelijk werk

Interne verhuizing

Telecommunicatie

Voorlichting

Maaltijdbereiding

Menuvoorlichting

Maaltijd ‘voeren’

3.2.4.

Het interactiemoment

Dienstverlening vindt plaats tijdens het contact tussen de klant en de dienstverlener (Hasenfeld, 1983). De
tevredenheid van de zorgconsument wordt bepaald door de kwaliteit van de interacties tijdens die momenten,
naast het resultaat dat geleverd wordt (van Wijk, 2007). Wanneer het gewenste resultaat geleverd wordt, heeft
dit een uitwerking op de tevredenheid van zowel de zorgconsument als de medewerker die de dienst verleent
(Rosengren, Leften en Mark, 1970). Hierbij raken dan ook de arbeid van de medewerker en de beleving van de
zorgconsument in elkaar verstrengeld. De zorgconsument beoordeelt de deskundigheid van de medewerker en
de manier waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten om de dienst te verlenen. Hierbij speelt
ook de perceptie van de zorgconsument een belangrijke rol in zijn oordeel en verwachtingen over de
dienstverlening (Zeithaml, 2000). Het is daarom van belang dat er een goede afstemming plaats vindt op de
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gemiddelde verwachtingen van de zorgconsumenten, dit verhoogt de kans op een positief oordeel wat betreft
de dienstverlening (Zeithaml, 2000).
Dienstverlening richt zich, zoals eerder vermeld, op de persoon van de klant of op de bezittingen van die klant
(Lovelock en Wirtz, 2007). De interactie die dan plaats vindt staat ook wel bekend als de service encounter of
de interface (Boomsma en van Borredam, 2003). Het is belangrijk dat de klant aan deze interactie actief
deelneemt, echter zijn er in de care-sector ook een aantal zorgconsumenten die dit nauwelijks of niet kunnen.
De dienstverlening wordt in die gevallen niet bewust meegemaakt. De mate van aanwezigheid en inbreng van
de zorgconsument kan beïnvloedend zijn voor de uiteindelijke kwaliteit van de dienstverlening. Het zorgproces
kan worden opgevat als een reeks van opeenvolgende ontmoetingen. Het verloop van de ontmoetingen is
bepalend voor de beleving van dienstverlening.
Het persoonlijk contact tussen de zorgconsument en de dienstverlener (de medeweker) wordt gezien als een
extra voordeel. De zorgconsument kan hierdoor veel beter zijn wensen en behoeften duidelijk maken. Zo kan
er rekening worden gehouden met specifieke wensen en wordt er meer persoonlijke dienstverlening, of ook
wel zorg op maat genoemd, gecreëerd. Er kan worden voldaan aan de verwachtingen van iedere individuele
zorgconsument (Boomsma en van Borredam, 2003).
Uit recent onderzoek (van Dun, 2008) is gebleken dat het gedrag van de medewerker tijdens het
interactiemoment indirect, via de kennis en het vertrouwen van de zorgconsument in de medewerker, van
invloed is op de uiteindelijke tevredenheid. Alleen het gedrag van de medewerker bepaalt namelijk al voor
maar liefst 64% het vertrouwen in deze medewerker en de perceptie van de kennis van de medewerker. En dit
is weer bijna allesbepalend voor de klanttevredenheid van de zorgconsument.

3.3.

De kwaliteit van de dienstverlening

3.3.1.

Kwaliteit

De kwaliteit van een product of dienst geeft aan of men het product of de dienst goed of slecht vindt. Wanneer
er naar goederen gekeken wordt, kan de kwaliteit enigszins op een objectieve manier gemeten worden. Dit kan
namelijk via de duurzaamheid van een product of het aantal (Gravin, 1983). Het meten van de kwaliteit van een
dienst is lastiger, omdat het om een abstracter en subjectiever construct gaat.
Vaak worden de termen klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening als twee identieke begrippen
gezien. Toch is er wel verschil tussen deze twee begrippen. Cronin en Taylor (1994) stellen dat een klant geen
contact hoeft te hebben met de dienstverlener om een oordeel te geven over de kwaliteit van dienstverlening.
Dit in tegenstelling tot klanttevredenheid waarover alleen een oordeel kan worden gevormd als de klant in
aanraking is gekomen met de dienstverlener. Het begrip tevredenheid is veel meeromvattend, het oordeel
over de kwaliteit van een dienst maakt onderdeel uit van de totale tevredenheid.
Grönroos (1990) onderscheid in zijn Perceived Service Quality model twee verschillende aspecten van de
kwaliteit van de dienstverlening: de ‘technische’ aspecten en de ‘functionele’ aspecten. Bij de technische
aspecten gaat het om de inhoud van de dienst, het betreft datgene wat de dienstverlener daadwerkelijk doet,
de acties en de handelingen die noodzakelijk zijn. De functionele kwaliteit betreft de manier waarop de
dienstverlener de dienst uitvoert. Enkele voorbeelden hiervan zijn de luisterbereidheid, de interesse en de
klantvriendelijkheid. Uit onderzoek (Kasper, van Helsdingen en Gabbott, 2006) blijkt dat juist deze functionele
aspecten doorslaggevend zijn in de beleving van klanten. Dit komt doordat diensten niet tastbaar zijn en juist
tot stand komen door interactie met de klant. Binnen dit onderzoek gaat het ook om die functionele kwaliteit.
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3.3.2.

Kwaliteitsaspecten

De zorgconsument hanteert een aantal aspecten op basis waarvan ze verwachtingen en percepties vormt over
de kwaliteit van een dienst (Harteloh en Casparie, 1998; Boomsma en van Borredam, 2003). De bekendste
aspecten zijn afkomstig uit het ServQual-model (Parasuraman, Zeithaml en Berry, 1988). In eerste instantie ging
deze methode uit van een tiental aspecten, maar later zijn deze met behulp van een factoranalyse
teruggebracht naar vijf:
1. tastbaarheden;
2. betrouwbaarheid;
3. responsiviteit;
4. zekerheid;
5. empathie.
Tastbaarheden zijn te omschrijven als de merkbare zaken van de dienstverlening. Dit aspect bepaalt onder
andere de technische kwaliteit van de dienstverlening. De andere vier aspecten bepalen de functionele
kwaliteit van de dienstverlening. Met betrouwbaarheid wordt de manier bedoeld waarmee medewerkers de
dienst concreet verlenen. Hierbij kan ook terugverwezen worden naar de routinematige en planmatige
activiteiten waaruit de dienstverlening van de medewerker kan bestaan (Vinkenburg, 1997). Responsiviteit
slaat op de bereidwilligheid van medewerkers om de zorgconsument daadwerkelijk van dienst te zijn.
Improviserende en onverwachte activiteiten binnen de dienstverlening kunnen ervoor zorgen dat de door de
zorgconsument beoordeelde kwaliteit van een dienst enorm verbeterd. Bejegeningaspecten staan centraal in
het begrip zekerheid, om uiteindelijk vertrouwen te winnen bij de zorgconsument. Tenslotte betekent
empathie het vermogen van medewerkers en de organisatie om zorg te dragen voor het welzijn van haar
klanten en hen individuele aandacht te schenken. Dit komt neer op het daadwerkelijk afstemmen van de vraag
en het aanbod tijdens het transactiemoment. Het gaat erom dat de zorgconsument de inspanningen van de
medewerkers merkt om inderdaad de vraag naar dienstverlening zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
Naarmate de verwachtingen van zorgconsumenten over de kwaliteit van deze punten meer overeenkomt met
wat zij ervaren tijdens de dienstverlening, zal hun uiteindelijke evaluatie van de dienstverlening positief zijn
(Parasuraman en Grewal, 2000; Zeithaml, Parasuraman en Berry, 1990).

3.4.

Het onderscheidende binnen de dienstverlening

3.4.1.

Waardedisciplines

Treacy en Wiersema (1995) hebben drie verschillende waardedisciplines beschreven. Deze disciplines
beschrijven wat de dienstverlening van een organisatie onderscheidend maakt en waardoor de organisatie
door de klanten geprefereerd wordt. In plaats van waardedisciplines wordt er in veel gevallen ook over
concurrentiestrategieën gesproken. Het gaat om de volgende waardedisciplines (zie ook figuur 3.3):
1. operational excellence;
2. product leadership;
3. customer intimacy.

FIGUUR 3.3 DE DRIE WAARDEDISCIPLINES
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Operational excellence
De waardediscipline operational excellence is gebaseerd op lage prijzen en een probleemloze service. Er wordt
geconcurreerd op zo laag mogelijke kosten (in geld en in moeite) voor de klant. Een optimale waarde wordt
geleverd zonder uitgesproken innovatief te zijn of een sterke relatie met klanten na te streven. Organisaties
proberen zo een combinatie van prijs, kwaliteit en koopgemak te vinden die concurrenten niet kunnen
evenaren. De focus ligt op de korte, efficiënte lijnen met klanten. Grönroos (1994) benoemt deze
concurrentiestrategie als transactiegerichte strategie en Porter (1980) spreekt in dit verband over een lage
kostenstrategie.
Product leadership
Wanneer product leadership als discipline gehanteerd wordt, wil de organisatie zich onderscheiden door steeds
het allerbeste product of de allerbeste dienst te bieden. De organisatie is altijd bezig de grenzen van de
producten of diensten te verleggen en speurt voortdurend naar wat nog niet geprobeerd is, en naar wat haar
klanten zal verbazen. Informatie-uitwisseling met klanten en het binnenhalen van klanten is erg belangrijk.
Grönroos (1994) noemt dit de merkgerichte strategie en Porter (1980) heeft het in dit verband over een
focusstrategie gericht op het innoverend vermogen van de onderneming.
Customer intimacy
In deze waardediscipline wil de organisatie zich onderscheiden door nauwe relaties aan te gaan met haar
klanten. Hierdoor kan de organisatie maatwerk leveren en maximaal klantentrouw genereren. Er wordt niet
zozeer naar de wensen van de markt gekeken, maar naar de specifieke wensen van de klant. De organisatie
wordt opgebouwd door bekendheid met de klanten en met de producten en diensten die zij nodig hebben.
Deze producten/diensten worden voortdurend aangepast aan de klanten, tegen een redelijke prijs. Producten,
diensten en service op maat zijn de drie belangrijkste pijlers van deze strategie. Grönroos noemt dit de
relatiegerichte strategie en Porter beschrijft het als een differentiatiegerichte strategie gericht op het vergroten
van klantentrouw.
Treacy en Wiersema (1995) geven aan dat wanneer een organisatie leidend wil zijn in haar markt, ze moet
uitblinken in één van de zojuist besproken disciplines, maar er wel voor moet zorgen dat de andere twee op
niveau zijn. De drie strategieën zijn in principe allemaal klantgericht, alleen de mate van klantgerichtheid
verschilt per discipline. De waardediscipline die tegenwoordig veel binnen de zorg wordt toegepast is customer
intimacy. De mate van klantgerichtheid is binnen deze discipline het hoogst. Wanneer men deze discipline
hanteert, wil men de klant echt leren kennen en wil men met die klant een goede relatie opbouwen.
3.4.2.

Klantgerichtheid

Een organisatie kan zich ook onderscheiden door de mate van klantgerichtheid. Er zijn verschillende fasen in
klantgerichtheid te onderscheiden (Boomsma en van Borredam, 2003), zie hiervoor ook figuur 3.4:
1. klantvriendelijk;
2. klantgericht;
3. klantgedreven;
4. klantgestuurd.
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FIGUUR 3.4 DE MATE VAN KLANTGERICHTHEID

Een klantvriendelijke zorginstelling heeft als taak het leveren van kwalitatief goede diensten. De processen zijn
hierbij leidend en kwaliteit betekent het voldoen aan de intern gestelde normen. Medewerkers worden geacht
de zorgconsument vriendelijk te behandelen, het gaat hier om de bejegening. Een klantgerichte zorginstelling
heeft feeling met de zorgconsument en past haar interne processen aan op de verwachtingen van de
gemiddelde klant. De dienstverlening voldoet aan de verwachtingen van de gemiddelde zorgconsument en zijn
tevredenheid is daarbij erg belangrijk. De klantgedreven zorginstelling weet meer van de zorgconsument en
heeft de instelling ingericht op verschillende behoeftesegmenten. Voor ieder segment worden specifieke
producten en diensten aangeboden. De klantgestuurde zorginstelling denkt vanuit de individuele
zorgconsument. Individuele wensen en behoeften staan centraal in de dienstverlening. Er wordt zorg op maat
geleverd en de instelling weet welke factoren de beleving en tevredenheid van de individuele zorgconsument
beïnvloeden.
3.4.3.

Relatiemarketing

Om een goede relatie met de klant op te kunnen bouwen, is relatiemarketing van belang. Het opbouwen van
een relatie gebeurt tijdens het interactiemoment dat tijdens de dienstverlening ontstaat. Wanneer meerdere
van deze interacties elkaar opvolgen zal de relatie sterker worden (Grönroos, 2007). Ook wanneer de klant een
speciaal en waardevol gevoel krijgt tijdens de interactie kan dit ten goede komen van de relatie. Deze relaties
alleen zijn niet voldoende om tot het uiteindelijke doel van klantloyaliteit te komen maar ze maken hier wel
deel van uit. Een goede relatie tussen de dienstverlener en de klant leidt tot een hoge "commitment" van de
afnemer. Tegelijkertijd stelt men dat het vasthouden en uitbouwen van bestaande relaties, een beter
rendement kan bieden dan het binnenhalen van nieuwe klanten. Schattingen geven aan dat het tot vijf maal zo
duur is om een nieuwe klant binnen te halen dan om een bestaande klant te behouden.
In de jaren tachtig is het begrip ‘Direct Marketing’, gebaseerd op klantenbestanden, ontstaan. Grönroos (1990),
Gummesson (1987) en Levitt (1983) waren de eersten die relatiemarketing op de kaart hebben gezet, als
tegenhanger van de transactiemarketing. In de jaren negentig is Customer Relationship Management (CRM)
ontstaan als een stroming waarbij de individuele klant centraal staat. Het verschil tussen relatiemarketing en
CRM zit hem in de toevoeging van het woord ‘customer’. CRM is de term die verbonden is aan het voeren van
een bedrijfsstrategie waarin de klant centraal staat. Het is voortgekomen uit een mix van marketing en ICT en
legt zich duidelijk toe op het aangaan van een relatie met de afnemer en niet expliciet met de stakeholders
(Grönroos, 1994; Grönroos, 1995). Het gaat daarbij specifiek om een langdurige relatie met individuele klanten
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(Diller, 2000). Die langdurige relatie lukt alleen wanneer er goed ingespeeld wordt op de wensen en behoeften
van die individuele klant. Hiervoor is veel kennis vereist van die klant.
Het uiteindelijke doel van CRM is loyaliteit. Dit is belangrijk voor de winstgevendheid en de continuïteit van de
organisatie (Reicheld en Sasser, 1990) in dit geval de zorginstelling, wanneer je er vanuit gaat dat retentie van
klanten leidt tot kostenreductie en toegenomen verkopen. Kwaliteit, tevredenheid, waarde, vertrouwen en
commitment worden blijken van betekenis als verklarende variabelen van loyaliteit. Jones en Sasser (1995)
laten zien dat voornamelijk de concurrentieomgeving invloed heeft op het verband tussen loyaliteit en
tevredenheid (figuur 3.5).

FIGUUR 3.5 INVLOED CONCURRENTIEOMGEVING OP RELATIE LOYALITEIT EN TEVREDENHEID

Veel relaties tussen een dienstverlener en de klant mislukken omdat het de dienstverlener uiteindelijk niet lukt
om een hoog niveau van tevredenheid en loyaliteit vast te houden. De belangrijkste oorzaak is dat de
dienstverlener te gemakzuchtig wordt en meer tijd investeert in nieuwe afnemers. Met name in de periode
tussen opeenvolgende interactiemomenten, wanneer er geen directe noodzaak tot contact bestaat, wordt de
klant vaak genegeerd.
3.4.4.

Sturingsmechanismen

De specifieke relatie in de zorg tussen de dienstverlener (de zorginstelling) en de klant (de zorgconsument)
heeft geleid tot bijzondere sturingsmechanismen. Deze mechanismen kennen aanbod- en vraaggestuurde
onderdelen. Vraagsturing, vraaggestuurde en vraaggerichte dienstverlening zijn de laatste jaren model komen
te staan voor de ontwikkelingen om van een aanbodgestuurde dienstverlening in de zorg te komen naar een
dienstverlening waarbij de zorgconsument meer centraal staat (Van Wijk, 2007). Bij de aanbodgestuurde zorg
van voorheen stond de zorginstelling centraal. Belevingsgerichte zorg is een sturingsmechanisme dat veel
gehanteerd word binnen de care-sector.
Vraaggerichte zorg
Bij vraaggerichte zorg wordt er uitgegaan van de vraag van de zorgconsument. De zorg wordt afgestemd op de
individuele behoeften van de zorgconsument. Wanneer er geen vraag is, volgt er ook geen actie van de
zorgverlener. De zorgverlener is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de coördinatie en de planning (Verbeek,
2003). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) definieert vraaggerichte zorg als “zorg die
toekomt aan wat de cliënt wenst en op grond van zijn verzekering mag verwachten” (Ministerie van VWS,
2001). De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) legt minder de nadruk op de zorg die een cliënt op basis
van zijn verzekering kan verwachten en gaat meer uit van de professionele standaarden. Zij definiëren
vraaggerichte zorg als “een gezamenlijke inspanning van patiënt en hulpverleners, die erin resulteert dat de
patiënt de hulp ontvangt, die tegemoet komt aan zijn wensen en verwachtingen, die tevens voldoet aan
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professionele standaarden” (RVZ, 1998). In de omschrijving van de RVZ is vraaggerichte zorg gericht op het
individuele proces en de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener.
Vraaggestuurde zorg
Bij vraaggestuurde zorg regelt en stuurt de zorgconsument zijn eigen aanbod aan en heeft daarvoor ook de
middelen tot zijn beschikking. De zorgconsument is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven en het krijgen
van de bijbehorende zorg, de planning, de coördinatie en deels voor de kwaliteit (Verbeek, 2003). Vraagsturing
is de facilitering van de vraaggerichte zorgverlening. De RVZ hanteert de volgende definitie: “vraagsturing is het
mogelijk maken dat binnen de structuur en financiering van de gezondheidszorg en de daaraan direct
gerelateerde beleidsterreinen, beter ingespeeld wordt op wat cliënten willen en belangrijk vinden” (RVZ, 1998).
Vraagsturing is echter geen eenduidig begrip (Van der Kraan, 2001). Er kunnen namelijk drie verschillende
typen worden onderscheiden: sturing van de vraag, sturing op de vraag en sturing door de vraag (Van der
Grinten, 2001). Bij sturing van de vraag gaat het om het beïnvloeden en sturen van het gebruik van de
gezondheidszorg in een gewenste richting (Van der Grinten, 2001). Het aanbod en de schaarste blijven de
belangrijkste uitgangspunten. Er worden prikkels ingebouwd om met de vraag rekening te houden maar dit
gebeurt binnen de kaders van aanbodregulering. Zo wordt er getracht om de vraag naar zorg te sturen. Sturing
op de vraag betekent dat organisaties namens de eindgebruikers, de zorgconsument, zorg inkopen, leveren of
financieren. De tussenpartijen behartigen de belangen van de zorgvrager om bij de vraag een passend aanbod
te vinden. Uiteindelijk is er nog de echte vraagsturing, de sturing door de vraag. De eindgebruikers sturen zelf
de zorg met bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget dat in de AWBZ model staat hiervoor (Van der Grinten
en Vos, 2004). De vraag is dan ook echt leidend voor het aanbod van zorg.
Belevingsgerichte zorg
Wanneer ook aan de, naast de medische behoeften, subjectieve behoeften van de zorgconsument tegemoet
gekomen wordt, spreekt men van ‘belevingsgerichte zorg’. Dit wordt vaak gehanteerd bij langdurige zorg en
kan als volgt worden gedefinieerd: “De cliënt en de zorgverlener bepalen samen de inhoud van de zorg. De
beleving die de cliënt heeft van zijn situatie, zijn levensverhaal, het ziek zijn en de (on)mogelijkheden zijn het
uitgangspunt van de zorgverlening” (Kort, Giesen, Prinsen, Peppel, Veenvliet, en Zwart, 2002).
Belevingsgerichte zorg geeft uiting aan het feit dat langdurige zorg niet alleen gericht kan zijn op de aandoening
van de zorgconsument, maar dat ook de kenmerken van de relatie tussen de zorgverlener en de
zorgconsument en zijn familie een grote rol spelen. Ook is het belangrijk dat de zorg wordt ingepast in het
dagelijkse leven van de zorgconsument, wat betekent dat rekening moet worden gehouden met sociale,
fysieke en economische omstandigheden (Pool, 1999). Het gaat om een passend aanbod dat rekening houdt
met de persoonlijke betekenis die mensen hechten aan bepaalde omstandigheden. Doordat de zorgconsument
continu centraal gesteld wordt krijgt hij of zij het gevoel dat de eigen kijk op het leven bepalend is voor de zorg
die geboden wordt (Van Weert, Peter, Janssen, Vruggink en Dulmen, 2005; Mistiaen en Delnoij, 2003).
Het uiteindelijke doel van belevingsgerichte zorg is om de kwaliteit van de zorg en daardoor de kwaliteit van
het leven te verhogen. Uit onderzoek is gebleken dat het meegaan in de belevingswereld van iemand en het
ingaan op gevoelens van de zorgconsument een gunstig effect op mensen heeft (Becker, 2003).

3.5.

Conclusie

Voor het onderzoeken van de beleving van de dienstverlening zal er vooral gekeken moeten worden naar de
interactiegebonden dienstverlening. Tijdens deze dienstverlening vindt namelijk directe interactie plaats tussen
de zorgconsument en de medewerker en hierdoor heeft de medewerker die de dienst verleent, een belangrijke
invloed op de beleving bij de zorgconsument.
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De kwaliteit van de dienstverlening wordt bepaald door twee verschillende aspecten, de ‘technische’ aspecten
en de ‘functionele’ aspecten van de dienstverlening. Bij de technische aspecten gaat het om het ‘wat’ en bij de
functionele aspecten om het ‘hoe’. Gebleken is dat de functionele aspecten doorslaggevend zijn in de beleving
van de dienst. Aspecten die de functionele kwaliteit bepalen zijn betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en
empathie. Deze aspecten kunnen weer beïnvloed worden door de mate van klantgerichtheid van de
zorginstelling.
In de care-sector (langdurige zorg) wordt in veel gevallen belevingsgerichte zorg gehanteerd als
sturingsmechanisme. Hierbij speelt de relatie tussen de zorgconsument en de medewerker, en daardoor het
interactieproces een belangrijke rol. De bedoeling is om met behulp van belevingsgerichte zorg de kwaliteit van
het leven van een zorgconsument te verhogen.
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4.

De evaluatie van de dienstverlening

4.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk worden theorieën en modellen besproken, die betrekking hebben op de beleving en de
tevredenheid van de zorgconsument. Het onderwerp van het onderzoek wordt bekeken vanuit het
gezichtspunt van de zorgconsument. In paragraaf 4.2 wordt de beleving die bij de zorgconsument kan
optreden, besproken. Hier op volgend zal er in paragraag 4.3 verder gegaan worden met de tevredenheid van
de zorgconsument. In paragraaf 4.4 wordt er uitgeweid over het meten van de tevredenheid en de beleving
van de zorgconsument.

4.2.

De beleving van een dienst

4.2.1.

De beleveniseconomie

De beleveniseconomie maakt deel uit van de dienstensector. De diensten die verleend worden, kunnen
onderverdeeld worden in relatief eenvoudige diensten en belevenissen (Pine en Gilmore, 1999). Het
onderscheid zit in het verschil van economische waarde. Wanneer er naar de totale ladder van economische
waarde gekeken wordt (figuur 4.1) kan er onderscheid gemaakt worden in bulkproducten (commodities),
goederen, diensten en belevenissen. Commodities zijn inwisselbaar, goederen tastbaar, diensten ontastbaar en
belevenissen gedenkwaardig (Pine en Gilmore, 1998). Terwijl commodities, goederen en diensten extern van
aard zijn, zijn belevingen iets persoonlijks; ze bestaan eigenlijk alleen in de gedachten van een individu.

FIGUUR 4.1 DE LADDER VAN DE ECONOMISCHE WAARDE

Hoe meer een economie zich ontwikkelt (Pine en Gilmore, 1999), hoe meer het aandeel van de economische
activiteiten aan de rechterkant van de figuur toeneemt. Elk opeenvolgend aanbod stijgt enorm in waarde
doordat de koper elk aanbod relevanter vindt voor wat hij nu echt wil. De activiteiten worden steeds minder
materieel, maar de toegevoegde waarde ervan neemt toe. Simpele producten en diensten worden snel
geconsumeerd en vaak direct weer vergeten. Maar een mooi ontworpen product kan tegen een hogere prijs
worden verkocht. En een bijzondere belevenis wordt zeker niet snel vergeten.
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Door het toepassen van ‘customization’ is het mogelijk om een niveau hoger te komen op de ladder van
economische waarde (Pine en Gilmore, 1999). Door van een product maatwerk te maken, wordt het een
dienst. En door een dienst op maat te leveren, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke wensen van
de individuele consument, wordt de dienst een belevenis.
De gezondheidszorg maakt ook steeds meer de beweging naar belevenissen. Vaak is de niet-medische kwaliteit
doorslaggevend voor de keuze van een zorginstelling. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat de medische
behandeling naar behoren is. Er zijn volop mogelijkheden voor belevenissen in de zorg: een masseuse in het
verpleeghuis, zelf je eigen verzorgende kiezen, of de discussie over huisdieren. De beleveniseconomie kan van
grote waarde zijn in de zorgsector. Daarbij moet er eerst gekeken worden naar belevenissen die geen extra
geld kosten, bijvoorbeeld gericht op de interactie tussen de zorgverlener en de zorgconsument. Dit is dan ook
het onderwerp van dit onderzoek.
4.2.2.

Beleving

In de eerste paragraaf is een beeld geschetst van de dienstverlening. Hieruit is duidelijk geworden dat het bij
dienstverlening gaat om een interactie tussen twee of meerdere personen. De ene persoon verleent een dienst
aan de andere persoon. Daarbij treedt er bij de ontvanger van de dienst (de consument) een beleving op (zie
figuur 4.2).

FIGUUR 4.2 DE BELEVING DIE OPTREEDT BIJ DIENSTVERLENING

Wanneer consumenten zodanig betrokken raken dat ze een blijvende indruk opdoen is er sprake van een
beleving (Pine en Gilmore, 1999). De gebeurtenis is gedenkwaardig en zeer persoonlijk. De consument wordt
emotioneel, fysiek, intellectueel of zelfs spiritueel geraakt. Daarbij zullen er geen twee personen bestaan die
dezelfde belevenis hebben ondergaan, iedereen zal de dingen anders en op zijn eigen manier ondergaan en
ervaren. Kortom de belangrijkste kenmerken van een beleving zijn:
 het betreft een gebeurtenis (fysiek of mentaal) die zich op een bepaald moment in de tijd afspeelt;
 de gebeurtenis wordt ervaren door een individu dat daar een eigen rol in speelt (dit kan of actief, of
passief zijn);
 het individu interpreteert de ervaring op persoonlijke wijze (hetzij positief of negatief);
 die interpretatie levert een eigen, unieke herinnering aan de gebeurtenis.
Een beleving wordt niet alleen beïnvloed door de verwachtingen en behoeften van de consument en de
prestatie die de dienstverlener levert. Ook de omgeving waarin de dienstverlening zich afspeelt kan van invloed
zijn op de beleving. De totale beleving wordt beïnvloed door de personen (en hun gedrag), het proces (de
dienst die verleend wordt) en de omgeving (zie figuur 4.3).
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FIGUUR 4.3 DE VARIABELEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE BELEVING

Uit onderzoek is gebleken dat de beleving van de dienstverlening voor een belangrijk gedeelte gevormd wordt
tijdens het proces van interactie tussen de personen (Hurts, 2006). Dit is daardoor ook als focuspunt gekozen
voor het onderzoek. De kwaliteit van de bejegening van de (zorg)consument blijkt in veel gevallen een grote
invloed te hebben op het keuzegedrag van de consument. Tegelijkertijd is de bejegening één van de moeilijkst
te managen factoren.
Het is vaak lastig om een beleving meetbaar te maken. Een beleving wordt namelijk door de tijd heen, door een
reeks van gebeurtenissen, bepaald (zie voor een voorbeeld figuur 4.4). Wanneer iemand naar zijn beleving
gevraagd wordt, dan denkt hij vaak terug aan de laatste indruk en aan wat de meeste indruk op hem heeft
gemaakt (meest extreme ervaring) en bepaalt zijn beleving als een gemiddelde hiervan (Kahneman, 1999). De
tussenliggende interacties gaan niet verloren maar worden niet gebruikt bij de uiteindelijke evaluatie van de
totale beleving.

FIGUUR 4.4 HET TIJDSPAD VAN DE BELEVING

In bovenstaande figuur zijn een aantal interactiemomenten weergegeven. Dit zijn momenten waarop de
zorgconsument in contact heeft gestaan met een medewerker van de zorginstelling. Tijdens deze
interactiemomenten is er een beleving opgetreden bij de zorgconsument. Volgens de ‘peak-end rule’ van
Kahneman (1999) zijn de interactiemomenten 4 (het piekmoment) en 5 (het eindmoment) beslissend voor de
uiteindelijke evaluatie.
Door in onderzoeken veel aandacht te geven aan de beleving die bij de zorgconsument optreedt voor, tijdens
of na de dienstverlening, kan de waardering enorm verbeterd worden. Het gaat erom te achterhalen wat de
zorgconsument bij het ondergaan van een dienst ervaart, om de beleveniswaarde om die dienst heen. Uit
onderzoek van naar de beleving van zorgconsumenten in een ziekenhuis (van Oorsouw, 2007) is naar voren
gekomen dat de aspecten hulpvaardigheid, empathie en communicatie de belangrijkste aspecten zijn in de
beleving van de zorgconsument. Deze aspecten zijn minimumvereisten, wanneer er op deze aspecten niet op
een minimumniveau wordt gepresteerd, zal dit leiden tot ontevredenheid. Maar, als een zorginstelling de
zorgconsument op deze aspecten positief weet te verrassen, kan dit zelfs leiden tot loyaliteit.
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4.2.3.

Domeinen

Wanneer er aan beleving gedacht wordt, komt het woord amusement vaak snel naar voren. Echter
benadrukken Pine en Gilmore (1999) dat het creëren van een belevenis ook anders kan dan door het
toevoegen van amusement. Ze onderscheiden hierbij vier domeinen (figuur 4.5). Wie zijn belevenis wil
verrijken kan proberen een van de andere domeinen toe te voegen. En de beste belevenissen bevinden zich in
het midden van de cirkel en bevatten alle domeinen.

FIGUUR 4.5 TYPEN VAN BELEVENISSEN

Het onderscheid in de domeinen speelt zich af langs twee assen. Belevenissen verschillen in de manier waarop
mensen deelnemen aan de belevenis en invloed kunnen hebben op het verloop van het resultaat. Deze as
betreft de participatie van de klant. Aan het ene uiterste staat passieve deelname, waarbij deelnemers geen
enkele invloed op de belevenis hebben. Aan het andere uiterste staat actieve deelname, waarbij deelnemers
een bepalende rol spelen in het creëren van de belevenis. Daarnaast kunnen belevenissen ook verschillen in de
mate waarin mensen de belevenis ‘binnentreden’ en onderdeel worden van de belevenis. Het gaat om de
betrokkenheid bij de beleving, met absorptie en onderdompeling als uitersten. Dit resulteert in vier
verschillende domeinen van belevenissen.
Bij de amusementsbelevenis neemt men de belevenis passief tot zich. Bij de lerende belevenis spant men zich
in om de belevenis tot zich te nemen. Bij de esthetische belevenis stort men zich in een belevenis, maar heeft
dit geen invloed op het verdere verloop. In de ontsnappingsbelevenis stort men zich actief in een belevenis en
draagt men daar aan bij, dit kan zowel fysiek of mentaal zijn.
De belevenissen die in de gezondheidszorg optreden bij de zorgconsument bestrijken vaak meerdere
domeinen. Echter betreft het dan veelal het linker gedeelte van de cirkel, de domeinen amusement en
esthetiek. Het gaat vaak om een passieve deelname, de zorgconsument heeft zelf veelal weinig invloed op de
belevenis. De beleving van de zorgconsument bestrijkt vaak niet het lerende domein, de zorgconsument hoeft
zich maar nauwelijks te verdiepen in de materie en hoeft niet actief bezig te zijn met het leren van iets. Het
belevenisdomein ontsnapping wordt ook niet echt geraakt, sommige zorgconsumenten zouden graag aan het
dagelijks leven willen ontsnappen, echter zal de zorgconsument zich nooit volledig in een belevenis storten en
in een andere (gedachte)wereld terecht komen.
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4.3.

De verwachting van een dienst

4.3.1.

Verwachtingen

In veel gevallen is het lastig na te gaan wat een consument precies verwacht van een dienst. Er kan een drietal
aspecten genoemd worden voor de verklaring van verwachtingen. Verwachtingen worden namelijk gevormd
door (Parasuraman, Zeithaml en Berry, 1985):
 de eerdere ervaringen van de zorgconsument;
 de eerdere ervaringen van andere zorgconsumenten (mond-tot-mondreclame);
 de persoonlijke behoeften.
De evaluatie van de dienstverlening wordt direct beïnvloed door de persoonlijke interactie tussen medewerker
en de zorgconsument (Bitner en Hubert, 1994; Pranter en Martin, 1991). Tijdens het interactiemoment
anticiperen zowel de medewerker als de zorgconsument op het rolgedrag dat zij verwachten van de ander. De
zorginstelling zal er voor moeten zorgen dat de verwachtingen en het gedrag van beiden op elkaar aansluit.
Wanneer dit gebeurt, kan dit resulteren in een positieve evaluatie van de dienstverlening. De afstemming
tussen gedrag en verwachting van medewerker en zorgconsument is een belangrijke determinant van de
evaluatie (Solomon, Surprenant, Czupiel en Gutman, 1985; Suprenant en Solomon, 1987).
De vervulling van een rol vormt de basis van toekomstige interactie; het op een goede manier managen van
rollen in het interactiemoment kan cruciaal zijn voor succes in toekomstige interacties en voor de evaluatie
(Broderick, 1998). Uiteraard kunnen er ook verstoringen optreden in dit patroon van interactie. Min of meer
toevallige factoren, als een bijzonder goed of slecht humeur, het gedrag van derden, onverwachte
gebeurtenissen, kunnen ertoe leiden dat de gepercipieerde dienstverlening hoger of lager uitvalt. Vanuit de
wens tot effectieve rolvervulling zijn dergelijke factoren echter onwenselijk. In een aantal dienstverlenende
beroepen worden medewerkers er juist op getraind dergelijke factoren te neutraliseren en de eventueel
daaruit voortvloeiende verstoringen te herstellen.
4.3.2.

Eerdere ervaringen

In veel gevallen zijn verwachtingen gebaseerd op eerdere ervaringen, die opgeslagen zijn in het geheugen
(Parasuraman et al., 1985). Deze ervaringen kunnen zowel positief als negatief zijn geweest.
In dit onderzoek heeft de zorgconsument als cliënt niet of nauwelijks zelf eerdere ervaringen opgedaan met de
zorginstelling. Wel kan het zo zijn dat de zorgconsument als bezoeker ervaringen opgedaan heeft met de
zorginstelling. Daarnaast kan het zo zijn dat de zorgconsument eerdere ervaringen heeft opgedaan met
bepaalde diensten die de zorginstelling levert.
4.3.3.

Mond-tot-mondreclame

De mond-tot-mondreclame is gebaseerd op eerdere ervaringen van anderen met de zorginstelling, deze kan
ook zowel positief als negatief zijn. Het is een term die in de marketingindustrie gebruikt wordt wanneer
mensen een product of dienst met elkaar bespreken. Volgens sommige definities betreft mond-totmondreclame een lineair patroon waarbij informatie van zender naar ontvanger overgaat waarna de ontvanger
uiteindelijk een nieuwe zender wordt.
Mond-tot-mondreclame wordt in de zorg vaak gezien als de beste reclame. De kwaliteit van de diagnose en
(het resultaat van) de behandeling zijn uiteraard belangrijk, maar zelden doorslaggevend. De waardering van
een zorginstelling wordt meer bepaald door de entourage, de bejegening en de service. De zorgconsument
beschikt namelijk zelden over voldoende kennis om medische zorg te evalueren.
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4.3.4.

Persoonlijke behoeften

Een positieve evaluatie van een dienst kan worden veroorzaakt door een bevrediging van de behoeften en een
negatieve evaluatie kan het gevolg zijn van het niet bevredigen van de behoeften. Herzberg (1964) heeft een
theorie ontwikkeld bestaande uit motivatiefactoren en hygiënefactoren. Hygiënefactoren zijn factoren
waarvoor geldt dat de zorgconsument ontevreden is wanneer de zorginstelling niet voldoet aan het
verwachtingspatroon. Wanneer hier wel aan voldaan wordt, hoeft dit niet te betekenen dat de zorgconsument
automatisch tevreden is. Het zijn voorwaarden waaraan de zorginstelling minimaal moet voldoen.
Motivatiefactoren werken omgekeerd. Wanneer de zorginstelling aan het verwachtingspatroon voldoet, leidt
dit tot tevredenheid. Voldoet de instelling niet, dan is de zorgconsument niet direct ontevreden. De
tevredenheid van de zorgconsument wordt in dit model veroorzaakt door de aanwezigheid van
motivatiefactoren en de afwezigheid van hygiënefactoren.
Volgens Oliver (1997) is er nog een extra behoeftecategorie te onderscheiden. Hij beschrijft de relatie tussen
behoeftevervulling en tevredenheid zoals weergegeven wordt in figuur 4.6. De figuur laat zien dat monovalente
dissatisfiers (1) de grootste bron van ontevredenheid zijn. Dit zijn belangrijke maar niet verwerkte kenmerken
die alleen ontevredenheid kunnen veroorzaken wanneer ze niet aanwezig zijn in de dienst. Monovalente
satisfiers (2) zijn de grootste bron van tevredenheid, dit zijn psychologische extra’s die verwerkt worden op een
hoog niveau van de behoeftehiërarchie. En Oliver (1997) noemt bivalente satisfiers (3). Dit zijn kenmerken van
een dienst die zowel tevredenheid als ontevredenheid kunnen veroorzaken.

FIGUUR 4.6 DE RELATIE TUSSEN BEHOEFTEVERVULLING EN TEVREDENHEID

Zoals weergegeven wordt in figuur 4.6 resulteert een afname van monovalente satisfiers niet in
ontevredenheid, terwijl een toename van monovalente dissatisfiers niet tot tevredenheid leidt. Het niveau van
bivalente satisfiers beïnvloedt de mate van tevredenheid lineair.

4.4.

De evaluatie van een dienst

4.4.1.

Tevredenheid

De evaluatie van een dienst kan geuit worden in een mate van tevredenheid van de zorgconsument. Wanneer
de gewenste en afgesproken kwaliteit wordt geleverd, zal de zorgconsument de dienstverlening als positief
ervaren en tevreden zijn. Grönroos (1984) hanteerde de volgende definitie voor de kwaliteit van
dienstverlening: “Kwaliteit wordt gedefinieerd als het spanningsveld tussen hetgeen een klant verwacht en wat
hij uiteindelijk geleverd krijgt.” De feitelijke evaluatie van een dienst wordt bepaald door het verschil tussen de
serviceverwachting (vooraf) en de uiteindelijke serviceperceptie wanneer de klant de dienst ervaart. Dit
verschil wordt onder andere gevormd door persoons- en niet-persoonsgebonden factoren. De tevredenheid
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van de zorgconsument wordt op dezelfde manier bepaald: de mate waarin de ervaring met zorg tegemoet
komt aan de verwachting, bepaalt de grootte van de kans op een tevreden zorgconsument. Harteloh en
Casparie (1998) definiëren het begrip patiënttevredenheid als ‘een positieve houding van de patiënt ten
opzichte van bepaalde zorgaspecten’. Jackson, Chanberlin en Kroenke (2001) geven aan dat de mate waarin de
ervaring met zorg aan de verwachtingen voldoet, de kans op een tevreden patiënt vergroot. De begrippen
‘kwaliteit van de dienstverlening in de zorg’ en ‘patiënttevredenheid’ liggen erg dicht bij elkaar. Wanneer de
twee definities naast elkaar worden gelegd kan geconcludeerd worden dat naarmate de kwaliteit van de
dienstverlening beter wordt, ook de tevredenheid van de patiënt hoogstwaarschijnlijk zal toenemen.
De waardering van zorgconsumenten voor de dienstverlening in de zorg wordt, door de ontwikkelingen van de
afgelopen jaren, steeds belangrijker. Zorginstellingen die kunnen aantonen dat hun cliënten tevreden zijn,
hebben een sterkere concurrentiepositie wat betreft de afzet van hun diensten (Tweede Kamer, 2003;
Walburg, 1997). Deze is een redelijk nieuwe ontwikkeling in de zorgsector, voorheen werden onderzoeken naar
klantwaardering alleen gebruikt voor de verbetering van de dienstverlening, tegenwoordig wordt het ook
gebruikt voor de beïnvloeding van het keuzegedrag van cliënten (Walburg, 2003; Dufrene, 2000). Uit
onderzoeken is gebleken dat de zorgconsument het de normaalste zaak van de wereld vindt dat bij de levering
van primaire zorg voldaan wordt aan zijn verwachtingen (Boomsma en van Borredam, 2003). Het extra zit hem
dan ook veelal in de aandacht en de geleverde service. De ervaring van de patiënt moet positief worden
beïnvloed. Hierbij zijn voornamelijk beleving en sfeer van belang.
Oliver (1980) heeft de relaties tussen verwachtingen, disconfirmatie en ontevredenheid onderzocht en
verwerkt in een model, het (dis)confirmatiemodel genoemd. Dit model is gebaseerd op het idee dat een klant
tevreden is wanneer er aan zijn verwachtingen wordt voldaan of wanneer zijn verwachtingen worden
overtroffen. Bij het ontstaan van tevredenheid spelen niet alleen de verwachtingen en de prestatie een rol
maar ook de disconfirmatie. Het model gaat ervan uit dat klanten bepaalde verwachtingen hebben van
diensten, de prestaties waarnemen of ervaren en vervolgens perceptie van de prestaties vormen. Er wordt
gesteld dat de klanten deze percepties met hun oorspronkelijke verwachtingen vergelijken. Deze vergelijking
kan drie uitkomsten geven: negatieve disconfirmatie, geen disconfirmatie (bevestiging van de verwachting) of
positieve disconfirmatie. Dit is weer van invloed op de uiteindelijke tevredenheidbeoordeling van de klant
(Hoyer en MacInnis, 2004). Het disconfirmatiemodel is weergegeven in figuur 4.7.

FIGUUR 4.7 HET DISCONFIRMATIEMODEL

Het disconfirmatiemodel kan gebruikt worden bij de operationalisatie van tevredenheid. Tevredenheid wordt
dan gemeten als de subjectieve interpretatie van het verschil tussen verwachtingen en prestatie. Onderzoek
heeft aangetoond dat de verwachtingen en de prestatie indirect (Maddox, 1981; Bearden en Teel, 1983) via
disconfirmatie van invloed zijn op de door de klant ervaren mate van tevredenheid. De prestatie blijkt
daarnaast ook direct van invloed op tevredenheid (Fornell, 1992).
4.4.2.

Loyaliteit

Zorgconsumenten zullen loyaal worden wanneer ze continu positieve ervaringen hebben, die steeds weer tot
tevredenheid leiden. Het is dan ook klantentrouw en klantloyaliteit waar zorginstellingen zich op moeten
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richten. Een loyale klant biedt net iets meer dan een tevreden klant, namelijk een klant die met zekerheid graag
terug komt (Lee, 2004; Boomsma en van Borredam, 2003). Oliver (1997) definieert klantenloyaliteit als volgt:
“Klantenloyaliteit is een diep gelegen verbintenis om een geprefereerd product of een geprefereerde dienst
consistent opnieuw te kopen in de toekomst, en dit ondanks occasionele beïnvloeding en
marketinginspanningen die de klant ertoe willen aanzetten om te veranderen.”
De belangrijkste oorzaken van loyaliteit zijn de mate van tevredenheid en het vertrouwen van de klanten in de
geleverde waarde van de zorginstelling. Tevredenheid is daarbij gebaseerd op ervaringen van de
zorgconsument uit het verleden, terwijl vertrouwen juist betrekking heeft op verwachtingen in de toekomst.
4.4.3.

De evaluatie

Twee veelgehanteerde technieken om de evaluatie van de dienstverlening te beoordelen zijn het Customer
Satisfaction Model (Kano, Seraku, Takahashi en Tsuji, 1984) en ServQual (Parasuraman et al., 1988).
Customer Satisfaction Model
Het Customer Satisfaction Model (Kano et al., 1984) is een techniek die gebruikt kan worden voor het meten
van tevredenheid. Het model gaat uit van de wensen en ideeën van de zorgconsument en is gebaseerd op de
satisfiers en dissatisfiers theorie. Het is belangrijk om de ervaring van de zorgconsument op het gebied van
satisfiers en dissatisfiers inzichtelijk te maken voor andere zorgconsumenten. Het Customer Satisfaction Model
maakt onderscheid in vijf categorieën van kwaliteitsattributen waarvan eigenlijk alleen de eerste drie de
klanttevredenheid beïnvloeden (zie ook figuur 4.8):
1. Dissatisfiers
De minimumvereisten die ontevredenheid zullen veroorzaken als zij niet worden vervuld, maar die
geen tevredenheid veroorzaken als zij wel worden vervuld. De klant beschouwt deze factoren als
eerste vereisten.
2. Satisfiers
De factoren welke tevredenheid veroorzaken als de prestatie hoog is, en welke ontevredenheid
veroorzaken als de prestatie laag is.
3. Exciters & delighters
De factoren die klanttevredenheid verhogen als zij worden geleverd, maar geen ontevredenheid
veroorzaken als zij niet worden geleverd. Deze factoren verrassen de klant.

FIGUUR 4.8 HET CUSTOMER SATISFACTION MODEL
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Het model maakt het mogelijk om bij het streven naar een grotere klanttevredenheid te bepalen welke
factoren welk gewicht hebben (Kano et al., 1984). Zo moet een zorginstelling er voor zorgen dat de
basisbehoeften, de dissatisfiers, in ieder geval op orde zijn en om goed te kunnen concurreren, moet zij zich
richten op het verbeteren van de delighters. Omdat de zorgconsument uitgaat van de deskundigheid van
personeel en van een goede behandeling, kunnen deze factoren beschouwd worden als dissatisfiers. Satisfiers
kunnen bijvoorbeeld het kopje koffie in de wachtkamer, de mogelijkheid van inspraak in de keuze van
kamergenoten, hun aantal en de samenstelling van het menu zijn. Door zorgconsumenten te vragen de
diensten te waarderen op een schaal van `veel beter dan verwacht` tot `veel slechter dan verwacht` kunnen de
factoren die het verschil maken geïdentificeerd worden en al naar gelang de uitkomst aandacht krijgen.
ServQual
ServQual (een afkorting voor Service Quality) is een model voor het meten van kwaliteit van dienstverlening en
is in 1988 ontwikkeld (Parasuraman et al., 1988; Zeithaml et al., 1990). De ontwikkeling van het ServQualmodel begon midden jaren tachtig, mede als gevolg van de ontwikkeling van het deelgebied service marketing
(Parasuraman et al., 1985). Door een groot aantal discussies over de validiteit en betrouwbaarheid van het
kwaliteitsmodel is het één van de meest kritisch beschouwde modellen in de marketingwereld geworden
(Carman, 1990; Cronin, 1992).
ServQual kan gebruikt worden als diagnose om de tekortkomingen in de dienstverlening aan de orde te stellen.
Vanwege de vergelijking tussen verwachtingen over de service kwaliteit en de daadwerkelijk gemeten
percepties van service kwaliteit, wordt dit ook wel een 'gap analyse' genoemd. Centraal in het ServQual-model
staat dat kwaliteit van dienstverlening gedefinieerd kan worden als het verschil tussen verwachtingen en
perceptie. Het kwaliteitsverschil komt dan tot uiting in het verschil (de gap) tussen datgene wat men van de
dienst verwachtte en datgene wat men daadwerkelijk heeft ervaren. Harteloh en Casparie (1998) hebben het
ServQual-model via een kleine aanpassing geschikt gemaakt voor de beoordeling van dienstverlening in de
zorg. Echter zal er in dit onderzoek niet alleen naar de zorgverlening worden gekeken maar ook naar de
facilitaire dienstverlening in een zorginstelling (zie figuur 4.9).

FIGUUR 4.9 HET SERVQUAL-MODEL
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Het model identificeert 5 gaps (de Vries, Kasper en van Helsdingen, 1999). De eerste en centrale gap is die
tussen verwachtingen en ervaringen. Deze gap is de belangrijkste in de kwaliteitsbeleving. De tweede gap geeft
aan dat op een of andere manier door het management of de professional kennis moet worden genomen van
de verwachtingen of de ervaringen van de zorgconsument om de zorgverlening hierop af te stemmen. Hiervoor
kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van vragenlijsten. De derde gap geeft aan dat de door het
management opgestelde regels voor de medewerkers goed moeten zijn afgestemd op de waargenomen
verwachtingen of ervaringen van de zorgconsument. Zelfs als het management goed op de hoogte is van de
verwachtingen of ervaringen van de zorgconsument, is het allesbehalve vanzelfsprekend dat die strategische
uitgangspunten op de juiste manier worden omgezet in specificaties voor de te verlenen diensten. Gap vier
geeft aan dat een discrepantie kan bestaan tussen de gewenste eigenschappen van een dienst in de theorie en
de daadwerkelijk geleverde dienst, dan wel zorg, in de praktijk. Dit kan liggen aan het moment waarop de
dienst geleverd werd, een verkeerde vertaalslag door medewerkers van de regels naar de werkzaamheden,
maar ook aan een structureel gebrek aan randvoorwaarden. De vijfde gap geeft aan dat de daadwerkelijk
geleverde dienst moet zijn afgestemd op het beeld of imago dat de klant van een dienst heeft. Externe
communicatie van de gezondheidszorg met zorgconsumenten kan helpen om een goed beeld te geven van de
praktijk en hen zo op zaken voor te bereiden (Harteloh en Casparie, 1998).

4.5.

Conclusie

De beleving van de dienstverlening die optreedt bij de zorgconsument wordt vooral bepaald tijdens het
moment van interactie tussen de zorgconsument en de medewerker. Daarnaast kunnen de verwachtingen van
de zorgconsument ook een rol spelen. Verwachtingen worden over het algemeen gevormd door mond-totmondreclame, persoonlijke behoeften en ervaringen uit het verleden. Wanneer de verwachting van de dienst
overtroffen wordt door de beleving van de dienst, is er sprake van positieve disconfirmatie en een positieve
evaluatie van de dienst.
Satisfiers, disssatisfiers en delighters (afkomstig uit het Customer Satisfaction Model) zijn drie kenmerken van
diensten die van invloed zijn op het verband tussen de dienstverlening en de beleving van een dienst. De
functionele aspecten betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en empathie kunnen beschouwd worden als
satisfier, disssatisfier of delighter. Deze functionele aspecten worden in het ServQual-model gebruikt om de
kwaliteit van de dienstverlening te meten.
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5.

Conceptueel model

5.1.

Inleiding

In de voorafgaande hoofdstukken is onderzocht welke verklaringen worden gegeven voor de relatie tussen
factoren die een rol spelen bij het interactiemoment tijdens de dienstverlening en de uiteindelijke evaluatie
van de dienstverlening door de zorgconsument. Deze verklaringen en relaties worden in dit hoofdstuk
samengevat in een conceptueel model. De relaties en verklaringen worden verder onderzocht door hypotheses
te formuleren, welke worden getest in de empirie (survey). Het conceptueel model wordt in de volgende
paragrafen toegelicht.

5.2.

De verwachting van de dienstverlening

Parasuraman (1985) heeft onderzocht dat verwachtingen in het algemeen gevormd worden door mond-totmondreclame, persoonlijke behoeften en ervaringen uit het verleden. Bij mond-tot-mondreclame moet er
gedacht worden aan familie of vrienden die eerder in de instelling hebben verbleven. Daarnaast kunnen de
persoonlijke behoeften van de zorgconsument ook leiden tot bepaalde verwachtingen. Tevens kunnen
ervaringen die de zorgconsument in het verleden heeft opgedaan, als bijvoorbeeld bezoeker van de instelling
leiden tot bepaalde verwachtingen. Dit leidt tot de volgende hypothese:
Hypothese 1:

5.3.

Mond-tot-mondreclame, persoonlijke behoeften en eerdere ervaringen hebben een
significante invloed op de verwachte dienst.

De beleving van de dienstverlening

Naast de verwachting van de dienst is vooral de beleving van invloed op de uiteindelijke evaluatie van de
dienstverlening. Grönroos (1990) onderscheidt twee aspecten van de dienstverlening die van invloed zijn op de
beleving van de dienst: de ‘technische’ aspecten en de ‘functionele’ aspecten van de dienstverlening. Bij de
technische aspecten gaat het om het ‘wat’ en bij de functionele aspecten om het ‘hoe’. Uit onderzoek (Kasper
et al., 2006) is gebleken dat juist de functionele aspecten doorslaggevend zijn in de beleving van de dienst. De
aspecten van de dienstverlening die de uiteindelijke functionele kwaliteit van de dienstverlening bepalen zijn
betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en empathie. Deze aspecten zijn afkomstig uit het ServQual model
(Parasuraman et al., 1988). De aspecten worden bepaald door de mate van klantgerichtheid van de instelling.
De verwachting voor ons onderzoek is dat de functionele aspecten de aanleiding vormen tot de beleving bij de
zorgconsument. Hierbij speelt de interactie die bijvoorbeeld door de mate van responsiviteit kan plaatsvinden,
een belangrijke rol. Verondersteld wordt dat hoe meer de functionele aspecten aanwezig zijn tijdens het
interactiemoment van de dienstverlening (en in de medewerker die de dienst verleent), hoe positiever de
beleving zal zijn bij de zorgconsument. Dit leidt tot de volgende hypothese:
Hypothese 2:

De kwaliteit van de functionele aspecten (betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en
empathie) van de dienstverlening in de zorgsector heeft een positieve invloed op de beleving
van de dienstverlening.

Daarnaast noemen onder andere Oliver (1997) en Kano et al. (1984) drie kenmerken van diensten die van
invloed zijn op het verband tussen de dienstverlening en de beleving van een dienst: satisfiers, disssatisfiers en
delighters. Satisfiers kunnen voor zowel een negatieve (bij een lage prestatie) als positieve (bij een hoge
prestatie) beleving van de dienst zorgen. Dissatisfiers zorgen voor een negatieve beleving. Ze veroorzaken
ontevredenheid wanneer ze niet aanwezig zijn in de dienst. Delighters zorgen voor een positieve beleving, deze
worden vaak niet verwacht door de zorgconsument en zorgen voor opwinding. De eerder benoemde
functionele aspecten hebben een dergelijke werking. Als voorbeeld kan het zo zijn dat het aspect responsiviteit
door een aantal zorgconsumenten gezien kan worden als delighter: wanneer er een hoge mate van
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responsiviteit aanwezig is tijdens het interactiemoment, kan dit betekenen dat de zorgconsument hier erg
gelukkig van wordt.
Naast deze drie kenmerken hebben ook de kenmerken van de zorgconsument zelf invloed op het verband
tussen de feitelijke dienstverlening en de beleving van de dienst. Hierbij kan de mate waarin de zorgconsument
de kwaliteit van de dienst bepaalt, een belangrijke rol spelen. Ook kan gedacht worden aan de invloed van het
geslacht van de zorgconsument, de leeftijd, de opleiding of de etniciteit. Dit leidt tot de volgende hypothese:
Hypothese 2a:

Het verband tussen de dienstverlening en de beleving van de dienst wordt gemedieerd door
satisfiers, dissatisfiers en delighters en door de mate waarin de zorgconsument de kwaliteit
van de dienst bepaalt.

Het onderzoek richt zich op interactiegerichte dienstverlening (Maas en Pleunis, 2006), dit betekent dat ook de
medewerker die de dienst verleent een belangrijke invloed heeft op de evaluatie van de dienstverlening. In dit
onderzoek wordt verondersteld dat er verschil zit tussen de beleving van een dienst wanneer het gaat om een
dienst die verleend wordt door een primaire zorgverlener (arts, verpleegkundige, etc.) of een facilitaire
medewerker (schoonmaak, receptie, etc.). Dit leidt tot de volgende hypothese:
Hypothese 2b:

5.4.

Het verband tussen de dienstverlening en de beleving van de dienst wordt gemedieerd door
het soort medewerker (primaire zorgverlener of facilitaire medewerker) die de dienst verleent.

De evaluatie van de dienstverlening

Wanneer de verwachting van de dienst overtroffen wordt door de beleving van de dienst, is er sprake van
positieve disconfirmatie (Oliver, 1980). Hierdoor is de evaluatie van de dienstverlening door de zorgconsument
positief. Dit leidt tot de volgende hypothese:
Hypothese 3:

Het verschil tussen de verwachte en beleefde dienst heeft een positieve invloed op de
evaluatie van de dienstverlening.

Er wordt verondersteld dat er een verband is tussen de evaluatie van de dienst door de zorgconsument en de
mate van klantgerichtheid van de organisatie. Dit verband is er doordat de instelling onderzoek doet naar de
evaluaties die door ‘haar eigen’ zorgconsumenten worden gegeven over de dienstverlening (bijvoorbeeld in de
vorm van klachten en opmerkingen). Hierdoor zal de instelling haar mate van klantgerichtheid en daardoor ook
aspecten betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en empathie proberen aan te passen. Door de beperkte
tijd die voor dit onderzoek beschikbaar is, is het niet mogelijk om dit verband te onderzoeken.
Wel is het daarbij voor een instelling belangrijk om te onderzoeken of haar medewerkers de beleving bij de
zorgconsument en zijn evaluatie van de dienst goed kunnen inschatten. Dit wordt in dit onderzoek
meegenomen door een aangepaste vragenlijst voor te leggen aan de medewerker.

5.5.

Het model

In de onderstaande figuur worden alle relaties weergegeven.
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FIGUUR 5.1 HET CONCEPTUEEL MODEL
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6.

Opzet

6.1.

Inleiding

Aan de hand van het literatuuronderzoek zijn de hypothesen en het conceptueel model opgesteld, deze
vormen de basis voor het empirisch onderzoek. Het empirisch onderzoek wordt uitgevoerd door middel van
een survey. In dit hoofdstuk wordt de opzet van het empirisch onderzoek gegeven en wordt de steekproef van
de survey besproken. Tevens wordt weergegeven op welke wijze de vragenlijst is opgebouwd en wordt de
gehanteerde procedure beschreven. Tot slot worden de validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek
behandeld.

6.2.

Survey

In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een survey. Hier is voor gekozen omdat de respondenten op
deze manier zo min mogelijk belast worden en zelf kunnen bepalen wanneer de vragenlijst wordt ingevuld.
Daarnaast speelt de anonimiteit een belangrijke rol bij het gebruik van vragenlijsten, is de respondent vrijer bij
het geven van de antwoorden en kan de onderzoeker geen invloed uitoefenen op de respondent. Ook zijn
schriftelijke vragenlijsten makkelijker te verwerken en met elkaar te vergelijken (Swanborn, 1994). Tot slot
ontstaat door het gebruik van vragenlijsten de mogelijkheid om gegevens te verzamelen van een groot aantal
onderzoekseenheden (Verschuren en Doorewaard, 2000). In een relatief kort tijdsbestek kunnen namelijk
meerdere respondenten worden geraadpleegd.
Bij een survey kan onderscheid worden gemaakt in varianten. In dit onderzoek wordt de variant crosssectioneel onderzoek gebruikt. Bij deze variant wordt op één tijdstip materiaal verzameld, bij één en dezelfde
groep respondenten (Punch, 2005). De vragen zijn gestandaardiseerd en iedere respondent wordt op dezelfde
manier bevraagd. Een nadeel van deze onderzoeksmethode is dat respondenten minder in de gelegenheid zijn
om af te wijken van de voorgestructureerde antwoorden. In een survey kan een respondent zijn houding
minder expliciet uitdrukken dan wanneer wordt gekozen voor een andere methode, zoals interviews
(Verschuren en Doorewaard, 2000).
Er is gekozen om zowel een vragenlijst uit te zetten bij de zorgconsument, in dit onderzoek de cliënten van
zorginstelling Beweging 3.0, als bij de medewerkers van diezelfde zorginstelling. Dit wordt gedaan om de
resultaten van beide groepen te kunnen vergelijken en te onderzoeken of de medewerker goed kan inschatten
wat de beleving van de dienstverlening door de zorgconsument is. Hierdoor moeten er twee verschillende
vragenlijsten opgesteld worden.

6.3.

Populatie

Het onderzoek zal uitgevoerd worden onder de bewoners en de medewerkers van de verschillende
verzorgingshuizen behorende bij de zorginstelling Beweging 3.0. Cliënten met psychogeriatrische problematiek
zullen niet bij het onderzoek betrokken worden. Hiervoor is gekozen omdat anders de naaste familie van deze
cliënten benaderd zou moeten worden voor het invullen van de vragenlijst en hierdoor zou de data vervuild
kunnen raken. Er wordt immers onderzoek gedaan naar de beleving van de zorgconsument en een beleving is
iets persoonlijks. Zie tabel 6.1 voor een overzicht van de cliënten verdeeld over de verschillende
verzorgingshuizen van Beweging 3.0.
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TABEL 6.1 DE POPULATIE VAN HET ONDERZOEK
Locatie
Nijenstede
De Liendert
Burg. van Randwijckhuis
De Lichtenberg
Huize Sint Jozef (Nijkerk)
Mariënburg
Sint Joseph (Achterveld)
St. Jozef (Hooglanderveen)
Totaal

Cliënten
107
87
58
65
80
66
40
43
546

Medewerkers
100
80
35
26
70
50
30
58
449

Om een zo hoog mogelijke respons te behalen is ervoor gekozen om de vragenlijst uit te delen aan de totale
populatie van (somatische) cliënten van de verschillende verzorgingshuizen.

6.4.

Operationalisatie

Omdat het onderzoek uitgezet zal worden bij zowel de zorgconsument als de medewerker, moeten twee
verschillende vragenlijsten worden ontwikkeld. Deze lijsten moeten met elkaar overeenkomen betreffende de
inhoud maar daarbij wel, wegens andere gezichtspunten, verschillen van opzet. Bij de vragenlijst voor de
zorgconsument zal er gevraagd worden naar verwachtingen en ervaringen die van belang zijn voor de
uiteindelijke evaluatie van de dienstverlening. Bij de medewerker zal er gevraagd worden naar de
belangrijkheid van de verschillende aspecten die van invloed zijn op de beleving van de dienstverlening bij de
zorgconsument. Na het ontwikkelen van de vragenlijsten wordt er eerst een pretest uitgevoerd om te
achterhalen of de vragenlijsten onduidelijkheden bevatten.
6.4.1.

Vragenlijst zorgconsument

De vragenlijst voor de zorgconsument, de cliënten van Beweging 3.0, zal opgesplitst worden in vier delen. Het
eerste deel betreft algemene vragen over het verblijf in de instelling. Het tweede deel bestaat uit stellingen
over de verwachtingen die de respondenten hadden voordat zij terecht kwamen in de instelling. Het derde deel
betreft stellingen over de ervaringen die de respondenten de afgelopen 12 maanden hebben opgedaan. In het
tweede en derde deel worden de stellingen opgesplitst naar de functie van de medewerker waarover de
stellingen gaan (medewerkers Zorg en Behandeling en medewerkers Ondersteunende diensten). Hiervoor is
gekozen omdat verwacht wordt dat de functie van een medewerker invloed heeft op de evaluatie. Het laatste
deel betreft vragen over achtergrondkenmerken. Deze vragen zijn van belang voor de uiteindelijke presentatie
van de resultaten. Het gaat daarbij om de groepering van de respondenten naar bijvoorbeeld geslacht, leeftijd
of niveau van opleiding.
Om het begrip ‘evaluatie van de dienstverlening’ te kunnen operationaliseren is het van belang welke aspecten
bepalend zijn voor deze evaluatie. Uit het conceptueel model zijn een aantal aspecten naar voren gekomen die
de uiteindelijke evaluatie van de dienstverlening bepalen. Deze aspecten zijn:
1. Kenmerken zorgconsument
2. Verwachting van de dienst
3. Beleving van de dienst
De kenmerken van de zorgconsument kunnen direct worden opgesplitst in een aantal vragen. Deze vragen
hebben onder andere betrekking op het geslacht, de leeftijd en het niveau van opleiding. De verwachting van
de dienst wordt volgens de theorie bepaald door mond-tot-mondreclame, persoonlijke behoeften en
ervaringen uit het verleden. In de vragenlijst wordt hier ook een vraag over gesteld.
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Om de verwachtingen en de ervaringen van de respondenten te kunnen bepalen (en vergelijken), wordt er
gebruik gemaakt van een operationalisatie in de volgende vier aspecten:
1. Responsiviteit
2. Zekerheid
3. Betrouwbaarheid
4. Empathie
Responsiviteit slaat op de bereidwilligheid van medewerkers om de zorgconsument daadwerkelijk van dienst te
zijn. Improvisatie is hierbij een belangrijke ‘delighter’. Zekerheid gaat voornamelijk over bejegeningaspecten en
het winnen van vertrouwen. Betrouwbaarheid gaat over het concreet en accuraat verlenen van de dienst.
Empathie betreft het vermogen van medewerkers om zorg te dragen voor het welzijn van de zorgconsument
en het schenken van individuele aandacht. In onderstaande tabel wordt de operationalisatie van de vier
aspecten weergegeven (tabel 6.2).
TABEL 6.2 DE OPERATIONALISATIE VAN DE ASPECTEN
Aspect

Omschrijving

Responsiviteit

Bereidwilligheid om daadwerkelijk van dienst te zijn

Zekerheid

Het winnen van vertrouwen

Betrouwbaarheid

Concreet en accuraat verlenen van een dienst

Empathie

Zorg dragen voor welzijn en individuele aandacht

Stelling
Bereid te helpen
Actief luisteren
Snelheid/tijdigheid
Vriendelijk
Geruststellend
Betrokken
Moeite doen
Aan afspraken houden
Kennis
Persoonlijke aandacht
Ondersteuning
Begrijpen

De stellingen kunnen beoordeeld worden met behulp van een vijfpunts Likertschaal. De scores variëren van
één (Helemaal mee oneens) tot vijf (Helemaal mee eens), waarbij een hogere score staat voor een positievere
mening van de zorgconsument. Er is gekozen voor de Likertschaal, omdat deze schaal veel gebruikt wordt om
moeilijk te kwantificeren gegevens toch te kunnen ondervragen en te kunnen voorzien van een ordinaal
meetniveau. Er is gekozen voor vijf antwoordmogelijkheden omdat er aanwijzingen zijn dat er niet meer
informatie gehaald kan worden uit de mogelijkheid van zeven antwoorden. Tevens kan de respondent sneller
een keuze maken tussen vijf dan tussen zeven antwoordmogelijkheden, dat is voor dit onderzoek erg van
belang, het betreft immers veelal oudere personen.
6.4.2.

Vragenlijst medewerker

De vragenlijst voor de medewerker bestaat ook uit verschillende delen. Wederom komen hier eerst algemene
vragen aan bod. Een belangrijke vraag is of de respondent een primaire zorgverlener is of een facilitair
medewerker. Daarna wordt de medewerker gevraagd naar de beleving van de dienstverlening bij de
zorgconsument. De medewerker moet de mate van belangrijkheid (volgens de zorgconsument) van de
verschillende aspecten die van invloed zijn op de evaluatie van de dienstverlening inschatten. Dit gebeurt door
middel van stellingen. De stellingen kunnen beoordeeld worden op een vijfpunts Likertschaal. De scores
variëren van één (Heel erg onbelangrijk) tot vijf (Heel erg belangrijk). Hoe hoger het cijfer dat omcirkeld wordt,
hoe belangrijker de medewerker de stelling vindt. Aan het eind worden nog enkele achtergrondvragen gesteld
(leeftijd, geslacht, opleiding).
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6.5.

Procedure

Voorafgaand aan het afnemen van de definitieve vragenlijst wordt de conceptvragenlijst getest bij een aantal
mensen binnen de organisatie (twee divisiemanagers, een facilitair manager, een beleidsmedewerker, een
kwaliteitsfunctionaris en een bewoner). De pilot heeft als doel te inventariseren of er onduidelijkheden in de
vragenlijst zitten. Na het benaderen van deze mensen is uitgelegd waar het onderzoek voor bedoeld is, wat de
bedoeling van de pilot is en of ze hun medewerking hieraan willen verlenen. Vervolgens is de vragenlijst met ze
doorgenomen.
Naar aanleiding van deze pilot is de begeleidende brief op de voorkant aangepast en is de verwoording van een
aantal vragen veranderd. Verder zijn er uit deze pilot een aantal tips naar voren gekomen die betrekking
hebben op de uitvoering van het onderzoek. Aangegeven werd dat het wellicht efficiënt kon zijn om de
teamleiders en de activiteitenbegeleiding binnen de verschillende locaties te betrekken bij het uitzetten van de
vragenlijst. Dit om een zo hoog mogelijke respons te verkrijgen.
Bij het uitzetten van de vragenlijst zijn de twee versies uitgereikt aan de locatiemanagers van de verschillende
locaties. Iedere locatiemanager bepaalt voor zijn of haar locatie op welke manier hij of zij de vragenlijst
uitdeelt, wel zijn er hiervoor een aantal tips gegeven. De cliënten en medewerkers worden gevraagd eenmalig
de vragenlijst in te vullen, hieruit blijkt het cross-sectionele karakter van het onderzoek. Om de privacy van de
respondenten te waarborgen, wordt er slechts naar een aantal achtergrondkenmerken gevraagd. Uit deze
gegevens is niet te herleiden wie de respondent is, daardoor zal de anonimiteit gegarandeerd zijn.

6.6.

Analyse

Nadat de vragenlijst door de respondent ingevuld is, kunnen zij deze afgeven bij de receptie van de
desbetreffende locatie. De data afkomstig uit de vragenlijsten wordt met behulp van het computerprogramma
SPSS geanalyseerd. Bij deze analyse zal worden gekeken naar de verschillen tussen de twee groepen
respondenten (zorgconsumenten en medewerkers), welke factoren invloed hebben op de evaluatie van de
dienstverlening in de zorg en of er een verschil zit tussen de evaluatie van de dienstverlening uitgevoerd door
medewerkers Zorg en Behandeling en medewerkers Ondersteunende diensten.
Voor het analyseren van de data zijn verschillende testen uitgevoerd. In de vragenlijsten zijn verschillende
schaalvragen opgenomen waarbij respondenten aan kunnen geven op een schaal van 1 t/m 5 in hoeverre men
het met een stelling eens is. Hierbij is het de bedoeling dat er per aspect drie verschillende stellingen zijn die
hetzelfde meten. Door middel van een factoranalyse zal worden gekeken of de stellingen die zijn opgesteld,
door SPSS daadwerkelijk worden herkend als zijnde één construct. Met behulp van Cronbach’s alpha wordt
gekeken of de verschillende stellingen naar één onderwerp consistent zijn. Daarnaast is, om te testen of de
verschillende stellingen daadwerkelijk hetzelfde meten, een betrouwbaarheidstest (reliability) nodig. Bij een
Cronbach’s alpha van 0.8 kan men zeggen dat de geselecteerde items daadwerkelijk hetzelfde meten.
In de variantieanalyse wordt nagegaan of de gemiddeldes van verschillende groepen aan elkaar gelijk zijn. In dit
onderzoek wordt er bijvoorbeeld onderzocht of er verschil zit tussen de beleving van een dienst die wordt
verleend door een medewerker Zorg en Behandeling of een medewerker Ondersteunende diensten. In de Ttest worden de gemiddeldes van twee steekproeven met elkaar vergeleken. In dit onderzoek is deze test
bijvoorbeeld gebruikt om de tevredenheid van de cliënt en hoe de medewerker hier over denkt met elkaar te
vergelijken.
Door middel van een regressieanalyse kan gekeken worden wat de invloed is van verschillende variabelen op
de tevredenheid van de cliënt over de dienstverlening en de kwaliteit van de dienstverlening. Met behulp van
deze analyse is de bijdrage van elk deelaspect vast te stellen. Bij een regressieanalyse wordt de bèta coëfficiënt
berekend. Deze coëfficiënt geeft een indicatie van het relatieve belang van de onafhankelijke variabelen op de
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gestelde afhankelijke variabele. Een hoge coëfficiënt geeft aan dat de betreffende onafhankelijke variabele veel
invloed heeft op de gestelde afhankelijke variabele. Daarnaast wordt bij de regressieanalyse de significantie
berekend. De significantie geeft aan in welke mate de regressieanalyse betrouwbaar is voor de hele populatie.
Er wordt hier uitgegaan van een betrouwbaarheid van 95%. Dit betekent dat wanneer de significantie uit de
tabel kleiner is dan 0.05, er sprake is van een significante invloed.
De correlatiecoëfficiënt geeft de mate aan waarin de concrete waarden op verschillende variabelen samenhang
vertonen. De waarde van een correlatiecoëfficiënt kan liggen tussen de -1 en +1. De richting van de waarde
wordt aangegeven door het teken + of – en de sterkte van de relatie door het ‘getal’.

6.7.

Validiteit en betrouwbaarheid

6.7.1.

Validiteit

De interne validiteit van de vragenlijst is de mate waarin een verkregen resultaat waar en onbevooroordeeld is.
Interne validiteit wordt bereikt wanneer de resultaten van de vragenlijst accurate indicaties zijn van de
standpunten of kennis van de respondent. Wanneer de resultaten tot stand zijn gekomen door de wijze waarop
de vragenlijst is uitgevoerd, kan gesteld worden dat de resultaten intern invalide zijn.
Bij het opstellen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van het ServQual-model. Uit de theorie is gebleken dat
de aspecten van dit model geschikt zijn voor het meten van de evaluatie van de dienstverlening in de
zorgsector. Verder is de vragenlijst door middel van gesprekken met personen uit de organisatie in de pilot
beoordeeld op de validiteit.
De externe validiteit van de vragenlijst is de mate waarin de gevonden resultaten gelden voor andere
populaties. Dit type validiteit zegt in hoeverre de resultaten van een vragenlijst generaliseerbaar zijn. Kortom,
de validiteit van een vragenlijst is de mate waarin de vragenlijst meet wat het behoort te meten. Voor het
onderzoek zijn alle cliënten van de verschillende verzorgingshuizen benaderd en is er geen bepaalde steekproef
getrokken.
Het kan zijn dat er door de respondenten sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden, waardoor er een
systematische fout optreedt in de antwoorden. Deze fouten tasten de validiteit van de interpretatie aan. Maar
doordat de vragen door elkaar zijn gemengd (er is gebruik gemaakt van twee verschillende versies van de
vragenlijst), is geprobeerd om de kans op sociaal wenselijke antwoorden te verkleinen. Tevens wordt aan de
medewerker ook niet gevraagd wat zij denken dat belangrijk is maar juist wat volgens hen de cliënt belangrijk
vindt.
6.7.2.

Betrouwbaarheid

De interne betrouwbaarheid wordt gewaarborgd door gebruik te maken van een standaardvragenlijst met
standaardantwoorden. Iedere groep respondenten krijgt wat betreft de inhoud dezelfde vragenlijst en kan
kiezen uit dezelfde antwoordmogelijkheden, enkel de opzet van het onderzoek verschilt. Op deze manier zijn
alle verzamelde data gelijk en kunnen de gegevens gemakkelijk met elkaar worden vergeleken. Ook is een pilot
verricht, waarbij onduidelijkheden op tijd aan het licht zijn gekomen en de vraagstellingen en de lay-out
verbeterd konden worden alvorens de definitieve versie van de vragenlijsten verspreid werd. Bij de vragenlijst
is verder een korte toelichting toegevoegd, om duidelijk te maken hoe de vragenlijst gelezen moet worden en
hoe de antwoorden geïnterpreteerd dienen te worden. Omdat in dit onderzoek geen steekproef is getrokken,
maar de volledige populatie is benaderd, kan bij een grote respons een goed beeld gevormd worden van de
opvattingen. In principe, wanneer iedereen de vragenlijst in zou vullen en retour zou zenden, kan geen
vertekening optreden in de resultaten en dit komt de betrouwbaarheid ten goede. Tevens is tijdens het
uitdelen van de vragenlijst aan de locatiemanager ook gekeken of er bij de locatiemanagers een beeld
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aanwezig was over de mogelijke resultaten van het onderzoek en of zij eerder bepaalde opmerkingen te horen
hebben gekregen die relatie hebben met de beleving van de dienstverlening.
Een methode die veelal gebruikt wordt om externe betrouwbaarheid te meten is herhaling van de meting. Bij
dit onderzoek is dit echter niet van toepassing aangezien het te belastend zou zijn voor de respondenten om
twee maal de vragenlijst in te moeten vullen. Wel zal worden gecontroleerd voor interne consistentie tussen
de items binnen een aspect door het berekenen van de Cronbach’s alpha. Hiermee zal worden gekeken of de
stellingen binnen één aspect van de vragenlijst daadwerkelijk hetzelfde meten.
Wat mogelijk een negatieve invloed heeft op de betrouwbaarheid is de kans dat een aantal zorgconsumenten
hulp hebben gekregen van hun familie bij het invullen. Het kan zijn dat zij daardoor de lijst niet helemaal naar
waarheid hebben ingevuld. Hier zijn echter geen maatregelen tegen getroffen.
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7.

Resultaten

7.1.

Inleiding

Allereerst wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van de beschrijvende resultaten. Daarna komt de
reductie van de verschillende variabelen aan bod. Vervolgens zullen de analyses betreffende de onderlinge
relaties uit het model besproken worden. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een analyse van de door de
respondenten gemaakte opmerkingen.

7.2.

Beschrijving respondenten

De vragenlijsten zijn uitgezet bij acht verschillende verzorgingshuizen van Beweging 3.0 in de periode van 11
juni tot en met 26 juni. De totale groep respondenten van het onderzoek is onder te verdelen in twee groepen,
namelijk cliënten en medewerkers. In onderstaande tabel (tabel 7.1) is het totaal aantal cliënten en
medewerkers per locatie weergegeven, tevens het aantal respondenten dat heeft deel genomen aan het
onderzoek.
TABEL 7.1 OVERZICHT VAN HET AANTAL RESPONDENTEN
Locatie
Nijenstede
De Liendert
Burg. van Randwijckhuis
De Lichtenberg
Huize Sint Jozef (Nijkerk)
Mariënburg
Sint Joseph (Achterveld)
St. Jozef (Hooglanderveen)
TOTAAL

Cliënt
107
87
58
65
80
66
40
43
546

Respons
25 (23%)
7 (8%)
15 (26%)
15 (23%)
38 (48%)
22 (33%)
16 (40%)
22 (51%)
160 (29%)

Medewerker
100
80
35
26
70
50
30
58
449

Respons
12 (12%)
11 (14%)
2 (6%)
20 (77%)
16 (23%)
19 (38%)
17 (57%)
16 (28%)
113 (25%)

De respons op de vragenlijst valt relatief laag uit, vooral bij de locaties De Liendert (slechts 8% van de cliënten)
en het Burgemeester van Randwijckhuis (slechts 6% van de medewerkers).
Wanneer er naar partiële non-respons gekeken wordt is het opvallend dat 36 cliënten niet de volledige
vragenlijst hebben ingevuld. Het gaat hier voornamelijk om de stellingen over de beleving van de cliënt en de
vragen over de behoeftecategorieën. Een aantal cliënten heeft aangegeven dat de Likert schaal met cijfers niet
voldoende duidelijk was en dat de cijfers te abstract waren. Van de medewerkers hebben in totaal acht
personen de vragenlijst niet volledig ingevuld, en is vaak een aantal vragen over de behoeftecategorieën
overgeslagen.
Uit de opmerkingen die aan het einde van de vragenlijst zijn gemaakt, is op te maken dat enkele cliënten hulp
hebben gehad bij het invullen. Deze hulp is waarschijnlijk afkomstig van familieleden en van medewerkers van
het verzorgingshuis. Een klein aantal respondenten heeft bij iedere stelling hetzelfde antwoord (de score 5)
gegeven, zonder onderscheid te maken in de verschillende onderwerpen of disciplines. Maar de meeste
respondenten hebben wel verschil gemaakt in de waardering van de verschillende stellingen, waaruit blijkt dat
zij waarschijnlijk serieus hebben nagedacht over de verschillende stellingen.
7.2.1.

De cliënt

In totaal hebben 160 van de 546 cliënten deelgenomen aan het onderzoek en de vragenlijst geheel of
gedeeltelijk ingevuld. Dit is een responspercentage van 29%. Het is niet mogelijk gebleken om de groep
cliënten te vergelijken met de totale populatie. Hierdoor kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de
representativiteit van de steekproef. In bijlage 3 is een overzicht weergegeven van de verschillende kenmerken
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van deze groep respondenten. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 84 jaar. Leeftijden liepen uiteen
van 61 tot 101 jaar. Van acht respondenten is de leeftijd onbekend.
Het overgrote deel van de respondenten (78%) waren vrouwen. Drie respondenten hebben geen antwoord
gegeven op de vraag naar hun geslacht. De meeste respondenten hebben een laag of middelbaar
opleidingsniveau (respectievelijk 49% en 44%), slechts enkele respondenten hebben aangegeven een hoog
opleidingsniveau te hebben (6%). Ook hier is van drie respondenten het opleidingsniveau onbekend.
Ongeveer de helft van de respondenten heeft maar weinig contact met andere mensen. De personen waar de
meeste respondenten dan contact mee hebben, zijn over het algemeen de familie (85%) en andere bewoners
in het verzorgingshuis (58%).
De reden waarom de meeste respondenten in het verzorgingshuis terecht zijn gekomen is dat ze niet meer
zelfstandig konden wonen (64%). Daarnaast heeft 40% van de respondenten aangegeven dat ze een
lichamelijke beperking of handicap hebben. Een aantal respondenten heeft meerdere redenen aangegeven
voor het verblijf in het verzorgingshuis.
Veel respondenten verblijven nog maar sinds kort in het verzorgingshuis, namelijk 29% woont sinds minder dan
een jaar in het verzorgingshuis. Een aantal van deze cliënten heeft ook aangegeven hierdoor de dienstverlening
wellicht minder goed te kunnen beoordelen. Een groep van 23% van de respondenten woont sinds 1 tot 2 jaar
in het verzorgingshuis, 22% sinds 3 tot 5 jaar, 14% sinds 6 tot 9 jaar en 12% langer dan 9 jaar. Van één
respondent is onbekend hoelang deze al in het verzorgingshuis verblijft.
7.2.2.

De medewerker

In totaal hebben 449 medewerkers van de verschillende verzorgingshuizen de vragenlijst ontvangen. Om de
representativiteit van de groep respondenten te onderzoeken is van de totale groep medewerkers van de
desbetreffende verzorgingshuizen een overzicht ontvangen met daarin gegevens over het geslacht, de leeftijd
en de functie.
Er zijn in totaal 113 medewerkers die de vragenlijst ingevuld hebben ingeleverd. Dit is een responspercentage
van 25%. In bijlage 4 is een overzicht weergegeven van de verschillende kenmerken van de groep
respondenten. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 44 jaar, dit ligt dicht in de buurt van de
gemiddelde leeftijd van de totale groep medewerkers, namelijk 42 jaar. De leeftijden liepen uiteen van 19 tot
64 jaar (tegen 15 tot 71 in de totale groep medewerkers). Van één respondent is de leeftijd onbekend.
Het overgrote deel (88%) van de medewerkers die deel hebben genomen aan het onderzoek waren vrouwen.
Dit aantal komt tamelijk goed overeen met het percentage van 92% in de totale groep. De meeste
respondenten hebben een middelbaar opleidingsniveau (83%), enkele respondenten hebben aangegeven een
laag of hoog opleidingsniveau te hebben (respectievelijk 10% en 7%).
De helft van de respondenten behoort tot de groep medewerkers Zorg en Behandeling en van hen werkt het
grootste gedeelte als verzorgende in het verzorgingshuis. Daarnaast behoort 35% van de respondenten tot de
groep medewerkers Ondersteunende diensten. Er is ook een aantal respondenten dat de optie ‘anders’ heeft
aangevinkt (14%). Het grootste gedeelte van hen is werkzaam als ‘helpende’ en kan in principe tot de groep
Zorg en Behandeling gerekend worden. De vertegenwoordiging van de functies teamleider, receptionist,
horeca en schoonmaak is tamelijk evenwichtig. Slechts twee respondenten hebben aangegeven een technische
functie te hebben. Eén respondent heeft geen functie opgegeven. Dezelfde verdeling in de twee verschillende
disciplines is ook zichtbaar wanneer de functies binnen de totale groep medewerkers onder de loep genomen
wordt. Daar behoort namelijk van 64% van medewerkers tot de groep Zorg en Behandeling en 36% van de
medewerkers tot de groep Ondersteunende diensten.
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De helft van de medewerkers werkt al geruime tijd in het verzorgingshuis (langer dan 6 jaar).

7.3.

Reductie van de variabelen

Om de verschillende items van de vragenlijst te kunnen samenvatten in betekenisvolle constructen is allereerst
een factoranalyse uitgevoerd. Omdat het om een explorerend onderzoek gaat, wordt er gekeken welke
constructen te onderscheiden zijn en is er gekozen voor een principal axis factor analyse met varimax rotatie.
7.3.1.

Verwachtingen van de cliënt

In de vragenlijst is de cliënt door middel van de vier verschillende aspecten (responsiviteit, zekerheid,
betrouwbaarheid en empathie) gevraagd naar de verwachting over de dienstverlening. Hier is een
factoranalyse uitgevoerd en dit resulteerde in een oplossing bestaande uit slechts één factor met een
eigenwaarde groter dan 1.00 die in totaal 68% van de variantie verklaart. Daaruit blijkt dat de verwachtingen
over de vier verschillende aspecten (responsiviteit, zekerheid, betrouwbaarheid en empathie) door één enkel
construct worden bepaald. In tabel 7.2 staan de factorladingen weergegeven.
TABEL 7.2 FACTORLADINGEN VAN DE VERWACHTING VAN DE CLIËNT
Factor 1
.836
.664
.776
.770

Verwachting over responsiviteit
Verwachting over zekerheid
Verwachting over betrouwbaarheid
Verwachting over empathie

Omdat er slecht één factor uit de analyse naar voren komt, ziet de cliënt blijkbaar geen verschil tussen de vier
aspecten maar vormt het voor de cliënt één variabele. Dit heeft als gevolg dat voor de rest van het onderzoek
de scores op de verwachtingen samen genomen worden tot één gemiddelde. Deze nieuwe variabele krijgt de
naam ‘verwachting van de cliënt’. Er zal geen onderscheid meer gemaakt worden tussen de verwachtingen
over de verschillende aspecten responsiviteit, zekerheid, betrouwbaarheid en empathie.
7.3.2.

Beleving van de cliënt

Met betrekking tot de vier aspecten is de cliënt gevraagd naar de beleving van de dienstverlening. Per aspect
zijn in de vragenlijst drie verschillende stellingen aan de respondent voorgelegd waarvan verondersteld wordt
dat deze hetzelfde meten en hierdoor telkens één construct vormen.
Er is eerst een factoranalyse uitgevoerd op de totale lijst van items die gaan over de beleving van de cliënt. In
de vragenlijst zijn 12 stellingen voorgelegd aan de cliënt die gaan over de beleving van de dienstverlening door
medewerkers Zorg en Behandeling. Ook zijn er 12 stellingen die gaan over de medewerkers Ondersteunende
diensten. De analyse laat een uitkomst zien met twee factoren. Beide factoren hebben een eigenwaarde groter
dan 1.00 en verklaren in totaal 76% aan variantie. In tabel 7.3 zijn de factorladingen weergegeven. De eerste
factor bestaat uit items die gaan over de medewerkers Ondersteunende diensten. Het item ‘zorg tijdig
antwoord’ heeft ongeveer een gelijke lading op beide factoren. De tweede factor bestaat uit items die gaan
over de medewerkers Zorg en Behandeling. Blijkbaar maakt de cliënt onderscheid tussen de medewerkers van
de twee verschillende disciplines.
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TABEL 7.3 FACTORLADINGEN VAN DE BELEVING VAN DE CLIËNT
Aspect
Responsiviteit

Zekerheid

Betrouwbaarheid

Empathie

Responsiviteit

Zekerheid

Betrouwbaarheid

Empathie

Item
Zorg Helpen
Zorg Luisteren
Zorg Tijdig antwoord
Zorg Vriendelijk
Zorg Gemak
Zorg Betrokken
Zorg Moeite
Zorg Beloven
Zorg Kennis
Zorg Aandacht
Zorg Ondersteuning
Zorg Begrijpen
Ondersteunend Helpen
Ondersteunend Luisteren
Ondersteunend Tijdig antwoord
Ondersteunend Vriendelijk
Ondersteunend Gemak
Ondersteunend Betrokken
Ondersteunend Moeite
Ondersteunend Beloven
Ondersteunend Kennis
Ondersteunend Aandacht
Ondersteunend Ondersteuning
Ondersteunend Begrijpen

Factor 1
.550
.534
.587
.372
.495
.513
.369
.503
.325
.361
.369
.451
.730
.777
.808
.668
.746
.739
.788
.783
.730
.809
.753
.752

Factor 2
.562
.654
.580
.690
.751
.761
.809
.616
.734
.812
.768
.737
.418
.415
.314
.395
.455
.407
.397
.416
.487
.417
.433
.450

In de tabel met factorscores is echter geen opsplitsing zichtbaar in de verschillende aspecten. Dit kan wellicht
veroorzaakt worden doordat alle items vragen naar de tevredenheid van de respondent over de
dienstverlening en dat hierdoor de items toch heel erg dicht bij elkaar liggen. Voor de rest van het onderzoek
zal ervoor gekozen worden om het onderscheid tussen medewerkers Zorg en Behandeling en Medewerkers
Ondersteunende diensten wel mee te nemen. Wat betreft de verdeling in de vier aspecten zal een extra
factoranalyse worden uitgevoerd met de gemiddelden van de scores op de twee disciplines. Dit is bedoeld als
een extra test, om er zeker van te zijn dat de cliënt hier geen onderscheid in maakt.
Per stelling is het gemiddelde van de scores op de twee verschillende disciplines van de medewerkers
berekend. Verder is uit oriënterende analyses naar voren gekomen dat de variabele ‘invloed van de cliënt op de
kwaliteit van de dienstverlening’ en de variabele ‘invloed van de medewerker op de kwaliteit van de
dienstverlening’ ook belangrijke factoren zijn bij het bepalen van de tevredenheid. Daarom is ervoor gekozen
om deze twee variabelen ook mee te nemen in de factoranalyse. Het resultaat geeft aan dat er slechts één
factor ontdekt wordt met een eigenwaarde groter dan 1.00 en een verklaarde variantie van 71%. Deze
factorladingen zijn te zien in tabel 7.4.

49

TABEL 7.4 FACTORLADINGEN VAN DE GEMIDDELDE BELEVING VAN DE CLIËNT EN DE INVLOED OP DE DIENSTVERLENING
Factor 1
.855
.925
.860
.794
.897
.915
.890
.892
.855
.919
.819
.919
.497
.351

Helpen
Luisteren
Tijdig antwoord
Vriendelijk
Gemak
Betrokken
Moeite
Beloven
Kennis
Aandacht
Ondersteuning
Begrijpen
Invloed van de cliënt
Invloed van de medewerker

Uit deze resultaten blijkt dat de theorie over de belevingen van de cliënten, die bepaald zouden worden door
de vier verschillende aspecten responsiviteit, zekerheid, betrouwbaarheid en empathie, niet voor dit
onderzoek opgaat. De cliënt maakt geen onderscheid, dat betekent voor de rest van het onderzoek dat de
‘beleving van de cliënt’ gezien wordt als één variabele. Ditzelfde gold ook al voor de verwachting van de cliënt.
Om tot de nieuwe variabele ‘beleving van de cliënt’ te komen zal het gemiddelde van de 12 items berekend
worden. Verder laten de resultaten zien dat de variabelen die gaan over de invloed niet gezien worden als extra
factor. Wel zijn de factorladingen van deze twee variabelen relatief laag. Wanneer er opnieuw een
factoranalyse wordt uitgevoerd waarbij geforceerd twee factoren worden getrokken, is er nog steeds geen
duidelijk onderscheid aanwezig tussen de items die gaan over de beleving van de cliënt en items die gaan over
de invloed op de dienstverlening. Hoewel de cliënt de invloed op de dienstverlening niet ziet als extra
variabele, zijn de factorladingen dermate laag dat besloten is de invloed van cliënt en medewerker apart van de
belevingsfactor in de vervolganalyses op te nemen.
7.3.3.

Belangrijkheid volgens de medewerkers

De medewerkers hebben in de vragenlijst aangegeven wat zij dachten dat de cliënt belangrijk zou vinden in de
dienstverlening en in welke mate. Wanneer er naar de antwoorden van de medewerkers Zorg en Behandeling
gekeken wordt, blijkt dat er slechts één duidelijke factor uit de analyse naar voren komt (verklaarde variantie
van 72%). De factorladingen zijn weergegeven in tabel 7.5.
TABEL 7.5 FACTORLADINGEN VAN DE BELANGRIJKHEID VOOR DE BELEVING VAN CLIËNTEN VOLGENS DE MEDEWERKER ZORG EN BEHANDELING
Factor 1
.797
.861
.832
.724
.899
.919
.847
.791
.804
.883
.772
.868

Helpen
Luisteren
Tijdig antwoord
Vriendelijk
Gemak
Betrokken
Moeite
Beloven
Kennis
Aandacht
Ondersteuning
Begrijpen

Uit deze resultaten blijkt dat de medewerkers Zorg en Behandeling, net als de cliënten, geen onderscheid
maken in de verschillende aspecten. Ze zien al de items uit de vragenlijst als één construct. Dit heeft voor de
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rest van het onderzoek als gevolg dat er één gemiddelde berekend wordt onder de naam ‘belangrijkheid
volgens de medewerker Zorg en Behandeling’.
Vervolgens is gekeken naar de antwoorden van de medewerkers Ondersteunende diensten. Uit de analyse
komt wederom maar één factor naar voren (verklaarde variantie 69%). De factorladingen zijn weergegeven in
tabel 7.6.
TABEL 7.6 FACTORLADINGEN DE BELANGRIJKHEID VOOR DE BELEVING VAN CLIËNTEN VOLGENS DE MEDEWERKER ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Factor 1
.705
.826
.917
.792
.832
.822
.806
.810
.696
.883
.789
.868

Helpen
Luisteren
Tijdig antwoord
Vriendelijk
Gemak
Betrokken
Moeite
Beloven
Kennis
Aandacht
Ondersteuning
Begrijpen

Ook de medewerkers Ondersteunende diensten maken geen onderscheid in de verschillende aspecten. Voor
deze groep medewerkers wordt ook een gemiddelde score berekend als nieuwe variabele ‘belangrijkheid
volgens de medewerker Ondersteunende diensten’.
Als extra test is er ook voor de totale groep van medewerkers (het gemiddelde tussen de belangrijkheid
volgens de medewerker Zorg en Behandeling en de medewerker Ondersteunende Diensten) een factoranalyse
uitgevoerd. In dit geval zijn ook de variabelen ‘invloed van de cliënt op de kwaliteit van de dienstverlening’ en
‘invloed van de medewerker op de kwaliteit van de dienstverlening’ meegenomen in de analyse. Deze
factorladingen zijn weergegeven in tabel 7.7.
TABEL 7.7 FACTORLADINGEN VAN DE BELANGRIJKHEID VOOR DE BELEVING BIJ CLIËNTEN EN VAN DE INVLOED VOLGENS DE MEDEWERKER
Factor 1
.705
.834
.820
.769
.775
.736
.741
.753
.573
.763
.776
.829
.002
.047

Helpen
Luisteren
Tijdig antwoord
Vriendelijk
Gemak
Betrokken
Moeite
Beloven
Kennis
Aandacht
Ondersteuning
Begrijpen
Invloed van de cliënt
Invloed van de medewerker

Factor 2
.057
-.040
.110
-.049
-.039
.110
-.206
.038
.085
-.038
.061
.123
.549
.761

Uit de resultaten blijkt dat ook wanneer de groep medewerkers in het geheel meegenomen wordt, er geen
onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende aspecten responsiviteit, zekerheid, betrouwbaarheid en
empathie. Verder wordt er door de medewerkers wel onderscheid gemaakt in de variabelen die gaan over
invloed. Zij zien ‘invloed’ naast ‘belangrijkheid’ als tweede factor. De verklaarde variantie is 63%. Voor de
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vervolganalyses zal het gemiddelde van de variabelen ‘invloed van de cliënt op de kwaliteit van de
dienstverlening’ en ‘invloed van de medewerker op de kwaliteit van de dienstverlening’ als een nieuwe
variabele ‘invloed’ meegenomen worden.
7.3.4.

Conclusie

Uit de datareductie is gebleken dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende (functionele)
aspecten die uit de theorie naar voren gekomen zijn. Dit geldt zowel voor de verwachtingen als voor de
beleving van de cliënt en voor de belangrijkheid volgens de medewerker. Hier kan uit opgemaakt worden dat
de medewerker de cliënt goed in kan schatten, beide groepen respondenten denken er hetzelfde over. Wat
betreft de invloed op de dienstverlening ziet de cliënt dit niet als extra variabele maar de medewerker ziet dit
wel.
In de volgende paragrafen zal verder gewerkt worden met de gereduceerde variabelen. De verwachtingen van
de cliënt zullen als één variabele meegenomen worden onder de naam ‘verwachting van de cliënt’. Ook de
‘beleving van de cliënt’ wordt als één variabele meegenomen, wel wordt er nog onderscheid gemaakt in de
variabele ‘beleving van de dienstverlening door medewerkers Zorg en Behandeling’ en de variabele ‘beleving
van dienstverlening door medewerkers Ondersteunende diensten’.
Wat betreft de medewerkers zal de variabele ‘belangrijkheid volgens de medewerker’ gebruikt worden bij de
analyses. Deze variabele wordt nog wel opgesplitst in de twee disciplines ‘Zorg en Behandeling’ en
‘Ondersteunende diensten’. Verder wordt er bij de analyses ook rekening gehouden met de variabele ‘invloed’.
Al deze nieuwe variabelen zijn berekend als een gemiddelde van de verschillende items die de variabele
bepalen.

7.4.

De verwachtingen

In het onderzoek is de cliënten gevraagd naar de verwachtingen die ze van de dienstverlening in het
verzorgingshuis hadden. In figuur 7.1 staat weergegeven op welke basis zij hun verwachtingen hebben bepaald.
Te zien is dat 29% van de cliënten heeft aangegeven dat de verwachtingen bepaald werden door mond-totmondreclame (ervaringen van anderen), terwijl bij slechts 15% van de cliënten de verwachtingen bepaald
werden door (eerdere) eigen ervaringen. Dit relatief lage percentage kan veroorzaakt worden door het feit dat
de meeste mensen maar één keer in hun leven in een verzorgingshuis terecht komen en dat de andere
respondenten waarschijnlijk een keer als bezoeker in het verzorgingshuis zijn geweest. Bij 21% van de cliënten
werden de verwachtingen bepaald door persoonlijke behoeften. 33% van de cliënten had totaal geen
verwachtingen voordat ze in het verzorgingshuis terecht kwamen.

FIGUUR 7.1 BASIS VAN DE VERWACHTINGEN VAN DE CLIËNT

De hypothese in het onderzoek met betrekking tot de verwachtingen was dat mond-tot-mondreclame,
persoonlijke behoeften en eerdere ervaringen een significante invloed op de verwachte dienst zouden hebben
(hypothese 1). In tabel 7.8 zijn de verwachtingsscores weergegeven, gesplitst naar de personen die hebben
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aangegeven de verwachtingen gebaseerd te hebben op mond-tot-mondreclame, persoonlijke behoeften of
eerdere ervaringen en naar personen die geen specifieke verwachtingen hadden. Dit laatste lijkt vreemd te zijn,
personen die geen verwachtingen hebben, kunnen hier ook geen score voor geven. Echter heeft een deel van
de respondenten dit wel gedaan. Deze respondenten vormen de groep ‘geen verwachtingen’. Met behulp van
een ANOVA (F=.070, df=1, n.s.) zijn er geen significante verschillen ontdekt tussen deze twee verschillende
verwachtingsscores. De hypothese wordt daarom verworpen en voor de rest van de analyses zullen de
respondenten die wel en die geen verwachtingen hadden als één en dezelfde groep meegenomen worden.
TABEL 7.8 DE VERSCHILLEN IN DE VERWACHTINGSSCORES
Verwachtingen
Geen verwachtingen
Wel verwachtingen
Totaal

Mean
4.06
4.02
4.02

SD
1.00
.79
.84

N
27
91
118

In de vragenlijst is gevraagd naar verwachtingen over medewerkers die zorg en behandeling leveren en
medewerkers die ondersteunende diensten leveren. De verschillende scores van deze verwachtingen zijn
weergegeven in tabel 7.9 en te zien is dat deze maar weinig van elkaar verschillen. Er is een ANOVA met
repeated measures uitgevoerd (F=.466, df=1, n.s.) waaruit blijkt dat er geen significant verschil is tussen de
verwachtingen over de verschillende medewerkers. Daarom zullen de verwachtingen over de twee
verschillende disciplines samengenomen worden tot één variabele, de verwachting van de cliënt.
TABEL 7.9 VERWACHTINGEN VAN DE CLIËNT OPGESPLITST NAAR SOORT MEDEWERKER
Verwachting
Verwachting over medewerkers Zorg en Behandeling
Verwachting over medewerkers Ondersteunende diensten

Mean
4.02
4.06

SD
.911
.898

N
115
115

Wanneer er gekeken wordt naar verschillende achtergrondkenmerken van de cliënten is het opmerkelijk dat er
een significant verschil aanwezig is tussen de verwachtingen van de mannen en de vrouwen (t=2.005, df=114,
p<.05). De vrouwen hadden over het algemeen lagere verwachtingen dan de mannen. Als er gekeken wordt
naar het opleidingsniveau van de cliënt is er geen verschil tussen de verwachtingsscores te ontdekken (F=.930,
df=2, n.s.). Ook de lengte van het verblijf van de cliënt maakt geen verschil (F=.787, df=4, n.s.). Het aantal
personen waar de cliënt contact mee heeft, maakt wel een significant verschil (F=2.527, df=5, p<.05). Gebleken
is dat met hoe meer personen de cliënt contact heeft, hoe hoger zijn verwachtingen over de dienstverlening in
het verzorgingstehuis waren.
In het onderzoek werd verondersteld dat er een negatieve relatie zou bestaan tussen de verwachtingen van
een cliënt en de tevredenheid van de cliënt. Wanneer de verwachtingen immers hoger zijn dan de beleving
zorgt dit voor ontevredenheid. Echter is er geen significante correlatie gevonden tussen de verwachting en de
tevredenheid. De hypothese (hypothese 3) waarin verondersteld werd dat het verschil tussen de verwachting
en beleving van een dienst een positieve invloed heeft op de evaluatie van de dienstverlening wordt
verworpen, de verwachtingen van een cliënt zeggen niets over de uiteindelijke tevredenheid. De beleving van
de cliënt heeft mogelijk wel een significante invloed op de tevredenheid (zie paragraaf 7.5).

7.5.

De beleving van de cliënt

De cliënten is gevraagd naar de beleving van de dienstverlening. Er is een betrouwbaarheidstest uitgevoerd om
te onderzoeken of alle stellingen die onder de variabele ‘beleving van de cliënt’ vallen hetzelfde meten.
Wanneer Cronbach’s alpha hoger is dan 0.8 mag dit aangenomen worden en dit is het geval want uit de analyse
is naar voren gekomen dat Cronbach’s alpha in totaal erg hoog is (0.980). Dit ondersteunt de resultaten van de
factoranalyse.
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De beleving van de cliënt is positief, namelijk 4.03 op een schaal van 1 tot 5. Met behulp van de T-Test voor
paired samples is de beleving van de cliënt vergeleken met de verwachting. Uit de analyse blijkt dat de
gemiddelde beleving niet verschilt van de verwachting van de cliënt (t=-.516, df=108, n.s.).
7.5.1.

De invloed van achtergrondkenmerken

Wanneer er gekeken wordt naar invloed van de verschillende achtergrondkenmerken van de cliënten op de
beleving is maakt het geslacht van de cliënt geen verschil in de beleving van de dienstverlening in het
verzorgingshuis (t=1.848, df=143, n.s.). Het opleidingsniveau van de cliënt (F=.113, df=2, n.s.) en de lengte van
het verblijf (F=1.905, df=4, n.s.) maken ook geen significant verschil voor de beleving. Het aantal personen waar
de cliënt contact mee heeft maakt wel een significant verschil, met hoe meer personen de cliënt contact heeft,
hoe positiever zijn beleving van de dienstverlening in het verzorgingstehuis is (F=3.585, df=6, p<.01).
Verondersteld werd dat de invloed op de kwaliteit van de dienstverlening een factor is die een effect kan
hebben op de beleving van de cliënt. Om dit te onderzoeken is een correlatieanalyse uitgevoerd met de
variabele ‘invloed’ en de variabele ‘beleving’. Uit de analyse blijkt dat er een significant positieve relatie is
tussen invloed en de beleving. Dit betekent dat hoe meer invloed de cliënt kan uitoefenen op de kwaliteit van
de dienstverlening, hoe meer tevreden hij is over de dienstverlening. Dit komt overeen met de hypothese dat
het verband tussen de dienstverlening en de beleving van de dienst gemedieerd wordt door de mate waarin de
zorgconsument de kwaliteit van de dienst bepaald (hypothese 2a, tweede deel).
7.5.2.

De invloed van behoeftecategorieën

Ook werd verondersteld dat het verband tussen de dienstverlening en de beleving van de dienst beïnvloed zou
worden door behoeftecategorieën (satisfiers, dissatisfiers en delighters). In de vragenlijst is aan de cliënten
gevraagd of ze ontevreden zouden zijn wanneer items niet aanwezig zijn in de dienstverlening (dissatisfier),
zouden ze tevreden zijn wanneer het wel aanwezig is (satisfier) of zouden ze juist gelukkig zijn als het aanwezig
is (delighter)? Ook aan de medewerkers is gevraagd hoe zij hier over dachten. In tabel 7.10 zijn de resultaten
weergegeven.
TABEL 7.10 BEHOEFTECATEGORIEËN VOLGENS DE RESPONDENT
Behoeftecategorie
Delighter
Satisfier
Dissatisfier

Cliënt
16.7
74.3
9.0

Medewerker
15.3
65.2
19.5

Om te onderzoeken of er een samenhang is tussen de behoeftecategorie en de verschillende aspecten van de
beleving, is de chi-kwadraat berekend. Uit de analyse blijkt dat de waargenomen aantallen niet systematisch
2
afwijken van verwachte aantallen (χ =1.48, df=6, n.s.). Een groot deel van de cliënten geeft bij ieder aspect aan
dat ze het een satisfier vinden, er blijkt maar weinig verschil te zijn in de verdeling tussen de aspecten. Dit
resultaat ondersteunt de resultaten van de factoranalyse, waaruit één belevingsfactor naar voren kwam.
Wanneer met behulp van een correlatieanalyse de invloed van de behoeftecategorieën op de beleving van de
cliënt onderzocht wordt, blijkt hieruit een significant positieve relatie naar voren te komen (0.569**). Hoe
meer de verschillende belevingsaspecten gezien worden als delighter, hoe meer tevreden de cliënt is. Dit komt
overeen met de veronderstelling dat het verband tussen de dienstverlening en de beleving van de dienst
gemedieerd wordt door satisfiers, dissatisfiers en delighters (hypothese 2a, eerste deel).
Ten slotte is de mening van de cliënt vergeleken met de mening van de medewerker. Uit de analyse blijkt er
een significant verschil te zijn (F=4.280, df=1, p<.05). De medewerker heeft vaker dan de cliënt het idee dat
ontbreken van een aspect leidt tot ontevredenheid, zij zien in het algemeen de aspecten meer als dissatisfier
dan de cliënt.
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7.5.3.

De functie van de medewerker

In de vragenlijst is gevraagd naar de beleving van dienstverlening door medewerkers Zorg en Behandeling en
de beleving van dienstverlening door medewerkers Ondersteunende diensten. Verondersteld werd dat er een
verschil is tussen de beleving van een dienst wanneer het gaat om een dienst die verleend wordt door een
primaire zorgverlener (arts, verpleegkundige, etc.) of een facilitaire medewerker (schoonmaak, receptie, etc.).
In tabel 7.11 zijn de scores op de beleving weergegeven, gesplitst naar het soort medewerker. Te zien is dat de
beleving van de dienstverlening door medewerkers Zorg en Behandeling over het algemeen maar weinig
verschilt van de beleving van de dienstverlening door medewerkers Ondersteunende diensten, Met behulp van
de T-Test voor paired samples is dit onderzocht
TABEL 7.11 BELEVING VAN DE CLIËNT OPGESPLITST NAAR SOORT MEDEWERKER
Beleving
Beleving over medewerkers Zorg en Behandeling
Beleving over medewerkers Ondersteunende diensten

Mean
4.04
3.99

SD
.760
.816

N
144
138

Uit de analyse blijkt dat er geen significant verschil is (t=1.330, df=134, n.s.). Dit zorgt ervoor dat de hypothese
verworpen wordt, er is blijkbaar geen verschil tussen de beleving van een dienst die verleend wordt door een
primaire zorgverlener of een facilitair medewerker (hypothese 2b).
Ook wanneer er onderscheid gemaakt wordt tussen mannelijke cliënten en vrouwelijke cliënten maakt dit geen
verschil voor het resultaat. Er is namelijk nog steeds geen verschil tussen de beleving van de dienstverlening
door medewerkers Zorg en Behandeling en de dienstverlening door medewerkers Ondersteunende diensten
(man: t=-.600, df=28, n.s.; vrouw: t=1.693, df=105, n.s.).
7.5.4.

Verklaring van de beleving

Door middel van een correlatieanalyse kan onderzocht worden door welke variabelen de beleving wordt
bepaald. Voor deze analyse zijn de variabelen ‘behoeftecategorie’, ‘invloed’, ‘lengte van het verblijf’, ‘aantal
contactpersonen’ en het ‘geslacht’ meegenomen. In tabel 7.12 zijn de resultaten weergegeven.
TABEL 7.12 CORRELATIE VAN DIVERSE VARIABELEN MET DE BELEVING
Variabele
Behoeftecategorie
Invloed
Lengte van het verblijf
Aantal contactpersonen
Geslacht

Beleving
.569**
.488**
.059
.310**
-.153

** p < .01

Uit de analyse is naar voren gekomen dat er een significant positief verband aanwezig is tussen de
behoeftecategorie (satisfier, dissatisfier, delighter) en de beleving, hoe meer iets gewaardeerd wordt als
delighter, hoe positiever de beleving is. Ook de invloed heeft een positieve relatie met de beleving net als het
aantal personen waar de cliënt contact mee heeft.
Met behulp van een regressieanalyse is het multivariate verband onderzocht tussen de verschillende
variabelen en de beleving. Het regressiemodel is significant (F18.806, df=5, p<.01). Zie tabel 7.13 voor de
verschillende waarden.
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TABEL 7.13 REGRESSIETABEL VAN DIVERSE VARIABELEN MET DE BELEVING
Beleving
Coëff.
1.822 **
.809 **
.202 **
-.011
.125
-.261 *
.416

Constant
Behoeftecategorie
Invloed
Lengte van het verblijf
Aantal contactpersonen
Geslacht
R² (adj)

t
4.954
5.861
2.817
-.272
1.516
-2.099

* p < .05
** p < .01

Uit de regressietabel blijkt dat zowel de behoeftecategorie, de invloed en het geslacht een significante invloed
hebben op de beleving.

7.6.

De belangrijkheid van dienstverlening voor de cliënt volgens de medewerker

De medewerkers is gevraagd naar hun mening over welke aspecten van de dienstverlening de cliënt belangrijk
vindt. Omdat de medewerkers niet is gevraagd naar hun mening over de beleving van de cliënt, kunnen de
scores van de cliënten en de medewerkers niet direct met elkaar vergeleken worden.
Uit de factoranalyse is gebleken dat ook de medewerker, net als de cliënt, maar één factor onderscheidt
wanneer het gaat om de beleving. Hieruit blijkt dat de medewerker een goede perceptie van de cliënt heeft. In
tabel 7.14 is de gemiddelde belangrijkheid volgens de medewerker weergegeven. Deze score is opgesplitst naar
de belangrijkheid volgens de medewerker Zorg en Behandeling en de volgens de medewerker Ondersteunende
Diensten.
TABEL 7.14 BELANGRIJKHEID VAN DE VERSCHILLENDE ASPECTEN VOLGENS DE MEDEWERKER
Belangrijkheid
Belangrijkheid volgens de medewerker Zorg en Behandeling
Belangrijkheid volgens de medewerker Ondersteunende diensten

Mean
4.54
4.42

SD
.426
.679

N
68
45

De gemiddelde belangrijkheid volgens de twee verschillende disciplines zijn vergeleken met behulp van een Ttest. Er is wel een significant verschil gevonden tussen de twee groepen (t=1.947, df=110, p<.05). De
medewerker Zorg en Behandeling vindt de beleving belangrijker dan de medewerker Ondersteunende
diensten. Ook is gekeken of verschillende achtergrondkenmerken van de medewerkers van invloed zijn op de
belangrijkheid. De vrouwelijke medewerker vindt de beleving van de cliënt significant belangrijker dan de
mannelijke medewerker (t=-2.118, df=111, p<.05). Bij de andere achtergrondkenmerken is er geen significant
verschil op te merken.

7.7.

De uiteindelijke evaluatie

Wanneer de tevredenheid van de cliënt en de kwaliteit van de dienstverlening volgens de cliënt vergeleken
wordt met de mening van de medewerker hierover, is te zien dat hiertussen een verschil is (tabel 7.15). De
medewerkers denken dat de cliënt minder tevreden is over de dienstverlening dan hij in werkelijkheid is, dit
verschil is significant (t=10.041, df=255, p<.01). Ook denkt de medewerker dat de cliënt de kwaliteit van de
dienstverlening lager vindt dan in werkelijkheid het geval is (t=10.447, df=252, p<.01).
TABEL 7.15 DE TEVREDENHEID EN DE KWALITEIT VOLGENS DE CLIËNT EN DE MEDEWERKER
Tevredenheid
Respondent
Cliënt
Medewerker

Mean
4.25
3.23
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SD
.812
.794

Kwaliteit
N
145
112

Mean
4.18
3.18

SD
.756
.750

N
142
112

Om te kunnen onderzoeken of de beleving van de dienstverlening een positieve invloed heeft op de
tevredenheid, is een correlatieanalyse uitgevoerd. De correlatie van de beleving met de tevredenheid is
significant positief (0.670), dit betekent dat hoe positiever de beleving van de cliënt is, hoe meer tevreden hij is
over de dienstverlening van het verzorgingshuis. Ook de correlatie van de beleving met de ervaren kwaliteit is
significant positief (0.742), hoe positiever de beleving, hoe beter de ervaren kwaliteit van de dienstverlening is.
De samenhang tussen de variabelen tevredenheid en kwaliteit is significant positief (.823). Beide variabelen
kunnen beschouwd worden als één factor die de tevredenheid van de cliënt meet.
Wanneer er gekeken wordt naar verschillende achtergrondkenmerken van de cliënten is er geen verschil
aanwezig tussen de tevredenheid van de mannen en de vrouwen (t=-.113, df=143, n.s.). Ook is er geen
significant verschil zichtbaar als er gekeken wordt naar het opleidingsniveau van de cliënt (F=.681, df=2, n.s.) of
naar de lengte van het verblijf van de cliënt (F=2.121, df=4, n.s.). Het aantal personen waar de cliënt contact
mee heeft, geeft wel een significant verschil voor de tevredenheid van de cliënt (F=2.319, df=5, p<.01). Over
het algemeen is het zo dat met hoe meer personen de cliënt contact heeft, hoe meer tevreden hij is over de
dienstverlening in het verzorgingstehuis.
Dezelfde achtergrondkenmerken kunnen gebruikt worden wanneer er gekeken wordt naar de kwaliteit van de
dienstverlening in het verzorgingshuis. Hier is er ook geen significant verschil aanwezig tussen de mannen en
vrouwen (t=-.145, df=140, n.s.), de verschillende opleidingsniveaus (F=.542, df=2, n.s.) en de lengte van het
verblijf (F=1.275, df=4, n.s.). Net als bij tevredenheid geeft het aantal personen waar de cliënt contact mee
heeft wel een significant verschil (F=3.387, df=5, p<.01).
Verondersteld werd dat de invloed op de kwaliteit van de dienstverlening een factor is die effect kan hebben
op de tevredenheid van de cliënt. Om dit te onderzoeken is een variantie-analyse (met meerdere factoren)
uitgevoerd. De effecten op de tevredenheid van de cliënt van de factoren ‘soort respondent’ (cliënt of
medewerker) en ‘mate van invloed van de cliënt’ en ‘mate van invloed van de medewerker’ zijn in beeld
gebracht (figuur 7.3).
De mate van invloed op de kwaliteit van de dienstverlening

FIGUUR 7.2 HET EFFECT VAN DE VARIABELE ‘MATE VAN INVLOED’ OP DE TEVREDENHEID

Te zien is dat er verschillen zijn tussen de gemiddelden van de cliënten en van de medewerkers. Er is zelfs
sprake van een significant interactie-effect (F=2.901, df=4, p<.05) tussen de mening van de cliënt en de
medewerker wanneer het gaat om de invloed van de cliënt. Uit de resultaten blijkt dat de cliënt vindt dat hoe
meer invloed hij heeft, hoe meer tevreden hij is over de dienstverlening, terwijl de medewerker denkt dat hoe
meer invloed de cliënt heeft hoe minder tevreden hij is. Wanneer het de invloed van de medewerker betreft, is
er geen significant verschil gevonden (F=2.219, df=4, n.s.).
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7.7.1.

Verklaring van de evaluatie

Door middel van een correlatieanalyse kan onderzocht worden door welke variabelen de tevredenheid wordt
bepaald. Voor deze analyse zijn de variabelen ‘kwaliteit van de dienstverlening’, ‘verwachting van de cliënt’,
‘beleving van de cliënt’, ‘behoeftecategorie’, ‘invloed’, ‘lengte van het verblijf’ en ‘aantal contactpersonen’
contact meegenomen. In tabel 7.16 zijn de resultaten weergegeven.
TABEL 7.16 CORRELATIE VAN DIVERSE VARIABELEN MET DE TEVREDENHEID
Variabele
Kwaliteit van de dienstverlening
Verwachting van de cliënt
Beleving van de cliënt (medewerker Zorg en Behandeling)
Beleving van de cliënt (medewerker Ondersteunende diensten)
Behoeftecategorie
Invloed
Lengte van het verblijf
Aantal contactpersonen

Tevredenheid
.823**
.143
.657**
.638**
.490**
.369**
.042
.252**

** p < .01

Uit de analyse is naar voren gekomen dat kwaliteit van de dienstverlening, de beleving, de behoeftecategorie,
de invloed en het aantal personen waar de cliënt contact mee heeft, een significante invloed hebben op de
tevredenheid.
Met behulp van een regressieanalyse is gekeken welk aspect de meeste invloed heeft op de tevredenheid over
de dienstverlening en de kwaliteit van de dienstverlening. Wanneer deze analyse wordt uitgevoerd over de
data van de cliënten, blijkt zowel het regressiemodel van de verschillende variabelen met de tevredenheid
(F=12.384, df=8, p<.01) als het regressiemodel van de verschillende variabelen met de kwaliteit (F=20.579,
df=8, p<.01) significant te zijn. Aan de regressie is een dummy-variabele toegevoegd voor gemeten en niet
gemeten verwachtingen. Op zichzelf is deze dummy niet van belang, maar zorgt ervoor dat het effect van de
overige variabelen nog steeds wordt geschat als de verwachting ontbreekt. Zie tabel 7.17 voor de verschillende
waarden.
TABEL 7.17 REGRESSIETABEL VAN DIVERSE VARIABELEN MET DE TEVREDENHEID EN DE KWALITEIT
Tevredenheid
Coëff.
t
1.113 *
2.335
-.304
-.709
-.120
-1.169
.508 **
3.538
.147
1.054
.159
.902
.151
1.709
-.001
-.017
.040
.423
.431

Constant
Dummy niet gemeten verwachtinga
Verwachting van de cliënt (indien gemeten)b
Beleving van de cliënt (medewerker Zorg en Behandeling)
Beleving van de cliënt (medewerker Ondersteunende diensten)
Behoeftecategorie
Invloed
Lengte van het verblijf
Aantal contactpersonen
R² (adj)

Kwaliteit
Coëff.
t
1.101 **
2.870
-.313
-.891
-.126
-1.492
.338 **
2.944
.342 **
3.063
.258
1.826
.140 **
1.982
.005
.141
-.073
-.965
.568

a

D=1 als de verwachting niet is gemeten, D=0 als de verwachting wel is gemeten
(1-D) * verwachting
* p < .05
** p < .01
b

Uit de regressietabel blijkt dat wanneer er gekeken wordt naar de tevredenheid van de cliënt, alleen de
beleving van de dienstverlening door medewerkers Zorg en Behandeling een significante invloed heeft.
Opvallend is dat de beleving van de dienstverlening door medewerkers Ondersteunende diensten geen invloed
heeft. Er blijkt hier dus een verschil tussen te zitten. Wanneer het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening
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volgens de cliënt, hebben de variabelen ‘beleving van de cliënt’ (voor beide disciplines) en ‘invloed’ een
significante invloed. De verwachting (indien gemeten) heeft op beide geen significante invloed.

7.8.

Opmerkingen

Aan het einde van de vragenlijst is er aan de respondenten de mogelijkheid gegeven om opmerkingen ten
aanzien van de dienstverlening in het algemeen of ten aanzien van de vragenlijst te geven. De opmerkingen die
over de dienstverlening in het verzorgingshuis gaan zullen in deze paragraaf vermeld worden. De opmerkingen
die betrekking hebben op het onderzoek en de vragenlijst zullen meegenomen worden in de discussie.
7.8.1.

De cliënt

In totaal hebben 45 cliënten die deel hebben genomen aan het onderzoek gebruikt gemaakt van de
mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen. Deze cliënten zijn verdeeld over de verschillende locaties. Een
aantal opmerkingen ging over de medewerkers en de personeelsbezetting in het verzorgingshuis, door 8
cliënten werd aangegeven dat er vaak te weinig personeel aanwezig waardoor de dienstverlening te gehaast is.
Veelal werd aangegeven dat er te weinig tijd is voor het douchen en het schoonmaken. Daarnaast hebben 6
cliënten aangegeven over het algemeen tevreden te zijn over de dienstverlening. Ook is door 5 cliënten
aangegeven dat de maaltijden achteruit zijn gegaan in variatie en smaak. Een aantal cliënten vermeldt dat zij
graag meer contact zouden hebben met de (eigen) huisarts over bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen. Ten
slotte hebben een paar cliënten de opmerking geplaatst dat zij nog maar te kort in het verzorgingshuis
aanwezig waren om de dienstverlening echt goed te kunnen beoordelen.
7.8.2.

De medewerker

Van de groep medewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben 22 personen een opmerking geplaatst.
Het grootste gedeelte van hen, namelijk 14 medewerkers, geeft aan dat er vaak tijdgebrek is voor de cliënten
doordat er te weinig personeel aanwezig is. Daarnaast geven ze aan dat er de laatste tijd veel papierwerk bij
gekomen is, waardoor de tijd verdeeld moet worden. Ook wordt aangegeven dat communicatie en empathie in
de dienstverlening (zowel met de cliënt maar ook tussen de verschillende disciplines onderling) erg belangrijk
wordt gevonden, maar dat er vaak te weinig tijd is voor een goed gesprek met de cliënt. Een andere opmerking
is nog dat er wellicht een functie ‘welzijnswerker’ moet komen, cliënten die meegedaan hebben aan een leuke
activiteit of een dagje weg zijn geweest zijn vaak meer tevreden over de dienstverlening.
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8.

Conclusies

In dit hoofdstuk zullen de conclusies van het onderzoek aan bod komen. Er is gezocht naar meer inzicht in het
proces van dienstverlening in zorginstellingen en naar de beleving van deze dienstverlening bij de
zorgconsument. Hiervoor is de invloed van verschillende factoren die tijdens het interactiemoment een rol
spelen onderzocht.

8.1.

De verwachting van de dienstverlening

De verwachtingen van de zorgconsument kunnen een rol spelen bij de evaluatie van de dienstverlening. De
verwachtingen worden in het algemeen gevormd door mond-tot-mondreclame, persoonlijke behoeften en
ervaringen uit het verleden. De hypothese met betrekking tot de verwachtingen was dat mond-totmondreclame, persoonlijke behoeften en eerdere ervaringen een significante invloed op de verwachte dienst
zouden hebben. Uit de resultaten is echter naar voren gekomen dat de verwachtingen van de zorgconsument
hierdoor niet significant beïnvloed worden.

8.2.

De beleving van de dienstverlening

Wanneer er naar de kwaliteit van de dienstverlening gekeken wordt, kan er kan onderscheid gemaakt worden
tussen de ‘technische’ aspecten en de ‘functionele’ aspecten van de dienstverlening. Uit eerder onderzoek is
gebleken dat de functionele aspecten doorslaggevend zijn in de beleving van de dienst. Aspecten die volgens
de theorie de functionele kwaliteit bepalen zijn betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en empathie. Deze
aspecten zijn in het onderzoek meegenomen als aspecten die de beleving bij de zorgconsument bepalen.
Echter bleek uit dit onderzoek dat de zorgconsument geen onderscheid ziet tussen deze aspecten. Wellicht is
voor de ouderenzorg (verzorgingshuizen) de opsplitsing in aspecten niet relevant, dit in tegenstelling tot de
ziekenhuiszorg. Verder werd verondersteld dat hoe meer de functionele aspecten aanwezig zijn tijdens het
interactiemoment van de dienstverlening (en in de medewerker die de dienst verleent), hoe positiever de
beleving zal zijn bij de zorgconsument. Deze hypothese komt overeen met de resultaten van het onderzoek en
aangetoond is dat de kwaliteit van de functionele aspecten een positieve invloed heeft op de beleving bij de
zorgconsument.
Uit de theorie is naar voren gekomen dat satisfiers, disssatisfiers en delighters drie kenmerken van diensten
zijn, die van invloed kunnen zijn op het verband tussen de dienstverlening en de beleving van een dienst.
Satisfiers kunnen voor zowel een negatieve (bij een lage prestatie) als positieve (bij een hoge prestatie)
beleving van de dienst zorgen. Dissatisfiers zorgen voor een negatieve beleving. Ze veroorzaken
ontevredenheid wanneer ze niet aanwezig zijn in de dienst. Delighters zorgen voor een positieve beleving, deze
worden vaak niet verwacht door de zorgconsument en zorgen voor opwinding. De functionele aspecten
betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en empathie kunnen beschouwd worden als satisfier, disssatisfier
of delighter. Uit de resultaten van het onderzoek is op te merken dat de zorgconsument geen verschil zit tussen
de aspecten en dat alle aspecten voornamelijk als satisfier gezien worden. Het verband tussen de
behoeftecategorieën en de beleving van de zorgconsument is onderzocht en hieruit blijkt dat er een positief
verband is tussen deze twee variabelen. Het verband tussen de dienstverlening en de beleving van de dienst
wordt dus inderdaad beïnvloed door het feit of iets gewaardeerd wordt als satisfier, dissatisfier of delighter.
Verder werd verondersteld dat de mate waarin de zorgconsument de kwaliteit van de dienst bepaalt, invloed
heeft op de beleving van de dienst. Dit is in het onderzoek aangetoond. Gebleken is dat hoe meer invloed de
zorgconsument (volgens hem zelf) heeft op de dienstverlening, hoe positiever de beleving van de cliënt is. Ook
de mate waarin de medewerker de kwaliteit bepaalt, heeft een significant positieve invloed op de beleving.
Hieruit blijkt dat de beleving van de zorgconsument positiever is wanneer zowel hijzelf meer invloed heeft,
maar ook wanneer de medewerker meer invloed uitoefent. De zorgconsument heeft dan het idee dat er van
beide kanten in de dienstverlening geïnvesteerd wordt. Daarnaast is er gekeken naar de invloed van
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verschillende achtergrondkenmerken op de totale beleving. Daaruit blijkt dat het aantal personen waar de
zorgconsument contact mee heeft van invloed is op de beleving. Met hoe meer personen de zorgconsument
contact heeft, hoe positiever zijn beleving van de dienstverlening in het verzorgingstehuis is.
De activiteiten en processen die zich binnen een zorginstelling afspelen, kunnen opgesplitst worden in een
primair proces en een secundair proces. Het primaire proces richt zich voornamelijk op de zorg en behandeling.
Het secundaire proces bevat alle ondersteunende activiteiten die uitgevoerd worden. Hierbij kan er gedacht
worden aan de receptie, horeca, schoonmaak en techniek. Voor het onderzoek is deze opsplitsing gemaakt om
te onderzoeken of er verschil bestaat in de beleving van de dienstverlening door deze twee disciplines. In de
vragenlijst zijn daarom vragen gesteld over de medewerkers Zorg en Behandeling en over de medewerkers
Ondersteunende diensten. Gebleken is dat de zorgconsument wel onderscheid maakt tussen de twee
disciplines maar dat de beleving van de dienstverlening niet verschilt tussen de twee disciplines.

8.3.

De evaluatie van de dienstverlening

Theoretisch onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer bij de zorgconsument de verwachting van de dienst
overtroffen wordt door de beleving van de dienst, de zorgconsument tevreden zal zijn over de dienst. Echter
uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat verwachtingen geen rol spelen bij het vormen van een oordeel
over de dienstverlening in het verzorgingshuis.
De relatie van de invloed op de kwaliteit van de dienstverlening met de uiteindelijke tevredenheid is ook
onderzocht. Net als bij de beleving van de dienst is hier een positieve relatie terug te vinden. Echter denkt de
medewerker het tegenovergestelde. De medewerker denkt namelijk dat hoe minder invloed de zorgconsument
heeft, hoe meer tevreden hij zal zijn.
In het onderzoek is er gekeken naar de invloed van de beleving van de cliënt op de tevredenheid. Hierbij is de
opsplitsing in de twee disciplines ook meegenomen. Gebleken is dat de beleving van de dienstverlening door
de medewerker Zorg en Behandeling wel invloed heeft op de tevredenheid, maar de beleving van de
dienstverlening door medewerkers Ondersteunende diensten heeft geen invloed.
In het onderzoek is een aangepaste vragenlijst voorgelegd aan de medewerker om te onderzoeken of de
medewerker de zorgconsument goed begrijpt. Over het algemeen denken de medewerkers dat de
zorgconsument minder tevreden is over de dienstverlening dan dat hij in werkelijkheid is. Dit kan positief zijn
voor de organisatie, hierdoor zal de medewerker meer de neiging hebben om de zorgconsument tevreden te
krijgen. Aan de andere kant kan deze lagere score veroorzaakt worden doordat de medewerker denkt dat de
zorgconsument nooit helemaal tevreden kan zijn in een verzorgingshuis (dit is ook naar voren gekomen in een
aantal opmerkingen op de vragenlijst). Ook denkt de medewerker dat de zorgconsument de kwaliteit van de
dienstverlening lager vindt dan in werkelijkheid het geval is.

8.4.

Het model

Concluderend kan gezegd worden dat de beleving van een zorgconsument bepaald wordt door de functionele
aspecten in hun totaliteit, de behoeftecategorieën, de invloed die de zorgconsument en de medewerker
hebben op de kwaliteit van de dienstverlening en het geslacht. De uiteindelijke evaluatie wordt bepaald door
de beleving van de zorgconsument. In figuur 8.1 zijn deze relaties weergegeven.
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FIGUUR 8.1 HET MODEL WAARIN DE EVALUATIE VAN DE DIENST WORDT VERKLAARD

8.5.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het onderzoek heeft niet geleidt tot onverwachte en vreemde resultaten. Tevens zijn bepaalde resultaten bij
meerdere analyses naar voren gekomen. Zo is een aantal keer gebleken dat de respondent (zowel de cliënt als
de medewerker) geen onderscheid ziet tussen de verschillende aspecten. Hierdoor wordt veronderstelt dat er
voldoende validiteit is. Verder is het mogelijk gebleken om de groep medewerkers te onderzoeken op
representativiteit. Het resultaat gaf aan dat de respondenten van het onderzoek zeer representatief zijn.
Hierdoor kunnen de resultaten van de medewerkers gegeneraliseerd worden naar de totale populatie
medewerkers in de organisatie. Voor de groep cliënten was het niet mogelijk om dit te onderzoeken.
Om de betrouwbaarheid van de items die in de vragenlijst gebruikt zijn te meten is Cronbach’s alpha berekend.
Hieruit kwam een zeer hoge waarde waardoor aangenomen mag worden dat deze items zeer betrouwbaar zijn.
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9.

Discussie

9.1.

Beperkingen

9.1.1.

Theorie

Uit de theorie is naar voren gekomen dat naast de functionele kwaliteit de technische kwaliteit van de
dienstverlening ook een variabele kan zijn die de uiteindelijke beleving bij de zorgconsument beïnvloedt.
Eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat de functionele kwaliteit de meeste invloed zou hebben op de
beleving waardoor ervoor gekozen is om de technische kwaliteit niet mee te nemen in het onderzoek. Echter
kan het zijn dat hierdoor de resultaten zijn beïnvloed.
Tevens is uit de theorie naar voren gekomen dat er een verband is tussen de evaluatie van de dienst en de
mate van klantgerichtheid van de organisatie. Een zorginstelling zal namelijk haar mate van klantgerichtheid
proberen aan te passen aan de evaluatie van de zorgconsument over de dienstverlening. Echter is dit verband
niet meegenomen in het onderzoek. Om dit wel te kunnen onderzoeken zou op meerdere tijdstippen data
verworven moeten worden en door de beperkte tijd was dit niet mogelijk.
9.1.2.

Onderzoeksopzet

Bij de uitvoering van het onderzoek is een aantal kanttekeningen te plaatsen. Opvallend is dat een groot aantal
respondenten de vragenlijst niet volledig heeft ingevuld. Gebleken is dat de Likert schaal met cijfers niet
voldoende duidelijk was voor een aantal respondenten. Dit is in veel gevallen ook de reden geweest waardoor
een aantal vragen is overgeslagen. Cliënten hebben aangegeven dat zij de cijfers te abstract vonden.
In de vragenlijst is gevraagd naar de basis van de verwachtingen. Daarbij is ook aangegeven dat wanneer men
geen verwachtingen had, ze de vragen daarover ook niet in hoefden te vullen. Echter is er een groep cliënten
die dit wel heeft gedaan. Zo kan er een verwachtingsscore berekend worden voor zowel de groep cliënten die
aangegeven heeft verwachtingen te hebben als voor de groep die aangegeven heeft geen verwachtingen te
hebben. Verondersteld wordt dat dit komt omdat de cliënt eerst gevraagd werd naar de basis van de
verwachtingen. Daarbij zullen er cliënten die geen specifieke basis voor hun verwachtingen hebben, maar die
wel een oordeel kunnen geven over hun verwachtingen en daardoor de vragen wel heeft ingevuld. Verder is
gebleken dat er een groot aantal cliënten is, dat heeft aangegeven geen verwachtingen te hebben gehad
voordat ze in het verzorgingshuis terecht kwamen. Dit relatief hoge percentage kan veroorzaakt worden
doordat een groot aantal cliënten al tamelijk lang in het verzorgingshuis verblijft en hierdoor niet meer weet
wat de verwachtingen waren. De resultaten geven aan dat de verwachtingen van de cliënt niets zeggen over de
uiteindelijke tevredenheid. Dit kan veroorzaakt worden door het feit dat een groot aantal cliënten al te lang in
het verzorgingshuis verblijft om zich de verwachtingen nog objectief te kunnen herinneren. Ook het grote
aantal cliënten dat heeft aangegeven geen verwachtingen te hebben gehad kan gezien worden als een
aanwijzing hiervoor.
De vragenlijst voor de cliënt maakte, voor zowel de vragen over de verwachting als de beleving, onderscheid in
twee groepen medewerkers (Zorg en Behandeling en Ondersteunende diensten). Bij de uitleg van deze twee
groepen zijn veel verschillende voorbeelden van functies genoemd, waardoor het voor een aantal cliënten erg
moeilijk was om juist te antwoorden. Het kan namelijk zijn dat binnen de discipline de beleving per functie nog
van elkaar verschilt. Bijvoorbeeld kan de beleving van de dienstverlening door medewerkers Huishouding
verschillen van de beleving van de dienstverlening door receptionisten. Om nog verder te gaan kan de
dienstverlening zelfs op het niveau van de medewerker verschillen. Dit kan de resultaten van het onderzoek
hebben beïnvloed.

63

In de vragenlijst voor de medewerker is gevraagd naar wat zij denken dat de cliënt belangrijk vindt en niet naar
wat volgens hen de beleving van de cliënt is. Hierdoor kunnen de scores van de cliënten op de beleving en de
scores van de medewerkers niet met elkaar vergeleken worden. Wel kan de tevredenheid van de cliënt en de
tevredenheid volgens de medewerker met elkaar vergeleken worden, net als de kwaliteit van de
dienstverlening volgens de cliënt en volgens de medewerker.
Gebleken is dat veel respondenten (zowel cliënten als medewerkers) het lastig vonden om de vragen over de
behoeftecategorieën (satisfier, dissatisfier en delighter) in te vullen. In de vraagstelling werd ook de term
gelukkig gebruikt waarop een aantal respondenten heeft aangegeven dat deze term in de situatie van de
cliënten in het verzorgingshuis niet passend is. Dit kan ook een oorzaak zijn geweest waarom alle aspecten
gezien worden als satisfier.
Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat het gaat om een cross-sectioneel onderzoek. De
gegevens zijn gemeten op één moment in de tijd, waardoor de resultaten sterk afhankelijk zijn van de
omstandigheden op het meetmoment aldaar. Het oordeel van de cliënten en de medewerkers over de
dienstverlening kan van dag tot dag variëren. Wanneer men vaker of langer in de tijd zou meten, wordt het
mogelijk om meer uitspraken te doen over het effect van de verschillende aspecten op de beleving en de
tevredenheid van de cliënten.
9.1.3.

De respondenten

Het is niet mogelijk gebleken om de representativiteit van de groep cliënten die de vragenlijst heeft ingevuld te
onderzoeken, dit in verband met de onderbezetting in de vakantieperiode. Voor de organisatie kan het nog wel
interessant zijn om dit alsnog te onderzoeken. Dit in verband met de generaliseerbaarheid van de resultaten en
de invloed op het te voeren beleid. Voor de groep medewerkers is het wel gelukt om de verdeling man/vrouw,
de gemiddelde leeftijd en de verdeling in functies met elkaar te vergelijken. Gebleken is dat de groep
medewerkers die heeft deelgenomen aan het onderzoek representatief is voor de totale groep medewerkers in
de organisatie.
De totale omvang van de groep respondenten is een beperking van het onderzoek. Voor beide groepen
respondenten, zowel de cliënten en de medewerkers, is het aantal respondenten minder dan 30%. Hierdoor
kunnen de resultaten van het onderzoek vertekend zijn. Het lage responspercentage van de cliënten kan
veroorzaakt zijn doordat de cliënt geen behoefte had aan het onderzoek. Bij het uitdelen van de vragenlijst
werd door een aantal locatiemanagers al aangegeven dat de cliënten beter zouden reageren op persoonlijke
interviews dan op een anonieme vragenlijst. Het lage responspercentage van de medewerker kan te maken
hebben met het tijdgebrek waar veel medewerkers last van hebben. Ook is er geen informatie bekend over
welke respondenten de vragenlijst ingevuld hebben. Het is namelijk mogelijk dat de ‘meest gezonde’ cliënten
de vragenlijst wel ingevuld hebben en dat de cliënten die geestelijk minder gezond zijn, de vragenlijst niet
hebben ingevuld. Dit kan invloed hebben op de resultaten en daardoor op het te voeren beleid van de
organisatie. Wanneer alleen de ‘meest gezonde’ cliënten de vragenlijst hebben ingevuld kan dit het effect van
de variabele ‘invloed’ op de beleving verklaren. Minder gezonde cliënten kunnen immers ook minder invloed
uitoefenen op de dienstverlening. Wanneer er echter gekeken wordt naar de achtergrondvariabelen van de
groep cliënten, zijn de respondenten goed verdeeld naar lengte van het verblijf. Ook cliënten die al geruime tijd
in het verzorgingshuis verblijven, hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hierdoor wordt aangenomen dat
niet alleen de ‘gezondste’ cliënten op de vragenlijst hebben gereageerd.
Een aantal cliënten heeft bij het invullen van de vragenlijst aangegeven dat zij nog te kort in het verzorgingshuis
verbleef om de dienstverlening goed te kunnen beoordelen. Daarnaast is een aantal cliënten geholpen bij het
invullen van de vragenlijst. Door bepaalde lichamelijke beperkingen waren zij zelf niet meer in staat om de
vragenlijst in te vullen. Dit kan er voor gezorgd hebben dat de mening van een ander persoon dan de cliënt
(familielid of medewerker) verwerkt is in de antwoorden.
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9.2.

Aanbevelingen

9.2.1.

Vervolgonderzoek

Voor eventueel vervolgonderzoek over de beleving van de dienstverlening in de zorg zou het goed zijn wanneer
het onderzoek uitgezet zou worden bij meerdere organisaties in het land. Dit zou een beter beeld geven van de
resultaten. Tevens is het onderzoek nu alleen gericht op de care-sector, maar een vergelijkend onderzoek
tussen twee groepen medewerkers kan ook op de cure-sector gericht worden. Wel is het zo dat in die sector de
patiënten niet langdurig in de instelling verblijven waardoor het voor de patiënt lastiger is om een goed beeld
van de dienstverlening te krijgen. Tevens zullen veel patiënten alleen maar op de kamer verblijven en hierdoor
alleen met zorgmedewerkers in contact komen.
Ondanks dat in eerdere onderzoeken is gebleken dat de indeling in de vier verschillende aspecten,
(responsiviteit, zekerheid, betrouwbaarheid en empathie uit het ServQual-model), zeer bruikbaar is voor
vragenlijsten over de dienstverlening in de zorg, is in dit onderzoek gebleken dat de cliënt geen verschil ziet
tussen de aspecten. In toekomstig onderzoek zal daarom moeten worden gekeken of binnen de ouderenzorg
of, nog specifieker, binnen verzorgingshuizen wellicht een ander meetinstrument en andere items meer
geschikt zijn.
Om de verwachtingen van de cliënt goed te kunnen meten, zou in eventueel vervolgonderzoek de
verwachtingen op een eerder tijdstip gemeten moeten worden dan de beleving. Er zal eerst een vragenlijst
over verwachtingen uitgezet moeten worden bij de ‘toekomstige’ cliënt die nog op de wachtlijst staat.
Wanneer deze persoon uiteindelijk in het verzorgingshuis terecht komt, kan hem gevraagd worden naar de
beleving van de dienstverlening. Dan kan pas echt een goede uitspraak gedaan worden over de invloed van het
verschil tussen de verwachting en de beleving op de tevredenheid.
Wat betreft de uitvoering van het onderzoek zou het wellicht goed zijn wanneer er, naast het gebruik van een
vragenlijst, ook gesproken wordt met een aantal respondenten. Dit zou bijvoorbeeld voorafgaand aan het
uitzetten van de vragenlijst kunnen gebeuren. Door middel van face-to-face interviews kan het zijn dat er meer
informatie boven tafel komt. De respondent krijgt dan een gezicht te zien waardoor hij eerder geneigd kan zijn
om meer informatie prijs te geven. De onderzoeker kan op deze manier ook doorvragen over bepaalde
onderwerpen.
9.2.2.

De organisatie

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat de verwachtingen van de cliënt voornamelijk zijn gebaseerd op
ervaringen van anderen. Verder is het opmerkelijk dat de verwachtingen geen rol spelen bij het vormen van
een oordeel over de dienstverlening. Het is namelijk vooral de beleving die tijdens de dienstverlening bij de
cliënt optreedt die ervoor zorgt of een cliënt tevreden is of niet. Daardoor is het voor de organisatie niet erg
belangrijk om zich te focussen op de verwachtingen die de mensen die nog niet in het verzorgingshuis wonen
hebben, beter kan men zich richten op de beleving van de cliënten die op dat moment in het verzorgingshuis
wonen. Wel kan het zijn dat de verwachtingen een belangrijke rol spelen wanneer mensen die nog niet in een
verzorgingshuis wonen een keuze moeten gaan maken voor een verzorgingshuis, dit is echter niet
meegenomen.
In het onderzoek is onderzocht of de cliënt onderscheid maakt in de responsiviteit, de zekerheid, de
betrouwbaarheid en de empathie van een medewerker. Uit de resultaten blijkt echter dat de cliënt deze
aspecten als gelijke ziet, wel ziet de cliënt de invloed die hij heeft op de dienstverlening als extra aspect. De
organisatie zal zich moeten richten op de totale functionele kwaliteit van de dienstverlening en op de invloed
die de cliënt heeft op de dienstverlening. Daarnaast is onderzocht of er een verschil is tussen de beleving bij de
cliënt wanneer een primaire zorgmedewerker een dienst verleent of wanneer een facilitair medewerker een
dienst verleent. Hier is echter geen significant verschil in gevonden. Het is niet gebleken dat de cliënt een
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voorkeur heeft voor een bepaalde groep medewerkers. Wanneer er gekeken wordt naar de verklaring van de
tevredenheid, blijkt dat alleen de beleving van de dienstverlening door medewerkers Zorg en Behandeling van
invloed is. Het idee van de organisatie om meer te gaan focussen op het ‘woon’-aspect van een verzorgingshuis
en het ‘zorg’-aspect meer naar de achtergrond te verplaatsen, wordt hierdoor lastig. Omdat de tevredenheid
van de cliënt erg bepaald wordt door de beleving van de dienstverlening door medewerkers Zorg en
Behandeling is het niet mogelijk om bepaalde zorgverlening over te dragen aan facilitair medewerkers, dit zal
de tevredenheid van de cliënt beïnvloeden. Verder is uit het onderzoek niet gebleken dat de cliënt de facilitaire
diensten als dissatisfier ziet, zoals vaak verondersteld wordt. Het is niet zo dat de cliënt sneller ontevreden is
over facilitaire dienstverlening dan over zorgverlening.
Opmerkelijk is dat hoe meer invloed de cliënt heeft op de dienstverlening (of in ieder geval wanneer de cliënt
dat denkt), hoe meer tevreden hij is over de dienstverlening. De medewerker denkt echter dat hoe minder
invloed de cliënt heeft, hoe meer tevreden hij is. Dit is een tegenstelling waarop de medewerker gewezen moet
worden om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Een aanbeveling is dan ook om de cliënt waar mogelijk
meer invloed te geven en bijvoorbeeld, wanneer diegene dat op prijs stelt, mee te laten helpen aan de
dienstverlening.
Ook denken de medewerkers dat de zorgconsument minder tevreden is over de dienstverlening dan hij in
werkelijkheid is. Dit kan positief zijn, de medewerker is wellicht meer geneigd om de cliënt tevreden te krijgen.
Aan de andere kant kan het zijn dat de medewerker denkt dat de zorgconsument nooit helemaal tevreden kan
zijn in een verzorgingshuis.
Uit de opmerkingen die door verschillende respondenten gegeven zijn, is op te maken dat het tijdsgebrek van
de medewerker een heikel punt is in de organisatie (en waarschijnlijk in de hele zorgsector). Medewerkers
geven aan dat zij het jammer vinden dat zij minder tijd hebben voor een praatje met de cliënt en de cliënt geeft
aan dat zij zich er soms aan storen dat de dienstverlening ‘gehaast’ is, daarbij is er volgens sommigen te weinig
tijd voor de schoonmaak of het douchen.
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Bijlage 1

Vragenlijst zorgconsument

VRAGENLIJST
Evaluatie van de dienstverlening in de zorg
In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw verwachtingen en ervaringen van de
dienstverlening binnen de locatie waar u woont. Het onderzoek gaat over het moment van
contact tussen de bewoners en de medewerkers en de beleving hiervan. Door het invullen van
deze vragenlijst kunt u Beweging 3.0 helpen om dit te verbeteren. Dit onderzoek staat los van
het klanttevredenheidsonderzoek dat om de twee jaar wordt gehouden, en eventuele andere
onderzoeken.
De ingevulde vragenlijst zal worden verwerkt door een student van de Wageningen
Universiteit. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, de vragenlijst is volkomen
anoniem. Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig. De resultaten worden in augustus
teruggekoppeld naar de locatiemanager.
Het eerste deel bestaat uit algemene vragen. Deze vragen kunt u beantwoorden door het
hokje aan te kruisen of in te kleuren dat bij het door u gekozen antwoord hoort. Het tweede
deel bestaat uit stellingen over uw verwachtingen en ervaringen. Deze stellingen kunt u
beantwoorden door het nummer van uw antwoord te omcirkelen. Hoe hoger het cijfer, hoe
positiever uw antwoord is. U kunt bij iedere stelling slechts één antwoord geven. Bij de
beantwoording van de vragen bestaan er geen goede of foute antwoorden, het gaat om uw
eigen verwachtingen en ervaringen. Het derde deel bestaat uit enkele achtergrondvragen.
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag nemen. U kunt
de ingevulde vragenlijst afgeven bij de receptie van de locatie waar u woont. Om een goed
beeld van de verwachtingen en ervaringen te krijgen is het erg belangrijk dat zo veel mogelijk
bewoners deze vragenlijst invullen. Daarom het verzoek aan u de vragenlijst zo snel mogelijk
in te vullen en af te geven!
Bij voorbaat voor uw medewerking!
Renate Jansen

Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst uiterlijk datum
ingevuld in te leveren bij de receptie van uw locatie.
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A. ALGEMEEN

1. In welke locatie van Beweging 3.0 verblijft u?
Nijenstede
De Liendert
Burg. van Randwijckhuis
De Lichtenberg
Huize Sint Jozef (Nijkerk)

Mariënburg
Sint Joseph (Achterveld)
St. Jozef (Hooglanderveen)
‘t Hamersveld

2. Waarom verblijft u hier?
omdat ik niet meer zelfstandig kan wonen
vanwege lichamelijke beperkingen of handicap(s)
vanwege chronische ziekte(n)
vanwege zintuiglijke handicap(s) (bijv. slechthorendheid, slechtziendheid)
vanwege verstandelijke beperkingen of handicap(s)
vanwege psychosociale problemen (bijv. vereenzaming, depressie, angst)
vanwege een terminale fase van een ziekte of aandoening
wegens opname van partner in het verpleeg- of verzorgingshuis
anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………………………………
3. Hoe lang verblijft u hier al?
korter dan 1 jaar
1 tot 2 jaar
3 tot 5 jaar

6 tot 9 jaar
langer dan 9 jaar

4. Met hoeveel mensen gaat u regelmatig om?
er zijn geen andere mensen met wie ik regelmatig omga
er zijn weinig andere mensen met wie ik regelmatig omga
er zijn tamelijk veel andere mensen met wie ik regelmatig omga
er zijn veel andere mensen met wie ik regelmatig omga
5. Met wie heeft u contact?
partner
familie
vrienden
andere bewoners

de kerk
medewerkers van deze instelling
een vereniging waar ik lid van ben

6. Voordat u in deze locatie terecht kwam had u wellicht bepaalde verwachtingen over de
dienstverlening. Waarop heeft u deze verwachtingen voornamelijk gebaseerd?
ervaringen van anderen (mond-tot-mondreclame)
eigen ervaringen (als bezoeker)
persoonlijke behoeften
ik had totaal geen verwachtingen over de dienstverlening (GA DAN VERDER NAAR ONDERDEEL C)
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B. VERWACHTINGEN
Medewerkers Zorg en Behandeling
In dit gedeelte van de vragenlijst gaat het om de verwachtingen die u, voordat u in deze locatie
terecht kwam, had over de dienstverlening door de verzorgenden, verpleegkundigen,
activiteitenbegeleiders, etc.
Wilt u bij onderstaande stellingen telkens aangeven in hoeverre u zich daarin kunt vinden?
Helemaal
mee
oneens

Mijn verwachting was dat deze personen mij overal bij zouden willen
helpen
Mijn verwachting was dat deze personen vriendelijk zouden zijn
Mijn verwachting was dat deze personen moeite zouden doen om mijn
problemen op te lossen
Mijn verwachting was dat deze personen voldoende tijd aan me zouden
besteden

Helemaal
mee
eens

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Medewerkers Ondersteunende diensten
In dit gedeelte van de vragenlijst gaat het om uw verwachtingen die u, voordat u in deze locatie
terecht kwam, had over de dienstverlening door de medewerkers van de receptie, horeca,
schoonmaak, techniek, etc.
Wilt u bij onderstaande stellingen telkens aangeven in hoeverre u zich daarin kunt vinden?
Helemaal
mee
oneens

Mijn verwachting was dat deze personen mij overal bij zouden willen
helpen
Mijn verwachting was dat deze personen vriendelijk zouden zijn
Mijn verwachting was dat deze personen moeite zouden doen om mijn
problemen op te lossen
Mijn verwachting was dat deze personen voldoende tijd aan me zouden
besteden
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Helemaal
mee
eens

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

C. ERVARINGEN
Medewerkers Zorg en Behandeling
In dit gedeelte van de vragenlijst gaat het om uw ervaringen in de afgelopen 12 maanden met de
verzorgenden, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, etc.
Wilt u bij onderstaande stellingen telkens aangeven in hoeverre u zich daarin kunt vinden?
Helemaal
mee oneens

Deze personen zijn altijd bereid mij te helpen
Deze personen luisteren actief en met aandacht naar me
Deze personen geven tijdig antwoord op mijn vragen
Kruis aan:
Het ontbreken van deze zaken maakt mij ontevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij tevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij erg gelukkig

1
1
1

2
2
2

Helemaal
mee eens

3
3
3

Helemaal
mee oneens

Deze personen zijn vriendelijk
Deze personen stellen me op mijn gemak
Deze personen zijn betrokken bij mijn situatie
Kruis aan:
Het ontbreken van deze zaken maakt mij ontevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij tevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij erg gelukkig

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

3
3
3
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1
1
1

2
2
2

4
4
4

5
5
5

Helemaal
mee eens

3
3
3

Helemaal
mee oneens

Deze personen besteden voldoende persoonlijke aandacht aan me
Deze personen zorgen voor ondersteuning
Deze personen begrijpen mijn behoeften
Kruis aan:
Het ontbreken van deze zaken maakt mij ontevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij tevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij erg gelukkig

5
5
5

Helemaal
mee eens

Helemaal
mee oneens

Deze personen doen moeite om mijn problemen op te lossen
Deze personen doen wat ze zeggen of beloven
Deze personen hebben kennis in huis om mij goed te kunnen helpen
Kruis aan:
Het ontbreken van deze zaken maakt mij ontevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij tevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij erg gelukkig

4
4
4

4
4
4

5
5
5

Helemaal
mee eens

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Medewerkers Ondersteunende diensten
In dit gedeelte van de vragenlijst gaat het om uw ervaringen in de afgelopen 12 maanden met de
medewerkers van de receptie, horeca, schoonmaak, techniek, etc.
Wilt u bij onderstaande stellingen telkens aangeven in hoeverre u zich daarin kunt vinden?
Helemaal
mee oneens

Deze personen zijn altijd bereid mij te helpen
Deze personen luisteren actief en met aandacht naar me
Deze personen geven tijdig antwoord op mijn vragen
Kruis aan:
Het ontbreken van deze zaken maakt mij ontevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij tevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij erg gelukkig

1
1
1

2
2
2

Helemaal
mee eens

3
3
3

Helemaal
mee oneens

Deze personen zijn vriendelijk
Deze personen stellen me op mijn gemak
Deze personen zijn betrokken bij mijn situatie
Kruis aan:
Het ontbreken van deze zaken maakt mij ontevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij tevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij erg gelukkig

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

3
3
3
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1
1
1

2
2
2

4
4
4

5
5
5

Helemaal
mee eens

3
3
3

Helemaal
mee oneens

Deze personen besteden voldoende persoonlijke aandacht aan me
Deze personen zorgen voor ondersteuning
Deze personen begrijpen mijn behoeften
Kruis aan:
Het ontbreken van deze zaken maakt mij ontevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij tevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij erg gelukkig

5
5
5

Helemaal
mee eens

Helemaal
mee oneens

Deze personen doen moeite om mijn problemen op te lossen
Deze personen doen wat ze zeggen of beloven
Deze personen hebben kennis in huis om mij goed te kunnen helpen
Kruis aan:
Het ontbreken van deze zaken maakt mij ontevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij tevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt mij erg gelukkig

4
4
4

4
4
4

5
5
5

Helemaal
mee eens

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Alles bij elkaar genomen:
Hoe tevreden bent u over de dienstverlening in deze locatie?

Heel
erg
ontevreden

1

2

Heel
erg
tevreden

3

Heel
erg
slecht

Hoe goed vindt u de dienstverlening in deze locatie?

1

2

3

4

5

Volledig

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

D. ACHTERGROND
7. Wat is uw geslacht?
man
vrouw

8. Wat is uw leeftijd?
………………………

9. Wat is uw moedertaal?
Nederlands
anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………………………………

10. Wat is uw opleidingsniveau?
laag
middelbaar
hoog
Heeft u nog suggesties ter verbetering van de dienstverlening? Ook kunt u hieronder opmerkingen
maken naar aanleiding van deze vragenlijst in het algemeen.

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!
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5

Heel
erg
goed

Totaal niet

In welke mate denkt u dat uzelf de kwaliteit van de dienstverlening kunt
beïnvloeden?
In welke mate denkt u dat de medewerker de kwaliteit van de dienstverlening
kan beïnvloeden?

4

Bijlage 2

Vragenlijst medewerker

VRAGENLIJST
Evaluatie van de dienstverlening in de zorg
In deze vragenlijst wordt gevraagd naar de belangrijkheid van verschillende aspecten van de
dienstverlening in de locatie waarin u werkzaam bent. Het onderzoek gaat over het moment
van contact tussen de bewoners en de medewerkers. Door het invullen van deze vragenlijst
kunt u Beweging 3.0 helpen om dit te verbeteren. Dit onderzoek staat los van het
klanttevredenheidsonderzoek dat om de twee jaar wordt gehouden, en eventuele andere
onderzoeken.
De ingevulde vragenlijst zal worden verwerkt door een student van de Wageningen
Universiteit. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, de resultaten van de vragenlijst
zijn volkomen anoniem. De resultaten worden in augustus teruggekoppeld naar de
locatiemanager.
Het eerste deel bestaat uit algemene vragen. Deze vragen kunt u beantwoorden door het
hokje aan te kruisen of in te kleuren dat bij het door u gekozen antwoord hoort. Het tweede
deel bestaat uit stellingen over de dienstverlening. Deze stellingen kunt u beantwoorden door
het nummer van uw antwoord te omcirkelen. Hoe hoger het cijfer, hoe belangrijker u het
vindt. U kunt bij iedere stelling slechts één antwoord geven. Bij de beantwoording van de
vragen bestaan er geen goede of foute antwoorden, het gaat om uw eigen mening. Het derde
deel bestaat uit enkele achtergrondvragen.
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. U kunt
de ingevulde vragenlijst afgeven bij de receptie van de locatie waarin u werkzaam bent. Om
een goed beeld van de mening van de medewerkers te krijgen is het erg belangrijk dat zo veel
mogelijk medewerkers deze vragenlijst invullen. Daarom het verzoek aan u de vragenlijst zo
snel mogelijk in te vullen en af te geven!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Renate Jansen

Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst uiterlijk datum
ingevuld in te leveren bij de receptie van uw locatie.
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A. ALGEMEEN
11. In welke locatie van Beweging 3.0 bent u werkzaam?
Woonzorgcentrum
Nijenstede
De Liendert
Burg. van Randwijckhuis
De Lichtenberg
Huize Sint Jozef (Nijkerk)
Mariënburg
Sint Joseph (Achterveld)
St. Jozef (Hooglanderveen)
‘t Hamersveld

Verpleeghuis
Zilverschoon
St. Elisabeth
De Lichtenberg

12. Wat is uw functie?
verzorgende
verpleegkundige
arts
fysiotherapeut
locatiemanager
teamleider
activiteitenbegeleider
receptionist
horeca
techniek
schoonmaak
anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………………………………

13. Hoe lang bent u in deze functie op deze locatie werkzaam?
korter dan 1 jaar
1 tot 2 jaar
3 tot 5 jaar
6 tot 9 jaar
langer dan 9 jaar
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B. BELEVING DIENSTVERLENING
In dit gedeelte van de vragenlijst gaat het om uw mening over de belangrijkheid van de verschillende
aspecten van de dienstverlening die van invloed zijn op de beleving van de gemiddelde cliënt.
Wilt u bij onderstaande stellingen telkens aangeven in hoeverre u zich daarin kunt vinden?
Heel erg
onbelangrijk

Altijd bereid zijn om cliënten te helpen
Actief en met aandacht naar de cliënt luisteren
Tijdig antwoord geven op vragen van cliënten
Kruis aan:
Het ontbreken van deze zaken maakt de cliënt ontevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt de cliënt tevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt de cliënt erg gelukkig

1
1
1

2
2
2

Heel erg
belangrijk

3
3
3

Heel erg
onbelangrijk

Vriendelijk zijn
De cliënt op zijn of haar gemak stellen
Betrokken zijn bij de situatie van de cliënt
Kruis aan:
Het ontbreken van deze zaken maakt de cliënt ontevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt de cliënt tevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt de cliënt erg gelukkig

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1
1
1

2
2
2

4
4
4

5
5
5

Heel erg
belangrijk

3
3
3

Heel erg
onbelangrijk

Voldoende persoonlijke aandacht aan de cliënt besteden
De cliënt ondersteunen
De behoeften van de cliënt begrijpen
Kruis aan:
Het ontbreken van deze zaken maakt de cliënt ontevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt de cliënt tevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt de cliënt erg gelukkig

5
5
5

Heel erg
belangrijk

Heel erg
onbelangrijk

Moeite doen om de problemen van de cliënt op te lossen
Doen wat je zegt of beloofd
Alle kennis in huis hebben om de cliënt goed te kunnen helpen
Kruis aan:
Het ontbreken van deze zaken maakt de cliënt ontevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt de cliënt tevreden
De aanwezigheid van deze zaken maakt de cliënt erg gelukkig

4
4
4

4
4
4

5
5
5

Heel erg
belangrijk

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Alles bij elkaar genomen:
Hoe tevreden denkt u dat de cliënt is over de dienstverlening in de locatie?

Heel erg
ontevreden

1

2

Heel erg
tevreden

3

Heel erg
slecht

Hoe goed denkt u dat de cliënt de dienstverlening in de locatie vindt?

1

2

5

Heel erg
goed

3

Totaal niet

In welke mate denkt u dat uzelf de kwaliteit van de dienstverlening kunt
beïnvloeden?
In welke mate denkt u dat de cliënt de kwaliteit van de dienstverlening kan
beïnvloeden?

4

4

5

Volledig

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

C. ACHTERGROND
14. Wat is uw geslacht?
man
vrouw

15. Wat is uw leeftijd?
………………………

16. Wat is uw moedertaal?
Nederlands
anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………

17. Wat is uw opleidingsniveau?
laag
middelbaar
hoog
Heeft u nog suggesties ter verbetering van de dienstverlening? Ook kunt u hieronder opmerkingen
maken naar aanleiding van deze vragenlijst in het algemeen.

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!
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Bijlage 3

Overzicht kenmerken cliënten

TABEL A KENMERKEN VAN DE CLIËNTEN
Kenmerken
Leeftijd
60 – 70
70 – 80
80 – 90
90 – 100
> 100

Aantal (n=160)

Percentage (%)

4
15
88
43
2

2.6
9.9
57.9
28.3
1.3

33
124

20.6
77.5

Opleidingsniveau
Laag
Middelbaar
Hoog

78
70
9

48.8
43.8
5.6

Omgang
Geen contact
Weinig contact
Tamelijk veel contact
Veel contact

6
76
57
17

3.8
47.5
35.6
10.6

Contactpersonen*
Partner
Familie
Vrienden
Bewoners
Kerk
Medewerkers
Vereniging

27
136
63
93
63
75
15

16.9
85.0
39.4
58.1
39.4
46.9
9.4

Reden*
Niet meer zelfstandig kunnen wonen
Lichamelijke beperkingen of handicap(s)
Chronische ziekte(n)
Zintuiglijke handicap(s)
Verstandelijke beperkingen of handicap(s)
Psychosociale problemen
Opname partner in verzorgingshuis
Anders

102
64
16
9
2
5
9
2

63.8
40.0
10.0
5.6
1.3
3.1
5.6
1.3

47
36
35
22
19

29.4
22.5
21.9
13.8
11.9

Geslacht
Man
Vrouw

Duur
Korter dan 1 jaar
1 tot 2 jaar
3 tot 5 jaar
6 tot 9 jaar
Langer dan 9 jaar

* Bij dit kenmerk hebben een aantal respondenten meerdere antwoorden gegeven
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Bijlage 4

Overzicht kenmerken medewerkers

TABEL B KENMERKEN VAN DE MEDEWERKERS
Kenmerken
Leeftijd
< 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
> 60

Aantal (n=113)

Percentage (%)

3
14
14
45
32
4

2.7
12.5
12.5
40.2
28.6
3.6

13
100

11.5
88.5

Opleidingsniveau
Laag
Middelbaar
Hoog

11
94
8

9.7
83.2
7.1

Functie
Zorg en Behandeling
Verzorgende
Fysiotherapeut
Ondersteunende diensten
Teamleider
Receptionist
Horeca
Techniek
Schoonmaak
Anders

56
54
2
40
9
9
9
2
11
16

49.6
47.8
1.8
35.4
8.0
8.0
8.0
1.8
9.7
14.2

Duur
Korter dan 1 jaar
1 tot 2 jaar
3 tot 5 jaar
6 tot 9 jaar
Langer dan 9 jaar

18
19
20
26
30

15.9
16.8
17.7
23.0
26.5

Geslacht
Man
Vrouw
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Bijlage 5

Beschrijvende variabelen

TABEL C OVERZICHT BESCHRIJVENDE VARIABELEN (GESPLITST NAAR CLIËNT EN MEDEWERKER)
Cliënt of
medewerker
Cliënt

N
Verwachting van Zorg_Responsiviteit
Verwachting van Zorg_Zekerheid
Verwachting van Zorg_Betrouwbaarheid
Verwachting van Zorg_Empathie
Verwachting van Ondersteunend_Responsiviteit
Verwachting van Ondersteunend_Zekerheid
Verwachting van Ondersteunend_Betrouwbaarheid
Verwachting van Ondersteunend_Empathie
Beleving van Zorg_Helpen
Beleving van Zorg_Luisteren
Beleving van Zorg_Tijdig antwoord
Beleving van Zorg_Vriendelijk
Beleving van Zorg_Gemak
Beleving van Zorg_Betrokken
Beleving van Zorg_Moeite
Beleving van Zorg_Beloven
Beleving van Zorg_Kennis
Beleving van Zorg_Aandacht
Beleving van Zorg_Ondersteuning
Beleving van Zorg_Begrijpen
Beleving van Ondersteunend_Helpen
Beleving van Ondersteunend_Luisteren
Beleving van Ondersteunend_Tijdig antwoord
Beleving van Ondersteunend_Vriendelijk
Beleving van Ondersteunend_Gemak
Beleving van Ondersteunend_Betrokken
Beleving van Ondersteunend_Moeite
Beleving van Ondersteunend_Beloven
Beleving van Ondersteunend_Kennis
Beleving van Ondersteunend_Aandacht
Beleving van Ondersteunend_Ondersteuning
Beleving van Ondersteunend_Begrijpen
Tevredenheid over dienstverlening
Kwaliteit van dienstverlening
Invloed van de cliënt
Invloed van de medewerker
Leeftijd
Verwachting_Responsiviteit
Verwachting_Zekerheid
Verwachting_Betrouwbaarheid
Verwachting_Empathie
Verwachting_Zorg
Verwachting_Ondersteunend
Totale verwachting van de cliënt
Beleving van Zorg (totaal)
Beleving van Ondersteunend (totaal)
Beleving_Responsiviteit
Beleving_Zekerheid
Beleving_Betrouwbaarheid
Beleving_Empathie
Beleving_Responsiviteit_Zorg
Beleving_Zekerheid_Zorg
Beleving_Betrouwbaarheid_Zorg

107
109
103
110
108
109
105
110
136
132
128
134
130
132
125
130
136
134
130
131
133
127
125
133
128
126
124
129
129
134
129
128
145
142
133
130
152
111
112
108
112
116
117
118
144
138
141
142
142
144
139
139
139

Minimum

Maximum

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2
2
1
1
61
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,75
1,00
1,00
1,67
1,67
1,00
1,00
1,67

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5
5
5
5
101
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Mean
3,939
4,298
3,937
3,995
3,995
4,390
3,871
3,932
4,103
3,955
3,836
4,310
4,096
4,083
4,044
3,881
4,029
3,910
4,000
3,916
4,075
3,949
3,932
4,289
4,031
3,813
3,960
3,899
3,930
3,978
3,946
3,867
4,25
4,18
2,76
3,70
86,22
3,9685
4,3348
3,8935
3,9732
4,0237
4,0420
4,0278
4,0390
3,9942
3,9695
4,1056
3,9897
3,9659
3,9700
4,1679
3,9940

Std.
Deviation
1,1025
,9456
1,0794
,9733
1,0288
,7916
1,0401
1,0568
,9450
,9797
,9621
,7726
,8629
,8293
,9158
1,0245
,9502
,9376
,9318
,9368
,9584
,9674
,9574
,8077
,8956
1,0232
,9053
1,0296
,9535
,9377
,8506
,9253
,812
,756
1,116
1,001
6,455
1,00968
,78668
,99309
,95351
,91153
,90110
,83810
,76048
,81609
,88351
,77857
,81201
,80953
,92780
,76205
,84899
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Medewerker

Beleving_Empathie_Zorg
Beleving_Responsiviteit_Ondersteunend
Beleving_Zekerheid_Ondersteunend
Beleving_Betrouwbaarheid_Ondersteunend
Beleving_Empathie_Ondersteunend
Beleving_Helpen
Beleving_Luisteren
Beleving_Tijdigantwoord
Beleving_Vriendelijk
Beleving_Gemak
Beleving_Betrokken
Beleving_Moeite
Beleving_Beloven
Beleving_Kennis
Beleving_Aandacht
Beleving_Ondersteuning
Beleving_Begrijpen
Totale beleving van de cliënt

138
134
134
133
136
138
135
133
140
133
134
131
137
141
142
139
138
147

1,33
1,00
1,00
1,67
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,00
1,96

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

3,9565
4,0025
4,0597
3,9348
3,9338
4,0870
3,9611
3,8628
4,2821
4,0545
3,9571
4,0172
3,9106
3,9929
3,9683
4,0036
3,9094
4,0276

,85987
,90552
,84352
,89843
,87941
,88357
,89404
,92137
,73016
,85576
,85868
,82286
,93627
,85979
,83627
,81760
,88424
,76128

Belangrijkheid_Zorg_Helpen
Belangrijkheid_Zorg_Luisteren
Belangrijkheid_Zorg_Tijdig antwoord
Belangrijkheid_Zorg_Vriendelijk
Belangrijkheid_Zorg_Gemak
Belangrijkheid_Zorg_Betrokken
Belangrijkheid_Zorg_Moeite
Belangrijkheid_Zorg_Beloven
Belangrijkheid_Zorg_Kennis
Belangrijkheid_Zorg_Aandacht
Belangrijkheid_Zorg_Ondersteuning
Belangrijkheid_Zorg_Begrijpen
Belangrijkheid_Ondersteunend_Helpen
Belangrijkheid_Ondersteunend_Luisteren
Belangrijkheid_Ondersteunend_Tijdig antwoord
Belangrijkheid_Ondersteunend_Vriendelijk
Belangrijkheid_Ondersteunend_Gemak
Belangrijkheid_Ondersteunend_Betrokken
Belangrijkheid_Ondersteunend_Moeite
Belangrijkheid_Ondersteunend_Beloven
Belangrijkheid_Ondersteunend_Kennis
Belangrijkheid_Ondersteunend_Aandacht
Belangrijkheid_Ondersteunend_Ondersteuning
Belangrijkheid_Ondersteunend_Begrijpen
Tevredenheid over dienstverlening
Kwaliteit van dienstverlening
Invloed van de cliënt
Invloed van de medewerker
Leeftijd
Belangrijkheid_Zorg
Belangrijkheid_Ondersteunend
Belangrijkheid_Responsiviteit
Belangrijkheid_Zekerheid
Belangrijkheid_Betrouwbaarheid
Belangrijkheid_Empathie
Belangrijkheid_Responsiviteit_Zorg
Belangrijkheid_Zekerheid_Zorg
Belangrijkheid_Betrouwbaarheid_Zorg
Belangrijkheid_Empathie_Zorg
Belangrijkheid_Responsiviteit_Ondersteunend
Belangrijkheid_Zekerheid_Ondersteunend

68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
43
43
45
45
43
43
44
45
44
45
45
44
112
112
110
112
112
68
45
113
113
113
113
68
68
68
68
45
45

2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
3,0
2,0
2,0
3,0
3,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2
2
1
1
19
3,33
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
3,67
3,00
3,00
1,00
1,00

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5
5
5
5
64
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

4,471
4,618
4,485
4,706
4,618
4,441
4,397
4,721
4,441
4,515
4,515
4,559
4,442
4,558
4,311
4,622
4,465
4,279
4,273
4,622
4,341
4,578
4,244
4,500
3,23
3,18
3,16
3,46
43,58
4,5404
4,4218
4,4779
4,5192
4,4749
4,4926
4,5245
4,5882
4,5196
4,5294
4,4074
4,4148

,7012
,5738
,5857
,4905
,5472
,6776
,6723
,5421
,6776
,6346
,5323
,5567
,8536
,7654
,8208
,8059
,7973
,8817
,8987
,7163
,8053
,7830
,8569
,8212
,794
,750
,796
,805
10,743
,42577
,67876
,63132
,61389
,57357
,61091
,54122
,46829
,47275
,50285
,74836
,77900
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Belangrijkheid_Betrouwbaarheid_Ondersteunend
Belangrijkheid_Empathie_Ondersteunend
Belangrijkheid_Helpen
Belangrijkheid_Luisteren
Belangrijkheid_Tijdigantwoord
Belangrijkheid_Vriendelijk
Belangrijkheid_Gemak
Belangrijkheid_Betrokken
Belangrijkheid_Moeite
Belangrijkheid_Beloven
Belangrijkheid_Kennis
Belangrijkheid_Aandacht
Belangrijkheid_Ondersteuning
Belangrijkheid_Begrijpen
Totale belangrijkheid volgens de medewerker

45
45
111
111
113
113
111
111
112
113
112
113
113
112
113

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

4,4074
4,4370
4,4595
4,5946
4,4159
4,6726
4,5586
4,3784
4,3482
4,6814
4,4018
4,5398
4,4071
4,5357
4,4932

,69953
,74814
,76019
,65197
,69083
,63305
,65622
,76341
,76770
,61623
,72857
,69482
,68968
,67020
,54115
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