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Hoofdstuk 1 Introductie
1.1 Inleiding
Dit document is een bachelor scriptie, geschreven voor de leerstoelgroep MST. Deze thesis is
geschreven in een periode 6 van het leerjaar 2016-2017. Deze periode duurde acht weken. Dit
document bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bestaat uit de introductie met
de inleiding en methode als sub secties. Het tweede hoofdstuk beschrijft
managementstructuur in zorginstellingen. Het derde hoofdstuk gaat in op de werkdruk in
zorginstellingen. In hoofdstuk vier, de conclusie, wordt de hoofdvraag beantwoord.
In de westerse samenleving komt de werkdruk die werknemers binnen zorginstellingen
ervaren steeds meer in opspraak. Met werkdruk wordt de zwaarte van het dagelijkse werk
bedoeld (Hart & Staveland, 1988). Werkdruk bestaat voor een deel uit daadwerkelijke
werkdruk die objectief te meten is (Manning, Mills, Fox, Pfleider, & Mogilka, 2001) en de
ervaren werkdruk, die voor elk individu verschillend kan zijn (Rubio, Díaz, Martín, & Puente,
2004). De definitie van zorginstellingen is alle instellingen die zorg verlenen. Het grootste
gedeelte hiervan bestaat uit ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, maar ook kleinere
instellingen zoals private klinieken horen hierbij (Carr, 2010). De zorg staat onder druk door
bezuinigingen en veranderingen (De Gier, 2010). De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op
bepaalde aspecten van de gezondheidszorg en dit is terug te zien in de werkdruk. Deze
bezuinigingen hebben er in principe voor gezorgd dat de mensen die werkzaam zijn in de zorg
harder moeten werken (Rijksoverheid, 2016). Mede hierdoor is de zorg op dit moment één van
de sectoren waarin de werkdruk als het hoogst wordt ervaren (Houtman, Smulders & Van den
Berg, 2006).
Een hoge werkdruk kan ernstige fysieke en psychische gevolgen hebben zoals dat mensen
sneller een burn-out hebben, zich vaker ziek melden en ook daadwerkelijk vaker ziek zijn
(Greenglass, Burke & Fiksenbaum, 2001). Verder leidt een (te) hoge werkdruk tot meer
ontevredenheid bij de werknemers en uiteindelijk zelfs tot ontevredenheid bij patiënten zelf
als de werknemers minder goede zorg gaan leveren (Jeon, Walker & Yim, 2014). Als de
werknemers een hoge werkdruk ervaren, zullen ze op den duur hun werk minder goed gaan
doen omdat het te zwaar wordt. In het ergste geval zullen werknemers stoppen met werken
(Maurits, de Veer & Francke, 2012).
Vanwege de ervaren werkdruk verwacht slechts 27% van de verpleegkundigen, verzorgenden
en sociaal agogisch begeleiders door te kunnen werken tot hun pensioen. Ruim vier van de
tien zijn niet tevreden met het werk of vinden de werkdruk te hoog om lang door te kunnen
werken (Maurits, de Veer & Francke, 2012). Doordat oudere verpleegkundigen en
verzorgenden eerder stoppen met het werk en er minder jongeren voor deze banen kiezen, zal
het arbeidsaanbod de aankomende jaren afnemen. De afname van arbeidsaanbod vindt plaats
terwijl er ook sprake is van vergrijzing en een toename van het aantal chronisch zieken,
waardoor de vraag naar zorg wel toeneemt.
Volgens de studie van Christensen, Doblhammer, Rau & Vaupel (2009) kan de toename in de
vraag naar zorg worden beheerst, mits er genoeg technologische en medische ontwikkeling is.
De onderzoekers benadrukken hierbij ook het belang van het herverdelen van het werk binnen
de zorg. Deze herverdeling houdt in dat het werk gelijkmatiger wordt verspreid over de
werknemers binnen de organisatie. De voorgestelde aanpassing betreft een interventie in de
managementstructuur. De managementstructuur is de wijze waarop taken binnen
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een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot
stand is gebracht (Robbins, DeCenzo & Coulter, 2015). Het heeft te maken met de verdeling
van activiteiten over afdelingen en hoe de taken van de werknemers zijn geregeld (Keuning &
Eppink, 1993). In bestaande literatuur is er wel onderzoek gedaan naar werkdruk en
managementstructuren, maar er worden hier geen zeer duidelijke verbanden tussen gelegd.
Volgens West (2001) is de informatie beschikbaar hierover nog incompleet. Na 2001 zijn er
geen artikelen gevonden die een duidelijke uitspraak doen over de relatie tussen werkdruk en
managementstructuur. De meeste onderzoeken vragen juist om extra onderzoek naar het
onderwerp of werpen meer vragen op. De vraag is daarom of managementstructuur invloed
heeft op zowel objectieve als subjectieve werkdruk.

Probleemstelling

Binnen zorginstellingen wordt de werkdruk steeds hoger, met als gevolg relatief hoog
ziekteverzuim en ontevredenheid van de werknemers. De zorginstellingen hebben geschikte
middelen of interventies nodig om accuraat om te gaan met de werkdruk. Het verband tussen
managementstructuur en werkdruk is hierbij nog niet genoeg onderzocht.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om op basis van literatuurstudie vast te stellen of de
managementstructuur van zorginstellingen daadwerkelijk een invloed heeft op de werkdruk
van haar werknemers.

Vraagstelling

Als onderzoeksvraag is hierbij opgesteld: ‘In hoeverre heeft de managementstructuur binnen
zorginstellingen een invloed op de objectieve en ervaren werkdruk van werknemers?’
Bij dit onderzoek worden de volgende sub vragen beantwoord:
1. Wat is managementstructuur binnen zorginstellingen?
2. Wat is werkdruk binnen zorginstellingen en wat zijn de veroorzakers en gevolgen
ervan?
3. Hoe kan werkdruk binnen zorginstellingen verminderd worden?
De eerste drie sub vragen zijn opgesteld om de definities voor managementstructuur en
werkdruk
duidelijk
te
krijgen
binnen
zorginstellingen.
De
definities
van
managementstructuur en werkdruk zijn van groot belang om de onderzoeksvraag te
beantwoorden en het onderwerp af te bakenen. De drie sub vragen beantwoorden samen de
onderzoeksvraag in de conclusie.
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1.2 Methode
Om het onderzoek uit te voeren en de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt er een
literatuurstudie gedaan in periode zes van het academisch jaar 2016-2017. Deze periode
duurde in totaal acht weken. De databases van Wageningen University, Scopus, Google
Scholar, PubMed en Web of Sciences zijn gebruikt. Hierbij is er per hoofdstuk gezocht met
specifieke zoektermen.
De hoofd zoektermen die zijn gebruikt tijdens dit onderzoek zijn te vinden in onderstaande
tabel één. Als er specifieke termen werden gevonden tijdens het invoeren van de zoektermen
dan werd hier nog apart op gezocht. Dit geldt met name voor bepaalde modellen als daar nog
extra informatie voor nodig was of het vinden van tabellen of illustraties hierbij.
Tabel 1. Gebruikte zoektermen
Sub vragen
1. Wat
is
managementstructuur
binnen
zorginstellingen?

2.

Wat is werkdruk binnen
zorg-instellingen en wat
zijn de veroorzakers en
gevolgen ervan?

3.

Hoe kan werkdruk binnen
zorg-instellingen
verminderd worden?

Zoektermen
(‘healthcare’
OR
‘health’ OR
‘care’) AND
(‘management’ OR
‘managementstructure’ OR ‘structure’ OR ‘organisational structure’)
( ( manage* OR organisation* ) AND structure AND ( health OR
healthcare OR care ) ) AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Organization
And Management " ) OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Patient Care " )
OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Health Care " ) ); ''healthcare facilities''
AND ''organizational structure''
(‘zorg’*) AND (‘management’ OR ‘managementstructuur’)
(‘Workload’ OR ‘Workstress’) AND (‘healthcare’ OR ‘health’ OR ‘care’)
(‘Workload’ OR ‘Workstress’) AND (‘Assesment’)
(‘Werkdruk’ OR ‘Werkstress’) AND (zorg*)
(‘Workload’
OR
‘Workstress’)
AND
(‘management’
OR
‘managementstructure’) AND (‘healthcare’ OR ‘health’ OR ‘health facilities’).
(‘Werkdruk’ OR ‘Werkstress’) AND (‘management*’) AND (zorg*)

Bij het zoeken naar literatuur werden de resultaten gefilterd op documenten die zijn
geschreven in het Engels of Nederlands. Hierna werden de titels van de artikelen gelezen en
als deze nuttig werden bevonden dan ook de abstracts. Documenten die zich te veel richten
op lichamelijke gevolgen van stress en burn-outs werden buiten beschouwing gelaten, omdat
deze buiten het gebied van het onderzoek vallen. Als artikelen als nuttig werden bestempeld
dan werd daarna in de referentielijst gekeken of er meer nuttige artikelen waren die aan de
criteria voldeden. Bij het vergaren van bronnen is er dus gebruik gemaakt van achterwaarts
snowballing. Er werd ook gebruik gemaakt van voorwaarts snowballing, door naar latere
citaties te kijken. Daarnaast werden er stukken en naslagwerken aangereikt die van belang
waren voor het onderzoek. De artikelen en documenten die zijn gevonden tijdens de
literatuurstudie werden verdeeld per deelvraag. Sommige artikelen bleken nuttig voor
meerdere deelvragen.
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Hoofdstuk 2 Managementstructuur in zorginstellingen
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt deelvraag één behandeld: ‘wat is managementstructuur binnen
zorginstellingen?’ Om te kunnen beschrijven wat managementstructuur is, is het eerst
belangrijk om te zien in wat voor omgeving een manager daadwerkelijk moet opereren. Binnen
een organisatie wordt er samengewerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Vaak
willen de werknemers hierbij ook nog eigen doelen realiseren. De taak van de manager is dan
om dit zo goed mogelijk te laten verlopen (Keuning & Eppink, 1993). De
managementstructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de
wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. Het heeft dus te
maken met de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van de werknemers
(Keuning & Eppink, 1993).
In dit hoofdstuk worden zorginstellingen en managementstructuur gedefinieerd. Om duidelijk
te krijgen wat managementstructuur is en hoe de structuur van zorginstellingen er uitziet
wordt er een aantal onderwerpen behandeld. Als eerste wordt er gekeken naar
zorginstellingen. In de sectie zorginstellingen wordt kort beschreven wat zorginstellingen zijn
en welke definitie wordt gehandhaafd in dit
onderzoek. In de tweede sectie wordt
managementstructuur onder de loep genomen. In de sectie managementstructuur wordt met
behulp van Mintzberg, McKinsey en Robbins een beeld geschetst van alle aspecten die
bijdragen aan het ontstaan van het organisatieontwerp en welke aspecten een grote rol spelen
bij het opstellen en eventueel veranderen van het organisatieontwerp. Vervolgens worden in
sub secties van de sectie managementstructuur zes kernaspecten van organisatieontwerp van
Robbins besproken. Deze kernaspecten zijn specialisatie, departementalisatie, autoriteit,
verantwoordelijkheid en macht, span of control, centralisatie en decentralisatie en
formalisering. De laatste sectie geeft de conclusie van het hoofdstuk.

2.1.1 Zorginstellingen
De definitie van zorginstellingen is alle instellingen die zorg verlenen. Het grootste gedeelte
hiervan bestaat uit ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, maar ook kleinere instellingen zoals
private klinieken horen hierbij (Carr, 2010). Zorginstellingen opereren in een directe omgeving
van patiënten. Daarnaast zijn ze ook verbonden met de overheid, verzekeraars,
farmaceutische industrie, huisartsen en leveranciers van medische apparatuur.
Men onderscheid langdurige zorg (care) en korter durende zorg (cure). Bij de langdurige zorg
gaan mensen naar verzorgingstehuizen, revalidatiecentra of hospices. Voor kortere zorg gaan
mensen naar de (gespecialiseerde) ziekenhuizen of naar huisartsenposten (Kodner &
Spreeuwenberg, 2002). Kleinere organisaties die zich maar op één vorm van zorg richten
hebben vaak kleinere locaties van waaruit ze opereren. Grote organisaties zoals ziekenhuizen
zitten vaak op maar één locatie en hebben meerdere specialisaties (Glouberman & Mintzberg,
2001).
In dit gehele stuk zal er met name aandacht besteed worden aan de grote zorginstellingen
omdat hier de meeste informatie over te vinden is. Ziekenhuizen zijn hier een goed voorbeeld
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van. Er zijn altijd zorginstellingen te vinden die een andere managementstructuur hebben
dan wordt benoemd in dit hoofdstuk. Dit komt omdat elke zorginstelling uniek is. Met name
de kleine zorginstellingen kunnen op een andere manier georganiseerd zijn en minder behoefte
hebben aan een gedetailleerde en uitgebreide managementstructuur. In de grotere
zorginstellingen is het echter van groter belang om een duidelijke organisatiestructuur te
scheppen zodat de werknemers weten hoe de taken zijn verdeeld en aan wie ze hun werk
moeten rapporteren (Carr, 2010).

2.2 Managementstructuur
Organisatieontwerp is de keuze om een organisatie op een bepaalde manier in te delen met
betrekking tot de structuur. Wie doet wat en hoe is het onderlinge contact geregeld (Burton &
Obel, 2004). Een organisatieontwerp wordt opgesteld voor een organisatie zodat het
makkelijker wordt om haar doelen te bereiken. Om een goede verdeling van taken te maken
is het zeer belangrijk om een stabiele structuur te creëren. Dit houdt in dat een
organisatieontwerp duidelijkheid schept over en richting geeft aan de werkwijze van een
organisatie.
Om te begrijpen hoe de hedendaagse managementstructuren binnen de zorg zijn ontstaan is
het van belang om te weten wat aan deze ontwikkeling heeft bijgedragen. Het new public
management is een vorm van management die sinds 1980 door de overheid wordt gebruikt.
De invoering van het new public management had gevolgen voor de managementstructuur in
de gezondheidszorg. Er kwam meer marktwerking, een groter belang voor organisatorische
prestatie, toegenomen zorgen over kwaliteit, toegenomen decentralisatie en meer participatie
van het volk (Simonet, 2008). Het new public management wilde het managementmodel van
de private sector toepassen op de publieke sector. Het new public management wordt
omschreven als zuinig, doelmatig en doeltreffend. Zo wordt er meer gebruikgemaakt van
zelfstandig werken en worden resultaten belangrijker dan de wijze waarop die behaald zijn
(Barzelay, 2001). Managers krijgen meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid. Over het
algemeen zijn de idealen van het new public management verwerkt in veel
managementmodellen die nu worden gebruikt in de Westerse wereld (Pollitt, Van Thiel,
Homburg & Van Thiel, 2007).
Het vraagstuk van wat de juiste organisatiestructuur is speelt met name in grote organisaties.
Daar moet men meer nadenken over zaken als taakverdeling, verdeling van
verantwoordelijkheden en van bevoegdheden en daarmee samenhangend over het coördineren
van die taken en verantwoordelijkheden dan in kleine organisaties (Johnson, Whittington,
Scholes, Angwin & Regnér, 2015). Dit komt met name doordat het in een grote organisatie
lastiger is om mensen en afdelingen op een efficiënte en geschikte manier te laten
samenwerken (Krijnen, 1986). Ziekenhuizen zijn vaak grote organisaties met veel werknemers
in dienst met verschillende taakeisen. Deze werknemers hebben elk een specialisatie. Het is
van zeer groot belang dat de toewijzing van werknemers aan bepaalde taken goed gebeurt en
dat daar de goede werk- en taakeisen bij worden gesteld. Hiervoor moet naar elke werknemer
individueel worden gekeken om overbelasting van een individu te voorkomen. Dit is echter
lastig te realiseren omdat niet elk individu even goed op de hoogte is van wanneer de werklast
te zwaar wordt. Daarnaast is het ook moeilijk om iedereen adequaat te evalueren omdat het
veel tijd kost. Het management speelt hierbij een zeer grote en belangrijke rol. Het is onder
andere de taak van het management om ervoor te zorgen dat de werknemers op een plek
binnen de organisatie worden geplaatst en de specialisatie krijgen toegewezen (Øvretveit,
2000).
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Er zijn ook verschillende modellen die managementstructuur als een onderdeel beschrijven.
Een voorbeeld hiervan is het McKinsey 7S model (Kaplan, 2005). Dit model is ontworpen om
de prestaties van een organisatie te kunnen analyseren. Het model bestaat uit zeven factoren
waar rekening mee moet worden gehouden als men een effectieve en efficiënte organisatie wil
bewerkstelligen (Kaplan, 2005). De zeven factoren zijn strategy, systems, structure, shared
values, style, staff en skills. Het 7S model benoemt minstens drie aspecten van organiseren.
Als eerste, het vormen van een organisatie is veel meer dan alleen het hebben van een goede
organisatiestructuur. Ten tweede, het model benadrukt hoe belangrijk het is dat de
onderdelen onderling op elkaar zijn afgestemd. Ten derde, als managers ervoor kiezen om één
onderdeel van het 7S model te veranderen is het zeer waarschijnlijk dat ze alle andere
elementen ook moeten aanpassen. Het model laat duidelijk zien dat het veranderen van
slechts één element waarschijnlijk de omstandigheden slechter maakt als de andere
elementen niet in beschouwing worden genomen (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin &
Regnér, 2015). De structuur binnen dit model beschrijft de manier waarop taken zijn verdeeld
en mensen zijn gespecialiseerd. Daarnaast besteedt het ook aandacht aan de manier waarop
leiderschap is geregeld, hoe activiteiten en relaties zijn gegroepeerd en hoe activiteiten worden
gecoördineerd (Kaplan, 2005). Dit speelt zich allemaal binnen een organisatie af. Deze
onderdelen worden verder uitgelegd in de volgende paragrafen.
Volgens Robbins, DeCenzo & Coulter (2015, p. 173-185) zijn er zes kernaspecten binnen een
organisatieontwerp. Deze zes aspecten zijn specialisatie; departementalisatie; autoriteit,
verantwoordelijkheid en macht; span of control; centralisatie en decentralisatie en coördinatie.
De zes kernaspecten van Robbins, DeCenzo & Coulter (2015) worden in de volgende sub
onderwerpen kort beschreven. De zes kernaspecten binnen en organisatieontwerp worden als
leidraad gebruikt om te vertellen hoe managementstructuur is geregeld binnen
zorginstellingen.

2.2.1 Specialisatie
Specialisatie binnen een organisatie wordt gedefinieerd als het verdelen van werk in
verschillende taken. Werknemers specialiseren zich in een gedeelte van een proces in plaats
van het gehele proces uit te voeren (Peplau, 2003). Hiermee wordt er efficiënter werk geleverd
door een organisatie als geheel. Adam Smith (1776) zag hoe belangrijk het was om werk onder
te verdelen in specialisaties om de productiviteit van een organisatie te verhogen. Specialisatie
zorgt ervoor dat de individuele kwaliteiten van werknemers effectiever worden benut. Dit zorgt
voor een grotere productiviteit. Binnen de meeste organisaties zijn er bepaalde taken die hoog
ontwikkelde vaardigheden en zeer gecompliceerde kennis vergen van iemand. Daarnaast zijn
er vaak ook taken die minder expertise vragen van werknemers. De voordelen van specialisatie
zijn het efficiënter leveren van werk en het effectiever benutten van de individuele kwaliteiten
van een werknemer. Het specialiseren van taken kan echter ook te ver gaan. Op een bepaald
niveau wegen de economische voordelen niet meer op tegen de menselijke nadelen (Tiwari &
Heese, 2009). Deze menselijke nadelen zijn bijvoorbeeld verveling, vermoeidheid, stress, lage
productiviteit, slechte kwaliteit en toename verzuim. Er moet dus een middenweg worden
gevonden waarin de specialisatie zorgt voor minder stress en dat iedereen zich nog steeds
nuttig voelt en waarde hecht aan het uitvoeren van zijn of haar taak (Tiwari & Heese, 2009).
Een tweede nadeel van specialisatie is dat werknemers niet meer bezig zijn met het geleverde
product als geheel en zich alleen focussen op het gedeelte wat zij uitvoeren. Hierdoor zouden
ze het grote geheel uit het oog kunnen verliezen. Dit kan ook zorgen voor desinteresse in het
werk dat ze uitvoeren of toegenomen afhankelijkheid van een bepaalde werknemer omdat hij
of zij de enige is met specialistische kennis (Peplau, 2003). Specialisatie zorgt dus voor
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efficiënter werken, maar kan negatieve menselijke nadelen teweeg brengen als het te ver wordt
doorgevoerd.

2.2.2 Departementalisatie
Nadat er bepaald is welke taken door wie worden gedaan bij specialisatie, worden deze taken
weer gegroepeerd zodat het werk wordt gedaan op een gecoördineerde en geïntegreerde
manier. Dit heet departementalisatie. Dit kan functioneel, productgericht, consumentgericht,
geografisch of procesgericht zijn (Robbins, DeCenzo & Coulter, 2015). Functionele
departementalisatie is het groeperen van werknemers op basis van het werk dat ze doen.
Product departementalisatie groepeert werknemers op basis van de productgroepen die een
organisatie heeft. Consumenten departementalisatie is het groeperen van werknemers op
basis van wat een consument wil en nodig heeft. Geografische departementalisatie groepeert
werknemers per locatie waar ze hun product of service aanbieden. Proces departementalisatie
groepeert werknemers op basis van werk of klantstroom (Robbins, DeCenzo & Coulter, 2015,
p. 175). Bij een succesvolle departementalisatie weet elke werknemer afzonderlijk wat er
verwacht wordt en wie leiding geeft (Begun, White & Mosser, 2011). Zorginstellingen hebben
meestal functionele departementalisatie. Functionele departementalisatie houdt in dat de
organisatie werknemers met dezelfde vaardigheden en specialisaties groepeert, zo ontstaan er
verschillende gespecialiseerde afdelingen.
Er zijn verschillende structuren mogelijk waarbij departementalisatie een rol speelt. Een
lijnorganisatie heeft verschillende afdelingen met hun eigen specialisatie en
verantwoordelijkheden. Een lijn-staf organisatie is een lijnorganisatie maar dan met
staffunctionarissen (Hegland, 2008).
Er is sprake van departementalisatie in de managementstructuren in zorginstellingen. Hoe
groter de afdelingen zijn, hoe meer autoriteit ze hebben. Dit zorgt ervoor dat ze weinig tot geen
contact hebben met andere afdelingen. Een bepaalde mate van autoriteit is hierin belangrijk
zodat de werknemers hun werk goed kunnen doen zonder heel lang te moeten wachten op
een reactie van het bestuur. Kleine afdelingen zijn vaak afhankelijker van andere afdelingen.
Daarnaast is de hoeveelheid afdelingen binnen een organisatie ook een indicator van autoriteit
die werknemers hebben binnen de afdelingen. Als er veel afdelingen zijn dan is het lastig om
deze centraal aan te sturen dus zal er eerder meer beslissingsbevoegdheid zijn voor de
werknemers zelf. Bij een kleiner aantal afdelingen kan er meer centraal worden geregeld, wat
kan resulteren in minder beslissingsbevoegdheden per werknemer (Dwyer, 2010).
Mintzberg (1993) beschrijft de volgende zeven organisatievormen: de ondernemersorganisatie,
machineorganisatie, professionele organisatie, gedivisionaliseerde organisatie, innovatieve
organisatie, zendingsorganisatie en politieke organisatie. Zorginstellingen zijn professionele
organisaties. Bij deze professionele organisaties is vaak een functionele structuur te
ontdekken. Deze structuur groepeert gelijksoortige of gerelateerde functies in afdelingen
(Robbins, DeCenzo & Coulter, 2015).
Herbert Simon (1954) geeft twee voorwaarden voor een succesvolle departementalisatie. Als
eerste moet de communicatie binnen de afdelingen groter zijn dan de communicatie tussen
de afdelingen. Dit betekent dat de afdelingen redelijk zelfstandig werken. Als tweede moeten
taken binnen eigen afdeling worden verdeeld. Als er niet aan deze twee voorwaarden wordt
voldaan dan kan de departementalisatie nadelig uitpakken.
Een nadeel van departementalisatie is dat er silo-vorming kan plaatsvinden. Dit houdt in dat
de afdelingen voornamelijk intern zaken regelen (Hegland, 2008). Dit betekent dat een
bepaalde afdeling geen taken van een andere afdeling overneemt. De drukke afdeling moet
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hierdoor het uitvoeren van hun taken met hun ‘eigen mensen’ oplossen. Mocht een afdeling
onderbezet zijn dan ervaren deze werknemers constant werkdruk omdat de vraag naar zorg
te hoog is om alle zorgconsumenten te kunnen helpen. Doordat alle afdelingen relatief
autonoom zijn leidt dit dus tot meer bureaucratie (Dwyer, 2010). Bureaucratie houdt in dat
er veel procedures zijn met daaraan streng gekoppelde regels zijn binnen een organisatie. Het
is redelijk onpersoonlijk en er is niet één duidelijke baas (Currie & Procter, 2005).
Er zijn verschillende auteurs die aspecten van een organisatiestructuur benoemen. Henry
Mintzberg valt hier ook onder. Henry Mintzberg (1993) beschrijft binnen een structuur van
een organisatie vijf onderdelen. Als eerste is dit de uitvoerende kern, de mensen die het
daadwerkelijke werk in het bedrijf doen. Binnen zorginstellingen is de uitvoerende kern het
grootste in aantal werknemers. Hieronder valt het uitvoerend personeel, zoals verplegers en
artsen. Als tweede is er een strategische top. De directie hoort hierbij. Als derde onderdeel
hoort hier het middenkader bij. Dit zijn de managementlagen onder de top en boven de
werkvloer. Binnen zorginstellingen zijn dit de managers in bijvoorbeeld een ziekenhuis die
verschillende afdelingen aansturen of hoofden van afdelingen. Het middenkader is relatief
klein vergeleken met de uitvoerende kern binnen de zorg. Als vierde onderdeel beschrijft
Mintzberg (1993) de technostructuren. Dit zijn de planningsafdelingen en de afdelingen die
de standaarden voorschrijven en zich bezig houden met de coördinatie van zaken. Als vijfde
en laatste basisonderdeel beschrijft Mintzberg (1993) de ondersteunende diensten. Diensten
zoals personeelszaken en facility management vallen hieronder. Per aspect van de
organisatiestructuur volgens Mintzberg (1993) is beschreven hoe het georganiseerd is binnen
zorginstellingen. Zorginstellingen hebben meestal functionele departementalisatie, omdat ze
gelijksoortige of gerelateerde functies in afdelingen groeperen.

2.2.3 Autoriteit, verantwoordelijkheid en macht
Autoriteit, verantwoordelijkheid en macht hebben alle drie te maken met het verrichten van
werk binnen een organisatie (Abernethy & Vagnoni, 2004). Autoriteit verwijst naar de rechten
die managers hebben om taken te verdelen en de mate waarin ze kunnen verwachten dat deze
worden opgevolgd. De autoriteit komt niet van de persoon zelf maar van de positie die ze
hebben binnen een bedrijf (Robbins, DeCenzo & Coulter, 2015). Verantwoordelijkheid verwijst
naar de verplichting om werk te verrichten als het werk is verdeeld. Wat voor sancties er
bijvoorbeeld zijn als iemand zijn werk niet goed doet hoort hierbij. Met macht wordt bedoeld
in hoeverre een individu invloed heeft op beslissingen. In hoeverre ze mee mogen beslissen of
een stem hebben bij de invoering van nieuwe regels of beleid is hier van belang (Robbins,
DeCenzo & Coulter, 2015). Deze drie concepten moeten goed in verhouding zijn wil een
organisatie goed kunnen functioneren. Dit betekent dat er een goede balans tussen autoriteit,
verantwoordelijkheid en macht moet zijn wil een organisatie goed functioneren. Binnen
zorginstellingen moeten met name de zorgverleners invloed kunnen uitoefenen op
beslissingen. Zij staan het dichtst bij de patiënten en het is van groot belang dat er naar
zorgverleners wordt geluisterd door het management als het om patiënttevredenheid en
kwaliteit van zorg gaat. Is dit niet het geval dan kan het leiden tot frictie en ontevredenheid
bij de zorgverleners of tot disfunctioneren, ongelukken en het maken van onnodige fouten. Is
er een disbalans tussen de eisen die er gesteld worden en wat een werknemer aankan dan
ervaren werknemers werkdruk of hebben ze geen plezier meer in hun werk (Tomey, 2009). Dit
heeft zowel te maken met de taken, verantwoordelijkheden en competenties van werknemers
als met de competentie. Dit kan leiden tot werkstress.
Er zijn verschillende types van autoritaire relaties. Twee van deze relaties zijn lijn autoriteit
en staf autoriteit. Lijn autoriteit geeft de manager beslissingsbevoegdheid over wat de
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werknemer moet doen. Bij staf autoriteit zijn er extra mensen in dienst die autoriteit hebben
om de lijn autoriteit te ondersteunen en adviseren (Abernethy & Vagnoni, 2004).

2.2.4 Span of control
Met span of control wordt de hoeveelheid werknemers bedoeld aan wie een manager effectief
en efficiënt leiding kan geven (Cathcart, Jeska, Karnas, Miller, Pechacek, & Rheault, 2004).
Hier moet een goede balans in worden gevonden. Zijn het ervaren werknemers die veel training
hebben gehad dan kan een manager een grotere span of control hebben. Hetzelfde geldt voor
werknemers die gelijksoortige taken vervullen binnen een organisatie. Als de taken complexer
worden dan is het echter belangrijk om de span wat kleiner te houden. Hierdoor kan er meer
supervisie en begeleiding worden gegeven aan de werknemers die het nodig hebben. Als een
span of control te groot is dan kan het chaotisch worden voor de werknemers en kan het voor
de manager zeer onoverzichtelijk worden hoe elke individuele werknemer ervoor staat. Dit kan
tot problemen leiden in effectiviteit en efficiëntie (Meyer, 2008). Binnen zorginstellingen is het
van belang om een goede span of control te hebben. Een te grote zorgt voor chaos maar een te
kleine werkt niet efficiënt meer (Arnold et al., 2006).
Over de beste omvang voor een span of control zijn verschillende meningen. De meeste
schrijvers zijn het er echter wel over eens dat een kleinere span of control de voorkeur heeft.
Meestal werd er niet meer dan zes werknemers aanbevolen zodat er adequaat leiding kan
worden gegeven (Robbins, DeCenzo & Coulter, 2015). Veel van deze schrijvers benadrukken
daarnaast dat het belangrijk is om de hoogte van een manager binnen een organisatie hierbij
in beschouwing te nemen. Hoe hoger in de organisatie, hoe meer de manager in aanraking
komt met ongestructureerde problemen. Dit zou betekenen dat managers die hoger in een
organisatie zitten een kleinere span of control moeten hebben dan managers op lagere niveaus.
Hoe meer supervisie er moet worden gegeven, hoe kleiner de span of control moet zijn.
Als een span of control te groot is dan hebben werknemers niet genoeg supervisie bij de taken
die ze moeten vervullen. Hierdoor worden de doelen van een organisatie onvoldoende
nagestreefd en zullen werknemers eerder hun eigen doelen nastreven. Daarnaast kunnen
werknemers zich minder betrokken voelen bij de organisatie door het ontstaan van
ambiguïteit over de taken die werknemers moeten doen. Als een span of control te klein is dan
bemoeit een manager zich te veel met de taken van de werknemer. Hierdoor hebben
werknemers zelf minder vrijheden. Zowel een grote span of control als een te kleine span of
control kan zorgen voor een toenemende werkdruk of zelfs werkstress (Arnold et al., 2006).

2.2.5 Centralisatie en decentralisatie
Centralisatie en decentralisatie houdt zich bezig met waar, welke beslissingen worden
genomen binnen een organisatie. Dit kan zowel op hoger organisatie niveau als op lagere
niveaus, door lagere managementlagen. Een organisatie is gecentraliseerd als de beslissingen
op één plek worden genomen en de organisatie vanuit daar wordt bestuurd. De autonomie
ligt dan dus op één plek. Een organisatie is gedecentraliseerd als beslissingen op meerdere
plekken binnen een organisatie worden genomen en een organisatie vanuit verschillende
plekken wordt bestuurd. De autonomie is hierbij verdeeld over meerdere plekken.
Zorginstellingen zijn over het algemeen sterk gedecentraliseerd (Levaggi & Smith, 2003).
De kern van zorginstellingen bestaat uit zorgverleners die goed opgeleid en gecertificeerd
moeten zijn om hun werk te mogen doen. Het werk dat ze doen is ingewikkeld en steeds
anders. Doordat het werk dat zij doen zo complex is, is het niet mogelijk om het werk te
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standaardiseren. Daarom gebruiken zorginstellingen standaardisatie alleen voor het
vastleggen van bepaalde eisen aan wat de professionele werknemers moeten kennen en
kunnen (Bankauskaite & Saltman, 2007). Daarnaast hebben de professionals ook
beslissingsbevoegdheid nodig om hun werk goed te kunnen doen. Om deze reden zijn
zorginstellingen gedecentraliseerd. Elke afdeling heeft zijn eigen gespecialiseerde werknemers
(Keuning & Eppink, 1993).

2.2.6 Coördinatie
Coördinatie is gedefinieerd als regels, procedures en plannen en onderlinge afstemming door
middel van bijvoorbeeld feedback. Het houdt zich bezig met de manier waarop een organisatie
in elkaar zit om samen collectieve taken te doen. Grofweg bestaat coördinatie uit twee delen.
Deze delen zijn plan en feedback. Het plan zijn de regels en routines die zijn vastgelegd binnen
organisaties. Als deze eenmaal zijn vastgelegd dan hoeft hier weinig tot geen overleg meer over
plaats te vinden. Feedback zorgt ervoor dat er overlegd kan worden over nieuwe informatie
binnen een organisatie. Dit kan zowel op persoonlijk, via verticale of horizontale
communicatie, als op groepsniveau zijn, via (on)geplande vergaderingen (Robbins, DeCenzo &
Coulter, 2015).
Formalisering beschrijft hoe gestandaardiseerd banen binnen een organisatie zijn en in
hoeverre het gedrag van werknemers is vastgelegd door regels en procedures. Daarnaast
houdt het zich ook bezig met in hoeverre het gedrag van werknemers wordt vastgelegd in
regels en procedures (Robbins, DeCenzo & Coulter, 2015). Zeer geformaliseerde organisaties
hebben duidelijke baanbeschrijvingen, veel regels en duidelijk beschreven procedures die
werkprocessen vastleggen (Robbins, DeCenzo & Coulter, 2015). Werknemers hebben weinig
in te brengen en moeten zich aan de vooraf gestelde regels houden. Als er een lage mate van
formalisering in een organisatie is dan geldt het tegenovergestelde. Werknemers hebben meer
te zeggen over hoe ze hun eigen functie invullen en kunnen hier vrijer mee omgaan. Dit zorgt
ervoor dat werknemers sneller kunnen inspelen op wensen van de consument (Duffield,
Kearin, Johnston, & Leonard, 2007).
Binnen zorginstellingen is er formalisering. Er zijn regels en procedures waar werknemers
zich aan moeten houden maar het is simpelweg niet mogelijk om alle hypothetische situaties
vast te leggen omdat het werk van zorgverleners zo veelzijdig is (Campbell, Fowles & Weber,
2004). Geen patiënt is hetzelfde. Mocht een zorgverlener vast zitten aan veel regels dan kan
dat tot frustraties bij de werknemer leiden en zelfs werkdruk. Daarnaast, als een zorgverlener
steeds weer moet overleggen met de manager dan kan het tot langere wachttijden voor
patiënten leiden. Daarom gebruiken zorginstellingen standaardisatie alleen voor het
vastleggen van bepaalde eisen aan wat de professionele werknemers moeten kennen en
kunnen (Bankauskaite & Saltman, 2007).
Het is een stuk eenvoudiger om prestatie-indicatoren te gebruiken binnen een organisatie die
een simpele dienst verleent dan voor een complexe en geïndividualiseerde service zoals
gezondheidszorg (Pollitt, Van Thiel, Homburg & Van Thiel, 2007).

12

2.3 Conclusie
In dit hoofdstuk werd deelvraag één behandeld: ‘wat is managementstructuur binnen
zorginstellingen?’. Aan de hand van de zes kernmerken van een organisatieontwerp wordt
deze vraag beantwoord en gekoppeld aan zorginstellingen.
Een organisatieontwerp is de keuze om een organisatie op een bepaalde manier in te delen
met betrekking tot de structuur. Deze informatie vertelt hoe de organisatie in elkaar steekt
qua structuur. Wie doet wat en hoe het onderlinge contact is geregeld wordt hierin vastgelegd.
Bij zorginstellingen speelt de uitvoerende kern de grootste rol. De strategische top en het
middenkader hebben invloed op de vorming van de managementstructuur. Een
organisatiestructuur is verbonden met een hoop andere aspecten binnen en buiten de
organisatie. Zoals McKinsey laat zien is het zeker belangrijk om de strategie, systemen,
normen en waarden, stijl, personeel en vaardigheden in acht te nemen bij het ontwerpen en
aanpassen van een organisatiestructuur. Het veranderen van de organisatiestructuur zelf kan
echter extra werkdruk met zich mee brengen dus het is iets om goed over na te denken.
Er zijn zes kernaspecten binnen een organisatieontwerp: specialisatie; departementalisatie;
autoriteit, verantwoordelijkheid en macht; span of control; centralisatie en decentralisatie en
coördinatie. Een organisatie kan per kernaspect keuzes maken. Dat leidt tot een grote
diversiteit aan managementstructuren. Met specialisatie wordt efficiënter werk geleverd door
een organisatie als geheel. Specialisatie zorgt ervoor dat de individuele kwaliteiten van
werknemers effectiever worden benut. Dit zorgt voor een grotere productiviteit. Binnen
zorginstellingen zijn er bepaalde taken die hoog ontwikkelde vaardigheden en zeer
gecompliceerde kennis vergen van iemand. Daarnaast zijn er ook taken die minder expertise
vragen van werknemers. Het is van zeer groot belang dat de toewijzing van werknemers aan
bepaalde taken goed gebeurt en dat daar de goede werk- en taakeisen bij worden gesteld.
Zorginstellingen hebben meestal functionele departementalisatie. Dit houdt in dat
werknemers met dezelfde vaardigheden en specialisaties worden gegroepeerd. Zo ontstaan er
verschillende gespecialiseerde afdelingen. Een zorginstelling is een professionele organisatie.
In een professionele organisatie is vaak een functionele structuur te ontdekken.
Departementalisatie kan leiden tot een hogere werkdruk als een afdeling onderbezet is.
Autoriteit, verantwoordelijkheid en macht hebben alle drie te maken met het verrichten van
werk binnen een organisatie. Deze drie concepten moeten goed in verhouding zijn wil een
organisatie goed kunnen functioneren. Bij het leveren van een goede kwaliteit zorg is het
belangrijk om te kijken naar de ervaringen van de zorgverleners op het gebied van het
management zelf en welke eisen er aan hen worden gesteld. Als er een disbalans is tussen de
eisen die er gesteld worden en wat een werknemer aankan dan ervaren werknemers werkdruk
of hebben ze geen plezier meer in hun werk. Een te grote span of control zorgt voor
onduidelijkheid terwijl een te kleine zorgt voor inefficiëntie. Per afdeling zou moeten worden
bekeken hoe groot deze span moet zijn om effectief en efficiënt te kunnen werken.
Zorginstellingen zijn gedecentraliseerd zodat professionals de ruimte hebben om beslissingen
te nemen. De taken in zorginstellingen zijn geformaliseerd maar daarbinnen hebben
zorgverleners relatief veel vrijheid. Er zijn wel basisregels en bepaalde procedures waar
werknemers zich aan moeten houden. De coördinatie is van groot belang om een organisatie
goed te laten werken. Binnen zorginstellingen is het van groot belang dat zorgverleners en het
management goed op elkaar zijn ingespeeld.
Zorginstellingen zijn professionele, functionele en gedecentraliseerde bedrijven. De
professionele zorgverleners hebben hun beslissingsbevoegdheden nodig om goed te kunnen
inspelen op de vraag van de patiënt. De decentralisatie maakt het besturen van een
zorginstelling als geheel zeer lastig. Hierdoor is het moeilijk om een andere
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organisatiestructuur in te voeren. Daarnaast is het van groot belang om rekening te houden
met de verschillende aspecten binnen een organisatie en niet zomaar één onderdeel te
veranderen. Een organisatiestructuur is namelijk verbonden met veel aspecten binnen en
buiten de organisatie. Kortom, managementstructuur binnen zorginstellingen is zeer complex.
De managementstructuur is nodig om duiding te geven aan zorginstellingen. De uitdaging bij
managementstructuur is om een passende structuur te vinden en dit wordt verschillend
geregeld binnen zorginstellingen.
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Hoofdstuk 3 Werkdruk in zorginstellingen
3.1 Inleiding
De volgende deelvragen worden in dit hoofdstuk behandeld: ‘wat is werkdruk binnen
zorginstellingen en wat zijn de veroorzakers en gevolgen ervan?’ en ‘hoe kan werkdruk binnen
zorginstellingen verminderd worden?’. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat werkdruk en
werkstress precies is, wat het verschil is tussen subjectieve en objectieve werkdruk. In sectie
twee wordt beschreven welke meetmodellen er worden gebruikt om de mate van werkdruk
vast te stellen. In sectie drie en vier worden de oorzaken en gevolgen van werkdruk op de lange
en korte termijn besproken. In sectie vijf wordt besproken hoe werkdruk kan worden
verminderd.

3.1.1 Werkdruk en werkstress
Werkdruk wordt gedefinieerd als de zwaarte van het dagelijkse werk (Hart & Staveland, 1988).
Wanneer psychische overbelasting door werkdruk te lang duurt, kan dit leiden tot klachten
en mogelijk verzuim (Krantz, Berntsson & Lundberg, 2005). Er is dan sprake van werkstress.
Van werkstress is sprake als iemand voortdurend onder hoge tijdsdruk moet werken, in een
hoog tempo moet werken, het werk niet op tijd af kan krijgen en/of niet de gewenste kwaliteit
werk kan leveren (Colligan & Higgins, 2006). Belasting en belastbaarheid zijn dan uit balans.
Dit betekent dat de werk- en taakeisen van de baan niet aansluiten bij wat iemand aankan.
Werkdruk kan dus werkstress veroorzaken, maar dat hoeft niet. Als werkdruk tijdig
verminderd of weggenomen wordt, kan werkstress vaak voorkomen worden (Van Yperen,
Wörtler, & De Jonge, 2016). Figuur 1 geeft grafisch aan hoe werkdruk kan leiden tot
werkstress. Hierin zijn ook de factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van werkdruk
en werkstress erin weergegeven. Dit zijn de taakeisen en regelmogelijkheden die uiteindelijk
leiden tot werkdruk en als er een totale disbalans is dan tot werkstress. De
langetermijneffecten worden kort benoemd in het meest rechter hokje, zoals burn-out en
verzuim.

Figuur 1 Factoren die (de gevolgen van) werkdruk kunnen beïnvloeden
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3.1.2 Subjectieve en objectieve werkdruk
Ervaren werkdruk is de werkdruk die werknemers zelf rapporteren als ze ernaar gevraagd
worden. Uit onderzoek blijkt dat dit een beter beeld geeft van de psychische gezondheid van
werknemers en werkgevers dan de daadwerkelijke werkdruk (Buttazzo, Lipari, Caccamo &
Abeni, 2002). Hoe hoger iemand de werkdruk inschat, hoe zwaarder het werk wordt bevonden.
Dit betekent dat werknemers die een hoge werkdruk hebben en niet zeer veel plezier ervaren
in hun werk, snel overspannen zullen raken (Krantz, Berntsson & Lundberg, 2005). De
objectieve werkdruk is de werkdruk die gemeten kan worden zonder rekening te houden met
een specifiek persoon. Op deze manier kan weergegeven worden hoe veeleisend een bepaalde
baan is en welke taakeisen daarbij komen kijken (Reid & Nygren, 1988).
Bij het ontstaan van werkdruk spelen veel verschillende aspecten een rol. De hoeveelheid werk
die iemand moet doen voor een bepaalde periode en welke compensatie hij of zij daarvoor
ontvangt, in de vorm van geld of waardering et cetera, spelen daarbij een belangrijke rol
(Krijnen, 1986). In figuur twee is er een schema te zien dat deze aspecten weergeeft.
Voorspellen van vraag, plannen, toewijzen van werknemers aan bepaalde taken, onderzoek
en het management zelf zijn zaken die hierin worden benoemd. Binnen het rode kader is de
wisselwerking tussen het berekenen van werk, het inroosteren en plaatsen van de werknemers
en de rol van het management te zien. Voor werkdruk is met name dit gedeelte van het figuur
van belang. Een samenspel tussen alle factoren kan voor werkdruk of werkstress zorgen. In
dit kader is waar voor de werknemer werkdruk of zelfs werkstress kan ontstaan. Met name is
dit te zien in het hokje rechtsonder, de personal work queue. De managementstructuur is
direct gekoppeld aan de rol van het management, het inroosteren en het toewijzen van
werknemers aan bepaalde taken. Volgens deze figuur speelt de managementstructuur een rol
bij het ontstaan van werkdruk.

Figuur 2. Computerized system and method for determining work in a healthcare environment (Uit Wager, D., &
Linney, J. (2003). U.S. Patent Application No. 10/679,836.)
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3.2 Meetmodellen van werkdruk
Er zijn veel meetmodellen te vinden die zich bezighouden met het universeel vastleggen van
objectieve of ervaren werkdruk. Deze modellen zijn zeer handig om te begrijpen uit welke
componenten werkdruk bestaat en welke factoren bijdragen aan het ontstaan van werkdruk.
In dit stuk worden een aantal modellen kort beschreven om een beeld te krijgen van de
verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van werkdruk. Het Michigan
stress-model, het kwetsbaarheid-stressmodel, de Therapeutic Interventions Scoring System, de
NASA Task Load Index en de Subjective Workload Assessment Technique worden in deze sectie
beschreven.
Het Michigan stress-model beschrijft een manier om objectieve en subjectieve oorzaken voor
werkstress te beoordelen. Er wordt gekeken naar de objectieve oorzaken van werkdruk en die
worden gekoppeld aan een subjectieve interpretatie van een specifiek persoon (Van der Klink,
2005). Volgens dit model spelen persoonskenmerken en de subjectieve en objectieve
werkomstandigheden een grote rol. Met dit model worden voornamelijk de oorzaken en
invloeden van psychische werkbelasting weergegeven. Het eerste stuk beschrijft de objectieve
oorzaken die zorgen voor het ontstaan van werkdruk, de objectieve stressoren. Dit zijn de
eisen die aan iemand worden gesteld. Daarna wordt er gekeken naar de subjectieve stressoren
en persoonlijke omstandigheden die verschillen per individu. Hierbij zijn de sociale omgeving
en de persoonlijkheid van iemand van belang. De combinatie van subjectieve stressoren,
sociale omgeving en persoonlijkheid zorgen ervoor hoe iemand reageert op een stressvolle
situatie. Dit resulteert in een stressreactie. Werkstress kan op deze manier invloed hebben op
de gezondheid, zoals te zien is in het laatste hokje aan de rechterkant in figuur 3 in de bijlage
(Schaufeli, Hell & Schreurs, 2000). De subjectieve stressoren, sociale omgeving en de
persoonlijkheid bepalen dus grotendeels hoe een individu reageert op werkdruk. Voor dit
specifieke onderdeel van het Michigan Stress-Model zijn weer andere theorieën bedacht.
Hieronder kan het kwetsbaarheid-stressmodel worden geschaard. In de figuur 4 in de bijlage
wordt dit model grafisch weergegeven (Conard & Matthews, 2008). Dit model geeft de
samenhang van bepaalde factoren weer die kunnen leiden tot een te hoog stress gehalte.
Werkdruk speelt hierbij een zeer grote rol. In de figuur zijn er verschillende personen te zien
op de x-as, die allemaal anders reageren op stressgehaltes (Ered, Gibson, Maxwell, Cooper &
Ellman, 2017). Vervolgens vindt er een stressreactie plaats, dit is waar de daadwerkelijke
werkdruk te vinden is in het Michigan Stress-Model.
De Therapeutic Intervention Scoring System (TISS) is ontworpen om objectieve werkdruk te
meten en werd ontwikkeld om de ernst van ziekte te kunnen weergeven en om zorg te kunnen
vergelijken aan de hand van werkdruk voor zorgverleners (Cullen, Civetta, Briggs & Ferrara,
1974). In 1996 kwam er een nieuwe TISS die met behulp van geavanceerde statistiek werkte
(Miranda, de Rijk & Schaufeli, 1996). Deze bestond uit 28 onderdelen, verdeeld in zeven
groepen: basic activities, ventilatory support, cardiovascular support, renal support,
neurological support, metabolic support en specific interventions (Moreno & Morais, 1997).
Volgens dit systeem kan een zorgverlener zorg verlenen voor 46.35 TISS-28 punten per shift.
Dit betekent dat elke TISS-28 punt 10.6 minuten tijd vergt van de zorgverlener. Deze
informatie is zeer nuttig voor het toewijzen van verplegend personeel en de distributie ervan,
om de effectiviteit van de zorgverleners vast te stellen en om objectief de zorginstellingen te
kunnen classificeren (Moreno & Miranda, 1998). In figuur 5 in de bijlage is een grafische
weergave van de puntentelling te zien van de TISS-28. Hogere scores werden gegeven voor
meer gespecialiseerde of tijdsintensieve zorg (Keene & Cullen, 1983). Hoe hoger de score, hoe
meer werk, hoe meer werkdruk.
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De NASA Task Load Index (TLX) is een manier om ervaren werkdruk te meten om zo een taak,
systeem, effectiviteit van een team of andere aspecten van prestatie te kunnen evalueren. In
figuur 6 in de bijlage is een gedeelte van de vragenlijst te zien. De mentale belasting (mental
demand) behandelt hoe veel mentale capaciteit nodig is om een taak te vervullen. Hierbij wordt
gekeken naar of een taak veeleisend of makkelijk was, eenvoudig of complex. De fysieke
belasting (physical demand) vraagt hoe veel fysieke activiteit nodig was. Hierbij wordt ook
gekeken naar hoe inspannend en/of veeleisend de taak was (Mälstam & Lind, 1992). De
tijdsdruk (temporal demand) beschrijft hoe veel tijdsdruk iemand ervaart. De totale prestatie
(overall performance) vraagt naar hoe succesvol iemand zichzelf zou bestempelen in het
uitvoeren van de taak en of de geleverde prestatie naar tevredenheid is. Het frustratie niveau
(frustration level) behandelt hoe geïrriteerd, gestrest iemand was tijdens het uitvoeren van de
taak. Inspanning (effort) laat zien hoe hard er mentaal en fysiek gewerkt moet worden om het
bepaalde prestatievermogen te bereiken (Hoonakker et al., 2011). Het tweede gedeelte van het
bepalen van de Task Load Index is een individuele weging van de sub onderwerpen maken.
Hierbij moet de persoon in kwestie kijken welke sub onderwerpen voor hem of haar
belangrijker zijn. Hoe belangrijker het onderwerp hoe eerder iemand hierdoor werkdruk
ervaart. De subjectieve werkdruk is ook te meten aan de hand van the Subjective Workload
Assessment Technique (SWAT). Bij het vaststellen van de SWAT wordt er gekeken naar de
tijdbelasting (genaamd Time Load), mentale inspanningsbelasting (genaamd Mental Effort
Load) en de mate van psychische stress (genaamd Psychological Stress Load) (Reid & Nygren,
1988). In figuur 7 in de bijlage is een beschrijving hiervan te zien. De drie criteria waar op
wordt beoordeeld worden weer verder verdeeld in drie andere onderwerpen. Dit leidt
uiteindelijk tot een uitkomst in werkdruk. Deze drie componenten samen laten zien hoe veel
stress iemand ervaart. Hoe hoger iemand scoort op deze mini schaal van 1 tot 3 per onderdeel,
hoe hoger de werkdruk is die iemand ervaart.
Alle subjectieve modellen stellen het individu centraal en kijken naar hoe veel hij of zij kan
hebben in termen van psychische belasting, fysieke belasting en andere vormen van druk.
Objectieve modellen kijken naar de mate van werk die per patiënt verricht moet worden.
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3.3 Veroorzakers van werkdruk
Het aantal contracturen per week, ontwikkelingsmogelijkheden, emotioneel veeleisend werk,
de complexiteit van het werk, de autonomie in het werk, de steun door collega’s en de leeftijd
van de persoon in kwestie zijn de belangrijkste aspecten die een rol spelen bij het wel of niet
ervaren van werkdruk (Smulders & Houtman, 2004). Steeds veranderende samenstellingen
van bedrijven door reorganisaties en ontslagen, veranderende vraag van de consument en de
verhoogde pensioenleeftijd dragen ook bij aan ervaren werkdruk. Daarnaast komt deze hoge
werkdruk ook gedeeltelijk door de prestatiemaatschappij van tegenwoordig. Er moet in hoog
tempo zo veel mogelijk werk zo goed mogelijk worden gedaan en soms gaat dit dan ten koste
van de werknemer zijn gezondheid (Mæstad, Torsvik, & Aakvik, 2010).
Werkdruk heeft verschillende oorzaken in de literatuur die grofweg zijn in te delen in werk
gerelateerde en persoonlijke factoren. Werk gerelateerde factoren en persoonlijke factoren.
Deze twee factoren zorgen afzonderlijk of samen voor het ervaren stressniveau van een
werknemer. Werk gerelateerde factoren zijn de gestelde taakeisen, roleisen en
interpersoonlijke eisen, organisatiestructuur en organisatorisch leiderschap (Johnson,
Cooper, Cartwright, Donald, Taylor & Millet, 2005).
Er kan werkdruk ontstaan op het werk zelf door de taakeisen. Dit kan leiden tot eventuele
werkstress die ontstaat door de baan zelf (Schaufeli, Bakker & Van Rhenen, 2009).De mate
van autonomie, taak variëteit en de mate van automatisering zijn hierbij van belang. De
werkomstandigheden of de fysieke omgeving beïnvloeden de mate van ervaren werkdruk ook.
Hierbij kan gedacht worden aan dingen als temperatuur, geluid, de drukte op de werkvloer,
arbeidsquota en de taakgerichte onderlinge afhankelijkheid. De roleisen verwijzen naar een
bepaalde rol die een werknemer heeft binnen een organisatie. Deze rol kan ook werkdruk met
zich meebrengen. Rolconflicten ontstaan als er verwachtingen zijn van een werknemer die erg
moeilijk te realiseren zijn. Overbelasting ontstaat wanneer een werknemer meer werk moet
verrichten dan de tijd toelaat (Tennant, 2001). Daarnaast kan er binnen de roleisen ook
onduidelijkheid ontstaan over wat iemand moet doen. In dit geval is het voor de werknemer
onduidelijk wat er van hem of haar wordt verwacht. Interpersoonlijke eisen kunnen leiden tot
stress. Dit verwijst naar de relatie die werknemers met elkaar hebben. Mocht er stress
ontstaan door andere werknemers dan kan dat doordat er niet genoeg sociale steun van
collega’s is of slechte relaties onderling. De managementstructuur zelf kan een veroorzaker
zijn van werkdruk als er te veel of te weinig regels zijn of als er te weinig of te veel
beslissingsbevoegdheid wordt gegeven aan een werknemer. Binnen het organisatorisch
leiderschap zijn er ook verschillende factoren die kunnen leiden tot werkdruk. De werkdruk
die hierbij ontstaat is te wijten aan de manier waarop de manager leiding geeft (Arches, 1991).
De factoren die hierbij een rol spelen zijn de prestatie ten tijde van spanning, angst,
onrealistische taken om te vervullen op de korte termijn, overdreven strenge controles en het
ontslaan van werknemers die het tempo niet kunnen bijbenen.
Op persoonlijk niveau zijn er een hoop zaken die kunnen zorgen voor een toename in ervaren
werkdruk. Persoonlijke factoren hebben te maken met de situatie en omgeving van een
individu buiten het werk om. Zaken die kunnen bijdragen aan ervaren werkdruk zijn familie
problemen, economische achterstand of andere problemen van dezelfde soort. Elke vorm van
stress in het privé leven kan afspiegelen op de ervaren werkdruk.
Daarnaast speelt de persoonlijkheid van een werknemer een grote rol (Barry & Stewart, 1997).
Er zijn type A en type B persoonlijkheden. Een type A persoonlijkheid heeft een goed gevoel
van tijd urgentie, grote competitiedrang en moeite met het loslaten van werk en te genieten
van de vrije tijd. Een werknemer met een type A persoonlijkheid heeft een grote kans om
symptomen van werkstress te laten zien (Spector & O'Connell, 1994). Een type B
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persoonlijkheid heeft weinig of geen besef van tijd urgentie. Ze zijn een stuk relaxter en
kunnen beter met veranderingen omgaan (Kirkcaldy, Cooper, Furnham & Brown, 1993). Bij
type A ontstaat de stress door de boosheid en vijandigheid die bij de persoonlijkheid horen.

3.4 Gevolgen van werkdruk
Zoals eerder al vermeld hoeft het hebben van werkdruk niet per se negatieve gevolgen te
hebben. Een bepaalde werkdruk is zelfs nodig om het werk goed te kunnen verrichten. Maar
zodra iemand voor een langere periode veel werkdruk ervaart kan het omslaan in een te hoge
werkdruk, dus werkstress. Dit kan zeker wel negatieve gevolgen hebben. Hoe langer de
blootstelling aan de stress, hoe erger de gevolgen.
De gevolgen van een te hoge werkdruk zijn onder te verdelen in drie groepen, namelijk
lichamelijk, psychologisch en gedrag. Op lichamelijk gebied zijn er veranderingen in
metabolisme, snellere hartslag en ademhaling, verhoogde bloeddruk, hoofdpijn en een
verhoogde kans op hartaanvallen door een verhoogd cortisollevel (stresshormoon) (Dickerson,
& Kemeny, 2004). Op psychologisch gebied kunnen werknemers ontevreden zijn met hun
werk, spanning of angst voelen, geïrriteerd zijn of zich vervelen. Werkstress heeft als gevolg
dat mensen sneller een burn-out hebben (Greenglass, Burke & Fiksenbaum, 2001) of last
hebben van slaapstoornissen. Gedragsmatig kunnen er ook veranderingen plaatsvinden als
iemand een te hoge werkdruk ervaart. Voorbeelden hiervan zijn veranderingen in
productiviteit, arbeidsverzuim, andere eetgewoonten, een toename in roken of in de
consumptie van alcohol (Schaufeli, Bakker & Van Rhenen, 2009).
Voor de organisatie betekent het dat een werknemer die werkstress ervaart geen aanwinst is
voor het bedrijf. Ze doen hun werk waarschijnlijk namelijk niet zo goed als ze zouden kunnen
als ze geen overdreven werkdruk zouden ervaren (Greenglass, Burke & Fiksenbaum, 2001).
Zo leiden de veranderende eisen die werkgevers stellen aan hun werknemers in de zorg
vanzelfsprekend daarnaast ook tot bepaalde problemen in functionaliteit en effectiviteit
binnen zorginstellingen (Hockey, 1997).

3.5 Vermindering van werkdruk
In het algemeen kan werkdruk nooit helemaal worden verwijderd uit een organisatie. Er zijn
echter wel een paar zaken die gedaan kunnen worden om de werkdruk te verminderen. Dit
kan door middel van werk gerelateerde factoren aan te passen en door het rekening houden
met persoonlijke factoren. Door een realistische weergave te geven van de werk- en taakeisen
is het makkelijker om geschikt personeel te selecteren voor een bepaalde positie (Wolever et
al., 2012). Daarnaast is het van groot belang dat de kwaliteiten van de sollicitant aansluiten
bij de baanbeschrijving en het bedrijf. Vervolgens moet er gekeken worden naar de
communicatie en coördinatie binnen een organisatie om onduidelijkheid te voorkomen. Het
duidelijk beschrijven van taakeisen en verantwoordelijkheden hoort hierbij. Het verschaffen
van duidelijke prestatiedoelen en het verminderen van onduidelijkheid door het invoeren van
feedback zijn zaken die zeer nuttig kunnen zijn als er aan werkdruk moet worden gewerkt
(Hobfoll & Shirom, 2001). Elke werknemer moet goed op de hoogte zijn van wat de organisatie
verwacht en wat zijn of haar rol daarin is. Door middel van goede coördinatie en duidelijke
communicatie kan dit worden gerealiseerd. In sommige gevallen kan het herindelen van een
baan ook zorgen voor een vermindering van werkdruk. Dit houdt in dat een baan een andere
taakomschrijving of taakeisen krijgt. Met name als werknemers zich vervelen, dan moeten ze
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wat meer uitdaging krijgen of juist als ze overbelasting ervaren, dan moet de werkbelasting
verminderd worden. Als laatst kan werkdruk ook verminderd worden als werknemers het
gevoel hebben dat er naar ze wordt geluisterd. Dit houdt in dat werknemers inspraak hebben
in het nemen van beslissingen (Colligan & Higgins, 2006). De persoonlijke factoren zijn
vergeleken met de werk gerelateerde factoren bij lange na niet zo makkelijk te beïnvloeden.
Het praten met een (arbeids)psycholoog is een van de weinige dingen die een manager kan
doen in dit geval. Daarnaast speelt ook de ethische vraag of een manager zich zomaar mag
bemoeien met iemands persoonlijke leven. Werkdruk verminderen is over het algemeen lastig
te realiseren omdat het dus per persoon verschilt hoe veel werkdruk iemand kan hebben
voordat er last aan ondervonden wordt. Algemene interventies die gedaan zouden kunnen
worden om zo min mogelijk werkdruk te creëren voor werknemers zijn het geven van genoeg
tijd, dus het hebben van een goede tijdsplanning en het creëren van een goede werksfeer. Dit
zijn allemaal dingen die door het management gerealiseerd zouden kunnen worden (Cooper &
Cartwright, 1997). Bij de vermindering van werkdruk is er met name op organisationeel
niveau veel te doen op grotere schaal, maar het is erg lastig om elk individu daarbij in de gaten
te houden.
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3.6 Conclusie
De volgende deelvragen zijn behandeld in dit hoofdstuk: ‘wat is werkdruk binnen
zorginstellingen en wat zijn de veroorzakers en gevolgen ervan?’ en ‘hoe kan werkdruk binnen
zorginstellingen verminderd worden?’.
Met werkdruk wordt de zwaarte van het dagelijkse werk bedoeld. Werkstress ontstaat als een
werknemer voor een lange tijd wordt blootgesteld aan een te hoge werkdruk. Werkdruk kan
objectief en subjectief worden vastgesteld. Objectief richt zich op de hoeveelheid werk die een
werknemer daadwerkelijk moet doen en subjectief richt zich op de ervaren werkdruk van een
specifieke werknemer en neemt hierbij de eigenschappen van een individu mee. Werkdruk is
op zichzelf niet negatief en werkdruk kan nooit helemaal worden voorkomen. Echter, als deze
werkdruk erg hoog wordt en lang aanhoudt dan kan het overgaan in werkstress. Werkstress
kan op den duur zorgen voor gezondheidsproblemen. Iedereen reageert anders op werkdruk
dus de een zal eerder werkstress ervaren dan de ander. Dit hangt samen met
omgevingsfactoren. Er zijn veel modellen om werkdruk in kaart te brengen. De meesten
hiervan zijn gericht op het meten van ervaren werkdruk. Deze manier van meten gaat vaak
sneller dan het meten van objectieve werkdruk. Objectieve werkdruk kan ook worden
gemeten. Deze methode is tijdrovend als het vergeleken wordt met de meeste subjectieve
manieren van werkdruk meten. Bij het meten van objectieve werkdruk komen er bepaalde
statistische toetsen bij kijken en daardoor duurt dit langer. Uit de modellen blijkt dat er een
duidelijk samenspel is tussen werk en persoon als het aankomt op het ontwikkelen van
werkdruk.
De veroorzakers van werkstress zijn in te delen in werk gerelateerde factoren en persoonlijke
factoren. Er kan werkdruk ontstaan als er een disbalans is binnen of tussen taakeisen,
roleisen, interpersoonlijke eisen, organisatiestructuur en organisatorisch leiderschap. Deze
factoren zijn in principe allemaal werk gerelateerd. Daarnaast kunnen persoonlijke factoren
ook een rol spelen bij het ontstaan van werkdruk en werkstress. Deze factoren verschillen per
individu.
De gevolgen van werkstress kunnen lichamelijk, psychologisch en gedragsmatig zijn. Op
lichamelijk gebied zijn er veranderingen in metabolisme, snellere hartslag en ademhaling,
verhoogde bloeddruk, hoofdpijn en een verhoogde kans op hartaanvallen. Op psychologisch
gebied kunnen werknemers ontevreden zijn met hun werk, spanning of angst voelen,
geïrriteerd zijn of zich vervelen. Werkstress heeft als gevolg dat mensen sneller een burn-out
hebben of last hebben van slaapstoornissen. Gedragsmatig kunnen er ook veranderingen
plaatsvinden als iemand een te hoge werkdruk ervaart. Voorbeelden hiervan zijn
veranderingen in productiviteit, arbeidsverzuim, andere eetgewoonten, een toename in roken
of in de consumptie van alcohol. Voor organisaties betekent het dat het hebben van veel
werknemers met werkstress leidt tot problemen in functionaliteit en effectiviteit in
zorginstellingen.
Werkdruk kan verminderd worden door het geschikte personeel te selecteren voor een positie
en een realistische weergave te geven van de werk- en taakeisen. Daarnaast speelt de
communicatie en coördinatie binnen een organisatie een grote rol. Hoe beter deze is, hoe
minder werkdruk er wordt ervaren. Algemene interventies die gedaan zouden kunnen worden
om zo min mogelijk werkdruk te creëren voor werknemers zijn het geven van genoeg tijd, dus
het hebben van een goede tijdsplanning en het creëren van een goede werksfeer. Dit zijn
allemaal dingen die door het management gerealiseerd zouden kunnen worden. Kortom, bij
de vermindering van werkdruk is er met name op organisationeel niveau veel te doen op
grotere schaal, maar op persoonlijk niveau werkt dat niet zo goed.
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Hoofdstuk 4 Conclusie
4.1 Conclusie
De onderzoeksvraag is ‘in hoeverre heeft de managementstructuur binnen zorginstellingen
een invloed op de objectieve en ervaren werkdruk van werknemers?’. Uit voorafgaand
literatuuronderzoek lijkt zeker een verband te bestaan tussen managementstructuur en de
ervaren werkdruk van de zorgverleners. Binnen managementstructuur zijn er verschillende
aspecten die invloed hebben op werkdruk. Specialisatie kan werkdruk veroorzaken als er bij
het specialiseren te veel taken aan werknemers worden toegewezen. Departementalisatie kan
leiden tot een hogere werkdruk als een afdeling in totaliteit te veel taken heeft om te kunnen
voltooien met het beschikbare personeel. Dit betekent dat een afdeling onderbezet is. Als er
een disbalans is tussen de eisen die er gesteld worden en wat een werknemer aankan dan
ervaren werknemers werkdruk of hebben ze geen plezier meer in hun werk. Dit heeft te maken
met autoriteit, verantwoordelijkheid en macht. Een bepaalde mate van autoriteit,
verantwoordelijkheid en macht is nodig om werknemers enthousiast te houden en te binden
aan de organisatie. Dit betekent dat de werknemers niet belemmerd moeten worden in het
doen van hun werk doordat ze te weinig beslissingsbevoegdheden hebben. Een te grote mate
van deze drie brengt echter extra werkdruk met zich mee. Zowel een te grote als een te kleine
span of control kan leiden tot meer werkdruk. Een te grote span of control zorgt voor chaos en
onduidelijkheid terwijl een te kleine zorgt voor inefficiëntie en extra druk van bovenaf. Per
afdeling zou moeten worden bekeken hoe groot deze span moet zijn om effectief en efficiënt te
kunnen werken. Centralisatie en decentralisatie kunnen zorgen voor werkdruk als er niet
genoeg of te veel vrijheden aan werknemers worden geven binnen zorginstellingen. Coördinatie
is een zeer belangrijk aspect van managementstructuur als het gaat om het managen van
werkdruk. Als de coördinatie binnen een organisatie slecht is doordat de regels, procedures,
planning en onderlinge afstemming stroef verloopt dan weten werknemers niet wat er van ze
wordt verwacht. Deze onduidelijkheid kan leiden tot een hogere werkdruk. Bij zowel
specialisatie; departementalisatie; autoriteit, verantwoordelijkheid en macht; span of control;
centralisatie en decentralisatie en coördinatie geldt dat er een goede balans moet worden
gevonden tussen te veel en te weinig om ervoor te zorgen dat werkdruk niet omslaat naar
werkstress.

4.2 Discussie
De resultaten van dit onderzoek gelden voor managementstructuur in zorginstellingen in het
algemeen. Werkdruk kan tal van oorzaken hebben die zowel buiten als binnen de invloed van
managers liggen. Een aantal oorzaken van werkdruk komen voort uit managementstructuur
en daar heeft de organisatie direct invloed op. Het is geen makkelijk proces om werkdruk te
verminderen door de managementstructuur aan te passen. Dit komt doordat
managementstructuur uit zeer veel onderling verweven factoren bestaat.
Uit het onderzoek blijkt naar verwachting dat er een verband bestaat tussen werkdruk en
managementstructuur. Alle zaken die binnen de managementstructuur leiden tot werkdruk
worden opgedragen door managers. Dit zou zelfs kunnen betekenen dat het de fout van de
manager is als een werknemer werkstress ervaart. Zo kan een manager een werknemer te veel
taken geven.
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Werkdruk binnen zorginstellingen is ook voor een deel te wijten aan de complexiteit van zorg.
Dit maakt het extra lastig om het goed te managen. In de zorg moet vaak geïmproviseerd
worden en dat heeft een manager nauwelijks in de hand.
Er is dus een relatie tussen werkdruk en managementstructuur, maar deze is lastig uit te
drukken een maatstaf zoals een percentage. Hoe veel invloed is er daadwerkelijk? Is dit wel
exact te duiden? Zo niet, blijft het dan zoeken naar de juiste structuur binnen
zorginstellingen?

4.3 Aanbevelingen
Om de conclusie uit dit literatuuronderzoek met volledige zekerheid te kunnen bevestigen zou
er een vervolgonderzoek plaats moeten vinden in het veld. Het verband tussen structuur en
werkdruk kan empirisch worden getoetst in een vervolgonderzoek. Zo zou men de
managementstructuur van specifieke zorginstellingen in kaart kunnen brengen en de
werkdruk kunnen testen aan de hand van een of meerdere van de voorafgaand beschreven
modellen. Het beste resultaat zou dan worden verkregen door zowel objectief als subjectief te
kijken naar de werkdruk. Dan pas kan men met zekerheid vaststellen of er daadwerkelijk een
verband is tussen werkdruk en managementstructuur. Dit is wel een zeer complex onderzoek
door alle verschillende managementaspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Om
het wat minder complex te maken zouden er eventueel deelonderzoeken kunnen worden
gedaan om de relatie tussen de zes van Robbins en werkdruk te kunnen onderzoeken.
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