Adviesrapport
Stimulatie van

Arbeidsmobilisatie
Afstudeeronderzoek bij het

Stimulatie van Arbeidsmobilisatie
Een onderzoek naar welke factoren samenhangen met de
arbeidsmobiliteit van zowel kinderverpleegkundigen binnen het
BKZ als binnen andere regionale ziekenhuizen naar een functie
op de KIC/ICN.

Naam:
Studentnummer:
E‐mail:

Merije Stellingwerf
376071
M.A.Stellingwerf@st.Hanze.nl

Onderwijsinstelling:
Opleiding:
Afstudeerdocent:
Eerste beoordelaar:

Hanzehogeschool Groningen
Human Resource Management
Henri Hogenhuis
Jordi Hellwich

Organisatie:
Praktijkbegeleider:

Het Beatrix Kinderziekenhuis
Gerard Nijhuis

Inleverdatum:

31 mei 2021

1

Managementsamenvatting
Landelijk heerst er een groot tekort aan kinderverpleegkundigen, zo ook op de Kinder Intensive Care
(KIC) en Intensive Care Neonatologie (ICN) binnen het Beatrix Kinderziekenhuis (BKZ). Daarbij blijft de
arbeidsmobiliteit (doorstroom) van ervaren kinderverpleegkundigen naar een functie op de KIC of ICN
vrijwel uit. Hierbij gaat het niet alleen om kinderverpleegkundigen binnen het BKZ, maar ook om
kinderverpleegkundigen binnen andere regionale ziekenhuizen. Het tekort aan personeel op de KIC
en ICN kan tot gevolg hebben dat opname van kinderen vanuit de regio niet mogelijk is, omdat er te
weinig capaciteit is om alle IC‐bedden van zorg te voorzien. De doelstelling in dit onderzoek luidt als
volgt:
“Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke factoren bijdragen aan het verhogen van de
arbeidsmobiliteit van zowel kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als binnen andere regionale
ziekenhuizen naar een functie op de KIC/ICN aan de hand van het afnemen van enquêtes en interviews
onder deze groep medewerkers, om uiteindelijk met aangepaste HR‐instrumenten de betreffende
arbeidsmobiliteit te stimuleren en op lange termijn het personeelstekort te reduceren.”
Daarbij wordt antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag:
“Welke factoren hangen samen met de arbeidsmobiliteit van zowel kinderverpleegkundigen binnen het
BKZ als binnen andere regionale ziekenhuizen naar een functie op de KIC/ICN?”
Bovenstaande hoofdvraag is onderzocht door middel van het uitzetten van een enquête onder
kinderverpleegkundigen binnen het BKZ en binnen vier andere regionale ziekenhuizen. Voor een
aanvullende verklaring op de enquêteresultaten, is er met 4 kinderverpleegkundigen binnen het BKZ
gesproken door middel van een interview.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het vermogen om door te stromen naar een functie op
de KIC/ICN er onder de meeste respondenten wel is, maar de bereidheid mist. Hierbij komt naar voren
dat menig respondent een functie op één van de IC’s niet zou aanbevelen aan een vriend of collega en
veel van de respondenten geen goed gevoel krijgen bij het nadenken over een betreffende functie.
Een deel van de respondenten ervaart dat zij niet genoeg de kans krijgen om ervaring op te doen in
een functie op de KIC/ICN, terwijl daar wel behoefte aan is. Daarnaast komt naar voren dat er onder
de respondenten een hoge fit heerst binnen de huidige functie, wat voornamelijk samenhangt met
collega’s en de doelgroep waarmee wordt gewerkt. Dit belemmert veel respondenten in de
doorstroom naar een functie op de KIC/ICN. Kijkend naar stimulerende factoren om door te stromen
komt voornamelijk het beter aanbieden van meeloopmogelijkheden naar voren. Onder een aantal
respondenten binnen het BKZ komt een cultuurverandering op de IC naar voren en binnen de regionale
ziekenhuizen gaat het hier voornamelijk om een verbetering van de parkeerfaciliteit bij het UMCG.
Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat het binnen dit vraagstuk niet om het
ontbreken van kennis en vaardigheden gaat, maar om het ontbreken van motivatie om door te
stromen naar een functie op de KIC/ICN. Om de arbeidsmobiliteit van zowel kinderverpleegkundigen
binnen het BKZ als binnen andere regionale ziekenhuizen te stimuleren, is het van belang de motivatie
onder deze kinderverpleegkundigen te vergroten, negatieve gevoelens richting de IC’s weg te nemen
en meeloopmogelijkheden beter aan te bieden.
Bovenstaande kan hopelijk gerealiseerd worden door middel van het toepassen van storytelling, het
aanbieden van een IC masterclass, het geven van voorlichtingen over de KIC en ICN binnen andere
regionale ziekenhuizen en een vervolgonderzoek naar de verbetering van de samenwerking tussen de
afdelingen binnen het BKZ.
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Voorwoord
Voor u ligt het adviesrapport ‘stimulatie van arbeidsmobilisatie’, welke in het kader van mijn
afstudeerfase binnen de studie Human Resource Management tot stand is gekomen. De afgelopen vier
jaar heb ik veel mogen leren op gebied van HRM, onderzoek en advisering. De opgedane kennis heb ik
kunnen toepassen binnen dit afstudeeronderzoek.
Na een tweedejaars stage bij een uitzendbureau en een derdejaars stage binnen de Defensie, sprak
het mij aan om in mijn laatste (afstudeer)stage een kijkje te nemen in de gezondheidszorg. Met name
ziekenhuizen hebben mij van kleins af aan gefascineerd: (vaak) grote organisaties waarin medewerkers
zich voornamelijk inzetten voor anderen. Het leek mij mooi om iets te kunnen betekenen voor zo’n
organisatie. Op het moment dat ik de vacature van het BKZ voorbij zag komen, aarzelde ik dan ook
geen moment om te solliciteren en deze kans te grijpen. Ook het betreffende vraagstuk sprak mij aan:
“Hoe richt je talentmanagement en doorstroom van kinderverpleegkundigen zowel intern als regionaal
in?” Uiteindelijk is binnen dit onderzoek de nadruk gelegd op de doorstroom van
kinderverpleegkundigen en hoe deze gestimuleerd kan worden. Een uitdagend vraagstuk waarbij ik
veel heb mogen leren.
Bij deze wil ik graag een aantal mensen bedanken die mijn hebben ondersteund tijdens het schrijven
van mijn afstudeeronderzoek. Ten eerste wil ik mijn afstudeerbegeleider, Gerard Nijhuis, bedanken
voor de goede begeleiding. Bij hem kon ik te allen tijde terecht voor het juiste advies en beantwoording
van mijn vragen. Ook wil ik Nynke Antuma, P&O adviseur binnen het UMCG, bedanken. Ondanks dat
we elkaar weinig hebben gesproken heeft zij mij van goede feedback kunnen voorzien. Tevens wil ik
mijn afstudeerdocent, Henri Hogenhuis, bedanken voor de fijne begeleiding vanuit de opleiding.
Daarnaast gaat mijn dank uit naar de respondenten die hebben deelgenomen aan de enquête en
aanvullende interviews binnen dit onderzoek. Dankzij hen heb ik veel input ontvangen waardoor ik
een mooi onderzoeksresultaat neer heb kunnen zetten. Tot slot wil ik alle hoofdverpleegkundigen
binnen het BKZ bedanken voor, onder andere, het verspreiden van mijn enquête en het beantwoorden
van mijn vragen.
Ik wens u veel leesplezier!
Merije Stellingwerf
Groningen, 31‐05‐2021
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Hoofdstuk 1: Inleiding
Stimulatie van arbeidsmobilisatie, iets wat het Beatrix Kinderziekenhuis (BKZ) wil bereiken. Landelijk
heerst er een tekort aan kinderverpleegkundigen (Panteia, 2017), zo ook op de Kinder Intensive Care
(KIC) en Intensive Care Neonatologie (ICN) binnen het BKZ (Nijhuis, 2021). Het BKZ is het academisch
kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het fungeert als regionaal
en nationaal verwijscentrum voor kindergeneeskundige zorg en is gespecialiseerd in multidisciplinaire,
complexe zorg (BKZ, 2021). Het is onderdeel van het UMCG: één van de grootste ziekenhuizen in
Nederland en de grootste werkgever van Noord‐Nederland (UMCG, 2021).
Vanwege het tekort aan personeel op de KIC en ICN is er momenteel te weinig capaciteit om alle
beschikbare IC‐bedden van zorg te voorzien. Dit kan tot gevolg hebben dat opname van kinderen
vanuit de regio niet mogelijk is. Eén van de oorzaken van het tekort aan kinderverpleegkundigen op de
KIC en ICN, is de lage arbeidsmobiliteit (doorstroom) van zowel ervaren kinderverpleegkundigen
binnen het BKZ als binnen andere regionale ziekenhuizen naar een functie op de KIC/ICN. Hoe deze
arbeidsmobiliteit gestimuleerd kan worden, wordt binnen dit onderzoek achterhaald. De doelstelling
voor dit onderzoek luidt als volgt:
“Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke factoren bijdragen aan het verhogen van de
arbeidsmobiliteit van zowel kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als binnen andere regionale
ziekenhuizen naar een functie op de KIC/ICN aan de hand van het afnemen van enquêtes en interviews
onder deze groep medewerkers, om uiteindelijk met aangepaste HR‐instrumenten de betreffende
arbeidsmobiliteit te stimuleren en op lange termijn het personeelstekort te reduceren.”
Door middel van dit onderzoek wordt verwacht antwoord te geven op onderstaande hoofdvraag:
“Welke factoren hangen samen met de arbeidsmobiliteit van zowel kinderverpleegkundigen binnen
het BKZ als binnen andere regionale ziekenhuizen naar een functie op de KIC/ICN?”

1.1 Leeswijzer
Dit adviesrapport start met een organisatie‐ en probleemanalyse over de context van het vraagstuk.
Vervolgens wordt binnen het theoretisch kader een afbakening gemaakt van de literatuur, waarbij
onderlinge verbanden worden gelegd. Dit resulteert in een conceptueel model, welke de leidraad
vormt voor dit onderzoek. Het hoofdstuk methodologie beschrijft de methoden die gebruikt zijn
binnen dit onderzoek. Vervolgens komen de resultaten aan bod en de daaropvolgende conclusie, die
antwoord geeft op de verschillende deelvragen en de hoofdvraag. Op basis van de conclusie worden
er aanbevelingen gedaan voor het BKZ. Tot slot wordt binnen de discussie kritisch gereflecteerd op het
onderzoek.
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Hoofdstuk 2: Organisatie‐ en Probleemanalyse
In dit hoofdstuk wordt het BKZ zowel extern als intern geanalyseerd aan de hand van verschillende
bronnen en een bedrijfskundig model. Aansluitend hierop wordt een uitgebreide analyse van het
probleem gegeven, welke zich voordoet binnen het BKZ. Op basis van deze probleemanalyse wordt
vervolgens een doelstelling geformuleerd met de bijbehorende adviesvraag en hoofdvraag voor dit
onderzoek.

2.1 Vooronderzoek
Tijdens de start van dit onderzoek is met verschillende mensen gesproken over het betreffende
vraagstuk. Onderstaand wordt weergegeven wat in deze gesprekken naar voren is gekomen.
Uit gesprekken met de afdelingshoofden van de KIC en ICN (2021) blijkt dat er een personeelstekort
heerst op beide afdelingen. Om dit tekort te reduceren zouden zij graag de arbeidsmobiliteit van
ervaren kinderverpleegkundigen willen stimuleren: “Als je ervaring hebt als kinderverpleegkundige ben
je wat zekerder. Zij zijn vaak op de IC geweest en haken daardoor minder snel af” (afdelingshoofd KIC,
2021). Volgens het afdelingshoofd van de ICN (2021) sta je als ervaren kinderverpleegkundige steviger
in je schoenen en weet je hoe je moet reageren in bepaalde situaties, in tegenstelling tot
kinderverpleegkundigen zonder ervaring. Volgens medewerkers binnen de kinderafdeling is de stap
naar een functie op één van de IC’s groot: “Het technische, maar ook de hoog complexe zorg schrikt
mensen af” (afdelingshoofd M2, 2021). Een kinderverpleegkundige van afdeling M1 (2021) valt deze
gedachte bij en geeft aan dat ze het contact met de kinderen zou missen, aangezien deze op de IC’s in
slaap worden gehouden. Ook vindt ze de technieken op de kinderafdeling al ingewikkeld genoeg, laat
staan de technieken op de IC’s. In de volgende paragrafen wordt de organisatie met het bijbehorende
vraagstuk verder uitgediept.

2.2 Organisatieanalyse
In deze paragraaf wordt het BKZ zowel extern als intern geanalyseerd door middel van recente bronnen
en het 7S‐model van McKinsey (Thuis & Stuive, 2011).

2.2.1 Externe organisatieanalyse
Maar liefst één op de vijf vacatures binnen de sector healthcare in Nederland is onvervulbaar (Duijn et
al., 2020). De vacatures voor specialistische beroepen zijn het moeilijkst te vervullen. Vaak heeft dit te
maken met vereiste kwalificaties die een functie heeft, zoals een Hbo‐diploma en werkervaring (Duijn
et al., 2020). De onvervulbare vacatures omtrent intensive care verpleegkundigen betreft 60%. Zie
bijlage 10.2.1 voor de bijbehorende grafiek en tabel.
Het tekort aan personeel in de zorg blijft naar verwachting ook in de komende jaren aanwezig. Dit
heeft bijvoorbeeld te maken met de verdere vergrijzing, met als gevolg een nog hogere zorgvraag en
uitstroom van personeel (Duijn et al., 2020). Vanwege dit (stijgende) tekort aan personeel neemt de
werkdruk voor verpleegkundigen toe (CBS, 2019).
Ook de instroom van verpleegkundigen vlakt af (Wijk, 2020). Begin 2020 daalde de instroom voor het
eerst sinds 2017. Het is nog te vroeg om te zeggen dat de mobiliteit in de zorg structureel is ingezakt,
maar deze ontwikkeling wijkt af van de afgelopen jaren (Wijk, 2020)
De laatste jaren is tevens het tekort aan kinderverpleegkundigen een actueel onderwerp. Zo wordt
veel in het nieuws vermeld dat kinderafdelingen in ziekenhuizen overvol zijn door tekort aan
kinderverpleegkundigen (Nu, 2019; AD, 2019; RTV Noord, 2018). In een nieuwsartikel op NU.nl (2019)
geeft Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), aan dat
kinderen de laatste jaren steeds meer voor behandeling worden overgeplaatst naar andere
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ziekenhuizen. Dat dit aantal groter wordt, komt volgens Illy door het steeds groter wordend tekort aan
kinderverpleegkundigen. Als gevolg hiervan moeten kinderen soms over grote afstanden
overgeplaatst worden. Voor de kinderen die nog zieker zijn, en op de Intensive Care belanden, zijn
volgens Illy nog minder bedden beschikbaar. “We zien dit probleem elk jaar groter worden. Dat
kinderen worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen, zelfs in het buitenland, is niet nieuw, maar
wel een toenemend probleem” (Illy, in NU, 2019).
Hierop aansluitend komt in een arbeidsmarktanalyse van Panteia (2017) naar voren dat wordt
verwacht dat de vraag naar kinderverpleegkundigen in Nederland zal stijgen doordat betere
behandeltechnieken ervoor zorgen dat extreem vroeggeboren kinderen vanaf 24 weken in leven
kunnen worden gehouden. Hierdoor neemt echter ook het aantal chronisch zieke kinderen toe, omdat
zij vaak nog langdurig intensieve zorg nodig hebben. Panteia verwacht dat huidige opleidingsplannen
niet voldoende zijn om te anticiperen op bovenstaande ontwikkeling. Meer informatie over deze
analyse is te vinden in bijlage 10.2.2.

2.2.2 Interne organisatieanalyse
Ook het BKZ heeft last van het tekort aan kinderverpleegkundigen. De organisatie bestaat uit twee
poliklinieken, een functiecentrum, een kinder intensive care, een neonatale intensive care, een special
care, vier verpleegafdelingen en een research laboratorium.
In 2020 heeft het BKZ een jaarplan opgesteld waarin verschillende doelen worden besproken met
betrekking tot de ambitie (BKZ 2.0). Onder het onderwerp ‘medewerkers’ wordt aangegeven dat het
BKZ voldoende gekwalificeerd personeel wil behouden en laten instromen voor de KIC en ICN. Dit zijn
unieke faciliteiten in Noord Nederland en onmisbaar bij het uitvoeren van derde‐ en vierdelijnszorg
(hoger, gespecialiseerde zorg) (BKZ, UMCG, 2021). Door de personele problemen is er te weinig
capaciteit om alle IC‐bedden van zorg te voorzien. Het doel voor de komende jaren is om de IC
capaciteit te vergroten: 18 bedden operationeel voor de KIC en 19‐21 bedden voor de ICN, welke
binnenkort gaat verhuizen naar een nieuwe, grotere locatie. Dit probleem wordt binnen de
probleemanalyse verder uitgediept.
Om een beter beeld te verkrijgen van het BKZ als organisatie, is het 7S‐ model van McKinsey (Thuis &
Stuive, 2011) toegepast. Dit model bevat de belangrijkste organisatie‐elementen die samen de interne
organisatie beschrijven. In onderstaand figuur wordt een weergave gegeven van ieder uitgewerkt
element, deze staan uitgebreid beschreven binnen bijlage 10.2.3.
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2.3 Probleemanalyse
Onderstaand wordt een analyse gegeven van het probleem waar het BKZ momenteel mee kampt. De
informatie is verkregen aan de hand van verschillende gesprekken met medewerkers van de
kinderafdeling, de KIC, de ICN en met Gerard Nijhuis (manager zorg). Het probleem is geanalyseerd aan
de hand van de zes vragen van Nathans (Nathans, 2015).
Landelijk heerst er een groot tekort aan opgeleide kinderverpleegkundigen (Panteia, 2017). Ook op de
kinderafdeling, KIC en ICN binnen het BKZ. Momenteel heerst binnen het BKZ een grote stroom aan
leerlingen die de opleiding tot kinderverpleegkundige volgen om vervolgens een functie te vervullen
op de kinderafdeling of direct doorstromen naar de opleiding op de KIC/ICN. Echter, de
arbeidsmobiliteit van ervaren kinderverpleegkundigen naar een functie op de KIC of ICN blijft vrijwel
uit. Beide IC’s zouden meer van hen aan zich willen binden, aangezien zij meer ervaring hebben in het
werk als kinderverpleegkundige. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het managen van
arbeidsmobiliteit binnen het BKZ, maar ook vanuit andere regionale ziekenhuizen. Binnen de regio
werkt het UMCG samen met acht andere ziekenhuizen en drie ambulancediensten, onder de naam
‘Zorg voor het Noorden’ (Zorg voor het noorden, 2020). Dit is een netwerkorganisatie die samenwerkt
om zorgprofessionals in Noord‐Nederland aan zich te (blijven) binden. De verantwoordelijkheid voor
de personeelsbezetting op de KIC en ICN ligt dus niet enkel bij het BKZ, maar ook bij de andere
ziekenhuizen binnen de regio. In ieder ziekenhuis bevindt zich een kinderafdeling met veel ervaren
kinderverpleegkundigen (Nijhuis, 2021).
De lage arbeidsmobiliteit van kinderverpleegkundigen naar de KIC of ICN leidt tot een tekort aan
personeel op beide IC’s. Dit tekort zorgt voor minder beschikbare IC‐bedden voor de patiënten.
Momenteel beschikken beide IC’s over het verpleegkundig personeel om 16 bedden operationeel te
hebben. Echter, op de huidige locatie zouden beide IC’s praktisch zorg kunnen dragen voor 18 bedden.
Bovendien verhuist de ICN binnen een jaar naar een nieuwe locatie, waar ruimte is voor 19‐21 bedden.
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Er kan momenteel dus geen zorg gedragen worden voor het maximum aantal bedden dat beschikbaar
is/komt op beide afdelingen. Dit kan tot gevolg hebben dat opname van kinderen vanuit de regio niet
mogelijk is omdat er te weinig capaciteit is. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat morgen opgenomen
wordt voor een belangrijke hartoperatie, maar onverwachts niet geholpen kan worden vanwege een
kind dat acuut ziek is geworden en intensieve zorg nodig heeft. Ook kunnen de tekorten betekenen
dat het BKZ niet altijd haar derdelijnszorg kan uitoefenen, waardoor patiënten opgenomen moeten
worden in ziekenhuizen buiten de regio.
Zoals bovenstaand beschreven heeft het betreffende probleem grote gevolgen voor de patiënten (en
hun ouders/verzorgers) die niet terecht kunnen op de IC en bijvoorbeeld getransporteerd moeten
worden naar een ziekenhuis buiten de regio. Ook is het een probleem voor het personeel op de KIC en
de ICN. Zij ervaren een hoge werkdruk vanwege het personeelstekort op de afdeling: vanwege het
grote aantal leerlingen dat wordt opgeleid, wordt er ook veel van de huidige medewerkers gevraagd.
Zij houden zich namelijk bezig met de begeleiding van de leerlingen, wat ook onder hun
functieomschrijving valt. Hierdoor draaien ze overvolle diensten omdat ze zorg moeten dragen voor
zowel de patiënten als de leerlingen die zij ondersteunen.
Uiteindelijk is bij zowel de KIC als de ICN de gewenste situatie om de arbeidsmobiliteit van ervaren
kinderverpleegkundigen te stimuleren zodat het tekort aan opgeleid personeel op lange termijn
verdwijnt. Wanneer er geen tekort meer is aan personeel, kan er zorg gedragen worden voor het
maximum aantal bedden wat beschikbaar is per afdeling (18 voor de KIC en 19‐21 voor de ICN). Het
vraagstuk moet op korte termijn worden aangepakt aangezien het personeel een cruciale factor is in
de opname van patiënten uit de regio.

2.3.1 Afbakening
Binnen dit onderzoek wordt gericht onderzoek gedaan naar factoren die samenhangen met de
arbeidsmobiliteit van ervaren kinderverpleegkundigen naar een functie op de KIC/ICN. De vraagstelling
wordt neergelegd bij zowel kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als binnen andere regionale
ziekenhuizen. De reden waarom hierbij enkel wordt gekeken naar regionale ziekenhuizen, is omdat
het BKZ zowel de interne als de externe arbeidsmobiliteit wil stimuleren. Een kinderverpleegkundige,
werkzaam binnen een ziekenhuis buiten de regio, is niet relevant voor dit onderzoek aangezien de kans
klein is dat hij/zij interesse heeft in een functie buiten zijn/haar regio.

2.3.2 Probleemdefinitie
Landelijk heerst er een groot tekort aan kinderverpleegkundigen, zo ook op de KIC en ICN binnen het
BKZ. Daarbij blijft de arbeidsmobiliteit van ervaren kinderverpleegkundigen naar een functie op de KIC
of ICN vrijwel uit. Het tekort aan personeel kan tot gevolg hebben dat opname van kinderen vanuit de
regio niet mogelijk is omdat er te weinig capaciteit is om alle IC‐bedden van zorg te voorzien.
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2.3 Doelstelling
Naar aanleiding van bovenstaande probleemanalyse is de volgende doelstelling opgesteld:
“Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke factoren bijdragen aan het verhogen van de
arbeidsmobiliteit van zowel kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als binnen andere regionale
ziekenhuizen naar een functie op de KIC/ICN aan de hand van het afnemen van enquêtes en interviews
onder deze groep medewerkers, om uiteindelijk met aangepaste HR‐instrumenten de betreffende
arbeidsmobiliteit te stimuleren en op lange termijn het personeelstekort te reduceren.”
De adviesvraag die hieruit voortvloeit wordt als volgt omschreven:
“Hoe kan het BKZ de arbeidsmobiliteit van zowel kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als binnen
andere regionale ziekenhuizen naar een functie op de KIC/ICN stimuleren, om zo het personeelstekort
op beide afdelingen te reduceren?”
De bijbehorende hoofdvraag binnen dit onderzoek luidt als volgt:
“Welke factoren hangen samen met de arbeidsmobiliteit van zowel kinderverpleegkundigen binnen het
BKZ als binnen andere regionale ziekenhuizen naar een functie op de KIC/ICN?”
Het theoretisch kader dient in het volgende hoofdstuk inzichtelijk te maken welke factoren omtrent
arbeidsmobiliteit meetbaar gemaakt kunnen worden. De theoretische deelvragen luiden als volgt:
1. “Wat zegt de theorie over arbeidsmobiliteit en welke vormen van arbeidsmobiliteit kunnen
onderscheiden worden?”
2. “Wat zegt de theorie over factoren die samenhangen met arbeidsmobiliteit?”
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Hoofdstuk 3: Theoretisch kader
In het theoretisch kader wordt antwoord gegeven op de theoretische deelvragen, opgesteld in de
probleemanalyse. Zo wordt beschreven wat arbeidsmobiliteit is en welke variabelen hiermee
samenhangen. De betreffende variabelen worden onderbouwd aan de hand van verschillende
theorieën. Met behulp van deze theorieën wordt gekomen tot definities die relevant zijn voor dit
onderzoek. Dit resulteert in een conceptueel model, welke de leidraad vormt voor dit onderzoek.

3.1 Arbeidsmobiliteit
In de literatuur worden veel verschillende definities gegeven van de term arbeidsmobiliteit. Zwinkels,
Ooms en Sanderen (2009) omschrijven arbeidsmobiliteit als: “Transities van de ene baan naar de
andere baan.” Daarnaast duidt Vermeulen (2004) arbeidsmobiliteit als: “Mensen die van baan of
functie veranderen, zowel intern als extern.” Binnen deze paragraaf worden verschillende vormen van
arbeidsmobiliteit geduid en wordt de term mobiliteitsbereidheid omschreven.

3.1.1 Interne en externe arbeidsmobiliteit
In de definitie van Vermeulen (2004) wordt onderscheid gemaakt in interne en externe
arbeidsmobiliteit. Vermeulen omschrijft interne arbeidsmobiliteit als het veranderen van functie, maar
niet van werkgever. Er wordt hier een beweging gemaakt binnen de organisatie. Denk aan
veranderingen in werkverantwoordelijkheden of titels binnen een organisatie (promotie,
overplaatsing, etc.) (Feldman & Ng, 2008). Externe arbeidsmobiliteit wordt omschreven als het
veranderen van baan (Vermeulen, 2004). Hier wordt een beweging buiten de organisatie gemaakt: een
medewerker stapt over naar een andere werkgever en stroomt in of uit (Muffels, 2013).
Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de brede benadering van arbeidsmobiliteit en
worden beide vormen (zowel intern als extern) meegenomen. Er wordt namelijk onderzoek gedaan
naar zowel de interne mobiliteit als de (externe) instroom van nieuwe medewerkers.

3.1.2 Vrijwillige en onvrijwillige arbeidsmobiliteit
In de literatuur wordt ook onderscheid gemaakt in vrijwillige en onvrijwillige arbeidsmobiliteit.
Gesthuizen & Dagevos (2005) lichten dit verschil op heldere wijze toe in hun onderzoek. Zij stellen dat
bij vrijwillige arbeidsmobiliteit medewerkers uit eigen initiatief ervoor kiezen om van functie of
organisatie te veranderen. Vrijwillige redenen om van positie te veranderen zijn: interessanter werk,
persoonlijke omstandigheden, salaris, etc. Bij onvrijwillige arbeidsmobiliteit worden medewerkers
daarentegen onder dwang op een andere functie geplaatst. Hierbij heeft de medewerker geen invloed
op het verlaten van de functie. Redenen waarom medewerkers onvrijwillig van positie veranderen,
zijn: reorganisatie, sluiting van het bedrijf(sonderdeel), arbeidsongeschiktheid, etc. (Gesthuizen en
Dagevos, 2005).
In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op de vrijwillige arbeidsmobiliteit van de medewerkers. De
onvrijwillige variant van arbeidsmobiliteit wordt niet onderzocht aangezien het gaat om de stimulering
van bereidheid.

3.1.3 Mobiliteitsbereidheid
In verschillende artikelen en onderzoeken met betrekking tot arbeidsmobiliteit wordt het begrip
mobiliteitsbereidheid gehanteerd. Binnen het artikel van de Grip et al. (1999, p. 298) wordt
mobiliteitsbereidheid omschreven als: “De bereidheid van werknemers om van functie of van fysieke
werklocatie te veranderen, zowel intern als extern”. Door hen wordt mobiliteitsbereidheid gezien als
een belangrijke voorwaarde voor werknemers om te mobiliseren. Vanwege deze significantie wordt
de mobiliteitsbereidheid meegenomen in dit onderzoek. Het gaat namelijk om de ‘wil’ van
medewerkers om zich te mobiliseren naar een functie op de KIC/ICN. Het uiteindelijke doel van dit
onderzoek is te achterhalen hoe deze ‘wil’ gestimuleerd kan worden.
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De definitie van arbeidsmobiliteit, die binnen dit onderzoek wordt gehanteerd, is samengesteld aan
de hand van de definitie van Vermeulen (2004) aangevuld met de vrijwillige variant van
arbeidsmobiliteit en de term mobiliteitsbereidheid. De definitie luidt als volgt:

In bovenstaande definitie komt zowel de interne als de externe variant van arbeidsmobiliteit naar
voren, welke beide worden onderzocht. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op vrijwillige
arbeidsmobiliteit. Het gaat ten slotte om het stimuleren van de mobiliteitsbereidheid van
medewerkers.
Er zijn verschillende auteurs die schrijven over theorieën die samenhangen met de
mobiliteitsbereidheid van een medewerker. Deze theorieën worden in de volgende paragrafen
toegelicht en worden onderverdeeld in de variabelen ‘Gedrag’, ‘Job Embeddedness’ & ‘Psychologisch
contract’.

3.2 Gedrag
‘Gedrag’ wordt door Janssen & Brouwer (2018) omschreven als: “Alles wat we, bewust of onbewust,
waarneembaar doen en laten.” In de literatuur worden verschillende theorieën uitgelegd met
betrekking tot gedrag. In de volgende subparagrafen worden deze theorieën gegeven en wordt
toegelicht waarom deze van invloed kunnen zijn op de mobiliteitsbereidheid van medewerkers.

3.2.1 Theory of Planned Behavior
Verschillende auteurs die onderzoek doen naar mobiliteitsbereidheid gebruiken de Theory of Planned
Behavior (TPB) (Ajzen, 1991) als verklarend model voor uiteenlopende vormen van gedrag (Van
Breukelen et al., 2004; Sanders et al., 2012). De centrale aanname in TPB is dat iemands intentie om
bepaald gedrag te vertonen, een bepalende factor is van dat gedrag (Sanders et al., 2012). Wanneer
dit gekoppeld wordt aan arbeidsmobiliteit, kan gesteld worden dat de intentie tot arbeidsmobiliteit
een bepalende factor is voor de daadwerkelijke arbeidsmobiliteit van een medewerker (Van Breukelen
et al., 2004). Gedragsintenties worden volgens de TPB beïnvloed door drie factoren: ‘attitude’,
‘subjectieve normen’ en de ‘ervaren controle over het gedrag’.

Attitude ‐ De attitude tegenover mobiliteitsbereidheid refereert naar de verwachtingen over de
gevolgen van de betreffende arbeidsmobiliteit. Aan de hand hiervan kan de medewerker een positief
of negatief gevoel hebben tegenover arbeidsmobiliteit (Ajzen, 1991). De positieve of negatieve
gevoelens die men hier ervaart, hebben invloed op de daadwerkelijke mobiliteitsbereidheid van een
medewerker. Om te achterhalen of een medewerker een bepaalde organisatie/afdeling zou
aanbevelen aan een vriend of collega, kan de Net Promotor Score (NPS) toegepast worden (Legerstee
et al., 2014).
Subjectieve normen ‐ Subjectieve normen beschrijven de verwachting van relevante personen in de
sociale omgeving tegenover het gedrag (Ajzen, 1991). Verschillende studies hebben de invloed van de
sociale omgeving op de mobiliteitsbereidheid onderzocht (Otto & Dalbert, 2012). Hieruit blijkt dat
belangrijke personen in iemands omgeving een grote rol spelen in het wel of niet mobiliseren: denk
aan ouders, partners, collega’s, leidinggevenden etc. Wanneer deze personen de medewerker steunen
omtrent de betreffende arbeidsmobiliteit, lijkt dit een stimulerend effect te hebben op de
mobiliteitsbereidheid van een medewerker (Otto & Dalbert, 2012).
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Ervaren controle over het gedrag ‐ De derde factor die bepalend is voor de mobiliteitsbereidheid
van medewerkers, is de ervaren controle over het mobiliseren. Het gaat hier om een zelfevaluatie van
de persoon over de mogelijkheid om te kunnen mobiliseren, gebaseerd op zelfvertrouwen en
beschikbare middelen en kansen (Ajzen, 2002). Yu (2016) geeft een voorbeeld met betrekking tot deze
factor: een medewerker die in een organisatie werkt, waarin verschillende HR‐praktijken (gericht op
mobiliteit) beschikbaar zijn, ervaart eerder de mogelijkheid om succesvol te kunnen mobiliseren.
Daarnaast kan de steun die een medewerker ontvangt van zijn werkomgeving ook stimulerend zijn op
ervaren controle. Leidinggevenden kunnen medewerkers ondersteunen in loopbaaninformatie,
begeleiding en advies (Seibert et al., 2001). Hierdoor ervaart de medewerker een hogere controle over
het mobiliteitsgedrag en creëert hij een hogere mobiliteitsbereidheid.
Naarmate meer sprake is van deze drie factoren, wordt de intentie tot gedrag, in dit geval de
mobiliteitsbereidheid, groter en neemt de kans dat het gedrag, in dit geval de arbeidsmobiliteit,
daadwerkelijk plaatsvindt toe (Sanders et al., 2012). Zie bijlage 10.3.1 voor een model van de Theory
of Planned Behavior.

3.2.2 Self‐efficacy‐theory
De derde factor van de TPB van Ajzen, staat in verband met de Self‐efficacy‐theory van Bandura.
Volgens Ajzen (2002) is de laatste factor van de TPB (ervaren controle over het gedrag) gebaseerd op
de Self‐efficacy‐theory. Deze theorie wijst op het belang van de overtuiging van een individu dat hij in
staat is om een taak uit te voeren (Robbins & Judge, 2015). ‘Geloof in je eigen kunnen’ staat hierbij
centraal. In het geval van arbeidsmobiliteit, vindt deze eerder plaats wanneer medewerkers geloven
dat ze daadwerkelijk geschikt zijn voor de nieuwe functie. Het geloof in eigen kunnen kan op vier
manieren worden verhoogd:
1. Al doende leren: opdoen van relevante ervaring in het werk;
2. De kunst afkijken: iemand anders de taak zien uitvoeren;
3. Moed inspreken: iemand overtuigt je ervan dat je de vaardigheden hebt om succesvol te zijn;
4. Lichamelijke onrust: gevoel dat iemand krijgt bij de betreffende taak.
In bijlage 10.3.2 wordt het bijbehorende model weergegeven.

3.2.2.1 Doelstellingstheorie Locke
Volgens Robbins & Judge (2015) kunnen organisaties medewerkers helpen hun zelfvertrouwen te
vergroten door de Self‐efficacy‐theory met de doelstellingstheorie van Locke te verbinden. Onderzoek
heeft aangetoond dat je een gevoel van vertrouwen overbrengt als je moeilijkere doelen voor iemand
stelt. Hierbij wordt een psychologisch proces in werking gesteld, waarin je meer zelfvertrouwen krijg
en uitdagendere doelen voor jezelf durft te stellen. Binnen dit onderzoek wordt verder niet ingegaan
op deze theorie, aangezien deze gebaseerd is op het feit dat een individu een doel heeft geaccepteerd
en hierbij betrokken is (Robbins & Judge, 2015). Binnen dit onderzoek moet eerst achterhaald worden
op welke manier acceptatie en betrokkenheid omtrent arbeidsmobiliteit bereikt kan worden.
Gedrag wordt binnen dit onderzoek gezien als:
Het doel in bovenstaande definitie wordt binnen dit onderzoek gezien als de arbeidsmobiliteit van
medewerkers.
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3.3 Job Embeddedness
Volgens Mitchell et al. (2001) zijn medewerkers die embedded in hun functie zijn, ook wel verankerd
genoemd, geïntegreerd met hun werkomgeving. Job embeddedness vertegenwoordigt een aantal
factoren die van invloed zijn op het behoud van medewerkers in een organisatie. In de volgende
paragraaf worden deze factoren weergegeven aan de hand van de Job Embeddedness Theory (JE
Theory). Ook wordt duidelijk waarom embeddedness samenhangt met de arbeidsmobiliteit van een
medewerker.

3.3.1 Job Embeddedness theory
De JE theory stelt: hoe meer een medewerker geïntegreerd zit in zijn functie, hoe minder groot de kans
is dat hij met zijn functie stopt en in een andere functie of organisatie dezelfde mate van tevredenheid
kan vinden (Direnzo & Greenhaus, 2011). In andere woorden: de mate waarin een medewerker
verankerd zit in zijn functie, is gerelateerd aan zijn mobiliteitsbereidheid. In de literatuur worden drie
factoren benoemd die van invloed zijn op deze verankering: ‘links’, ‘fit’ en ‘sacrifice’. In bijlage 10.3.3
wordt het bijbehorende model weergegeven.

Links ‐ Links staan voor de informele en formele connecties die een medewerker heeft met andere
mensen binnen en/of buiten het werk om (Mitchell & Lee, 2001). Het gaat hier om een netwerk van
verschillende mensen zoals vrienden, familie, collega’s etc. Zij kunnen een belangrijke factor vormen
voor medewerkers om in de huidige situatie te blijven werken (Mitchell & Lee, 2001). Iemand die
sterke links binnen het werk heeft zit dieper verankerd in zijn/haar functie dan iemand met zwakke
links. Van functie veranderen kan leiden tot het verbreken van deze relaties en kan een belemmerende
factor vormen voor medewerkers om te mobiliseren (Mitchell & Lee, 2001).
Fit ‐ Fit verwijst naar de mate waarin medewerkers ervaren dat zij bij de organisatie/functie passen en
zich hierin goed voelen (Mitchell et al., 2001). Een goede fit vindt plaats wanneer de persoonlijke
waarden, carrièreplanning en toekomstplannen van de medewerker passen bij de bedrijfscultuur en
de eisen die gesteld worden door zijn/haar functie (kennis, vaardigheden, capaciteiten). Hierbij is het
voor medewerkers ook belangrijk dat zij zich goed voelen in hun team. Hoe beter de fit met deze
aspecten, hoe sterker de band met de organisatie en functie is (Mitchell et al., 2001). Een medewerker
kan door het ervaren van een goede fit met zijn huidige functie, een lage mobiliteitsbereidheid
ervaren.

Sacrifice ‐ Sacrifice gaat om het psychologische, sociale en materiële verlies dat plaatsvindt wanneer
een medewerker zijn/haar functie verlaat (Mitchell et al., 2001). Het verlaten van een functie kan
persoonlijke verliezen teweegbrengen: goede collega’s, een fijn team, flexibele werkuren, etc. (Holtom
& O’Neill, 2004). Hoe meer een medewerker moet opgeven, hoe lastiger het voor hem/haar wordt om
de functie te verlaten (Holtom & O’Neill, 2004). Als resultaat hiervan kan sacrifice gezien worden als
een psychologische of materiële drempel voor medewerkers om te mobiliseren.
Kijkend naar de TPB en de JE theory zijn er een aantal overeenkomsten terug te zien. De reden waarom
binnen dit onderzoek toch gebruik wordt gemaakt van beide theorieën, is omdat de TPB zich vooral
focust op het eventuele gedrag náár een nieuwe functie toe. De JE theory focust zich daarentegen
meer op het behouden van de huidige functie.

3.3.1.1 Werkfactoren Schaufeli
In deze context hadden de werkfactoren van Schaufeli ook toegepast kunnen worden (geciteerd in
Iqbal, 2017). Schaufeli heeft diverse factoren onderzocht die van invloed zijn op de mobiliteit van een
medewerker, waaronder de werkfactoren ‘arbeidstevredenheid’ & ‘betrokkenheid’. De reden waarom
binnen dit onderzoek is gekozen voor de JE theory, is omdat deze theorie ook factoren omvat die niet
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met het werk te maken hebben. De theorie geeft een bredere benadering die beter bruikbaar is binnen
dit onderzoek.
Binnen dit onderzoek wordt job embeddedness als volgt gedefinieerd:

3.4 Het psychologisch contract
Het psychologisch contract refereert volgens Dulac et al., (2008) naar verwachtingen die
leidinggevenden en medewerkers van elkaar hebben. Het gaat hierbij om wat zij aan elkaar kunnen
bieden en wat zij daar vervolgens voor terug kunnen krijgen. Rousseau (in De Lange & Van der Heijden,
2015) stelt dat het psychologisch contract bestaat uit de individuele overtuigingen over de wederzijdse
verplichtingen tussen werkgever en werknemer. Onderstaand wordt de samenhang tussen het
psychologisch contract en arbeidsmobiliteit beschreven.
Tegenwoordig wordt door veel managers en medewerkers gehandeld op basis van het nieuwe
psychologisch contract, gekenmerkt door minder zekerheid, meer arbeidsmobiliteit en het nemen van
eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. In tegenstelling tot het oude psychologisch contract,
waarbij de werkgever voornamelijk verantwoordelijkheid neemt over de loopbaan van de medewerker
(Sturges et al., 2005). Uitgaande van het nieuwe psychologisch contract wordt verwacht dat
medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor het managen van hun eigen arbeidsmobiliteit en
mobiliteitswensen zelf ter sprake brengen. De werkgever is hierbij verantwoordelijk voor het
faciliteren van deze mobiliteit (Thijssen et al., 2008).
In dit onderzoek, hangt de mate waarin medewerkers denken dat hun leidinggevende aan de
verplichtingen van het psychologisch contract voldoet, samen met de mobiliteitsbereidheid. De Jongh
(2013) geeft een voorbeeld: wanneer de medewerker handelt naar het nieuwe psychologisch contract,
brengt de medewerker het onderwerp arbeidsmobiliteit zelf ter sprake. De manager zal hierbij een
coachende/faciliterende rol innemen. Echter, er kan ook een discrepantie in de verwachtingen
ontstaan: wanneer de medewerker uitgaat van het oude psychologisch contract en de manager
handelt naar het nieuwe contract, kan dit ertoe leiden dat arbeidsmobiliteit tijdens de formele dialoog
niet ter sprake komt. Voor het stimuleren van arbeidsmobiliteit is het van belang dat er
overeenstemming is in het gebruik van het psychologisch contract.
Het psychologisch contract wordt binnen dit onderzoek op onderstaande wijze gedefinieerd:
In bovenstaande definitie gaat het om zowel de verwachtingen van leidinggevenden als medewerkers.
Binnen dit onderzoek wordt vanuit beide perspectieven bekeken hoe er over het psychologisch
contract wordt gedacht.
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3.5 Conceptueel model
Aan de hand van het theoretisch kader is het volgende
conceptueel model opgesteld. Middels dit model wordt
antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag:
“Welke factoren hangen samen met de arbeidsmobiliteit
van zowel kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als
binnen andere regionale ziekenhuizen naar een functie
op de KIC/ICN?”
Om bovenstaande hoofdvraag te beantwoorden zijn
deelvragen opgesteld die binnen dit onderzoek
onderzocht worden:
1. “In welke mate hangt ‘gedrag’ samen met de arbeidsmobiliteit van zowel
kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als binnen andere regionale ziekenhuizen naar een
functie op de KIC/ICN?”
2. “In welke mate hangt ‘job embeddedness’ samen met de arbeidsmobiliteit van zowel
kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als binnen andere regionale ziekenhuizen naar een
functie op de KIC/ICN?”
3. “In welke mate hangt ‘het psychologisch contract’ samen met de arbeidsmobiliteit van zowel
kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als binnen andere regionale ziekenhuizen naar een
functie op de KIC/ICN?”
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Hoofdstuk 4: Methodologie
In dit hoofdstuk wordt toegelicht op welke manier onderzoek is gedaan. Zo wordt geduid op welke
manier data is verzameld, welke onderzoekspopulaties zijn onderzocht en welke steekproefmethoden
daarop zijn toegepast. Daarnaast wordt in de operationalisering getoond op welke manier de
indicatoren met bijbehorende vragen in dit onderzoek zijn opgesteld. Tot slot wordt weergegeven hoe
de betrouwbaarheid en validiteit in dit onderzoek zijn gewaarborgd.

4.1 Dataverzamelingsmethoden
De manier van data verzamelen kan onderverdeeld worden in twee soorten methodes: kwantitatief en
kwalitatief. Binnen dit onderzoek zijn beide methodes gehanteerd.

Kwantitatief onderzoek – In het eerste deel van dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwalitatief
onderzoek. Volgens Saunders et al. (2015) gaat het hier om cijfermatige data welke geanalyseerd
wordt met behulp van tabellen en grafieken. Binnen het eerste deel van dit onderzoek was dit geschikt
aangezien gebruik is gemaakt van een surveyonderzoek, in de vorm van een digitale enquête. Dit kun
je inzetten om numerieke gegevens te verzamelen bij een grote onderzoekspopulatie (Verhoeven,
2018). Er is gekozen voor een enquête omdat deze is verspreid onder zowel kinderverpleegkundigen
binnen het BKZ als binnen vier andere regionale ziekenhuizen. Deze grote groep kon gemakkelijk
bereikt worden met een digitale enquête. De enquête is te vinden in bijlage 10.4.1. In bijlage 10.4.2
wordt een flyer weergegeven, welke is verspreid binnen de deelnemende afdelingen.

Kwalitatief onderzoek – In het tweede deel van dit onderzoek zijn vier kinderverpleegkundigen
bevraagd door middel van kwalitatief onderzoek, wat gericht is op het verkrijgen van een diepgaand
inzicht in het vraagstuk (Saunders et al., 2015). Hierbij is een gestructureerd interview toegepast,
waarbij een verzameling van vooraf bepaalde en gestandaardiseerde vragen wordt gebruikt.
Aangezien de onderwerpen binnen dit interview op voorhand zijn bepaald, is er gekozen voor zo’n
soort interview. Naar aanleiding van de resultaten uit de enquêtes, is een korte vragenlijst opgesteld
om een aanvullende verklaring te verkrijgen op mogelijk opvallende uitkomsten. Deze interviews zijn
één op één uitgevoerd met vier kinderverpleegkundigen van verschillende afdelingen binnen het BKZ.
De reden waarom voor bovenstaande multimethode is gekozen, waarbij gebruik is gemaakt van meer
dan één dataverzamelingsmethode en overeenkomstige analyseprocedure(s) (Saunders et al.., 2015),
is omdat het vraagstuk op deze manier meer wordt uitgediept. Uiteindelijk zijn deze uitkomsten naast
elkaar gelegd om te kijken of de vier respondenten zich herkennen in de uitkomsten van de enquête.

4.2 Populatie en steekproef
Een populatie bestaat uit alle eenheden waarover je in je onderzoek uitspraak doet. In veel gevallen
benader je maar een deel van deze populatie, dit wordt een steekproef genoemd: “Een al dan niet
willekeurige selectie uit een populatie, die de mogelijkheid krijgt aan het onderzoek mee te doen”
(Verhoeven, 2018).
De eerste onderzoekspopulatie bestaat uit zowel kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als binnen
vier andere regionale ziekenhuizen. Hier is voor gekozen omdat het BKZ de externe arbeidsmobiliteit
(instroom) ook wil stimuleren.
In het BKZ bevinden zich vier kinderafdelingen, waarbinnen de enquête onder 122
kinderverpleegkundigen is verspreid. De steekproefcalculator (2021) geeft aan dat met een
foutenmarge van 5% en een betrouwbaarheidsniveau van 95% de gewenste steekproefomvang binnen
het BKZ 93 respondenten betreft. Dit betekent dat 93 respondenten de enquête moeten invullen om
op statistische gronden uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie (Saunders et al., 2015).
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Binnen het BKZ is gebruik gemaakt van een aselecte clustersteekproef, waarbij een hele groep wordt
onderzocht in plaats van het trekken van een willekeurige steekproef (Verhoeven, 2018).
Daarnaast zijn vier andere regionale ziekenhuizen geselecteerd om deel te nemen aan dit onderzoek:
het Martini Ziekenhuis, het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), het Ommelander Ziekenhuis
Groningen (OZG) en Treant Zorggroep. Binnen deze ziekenhuizen is de enquête verspreid op één
afdeling. In totaal betreft deze onderzoekspopulatie 135 kinderverpleegkundigen. Volgens de
steekproefcalculator (2021) gaat het in dit geval om een representatieve steekproefomvang van 101
respondenten. Bij deze respondentengroep is gebruik gemaakt van een aselecte, getrapte steekproef.
Hierbij is een aselecte steekproef genomen vanuit een clustersteekproef (Verhoeven, 2018).
De tweede onderzoekspopulatie bestaat uit vier kinderverpleegkundigen van vier kinderafdelingen
binnen het BKZ. Er is hierbij gebruik gemaakt van een doelgerichte, selecte steekproef (Saunders et al.,
2015): de hoofden van deze afdelingen hebben geschikte kandidaten toegewezen die relevante
informatie voor het onderzoek konden verschaffen.

4.3 Operationalisering
In het schema in bijlage 10.4.3 wordt de theorie binnen dit onderzoek meetbaar gemaakt door middel
van het opstellen van thema’s met bijbehorende indicatoren. Op basis van deze indicatoren zijn de
enquêtevragen geformuleerd, welke in de laatste kolom staan beschreven.

4.4 Betrouwbaarheid en validiteit
Onderstaand wordt toegelicht op welke manier de betrouwbaarheid en validiteit is gewaarborgd
binnen dit onderzoek.

Betrouwbaarheid – Betrouwbaarheid is gericht op de mate waarin je dataverzamelingstechnieken
en analyseprocedures tot consistente bevingen leiden (Saunders et al., 2015). De betrouwbaarheid
binnen dit onderzoek is gewaarborgd door middel van verschillende factoren:
‐ Er is gebruik gemaakt van een betrouwbare steekproefomvang, waardoor nauwkeuriger uitspraak
gedaan kan worden (Verhoeven, 2018).
‐ Er zijn zowel kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als binnen andere regionale ziekenhuis
bevraagd. Dit geeft vanuit verschillende perspectieven inzicht in het vraagstuk.
‐ In de enquête worden begrippen uitgelegd zodat de respondent weet waar het over gaat en zaken
niet ander interpreteert.
‐ Tijdens de aanvullende interviews is een objectieve en onafhankelijke houding aangenomen.
Hierdoor werden de antwoorden van de respondent niet beïnvloed door de interviewer.

Validiteit – Validiteit geeft weer of de resultaten werkelijk over datgene gaan waarover ze lijken te
gaan (Saunders et al., 2015). De validiteit binnen dit onderzoek is gegarandeerd door middel van
verschillende elementen:
‐ De vragen die aan de respondent zijn voorgelegd, zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde
theorieën. Hierbij is voldaan aan de inhoudsvaliditeit (Saunders et al., 2015).
‐ Binnen een onderzoek kan sprake zijn van subject‐ of deelnemersvertekening (Saunders et al., 2015).
Hierbij geeft de respondent een gewenst antwoord, in verband met de angst voor ongewenste
gevolgen. Om dit te voorkomen is de betreffende data volledig anoniem verwerkt, wat ook benoemd
is binnen de enquête/interviews.
‐ De interne validiteit, de mate waarin zuivere conclusies getrokken kunnen worden (Verhoeven,
2018), is gewaarborgd door tijdens de aanvullende interviews niet van het onderwerp af te dwalen.
De resultaten horen aan te sluiten op de vooraf opgestelde vragen.
‐ Tot slot is de constructvaliditeit, de mate waarin je meet wat je meten wilt (Verhoeven, 2018),
verhoogd door het uitgebreid omschrijven van de begrippen binnen dit onderzoek. Deze zijn omgezet
in verschillende vragen richting de respondenten.
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Hoofdstuk 5: Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten vanuit de enquête en de aanvullende interviews besproken. In
totaal hebben 119 respondenten de enquête ingevuld, waarvan 19 niet volledig. Deze respondenten
zijn verwijderd uit de resultaten, zodat verbanden tussen variabelen beter gelegd konden worden.
Uiteindelijk komt dit uit op een totaal van 100 respondenten, waarvan 54 werkzaam zijn binnen het
BKZ en 46 binnen de andere regionale ziekenhuizen. De gewenste steekproefomvang (zie hoofdstuk 4)
is hiermee niet behaald. Dit betekent dat de respons binnen dit onderzoek niet representatief is voor de
totale onderzoekspopulatie. Daarom wordt niet gesproken over de gehele populatie, maar over de
groep respondenten. Aanvullende informatie over deze respondenten is te vinden in bijlage 10.5.1. De
aanvullende interviews, welke gebruikt worden voor het bevestigen of ontkrachten van bevindingen,
staan uitgewerkt in bijlage 10.5.15. In dit hoofdstuk wordt per variabel beschreven wat de uitkomsten
zijn en er worden verbanden gelegd tussen variabelen.

5.1 Gedrag
De variabel ‘gedrag’ is gemeten aan de hand van vier thema’s: ‘attitude’, ‘subjectieve normen’, ‘ervaren
controle over het gedrag’ en de ‘self‐efficacy‐theory’. Onderstaand worden de uitkomsten per thema
toegelicht.

Attitude ‐ Het thema ‘attitude’ is bepaald door middel van de NPS (Legerstee et al., 2014). Hierbij
werd antwoord gegeven op de vraag in welke mate de respondenten een functie op de KIC en ICN
zouden aanbevelen aan een vriend of collega. Hierbij stond de 0 voor zeer onwaarschijnlijk, en de 10
voor zeer waarschijnlijk. In tabel 5.1 wordt een weergave gegeven van de gemiddelde uitkomsten.

Bovenstaande wordt in bijlage 10.5.2 weergegeven aan de hand van spreidingsdiagrammen, waarmee
gekeken kan worden of er sprake is van samenhang tussen de verschillende antwoorden.
In de aanvullende interviews werden de respondenten gevraagd wat voor imago de KIC en ICN
hebben op de afdeling waar zij werken. Twee respondenten geven aan dat er vaak op een
denigrerende manier wordt omgegaan met de kinderverpleegkundigen vanuit de kinderafdeling: “De
IC‐verpleegkundigen hebben niet altijd even goed door wat een kinderverpleegkundige in zijn/haar
mars heeft. Het is niet dat wij niets weten en zo wordt dat soms wel afgeschilderd” (Respondent 2,
2021). Een andere respondent ervaart dit niet op deze manier: “IC‐verpleegkundigen zijn niet hard,
maar hebben een beschermschild om zich heen, wat ook nodig is” (Respondent 4, 2021).
De andere drie thema’s zijn bevraagd aan de hand van stellingen, welke beantwoord konden worden
aan de hand van een vijfpuntsschaal (Saunders et al., 2015). Zie tabel 5.2.

Subjectieve normen ‐ Binnen het thema ‘subjectieve normen’ werd gevraagd of de respondent steun
zou krijgen, mocht hij/zij willen doorstromen naar een functie op de KIC/ICN. Deze steun werd
gecategoriseerd in de steun van de leidinggevende, collega’s en van familie of zijn/haar partner. In
onderstaand schema is te zien wat de resultaten zijn omtrent de bijbehorende vragen, onderverdeeld
in gemiddelde, modus en mediaan. Deze centrummaten worden gebruikt omdat deze een duidelijke
weergave geven van de verdeling van de antwoorden.
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In tabel 5.3 is te zien dat er weinig verdeling heerst in de respons: men is het over het algemeen eens
met de drie stellingen. Zo resulteren alle gemiddelden in 4, wat ‘mee eens’ betekent. Daarnaast geven
de modus, de waarde die het meest voorkomt, en de mediaan, het middelste waarnemingsgetal
(Saunders et al., 2015), ook een 4 aan. In bijlage 10.5.3 worden drie grafieken weergegeven waarin
ook de percentages naar voren komen.

Ervaren controle over het gedrag ‐ Thema 3, ‘ervaren controle over het gedrag’, is gemeten aan de
hand van vier vragen, waarvan de grafieken te vinden zijn in bijlage 10.5.4. Uit de data komt naar voren
dat het gros van de respondenten zichzelf wel in staat acht om een functie te vervullen op één van de
IC’s (62%), maar veel respondenten zichzelf dit niet daadwerkelijk zien doen (62%). Op de vragen of de
respondent de juiste middelen krijgt aangeboden en zijn/haar leidinggevende de juiste ondersteuning
biedt omtrent doorstroom, komt naar voren dat respondenten hier vooral neutraal in staan, of het
eens zijn met de stelling.
Binnen de aanvullende interviews geven alle vier respondenten aan dat binnen het BKZ de juiste
middelen worden geboden om door te stromen. De hoofdverpleegkundigen ondersteunen voldoende
en doorstroom wordt regelmatig ter sprake gebracht.

Self‐efficacy‐theory – Uit de resultaten omtrent de ‘Self‐efficacy‐theory’ blijkt dat 26% van de
respondenten behoefte heeft om ervaring op te doen in een functie op de KIC/ICN en 33% mee zou
willen kijken met een verpleegkundige op één van deze afdelingen. Deze respondenten zijn
voornamelijk werkzaam binnen het BKZ en MCL. Vervolgens is hen de stelling voorgelegd of ze genoeg
de kans krijgen voor deze activiteiten. De respondenten staan voornamelijk neutraal in deze stelling of
zijn het ermee oneens. Enkel respondenten vanuit het BKZ geven aan wel genoeg kansen te krijgen
voor deze activiteiten. De bijbehorende grafieken worden weergegeven in bijlage 10.5.5.
Binnen de aanvullende interviews komt naar voren dat de vier respondenten genoeg mogelijkheid
zien om een dag mee te lopen op één van de IC’s. Wel geeft een respondent het volgende aan: “Iets
langer mee kunnen kijken op de IC zou fijn zijn. Ik kan niet in één dag inschatten of ik geschikt ben voor
de functie, ook niet in twee dagen” (Respondent 3, 2021). Deze gedachte wordt door een aantal
respondenten in de enquête bijgevallen: “In de ideale wereld zou er een soort ‘leerpool’ ontstaan waar
iemand met interesse structureel theorie volgt ter voorbereiding op de KIC”.
Tot slot komt binnen dit thema naar voren dat respondenten het voornamelijk oneens zijn (45%) met
de stelling of zij een goed gevoel krijgen bij het nadenken over een functie op de KIC/ICN.
Om te kijken of er een verband aanwezig is tussen gedrag en arbeidsmobiliteit, is gebruik gemaakt van
het correlatiecoëfficiënt. Dit is een getal tussen de +1 en ‐1 die de sterkte van het verband tussen twee
variabelen geeft (Saunders et al., 2015). De correlatie tussen gedrag en arbeidsmobiliteit betreft +0,7,
dit betekent dat er een sterk positief verband heerst tussen deze twee variabelen: wanneer de waarde
van gedrag toeneemt, neemt de waarde van de arbeidsmobiliteit ook toe (Saunders et al., 2015). In
bijlage 10.5.6 wordt dit in een spreidingsdiagram weergegeven: hoe dichter de punten bij elkaar liggen,
hoe hoger het verband tussen de variabelen.
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5.2 Job embeddedness
De variabel ‘job embeddedness’ is onderverdeeld in de thema’s ‘links’, ‘fit’ & ‘sacrifices’. Binnen deze
paragraaf worden de bijbehorende resultaten per thema besproken.

Links – In het thema ‘links’ komt naar voren dat alle respondenten een goede relatie met hun collega’s
hebben. Waarvan 62% aangeeft dat deze relatie invloed heeft op het behouden van de huidige functie.
Ook de respondenten binnen de aanvullende interviews geven dit aan: “Ik heb een hele goede relatie
met mijn collega’s. Zij maken voor meer dan 50% uit hoe ik mijn werk ervaar en geven mij voldoening
in mijn werk” (Respondent 3, 2021). 89% van de respondenten geeft aan het eens te zijn met de stelling
over het willen behouden van de functie vanwege de doelgroep waarmee gewerkt wordt. De
leidinggevende en familie van de respondenten hebben geen significante invloed op het behouden
van de functie. Zie bijlage 10.5.7 voor de bijbehorende grafieken.

Fit ‐ Uit de data op gebied van ‘fit’ blijkt dat 93% van de respondenten zichzelf goed vindt passen
binnen de huidige functie. Daarbij geeft 69% aan dat hun toekomstplannen aansluiten op de huidige
functie. Ook geeft 93% van de respondenten aan dat hij/zij zich goed voelt binnen de huidige functie
en geeft 96% aan dat hun kennis en vaardigheden hier goed op aansluiten. In bijlage 10.5.8 worden de
bijbehorende grafieken gegeven.

Sacrifice ‐ Tot slot blijkt uit het thema ‘sacrifice’ dat 50% van de respondenten belangrijke zaken
verliest, mocht de respondenten zijn/haar huidige functie verlaten (zie bijlage 10.5.9). 48% van deze
50 respondenten geeft aan dat het verliezen van collega’s een rol speelt. Daarnaast geeft 36% aan dat
het werkplezier binnen de huidige functie verloren zou gaan en zou 24% het patiëntencontact moeten
missen. In bijlage 10.5.9 wordt binnen een grafiek weergegeven wat de belangrijkste verliezen zijn,
onderverdeeld in respondenten vanuit het BKZ en vanuit andere regionale ziekenhuizen.
Kijkend naar de correlatie tussen job embeddedness en arbeidsmobiliteit, is er een laag verband
geconstateerd. Het correlatiecoëfficiënt geeft ‐0,2 aan, wat inhoudt dat er een zwak negatief verband
heerst. Dit betekent dat wanneer de job embeddedness toeneemt, dit weinig tot geen invloed heeft
op het reduceren van de arbeidsmobiliteit van een kinderverpleegkundige. In bijlage 10.5.10 wordt
het verband weergegeven in een spreidingsdiagram. Hier is te zien dat de punten verder uit elkaar
staan, dan bij de correlatie tussen gedrag en arbeidsmobiliteit.

5.3 Het psychologisch contract
De variabel ‘psychologisch contract’ is gemeten aan de hand van de thema’s ‘nieuwe psychologisch
contract’ en ‘oude psychologisch contract’. Beide worden hierna besproken.

Nieuwe psychologisch contract – Kijkend naar het nieuwe psychologisch contract geeft 96% van de
respondenten aan zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar doorstroom. 99% brengt het zelf ter
sprake, mocht de behoefte aanwezig zijn om door te stromen naar een functie op de KIC/ICN. In bijlage
10.5.11 worden de grafieken weergegeven. Deze uitkomsten worden binnen de aanvullende
interviews bevestigd door de kinderverpleegkundigen. De hoofdverpleegkundigen van de
kinderafdeling binnen het BKZ zijn van mening dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid heerst.
Oude psychologisch contract ‐ Op basis van de stellingen omtrent het oude psychologisch contract,
komt naar voren dat 73% van de respondenten het niet eens is met de stelling of zijn/haar
leidinggevende verantwoordelijk is voor de doorstroom van de respondent. Daarnaast staan de
respondenten voornamelijk neutraal in de vraag of de leidinggevende doorstroom ter sprake brengt
in gesprekken. Zie bijlage 10.5.12 voor de grafieken. Binnen een interview wordt het volgende
benoemd: “Bij mij is het niet noodzakelijk om de KIC/ICN nog extra te promoten. Degene die je moet
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promoten, dat ligt niet bij het vaste team. Het vaste team heeft al een keuze gemaakt: die hebben de
wens gewoon niet. Je moet op een andere manier promoten, daar hebben wij als afdeling ook onze
vraagtekens bij” (Respondent 1, 2021).
De variabelen ‘psychologisch contract’ en ‘arbeidsmobiliteit’ kunnen niet met elkaar in verband
gebracht worden aan de hand van het correlatiecoëfficiënt. De oorzaak is dat de stellingen van beide
variabelen niet op elkaar aansluiten waardoor een onbetrouwbaar correlatiecoëfficiënt naar
voren komt.

5.4 Arbeidsmobiliteit
De afhankelijke variabel arbeidsmobiliteit is gemeten aan de hand van mobiliteitsbereidheid en ‐
vermogen. Daarnaast is de variabel uitgevraagd aan de hand van twee open vragen met betrekking
tot belemmerende en stimulerende factoren.

Arbeidsmobiliteit en ‐vermogen Uit de resultaten met betrekking tot arbeidsmobiliteit blijkt dat
60% van de respondenten niet bereid is om door te stromen, 21% staat hier neutraal in en 19% is
bereid om door te stromen. Het merendeel van de respondenten die wel bereid zijn wil echter eerst
meer ervaring opdoen binnen de huidige functie. Daarnaast geeft 69% van de respondenten aan wel
het vermogen te hebben om door te stromen. In bijlage 10.5.13 worden de bijbehorende grafieken
weergegeven.

Open vragen – Kijkend naar belemmerende factoren omtrent doorstroom, blijkt dat 35% van de
respondenten het patiëntencontact zou missen binnen een functie op één van de IC’s. Dit wordt
bevestigd in de aanvullende interviews, zo vertelt een respondent: “Hier heb je veel tijd voor leuke
gesprekken, kinderen liggen op de KIC gesedeerd en zijn niet aanspreekbaar. Hier kun je grapjes maken
met ouders/patiënten” (Respondent 3, 2021). Daarnaast geeft 25% van de respondenten aan dat het
plezier binnen het huidige werk de respondent belemmert om door te stromen en vindt 13% het werk
op de KIC/ICN te technisch. Respondenten vanuit de andere regionale ziekenhuizen geven vooral aan
dat de reistijd (18%) en de parkeerfaciliteit bij het UMCG (7%) hen belemmert.
Uit stimulerende factoren om door te stromen blijkt dat 56% van de respondenten niet gestimuleerd
kan worden om door te stromen. 13% geeft aan dat meeloopdagen en aanvullende informatie hen zou
helpen in de doorstroom en vier respondenten vinden dat er een cultuurverandering plaats moet
vinden op, met name, de KIC. Zo geeft een respondent in de enquête aan: “Het zou fijn zijn als je wat
vaker te horen krijgt dat je welkom bent op de IC, gezien je nu vaak te horen krijgt dat je je moet
bewijzen in het team. Stel hier zou iets aan veranderd worden? Minder roddelen onder de afdelingen.
Als je dit vaak te horen krijgt, krijg je er onbewust een negatief gevoel bij.” In de aanvullende interviews
komen verschillende reacties naar voren over de IC’s. Twee respondenten geven aan dat de werksfeer
op de KIC/ICN voor hen niet aantrekkelijk is, de andere twee kunnen zich hier niet in vinden.
Respondenten vanuit andere regionale ziekenhuizen (10%) geven aan dat een KIC/ICN dichter bij huis
of een verbetering van de parkeerfaciliteit van het UMCG hen zou stimuleren in de doorstroom. Zie
bijlage 10.5.14 voor een overzicht van de antwoorden, opgedeeld in respondenten vanuit het BKZ en
vanuit de andere regionale ziekenhuizen.
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5.5 Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha wordt gebruikt om de mate van interne consistentie (samenhang) tussen meerdere
enquêtevragen te meten. Hoe meer vragen, des te hoger Cronbach’s Alpha (De laat et al., 2010). Alpha
wordt uitgedrukt in een getal: hoe hoger die waarde, hoe betrouwbaarder de verworven data (Gratama
van Andel, 2016). Aangezien binnen dit onderzoek geen gebruik is gemaakt van een vragenlijst welke
eerder is toegepast, kon deze berekening pas gedaan worden na afloop van het verzamelen van de
data. Onderstaand wordt per variabel aangegeven hoe hoog Crohnbach’s Alpha is.
In tabel 5.4 wordt aangegeven wanneer een reeks vragen als intern consistent en betrouwbaar
beschouwd kan worden. In tabel 5.5 wordt Cronbach’s Alpha per variabel weergegeven.

In bovenstaande tabellen is te zien dat de interne consistentie van de variabel ‘gedrag’ als twijfelachtig
wordt beschouwd. De interne consistentie binnen de variabel ‘job embeddedness’ is acceptabel, wat
betekent dat de gemeten data als betrouwbaar wordt geacht. De vragen binnen de variabelen
‘psychologisch contract’ en ‘arbeidsmobiliteit’ kunnen als onacceptabel worden omschreven: er is
sprake van een lage mate van interne consistentie, waardoor de verkregen data als onbetrouwbaar
wordt gezien. In hoofdstuk 8 wordt dit kort besproken.
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Hoofdstuk 6 Conclusie
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de deelvragen, welke beschreven staan in het theoretisch
kader. Aan de hand hiervan wordt vervolgens de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord.

6.1 Gedrag
Binnen deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deelvraag: “In welke mate hangt ‘gedrag’
samen met de arbeidsmobiliteit van zowel kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als binnen
andere regionale ziekenhuizen naar een functie op de KIC/ICN?”
Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de variabel ‘gedrag’ het meest correleert
met de afhankelijke variabel arbeidsmobiliteit. Zo blijkt uit het correlatiecoëfficiënt dat er sprake is van
een sterk positief verband tussen de twee variabelen (0,7). Dit betekent dat wanneer de waarde van
gedrag toeneemt, de arbeidsmobiliteit van een kinderverpleegkundige mogelijk ook toeneemt.
Uit de resultaten van ‘gedrag’ kan geconcludeerd worden dat er verdeeldheid heerst in de mening
richting een functie op de KIC/ICN. Gemiddeld gezien scoren beide afdelingen binnen het BKZ een 6 en
regionaal een 5, maar er zijn uitschieters naar boven en beneden. Daarnaast kan geconcludeerd
worden dat de respondenten genoeg gesteund worden door de mensen in hun omgeving, mochten zij
willen doorstromen naar een functie op één van de IC’s. Wat opvalt, is dat het gros van de
respondenten zichzelf wel in staat acht om door te stromen, maar zichzelf dit niet ziet doen. Tot slot
heeft een deel van de respondenten behoefte aan meeloopmogelijkheden binnen een functie op de
KIC/ICN. De meerderheid van deze respondenten vindt dat ze hier niet genoeg de kans voor krijgen.
Een aantal respondenten hebben voorkeur voor langere meeloopperiodes, waarbij betere afwegingen
gemaakt kunnen worden omtrent geschiktheid voor de functie. Arbeidsmobiliteit vindt eerder plaats
wanneer medewerkers geloven dat ze daadwerkelijk geschikt zijn voor de nieuwe functie (Robbins &
Judge, 2015). Tot slot kan geconcludeerd worden dat het gros van de respondenten niet met een
positief gevoel tegenover de IC’s staat.

6.2 Job embeddedness
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deelvraag: “In welke mate hangt ‘job
embeddedness’ samen met de arbeidsmobiliteit van zowel kinderverpleegkundigen binnen het BKZ
als binnen andere regionale ziekenhuizen naar een functie op de KIC/ICN?”
Wanneer binnen deze variabel wordt gekeken naar de correlatie met arbeidsmobiliteit, kan
geconcludeerd worden dat er een zwak negatief verband heerst (‐0,2). Dit betekent dat wanneer de
job embeddedness van een kinderverpleegkundige afneemt, dit weinig tot geen invloed heeft op het
toenemen van de arbeidsmobiliteit van deze kinderverpleegkundige. Ondanks dat op basis van dit
gegeven geen correlatie heerst, kunnen toch verbanden gevonden worden tussen de twee variabelen,
aangezien binnen de enquêtevragen wel direct is gevraagd naar het verband.
Zo kan geconcludeerd worden dat voornamelijk collega’s en de doelgroep waarmee gewerkt wordt
invloed uitoefenen op het behouden van de huidige functie. Ook heerst onder de respondenten een
hoge fit binnen de huidige functie. Op basis van de theorie kan aangenomen worden dat, hoe beter de
fit binnen de huidige functie, hoe hoger de job embeddedness en hoe lager de bereidheid om te
mobiliseren naar een functie op de KIC/ICN (Mitchell et al., 2001). Tot slot kan uit de verkregen data
opgemaakt worden dat één op de twee respondenten belangrijke zaken verliest, mocht hij/zij de
huidige functie verlaten. De theorie stelt dat hoe meer een medewerker moet opgeven, hoe lastiger
het voor diegene wordt om de functie te verlaten (Holtom & O’Neill, 2004). Onder de respondenten
gaat het vooral om het verliezen van werkplezier en collega’s. Ondanks dat op basis van het
correlatiecoëfficiënt geconcludeerd kan worden dat er geen verband heerst tussen job embeddedness
en de arbeidsmobiliteit van een respondent, laat bovenstaande zien dat er een samenhang bestaat.
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6.3 Het psychologisch contract
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deelvraag: “In welke mate hangt ‘het psychologisch
contract’ samen met de arbeidsmobiliteit van zowel kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als
binnen andere regionale ziekenhuizen naar een functie op de KIC/ICN?”
Op basis van de variabel psychologisch contract kan geconcludeerd worden dat er, binnen deze
vraagstelling, duidelijk geen verband heerst met arbeidsmobiliteit. Zo kan het correlatiecoëfficiënt niet
berekend worden omdat de enquêtevragen op een incorrecte manier zijn gesteld. Toch is te zien dat
de meeste respondenten van mening zijn dat de verantwoordelijkheid bij hen ligt, mochten ze willen
mobiliseren, en niet bij de leidinggevende. Hieruit kan opgemaakt worden dat de respondenten
voornamelijk handelen op basis van het nieuwe psychologisch contract: medewerkers nemen hun
eigen verantwoordelijkheid wat betreft mobiliseren, in tegenstelling tot het oude psychologisch
contract, waarbij de werkgever voornamelijk verantwoordelijkheid neemt over de loopbaan van de
medewerker (Sturges et al., 2005).

6.4 Arbeidsmobiliteit
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag binnen dit onderzoek: “Welke factoren
hangen samen met de arbeidsmobiliteit van zowel kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als
binnen andere regionale ziekenhuizen naar een functie op de KIC/ICN?”
Terugkijkend op de resultaten kan geconcludeerd worden dat het vermogen om door te stromen naar
een functie op de KIC/ICN er onder de meeste respondenten wel is (69%), maar de bereidheid niet
(60%). Het gaat binnen dit vraagstuk dus niet om het ontbreken van kennis en vaardigheden bij de
kinderverpleegkundigen, maar om het ontbreken van motivatie. In dit onderzoek is de vraag op welke
manier deze bereidheid/motivatie onder de respondenten gestimuleerd kan worden. De volgende
factoren hangen samen met de arbeidsmobiliteit van zowel kinderverpleegkundigen binnen het BKZ
als binnen andere regionale ziekenhuizen naar een functie op de KIC/ICN:
‐ Menig respondent zou een functie op één van de IC’s niet aanbevelen aan een vriend of collega en
veel van hen krijgen geen goed gevoel bij het nadenken over een betreffende functie.
‐ Een deel van de respondenten ervaart dat zij niet genoeg de kans kregen om ervaring op te doen/mee
te kijken in een functie op de KIC/ICN, terwijl daar wel behoefte aan is.
‐ Onder de respondenten heerst een hoge fit binnen de huidige functie, wat voornamelijk samenhangt
met collega’s en de doelgroep waarmee wordt gewerkt. Dit belemmert veel respondenten in de
doorstroom naar een functie op de KIC/ICN.
‐ Stimulerende factoren om door te stromen, worden weinig genoemd, maar zijn voornamelijk het
beter aanbieden van meeloopmogelijkheden. Binnen het BKZ komt een cultuurverandering op de IC
naar voren en binnen de regionale ziekenhuizen gaat het hier voornamelijk om een betere
parkeerfaciliteit bij het UMCG.
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Hoofdstuk 7 Aanbevelingen
Uit voorgaande hoofdstukken is gebleken dat het vermogen om te mobiliseren naar een functie op de
KIC/ICN er wel is, maar de bereid onder veel respondenten mist. Om de arbeidsmobiliteit van zowel
kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als binnen andere regionale ziekenhuizen te stimuleren, is het
van belang de motivatie onder de kinderverpleegkundigen te vergroten, negatieve gevoelens richting
de IC’s weg te nemen en meeloopmogelijkheden beter aan te bieden. Onderstaand worden
aanbevelingen gedaan op basis van de organisatie‐ en probleemanalyse, theoretisch kader, resultaten
en conclusies.

7.1 Storytelling
Uit de theorie blijkt dat de verwachting over de gevolgen van arbeidsmobiliteit, de medewerker
positief of negatief kan beïnvloeden omtrent de daadwerkelijke arbeidsmobiliteit (Ajzen, 1991).
Kijkend naar de data blijkt dat menig respondent de KIC/ICN niet zou aanbevelen aan een vriend of
collega. Ook krijgt het merendeel geen goed gevoel bij het nadenken over een functie op de KIC/ICN.
Het is mogelijk dat deze factoren samenhangen met het niet willen mobiliseren. Tijdens een gesprek
met KIC verpleegkundigen, bleek dat de negatieve gevoelens richting de IC’s mogelijk te maken hebben
met een imagoprobleem. Met name de KIC ondervindt dit probleem: “Binnen het BKZ heerst een
negatief imago over de KIC, we doen er alles aan om dit weg te nemen alleen gaat dit lastig. Wanneer
één negatieve gebeurtenis plaatsvindt, zijn er tien positieve nodig om het goed te maken” (KIC
verpleegkundige, 2021). Wanneer dit problematische imago wordt weggenomen, lijdt dit mogelijk tot
interesse van (ervaren)kinderverpleegkundigen voor een functie op de KIC/ICN.
Het wegnemen van het imagoprobleem kan mogelijk gedaan worden door middel van storytelling.
Storytelling kan ingezet worden als interactieve interventie bij veranderingen waar elke organisatie
mee te maken heeft (Tesselaar, in Czyzewski, 2013). Met een verhaal kun je mensen veroveren en
veranderingen bereiken (Rijnja & Van der Jagt, in Czyzewski, 2013). Boonstra (2019) noemt dit een
‘veranderverhaal’: “Een verhaal van gebeurtenissen die met elkaar in verband worden gebracht.” In
verhalen komen indrukken, ervaringen, emoties, beelden en ideeën samen. Ze zetten aan tot actie en
nodigen anderen uit mee op pad te gaan (Boonstra, 2019).
Bovenstaande kan toegepast worden binnen de KIC/ICN. Het is voor de kinderafdeling binnen het BKZ
belangrijk dat er meer verhalen worden verteld over hoe het er op de IC’s aan toe gaat. Inspirerende
verhalen kunnen mogelijk de gedachtes/vooroordelen over de IC’s wegnemen. Zo kunnen er verhalen
verteld worden over het technische aspect van de functie en het patiëntencontact, waar voor de
meeste respondenten een drempel heerst. Want ook al worden de kinderen voornamelijk in slaap
gehouden, er zijn ook mooie momenten waarop het kind wakker is en ermee gecommuniceerd kan
worden (KIC‐verpleegkundige, 2021). Op deze manier wordt gehoopt meer begrip te creëren voor een
kinderverpleegkundige op de KIC/ICN en de werkzaamheden die hier bij horen. Op dit moment heerst
er mogelijk te veel onwetendheid over de IC en onbekend maakt onbemind. Wanneer er gebruik wordt
gemaakt van storytelling, heeft dit mogelijk invloed op het stimuleren van arbeidsmobiliteit van
kinderverpleegkundigen naar een functie op de KIC/ICN.
Er zijn twee mogelijkheden voor het vormgeven van een veranderverhaal:
‐ optie 1: Vormgeving door KIC en ICN verpleegkundigen. Zij kunnen de kinderverpleegkundigen
meenemen in hun werkzaamheden, ervaringen en emotie. Zij vertellen met passie waardoor mogelijk
interesse wordt gecreëerd.
‐ optie 2: Vormgeving door een storytellingcoach. Binnen Nederland zijn er verschillende coaches die
een organisatie/afdeling kunnen helpen met het maken van een (verander)verhaal. Echter, dit loopt
wel hoger op in de kosten.
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7.2 Aanbieden van IC Masterclass
De beschreven theorie zegt dat arbeidsmobiliteit eerder plaats vindt wanneer medewerkers geloven
dat ze daadwerkelijk geschikt zijn voor de nieuwe functie (Robbins & Judge, 2015). Uit de resultaten
blijkt dat een aantal respondenten interesse hebben in langere meeloopperiodes op de KIC/ICN,
waarbij betere afwegingen gemaakt kunnen worden omtrent geschiktheid voor de functie.
Tijdens een meeting met de praktijkopleiders van de KIC kwam naar voren dat zij bezig zijn met het
opzetten van een ‘KIC masterclass’. Dit houdt in dat kinderverpleegkundigen, die geïnteresseerd zijn
in de KIC, mee kunnen kijken en theorie op kunnen doen. 5 keer in het jaar komen zij bijeen om een
dag theorie op te doen om dit de volgende dag toe te passen in de praktijk. Hier zitten verder geen
verplichtingen aan verbonden, het gaat voornamelijk om het creëren van bekendheid onder
kinderverpleegkundigen en hen mogelijk motiveren om te solliciteren voor een functie op de KIC.
Zowel kinderverpleegkundigen binnen, als buiten het BKZ kunnen deelnemen aan het traject.
Het opzetten van de masterclass staat momenteel nog in de startblokken. Er wordt aanbevolen om dit
door te zetten aangezien er onder een aantal respondenten een drempel heerst om te mobiliseren.
Op basis van één meeloopdag kan vaak niet besloten worden of een functie op de KIC/ICN geschikt is.
Met dit traject kunnen kinderverpleegkundigen, zonder verplichtingen, breder meekijken met een
verpleegkundige op de IC. Daarom wordt aanbevolen om dit zowel op de KIC als op de ICN te
faciliteren. Hierbij zouden potentiële talenten voor de IC persoonlijk benaderd kunnen worden om
deel te nemen aan de masterclass. Wanneer je mensen persoonlijk benadert, is er snel interesse (Klück,
2014). Nadelig voor dit traject is dat de IC verpleegkundigen verantwoordelijk zijn voor de begeleiding,
waardoor werkdiensten mogelijk nog drukker worden.

7.3 Bieden van voorlichtingen binnen regionale ziekenhuizen
Uit de theorie blijkt dat wanneer een medewerker in een organisatie werkt waarin verschillende HR‐
praktijken (gericht op mobiliteit) beschikbaar zijn, hij/zij eerder de mogelijkheid ervaart om succesvol
te kunnen mobiliseren (Yu, 2016). Uit de resultaten blijkt dat een deel van de respondenten behoefte
heeft om ervaring op te doen binnen een functie op de KIC/ICN. Het merendeel van deze respondenten
is er niet van overtuigd dat hier genoeg de kans voor is. Uit de verkregen data komt naar voren dat
binnen het BKZ wel genoeg bekend is over meeloopmogelijkheden.
Daarom wordt aanbevolen om vooral regionaal voorlichtingen te geven binnen verschillende
ziekenhuizen. Hiermee wordt bekendheid omtrent de IC’s gecreëerd en kan geduid worden dat het
BKZ genoeg meeloopmogelijkheden biedt. Eventueel kan hierbij storytelling worden toegepast om het
publiek mee te nemen in een functie op de KIC/ICN. Ook is het van belang om tijdens de voorlichting
de IC masterclass te promoten, om meer aanmeldingen te verwerven.
Het zou kunnen dat regionale ziekenhuizen niet open staan voor de voorlichtingen, aangezien ze
mogelijk kinderverpleegkundigen kwijtraken aan de KIC/ICN. Echter, onder de naam ‘Zorg voor het
Noorden’ werken de regionale ziekenhuizen samen om de beste zorgprofessionals aan zich te (blijven)
binden (Zorg voor het Noorden, 2020). Uitgaande van deze gedachte, zouden de ziekenhuizen akkoord
moeten gaan met de voorlichtingen.
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7.4 Aanvullende aanbeveling: vervolgonderzoek samenwerking
Ondanks dat het niet binnen de resultaten naar voren komt, blijkt uit een aantal
medewerkersbelevingsonderzoeken dat de samenwerking binnen het BKZ beter kan. Er wordt volgens
een aantal KIC verpleegkundigen te weinig gecommuniceerd, wat mogelijk resulteert in onwetendheid
richting andere afdelingen. Een betere samenwerking tussen de afdelingen zou kunnen leiden tot
minder imagoproblemen en meer begrip/interesse voor elkaar, wat mogelijk bijdraagt aan het
stimuleren van arbeidsmobiliteit. Daarom wordt geadviseerd een vervolgonderzoek te doen omtrent
het bevorderen van de samenwerking. Mogelijk kunnen er gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd
worden waarin informatie wordt uitgewisseld over patiënten of wat zich afspeelt binnen de
afdelingen. Ondanks dat er op kritieke momenten weinig met elkaar gesproken wordt, kan dat
mogelijk op andere momenten waardoor er meer samenwerking en saamhorigheid ontstaat tussen
alle kinderverpleegkundigen binnen het BKZ.
Op basis van bovenstaande aanbevelingen wordt gehoopt de arbeidsmobiliteit van zowel
kinderverpleegkundigen binnen het BKZ als binnen andere regionale ziekenhuizen te stimuleren, zodat
het personeelstekort op de KIC/ICN reduceert. Wanneer het tekort afneemt, kan er zorg gedragen
worden voor het maximum aantal bedden wat beschikbaar is op beide afdelingen. Een
implementatieplan met bijbehorend SFA model en uitleg wordt weergegeven in bijlage 10.7.1.
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Hoofdstuk 8 Discussie
Binnen dit hoofdstuk wordt kritisch gereflecteerd op de gemaakte keuzes binnen dit onderzoek. De
gekozen theorieën en methodes worden bestudeerd en er wordt gekeken naar de gesteldheid van de
betrouwbaarheid en validiteit binnen dit onderzoek. Daarnaast wordt de bruikbaarheid van de gegeven
adviezen kort geanalyseerd en wordt een voorstel gedaan voor een mogelijk vervolgonderzoek.

8.1 Keuze van de theorieën
De keuze van de theorie omtrent de variabel ‘psychologisch contract’ had anders gekund. Ten eerste
was er niet veel theorie te vinden in samenhang met arbeidsmobiliteit. Hierdoor konden er weinig
vragen worden opgesteld over het onderwerp. Ten tweede komt in de resultaten naar voren dat de
data van de variabel niet in verband kon worden gebracht met arbeidsmobiliteit. Dit omdat de
betreffende vragen onjuist gesteld zijn. Dit resulteerde in een beknopte, weinigzeggende conclusie.
Achteraf had er beter voor een andere variabel gekozen kunnen worden, welke beter in de context
van dit onderzoek past. De andere twee variabelen sloten overigens wel goed aan op het onderzoek.

8.2 Keuze van de methodes
Er kan voornamelijk met een kritische blik teruggekeken worden op de onderzoekspopulatie binnen
het eerste deel van de dataverzameling. Binnen zowel het BKZ als binnen de andere regionale
ziekenhuizen is niet voldaan aan de gewenste steekproefomvang. Dit betekent dat de respons in dit
onderzoek niet als representatief kon worden gezien voor de gehele onderzoekspopulatie. De
resultaten en conclusies zijn daarom gebaseerd en toegepast op de deelgenomen respondenten. Bij
herhaling van dit onderzoek wordt geadviseerd te voldoen aan de gewenste steekproefomvang,
aangezien je dan uitspraken kunt doen die generaliseerbaar zijn voor de gehele onderzoekspopulatie.

8.3 Betrouwbaarheid en validiteit
Zoals bovenstaand beschreven kan het onderzoek niet als representatief gezien worden waardoor
deze automatisch ook minder betrouwbaar is. Kijkend naar andere factoren omtrent betrouwbaarheid
en validiteit, kan gesteld worden dat Cronbach’s Alpha binnen een aantal vragenreeksen te laag is.
Mocht het onderzoek opnieuw uitgevoerd worden, zou het goed zijn om eerst een pilot uit te voeren.
Hierbij wordt de enquête uitgeprobeerd, om onder andere te kijken of er geen fouten in zitten
(Verhoeven, 2018). Door middel van deze pilot had mogelijk voorkomen kunnen worden dat
Cronbach’s Alpha bij een aantal variabelen laag uit zou vallen. De vragenreeksen binnen de variabelen
‘psychologisch contract’ en ‘arbeidsmobiliteit’ waren nu feitelijk onacceptabel qua interne
consistentie. Was dit van te voren bekend, hadden er vragen toegevoegd kunnen worden om het
onderzoek betrouwbaarder te maken.

8.4 Bruikbaarheid van de aanbevelingen
De adviezen die binnen voorgaand hoofdstuk worden gegeven, staan voornamelijk globaal
beschreven. Er wordt uitgelegd hoe de aanbevelingen tot stand zijn gekomen en er wordt in grote
lijnen weergegeven wat de te nemen stappen zijn. Op dit moment ligt er geen uitgebreid beschreven
traject klaar voor de opdrachtgever. Mogelijk hadden de adviezen nog meer uitgebreid kunnen worden
aan de hand van een gedetailleerder implementatieplan.

8.5 Vervolgonderzoek
Zoals binnen voorgaand hoofdstuk staat beschreven, wordt geadviseerd een vervolgonderzoek te
doen naar het stimuleren van een betere samenwerking tussen de afdelingen binnen het BKZ. Een
betere samenwerking tussen de afdelingen leidt mogelijk tot minder imagoproblemen en meer begrip
en interesse naar elkaar toe.

30

Hoofdstuk 9 Literatuurlijst
AD. (19‐12). Kinderafdelingen ziekenhuizen overvol, patiëntjes noodgedwongen overgeplaatst naar
België. https://www.ad.nl/binnenland/kinderafdelingen‐ziekenhuizen‐overvol‐patientjes‐
noodgedwongen‐overgeplaatst‐naar‐belgie~a64b9f4b/
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision
Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749‐5978(91)90020‐t
Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self‐Efficacy, Locus of Control, and the Theory of
Planned Behavior1. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 665–683.
https://doi.org/10.1111/j.1559‐1816.2002.tb00236.x
Bandura, A. & W.H. Freeman and Company. (1997). Self‐Efficacy. Worth.
BKZ. (2021). BKZ Teamsite. BKZ Teamsite.
https://umcgonline.sharepoint.com/sites/Beatrixkinderziekenhuis2
Centraal Bureau voor de Statistiek. (2019, 10 mei). Aantal verpleegkundigen toegenomen.
https://www.cbs.nl/nl‐nl/nieuws/2019/19/aantal‐verpleegkundigen‐toegenomen
CZO. (2021, januari). Opleidingseisen Intensive Care Neonatologieverpleegkundige.
https://www.czo.nl/sites/default/files/opleidingseisen_intensivecare‐
neonatologieverpleegkundige_versie_2.0.pdf
CZO. (2021, januari). Opleidingseisen Intensive Care Kinderverpleegkundige.
https://www.czo.nl/sites/default/files/opleidingseisen_intensivecare‐
kinderverpleegkundige_versie_2.0.pdf
Czyzewski, A. (2013). Storytelling: kracht in het sociale domein. Jeugdbeleid, 7(2), 71–76.
https://doi.org/10.1007/s12451‐013‐0013‐3
De Grip, A., van Loo, J., & Sanders, J. (1999). Employability in bedrijf. Tijdschrift voor
Arbeidsvraagstukken, 15(4), 293–312.
https://ugp.rug.nl/arbeidsvraagstukken/article/download/29720/27035
De Laat, M., Vervoordeldonk, M., Boer, W., & Ten Cate, O. (2010). De betrouwbaarheid van toetsen
met gecombineerde stellingvragen. Onderzoek van Onderwijs, 39, 68–70.
https://www.researchgate.net/profile/Olle‐Ten‐
Cate/publication/48324348_De_betrouwbaarheid_van_toetsen_met_gecombineerde_stellingvragen
/links/5704c00308aef745f71496bd/De‐betrouwbaarheid‐van‐toetsen‐met‐gecombineerde‐
stellingvragen.pdf
De Lange, A. H., & Van der Heijden, B. I. J. M. (2015). Een leven lang inzetbaar (2de editie).
Vakmedianet.
De Jongh, N. (2013, juli). De dialoog over mobiliteit (Master Thesis). Universiteit Utrecht.
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/290755
Direnzo, M. S., & Greenhaus, J. H. (2011). Job Search and Voluntary Turnover in a Boundaryless
world: a Control Theory Perspective. Academy of Management Review, 36(3), 567–589.
https://doi.org/10.5465/amr.2009.0333

31

Duijn, S., Van Balen, A., Phlippen, S., & Van Uitert, E. (2020, juli). Personeelstekort in de zorg. AMN
AMRO. https://insights.abnamro.nl/download/150900/
Dulac, T., Coyle‐Shapiro, J., Henderson, D. J., & Wayne, S. J. (2008). Not all responses to breach are
the same: The interconnection of social exchange and psychological contract processes in
organizations. Academy of Management Journal, 51, 1079–1096.
Feldman, D. C., & Ng, T. W. H. (2007). Careers: Mobility, Embeddedness, and Success. Journal of
Management, 33(3), 350–377. https://doi.org/10.1177/0149206307300815
Gesthuizen, M. & Dagevos, J. (2005). Arbeidsmobiliteit in goede banen. Oorzaken van baan‐ en
functiewisselingen en gevolgen voor de kenmerken van het werk. Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau.
Gratama van Andel, S. (2016, 31 januari). De betekenis en werking van Cronbach’s alpha. Universiteit
Utrecht. https://www.uu.nl/nieuws/de‐betekenis‐en‐werking‐van‐cronbachs‐alpha
Holtom, B. C., & O’Neill, B. S. (2004). Job Embeddedness. JONA: The Journal of Nursing
Administration, 34(5), 216–227. https://doi.org/10.1097/00005110‐200405000‐00005
Iqbal, I. (2017, augustus). Verpleegkundigen en hun bereidheid tot mobiliteit (Master Thesis). Erasmus
Universiteit Rotterdam. https://thesis.eur.nl/pub/41007/Iqbal‐Ismah.pdf
Janssen, T., & Brouwer, P. (2018). 50 veranderprincipes. Boom.
Klück, I. (2014). Kees Penninx: Minder overheid helpt de participatiemaatschappij niet vooruit.
Geron, 16(3), 38–39. https://doi.org/10.1007/s40718‐014‐0066‐z
Lee, T. W., Mitchell, T. R., Holtom, B. C., McDaneil, L. S., & Hill, J. W. (1999). The Unfolding Model of
Voluntary Turnover: A Replication and Extension. Academy of Management Journal, 42(4), 450–462.
https://doi.org/10.5465/257015
Legerstee, T., Tummers, L., Van Beek, S., & Lankhaar, M. (2014). De “ultieme HRM‐vraag”: Zou jij je
werkgever aanbevelen aan familie en vrienden? HRZone, 1–3.
https://repub.eur.nl/pub/51009/Metis_197939.pdf
Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W., Sablynski, C. J., & Erez, M. (2001). Why People Stay: Using
Job Embeddedness to Predict Voluntary Turnover. Academy of Management Journal, 44(6), 1102–
1121. https://doi.org/10.5465/3069391
Mitchell, T. R., & Lee, T. W. (2001). 5. The unfolding model of voluntary turnover and job
embeddedness: Foundations for a comprehensive theory of attachment. Research in Organizational
Behavior, 23, 189–246. https://doi.org/10.1016/s0191‐3085(01)23006‐8
Muffels, R. J. A. (2013). Flexibilisering en de toegang tot de arbeidsmarkt. Tijdschrift voor Politieke
Economie Digitaal, 7(4), 79–98.
https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/1550794/Flexibilisering_en_de_toegang_tot_de_arbeidsma
rkt__Tijdschrift_voor_Politieke_Economie_.pdf
Nathans, H. (2015). Adviseren als tweede beroep (4de editie). Amsterdam University Press.
Noord, R. (2018, 28 november). Tekort aan kinderverpleegkundigen: “Zieke kinderen kunnen niet
naar huis”. RTV Noord. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/201915/Tekort‐aan‐
kinderverpleegkundigen‐Zieke‐kinderen‐kunnen‐niet‐naar‐huis
32

NU.nl. (2019, 18 december). “Kinderafdelingen in ziekenhuis overvol door tekort
kinderverpleegkundigen”. NU ‐ Het laatste nieuws het eerst op NU.nl.
https://www.nu.nl/binnenland/6018732/kinderafdelingen‐in‐ziekenhuis‐overvol‐door‐tekort‐
kinderverpleegkundigen.html
Otto, K., & Dalbert, C. (2012). Individual differences in job‐related relocation readiness. Career
Development International, 17(2), 168–186. https://doi.org/10.1108/13620431211225340
Panteia. (2017). Arbeidsmarktanalyse kinderverpleegkundigen.
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKE
wiJirn1mbLvAhWBDewKHRO6B0AQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2F
downloads%2Fdocument%3Fid%3D94818ba6‐1aeb‐4f4b‐b5c6‐
2cdab18faeee%26&usg=AOvVaw30OjqzAlWIcXf4dJ0HnA‐3
Raad van Bestuur, UMCG. (2021). Koers25.
https://umcgonline.sharepoint.com/sites/Beatrixkinderziekenhuis2/Gedeelde%20documenten/Form
s/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBeatrixkinderziekenhuis2%2FGedeelde%20documenten%2FKoers25
%2Dbrochure%2D3%2Dmaart%2D2021%5F17628%2Epdf&parent=%2Fsites%2FBeatrixkinderziekenh
uis2%2FGedeelde%20documenten
Sanders, J., Van Wijk, E., Boneschansker, O., & Ybema, J. F. (2012). Van baan naar baanmobiliteit bij
laagopgeleide 45‐plussers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 28(4), 474–490. https://www‐
tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken‐nl.nlhhg.idm.oclc.org/scripts/shared/artikel_pdf.php?id=TA‐28‐4‐
474
Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2015). Methoden en technieken van onderzoek.
Pearson.
Schroth, H. (2019). Are You Ready for Gen Z in the Workplace? California Management Review, 61(3),
5–18. https://doi.org/10.1177/0008125619841006
SEIBERT, S. E., KRAIMER, M. L., & CRANT, J. M. (2001). WHAT DO PROACTIVE PEOPLE DO? A
LONGITUDINAL MODEL LINKING PROACTIVE PERSONALITY AND CAREER SUCCESS. Personnel
Psychology, 54(4), 845–874. https://doi.org/10.1111/j.1744‐6570.2001.tb00234.x
Sturges, J., Conway, N., Guest, D., & Liefooghe, A. (2005). Managing the career deal: the
psychological contract as a framework for understanding career management, organizational
commitment and work behavior. Journal of Organizational Behavior, 26(7), 821–838.
https://doi.org/10.1002/job.341M
Thijssen, J. G., Van der Heijden, B. I., & Rocco, T. S. (2008). Toward the employability—link model:
current employment transition to future employment perspectives. Human Resource Development
Review, 7(2), 165‐183.
UMCG. (2021). Home | UMC Groningen ‐ umcg.nl. https://www.umcg.nl/
Van Breukelen, W., van der Vlist, R., & Steensma, H. (2004). Voluntary employee turnover: combining
variables from the‘traditional’ turnover literature with the theory of planned behavior. Journal of
Organizational Behavior, 25(7), 893–914. https://doi.org/10.1002/job.281
Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? (6de editie). Boom Lemma.
Vermeulen, W (2004). Nieuwe baan of nieuwe functie? Een studie naar de beloning van interne en
externe mobiliteit. Den Haag, Sociaal Cultureel Planbureau.
33

Vloeberghs, K. (2012). Vergelijking Tussen Twee Maten Voor Job Embeddedness (Master Thesis).
Universiteit Gent. https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/393/029/RUG01‐
001393029_2010_0001_AC.pdf
Wijk, M. (2020, 29 september). Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn. Centraal Bureau voor de
Statistiek. https://www.cbs.nl/nl‐nl/longread/statistische‐trends/2020/arbeidsmarktprofiel‐van‐zorg‐
en‐welzijn?onepage=true#c‐5‐Mobiliteit‐werknemers‐
Wu, T. (2020). Strategic choice ‐ Johnson and Scholes suitability, feasibility and acceptability model.
Learning centre, 16–20.
YU, Y. L. (2016, augustus). ZIJ DIE BLIJVEN, ZIJ DIE GAAN. (Master Thesis). Universiteit van Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/344664/Y.L.%20Yu%20%20Masterthesis%20defi
nitief%20120816.pdf?sequence=2
Zorg voor het Noorden. (2020, 1 oktober). Zorg voor het Noorden.
https://www.zorgvoorhetnoorden.nl/
Zwinkels, W., Ooms, D. & Sanders, J. (2009). Omvang, aard en achtergronden van baan‐baan
mobiliteit. Den Haag: Raad voor Werk en Inkomen.

34

Hoofdstuk 10 Bijlagen
In dit hoofdstuk worden de bijlagen weergegeven, welke benoemd staan binnen de verschillende
hoofdstukken.

Bijlage 10.2 Organisatieanalyse
Bijlage 10.1.1 Grafiek en tabel omtrent onvervulbare vacatures healthcare

Bijlage 10.2.2 Arbeidsmarktanalyse Panteia
De organisatie Panteia (2017), die een landelijke arbeidsmarktanalyse heeft opgesteld op gebied van
kinderverpleegkundigen, verwacht dat de vraag naar kinderverpleegkundigen in Nederland zal stijgen
doordat betere behandeltechnieken ervoor zorgen dat extreem vroeggeboren kinderen vanaf 24
weken in leven kunnen worden gehouden. Hierdoor neemt echter ook het aantal chronisch zieke
kinderen toe, omdat zij vaak nog langdurige intensieve zorg nodig hebben. Uit de raming die Panteia
heeft gemaakt, komt naar voren dat huidige opleidingsplannen niet voldoende zijn om te anticiperen
op bovenstaande ontwikkeling. In onderstaande afbeelding wordt een advies gegeven voor de
benodigde jaarlijkse instroom van kinderverpleegkundigen weergegeven van 2017 tot 2022 (Panteia,
2017).

Binnen het demografiescenario wordt gekeken naar de veranderingen in de demografische
samenstelling van kinderen van 0 tot 18 jaar tussen 2017 en 2022. Het expertscenario is gebaseerd op
de verwachtingen van experts met betrekking tot de zorgvraag, tussen 2017 en 2022. Panteia (2017)
adviseert een jaarlijkse, landelijke instroom van 328 fte aan kinderverpleegkundigen om zo aan de
vraag te kunnen voldoen. Rekening houdend met de scenario’s en de verwachte instroom en uitstroom
van kinderverpleegkundigen wordt in onderstaande tabel het zorgaanbod in 2017 en het benodigde
zorgaanbod in 2022 getoond.
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Bijlage 10.2.3 7S‐Model BKZ
Voor de organisatieanalyse wordt het 7S‐model van McKinsey (Thuis & Stuive, 2011) gebruikt. Dit
model bevat de belangrijkste organisatie‐elementen die samen de interne organisatie beschrijven.
Onderstaand wordt per element een toelichting gegeven met betrekking tot het BKZ. Hierin worden
voornamelijk aspecten meegenomen die relevant zijn voor de betreffende problematiek. Voor de
analyse is er gebruik gemaakt van het meest recente jaarplan van het BKZ (Jaarplan BKZ, 2020) en de
website van de organisatie (BKZ, 2021).

Strategie ‐ De strategie van het BKZ luidt als volgt: “Bouwen aan de toekomst van gezondheid voor
kinderen, waarbij het perspectief van het kind centraal staat” (Jaarplan BKZ, 2020). Dat doet het BKZ
op het gebied van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en in medische
verpleegkundige opleidingen. In alle kerntaken wil het BKZ grenzen verleggen door te excelleren en
innoveren, omdat het nog beter kan (BKZ, 2021). Het BKZ wil het beste academisch kennis‐ en
behandelcentrum voor multidisciplinaire complexe kindzorg voor Noord Nederland zijn. Een van de
grootste uitdagingen voor de komende jaren is te komen tot een volledig integraal kinderziekenhuis
binnen het UMCG, waar de zorg voor kinderen in alle opzichten (veiligheid, kwaliteit en gastvrijheid)
optimaal is, het Beatrix Kinderziekenhuis 2.0 (BKZ, 2021).

Structuur ‐ De huidige structuur binnen het BKZ betreft diverse afdelingen met een eigen integrale
verantwoordelijkheid. De vraag is of het huidige organisatiemodel van het BKZ nog wel past bij haar
ambitie en bij de moderne manier van werken, waarin centralisatie van zorg en samenwerking tussen
afdelingen een steeds belangrijke rol innemen (BKZ, 2021). De huidige structuur heeft een aantal
nadelen die te maken hebben met de splitsing van verantwoordelijkheden en trage besluitvorming. Er
wordt veelal gefragmenteerd gewerkt, met beperkte informatie en zonder zicht op het geheel. Dit leidt
tot een suboptimale sturing en besluitvorming en dagelijks veel operationele verstoringen (BKZ, 2021).
Het BKZ is momenteel bezig met het formuleren van een nieuw organisatiemodel waarin de volgende
uitgangspunten worden meegenomen: samenhang in de zorgverlening, vraaggerichtheid,
transparantie, doelmatigheid en innovatie. Dit zijn eisen die vanuit het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden gesteld aan de toekomstige zorgorganisatie. Hierbij ligt de
nadruk voornamelijk op de samenwerking tussen de diverse specialistische zorgverleners binnen de
ziekenhuismuren (BKZ, 2021). Onderstaand wordt het huidige organogram weergegeven en een
concept voor het nieuwe organisatiemodel.

Systemen ‐ Kijkend naar communicatie‐ en informatiesystemen wordt er binnen het BKZ voornamelijk
gebruik gemaakt van nieuwsbrieven, die via de mail worden verzonden. Zo heeft iedere afdeling zijn
eigen nieuwsbrief en worden er wekelijks nieuwsbrieven verstuurd omtrent het algemeen nieuws
binnen het BKZ. Daarnaast worden medewerkers ook via de mail op de hoogte gehouden van UMCG‐
breed nieuws. Naast de nieuwsbrieven is er ook een BKZ Teamsite waarop veel te lezen is over actueel
nieuws en de organisatie zelf. Buiten deze formele manier van communiceren wordt er ook veel
informeel gecommuniceerd op de afdelingen, bijvoorbeeld in de kantine.
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Stijl van leidinggeven ‐ Het BKZ bestaat uit verschillende afdelingen. Deze worden bestuurd door een
managementteam, waaronder Gerard Nijhuis. De stijl van leidinggeven binnen het BKZ verschilt per
afdeling. Binnen iedere afdeling bevindt zich een hoofdverpleegkundige. De meeste van hen maken
gebruik van situationeel leiderschap, waarbij ze de medewerker in zijn/haar kracht zetten door in te
spelen op wat de verpleegkundige nodig heeft. De taakvolwassenheid van de medewerker speelt
hierin een grote rol, maar ook zijn of haar onzekerheid (hoofdverpleegkundige, 2021). Ook wordt er
voornamelijk op een democratische, transformationele manier leiding gegeven. Hierbij is er aandacht
voor de ontwikkeling van de medewerker, wordt er samengewerkt en worden medewerkers soms
meegenomen in beslissingen.

Staf – In het Beatrix Kinderziekenhuis werken ruim 500 medewerkers, waaronder artsen,
kinderverpleegkundigen, maatschappelijk medewerkers en een managementteam (BKZ, 2021). De
hoofdverpleegkundigen van de verschillende afdelingen zijn verantwoordelijk voor het
personeelsbeleid van hun team (Nijhuis, 2021). Zij zorgen ervoor dat de juiste persoon op de juiste
plek zit, nu en later. Dit wordt onder andere gedaan door middel van het voeren van
loopbaangesprekken waarin de ambities van de medewerkers worden besproken.

Sleutelvaardigheden ‐ Het BKZ fungeert als regionaal en nationaal verwijscentrum voor
geneeskundige zorg en is gespecialiseerd in multidisciplinaire, complexe zorg (BKZ, 2021). Het BKZ
staat als organisatie voor kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg die veilig, efficiënt en effectief is.
Zoals binnen de strategie al stond beschreven wil het BKZ het beste academische kennis‐ en
behandelcentrum voor multidisciplinaire complexe kindzorg voor Noord Nederland zijn. In
samenwerking met kinderafdelingen in de regionale ziekenhuizen biedt het BKZ kwalitatief
hoogstaande en veilige zorg aan jonge patiënten waarbij hun ouders/verzorgers zoveel mogelijk
worden betrokken en het perspectief van het kind centraal staat. Binnen BKZ 2.0 is het de bedoeling
dat de zorg voor kinderen in alle opzichten (veiligheid, kwaliteit en gastvrijheid) optimaal is (BKZ, 2021).
Uitgangspunten van BKZ 2.0 zijn:
‐ We zorgen dat we in alles wat we doen het maximale resultaat voor kind en naasten nastreven, door
te sturen op uitkomsten van zorg die er voor het kind en naasten toe doen en door de juiste zorg op
de juiste plek aan te bieden.
‐ Wetenschappelijk onderzoek is onze katalysator om de beste complexe zorg te kunnen leveren.
‐ Wij doen die zorg waar we écht goed in zijn, hierbij werken we samen met onze maatschappelijke
partners;
‐ We zien het als onze maatschappelijke rol om kennis en expertise te delen zowel in zorg, onderzoek
en onderwijs.

Significante waarden ‐ Aangezien er binnen het BKZ geen specifieke waarden heersen. Wordt er
vanuit gegaan dat binnen het BKZ de waarden van het UMCG worden nagestreefd. Mensgerichtheid,
diversiteit en inclusiviteit zijn kernwaarden van de organisatiecultuur binnen het UMCG: Zie de mens!
(Raad van Bestuur, UMCG, 2021). Hiermee wordt vooral bedoeld dat de medewerker wordt gezien als
mens, voordat ze als professionals worden aangesproken (UMCG, 2021). De medewerkers van het
UMCG zijn altijd onderdeel van een proces, waarin zij met anderen samenwerken aan een
gemeenschappelijk doel. Hierbij vertrouwen zij op de volgende principes, die ze ook de kernwaarden
van hun cultuur noemen: veilig, betrokken, respectvol en betrouwbaar.
Wanneer er wordt gekeken naar de zorgrelatie tussen de patiënt en de zorgprofessional, komen de
kernwaarden patiënt, samen, vertrouwen en leren & verbeteren naar voren.
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Bijlage 10.3 Theoretisch kader
10.3.1 Theory of planned behaviour

10.3.2 Self‐Efficacy‐theory

10.3.3 Job embeddedness theory
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Bijlage 10.4 Onderzoeksmethode
Bijlage 10.4.1 Enquête, inclusief vragen met inleidende teksten en begripsomschrijving
Beste lezer,
Hartelijk dank voor het aanklikken van deze enquête! Mijn naam is Merije Stellingwerf. Ik ben 20 jaar
oud en studeer Human Resource Management aan de Hanzehogeschool te Groningen. Momenteel
zit ik in mijn vierde studiejaar en ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek binnen het Beatrix
Kinderziekenhuis (UMCG). Hier heb ik jouw hulp hard bij nodig!
Ik doe namelijk onderzoek naar de doorstroom van kinderverpleegkundigen naar een functie op de
Kinder Intensive Care (KIC) en Intensive Care Neonatologie (ICN) binnen het Beatrix Kinderziekenhuis
(BKZ). Momenteel is deze doorstroom laag en ik ben benieuwd wat de oorzaken hiervan zijn. Jij zou
mij erg helpen door het invullen van deze enquête. De enquête zal ongeveer 10 minuten van je tijd in
beslag nemen en gegevens worden volledig anoniem verwerkt.
Graag ontvang ik jouw ingevulde enquête voor 20 april.
Alvast hartelijk dank!
Achtergrondinformatie
1.
2.
3.
4.

Wat is je leeftijd?
Binnen welk ziekenhuis ben je werkzaam?
Op welke afdeling ben je werkzaam?
Hoe lang ben ja al werkzaam op deze afdeling?

Doorstroom, ook wel arbeidsmobiliteit genoemd, gaat om “het bereid zijn vrijwillig van baan of
functie te veranderen, zowel intern als extern.” In relatie tot doorstroom worden binnen deze
enquête de volgende drie onderwerpen behandeld: gedrag richting de doorstroom, job
embeddedness & het psychologisch contract. Tot slot worden er een aantal vragen gesteld over
jouw kijk op het doorstromen naar een functie op de KIC/ICN.
Gedrag
Gedrag wordt binnen dit onderzoek als volgt gedefinieerd: “Alles wat we, bewust of onbewust,
waarneembaar doen en laten richting een bepaald doel.” Het doel wat hier omschreven wordt,
betreft de doorstroom naar een functie op de KIC/ICN.
5. Hoe waarschijnlijk is het dat je een functie op de Kinder Intensive Care (KIC) zou aanbevelen
aan een vriend of collega?
6. Hoe waarschijnlijk is het dat je een functie op de Intensive Care Neonatologie (ICN) zou
aanbevelen aan een vriend of collega?
7. Stelling: Mijn leidinggevende steunt mij, mocht ik willen doorstromen naar een functie op de
KIC/ICN.
8. Stelling: Mijn collega’s steunen mij, mocht ik willen doorstromen naar een functie op de
KIC/ICN.
9. Stelling: Mijn familie/partner steunt mij, mocht ik willen doorstromen naar een functie op de
KIC/ICN.
10. Stelling: Ik acht mijzelf in staat om door te kunnen stromen naar een functie op de KIC/ICN.
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11. Stelling: Ik zie mijzelf een functie vervullen op de KIC/ICN.
12. Stelling: Er worden mij de juiste middelen geboden, mocht ik willen doorstromen naar een
functie op de KIC/ICN (denk aan loopbaanbegeleiding, opleiding, voorlichtingen, etc.)
13. Stelling: Mijn leidinggevende biedt mij de juiste ondersteuning, mocht ik door willen stromen
naar een functie op de KIC/ICN (denk aan loopbaangesprekken, begeleiding, advisering, etc.)
14. Heb je de behoefte om ervaring op te doen in een functie op de KIC/ICN?
15. Stelling: Ik krijg genoeg de kans om ervaring op te doen in een functie op de KIC/ICN
16. Heb je de behoefte om mee te kijken met een verpleegkundige op de KIC/ICN?
17. Stelling: Ik krijg genoeg de kans om mee te kijken met een verpleegkundige op de KIC/ICN
18. Heb je behoefte aan stimulering vanuit je leidinggevende om door te stromen naar een
functie op de KIC/ICN?
19. Stelling: Ik word door mijn leidinggevende gestimuleerd om door te stromen naar een functie
op de KIC/ICN.
20. Stelling: Wanneer ik nadenk over een functie op de KIC/ICN krijg ik een goed gevoel.
Job embeddedness
Job embeddedness gaat om de mate waarin iemand verankerd zit in zijn/haar functie. In de
volgende vragen wordt achterhaald in welke mate jij “embedded” bent in jouw huidige functie.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Heb je een goede relatie met je collega’s?
Stelling: Vanwege de relatie met mijn collega’s behoud ik mijn functie graag.
Heb je een goede relatie met je leidinggevende?
Stelling: Vanwege de relatie met mijn leidinggevende behoud ik mijn huidige functie graag.
Stelling: Vanwege de doelgroep waar ik mee werk behoud ik mijn huidige functie graag.
Stelling: Vanwege mijn familie/partner (privésituatie) behoud ik mijn huidige functie graag.
Stelling: Ik vind mijzelf goed passen binnen mijn huidige functie.
Stelling: Mijn toekomstplannen sluiten aan op mijn huidige functie.
Stelling: Mijn kennis en vaardigheden sluiten goed aan op mijn huidige functie.
Stelling: Ik voel mij goed binnen mijn huidige functie.
Mocht je je huidige functie verlaten, zou dit dan belangrijke verliezen teweeg brengen?.
Wat voor belangrijke verliezen brengt dit teweeg?

Het psychologisch contract
Het psychologisch contract kan omschreven worden als: “de verwachtingen die leidinggevenden
en medewerkers van elkaar hebben.” De volgende vragen zijn gericht op jouw verwachtingen
omtrent doorstroom.
33. Stelling: Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn doorstroom naar een nieuwe functie.
34. Stelling: Wanneer ik de wens heb om door te stromen naar een nieuwe functie, breng ik dit
zelf ter sprake.
35. Stelling: Mijn leidinggevende is verantwoordelijk voor mijn doorstroom naar een nieuwe
functie.
36. Stelling: Mijn leidinggevende brengt doorstroom naar een nieuwe functie ter sprake in onze
gesprekken.
Arbeidsmobiliteit
Tot slot worden er nog een aantal vragen gesteld over jouw kijk op doorstromen naar een functie op
de KIC/ICN
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37.
38.
39.
40.

Stelling: Ik ben bereid om door te stromen naar een functie op de KIC/ICN
Stelling: Ik heb het vermogen om door te stromen naar een functie op de KIC/ICN
Wat belemmert jou momenteel in het doorstromen naar een functie op de KIC/ICN?
Op welke manier kan jij gestimuleerd worden om door te stromen naar een functie op de
KIC/ICN?

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! Mocht je geïnteresseerd zijn in dit onderzoek of
vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je mij bereiken via Merije@live.nl.

Bijlage 10.4.2 Flyer
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Bijlage 10.4.3 Operationalisering
Variabelen

Definitie

Thema’s

Achtergrondvariabelen

Indicatoren
Leeftijd
Organisatie
Afdeling

Inspiratie voor enquêtevragen
1. Wat is je leeftijd?
2. Binnen welk ziekenhuis ben je
werkzaam?
3.
4.

Onafhankelijke

Gedrag

“Alles wat we,
bewust of
onbewust,
waarneembaar
doen en laten
richting een
bepaald doel.”

Attitude

Organisatie/afdeling
aanbevelen aan
vriend of collega
(NPS)

5.

6.

Subjectieve
normen

Ervaren
controle over
het gedrag

Steun vanuit
leidinggevende

7.

Steun vanuit
collega’s

8.

Stelling: Mijn collega’s steunen
mij, mocht ik willen
doorstromen naar een functie
op de KIC/ICN.

Steun vanuit
familie/partner

9.

Stelling: Mijn familie/partner
steunt mij, mocht ik willen
doorstromen naar een functie
op de KIC/ICN.

In staat zijn om te
mobiliseren
(zelfvertrouwen)

10. Stelling: Ik acht mijzelf in staat
om door te kunnen stromen
naar een functie op de KIC/ICN.
11. Stelling: Ik zie mijzelf een
functie vervullen op de
KIC/ICN.
12. Stelling: Er worden mij de
juiste middelen geboden,
mocht ik willen doorstromen
naar een functie op de KIC/ICN
(denk aan
loopbaanbegeleiding,
opleiding, voorlichtingen, etc.)
13. Stelling: Mijn leidinggevende
biedt mij de juiste
ondersteuning, mocht ik door
willen stromen naar een
functie op de KIC/ICN (denk
aan loopbaangesprekken,
begeleiding, advisering, etc.)
14. Heb je de behoefte om
ervaring op te doen in een
functie op de KIC/ICN?

Middelen die
organisatie biedt

Self‐efficacy‐
theorie
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Op welke afdeling ben je
werkzaam?
Hoe lang ben ja al werkzaam
op deze afdeling?
Hoe waarschijnlijk is het dat je
een functie op de Kinder
Intensive Care (KIC) zou
aanbevelen aan een vriend of
collega?
Hoe waarschijnlijk is het dat je
een functie op de Intensive
Care Neonatologie (ICN) zou
aanbevelen aan een vriend of
collega?
Stelling: Mijn leidinggevende
steunt mij, mocht ik willen
doorstromen naar een functie
op de KIC/ICN.

Op doen van ervaring

De kunst afkijken

Moed inspreken/
stimuleren

Gevoel dat je krijgt
bij iets.
Job embeddedness

“De mate
waarin iemand
verankerd zit in
zijn/haar
functie.”

Links

Connecties binnen de
functie: collega’s,
leidinggevende en
doelgroep

Connecties buiten de
functie:
familie/partner
Fit

Passen binnen de
huidige functie

Sacrifice
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Zich goed voelen
binnen de huidige
functie
Belangrijke verliezen
bij verlaten functie

15. Stelling: Ik krijg genoeg de kans
om ervaring op te doen in een
functie op de KIC/ICN
16. Heb je de behoefte om mee te
kijken met een
verpleegkundige op de
KIC/ICN?
17. Stelling: Ik krijg genoeg de kans
om mee te kijken met een
verpleegkundige op de KIC/ICN
18. Heb je behoefte aan
stimulering vanuit je
leidinggevende om door te
stromen naar een functie op de
KIC/ICN?
19. Stelling: Ik word door mijn
leidinggevende gestimuleerd
om door te stromen naar een
functie op de KIC/ICN.
20. Stelling: Wanneer ik nadenk
over een functie op de KIC/ICN
krijg ik een goed gevoel.
21. Heb je een goede relatie met je
collega’s?
22. Stelling: Vanwege de relatie
met mijn collega’s behoud ik
mijn functie graag.
23. Heb je een goede relatie met
je leidinggevende?
24. Stelling: Vanwege de relatie
met mijn leidinggevende
behoud ik mijn huidige functie
graag.
25. Stelling: Vanwege de
doelgroep waar ik mee werk
behoud ik mijn huidige functie
graag.
26. Stelling: Vanwege mijn
familie/partner (privésituatie)
behoud ik mijn huidige functie
graag.
27. Stelling: Ik vind mijzelf goed
passen binnen mijn huidige
functie.
28. Stelling: Mijn toekomstplannen
sluiten aan op mijn huidige
functie.
29. Stelling: Mijn kennis en
vaardigheden sluiten goed aan
op mijn huidige functie.
30. Stelling: Ik voel mij goed
binnen mijn huidige functie.
31. Mocht je je huidige functie
verlaten, zou dit dan
belangrijke verliezen teweeg
brengen?.
32. Wat voor belangrijke verliezen
brengt dit teweeg?

Het psychologisch
contract

Afhankelijke

Arbeidsmobiliteit

“De
verwachtingen
die
leidinggevenden
en
medewerkers
van elkaar
hebben.”

“Mensen die
bereid zijn
vrijwillig van
baan of functie
te veranderen,
zowel intern als
extern.”

Het nieuwe
psychologisch
contract

Verantwoordelijkheid
ligt bij de
medewerker

Het oude
psychologisch
contract

Verantwoordelijkheid
ligt bij de
leidinggevende

Mobiliteits‐
bereidheid

Bereidheid om te
mobiliseren
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33. Stelling: Ik ben zelf
verantwoordelijk voor mijn
doorstroom naar een nieuwe
functie.
34. Stelling: Wanneer ik de wens
heb om door te stromen naar
een nieuwe functie, breng ik
dit zelf ter sprake.
35. Stelling: Mijn leidinggevende is
verantwoordelijk voor mijn
doorstroom naar een nieuwe
functie.
36. Stelling: Mijn leidinggevende
brengt doorstroom naar een
nieuwe functie ter sprake in
onze gesprekken.
37. Stelling: Ik ben bereid om door
te stromen naar een functie op
de KIC/ICN

Vermogen om te
mobiliseren

38. Stelling: Ik heb het vermogen
om door te stromen naar een
functie op de KIC/ICN

Open vragen

39. Wat belemmert jou
momenteel in het
doorstromen naar een functie
op de KIC/ICN?
40. Op welke manier kan jij
gestimuleerd worden om door
te stromen naar een functie op
de KIC/ICN?

Bijlage 10.5 Resultaten
Bijlage 10.5.1 Aanvullende informatie respondenten

Bijlage 10.5.2 Attitude: Spreidingsdiagrammen
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Bijlage 10.5.3 Subjectieve normen

Bijlage 10.5.4 Ervaren controle over het gedrag
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Bijlage 10.5.5 Self‐efficacy‐theory
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Bijlage 10.5.6 Correlatie gedrag en arbeidsmobiliteit

Bijlage 10.5.7 Links
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Bijlage 10.5.15 Aanvullende interviews uitgewerkt
Interview 1
M: Wat voor imago heeft de KIC volgens jou/jouw collega’s?
Respondent 1 (R1): Het imago van de Kinder IC... Dat het een harde afdeling is waar je stevig in je
schoenen moet staan en direct is met feedback.
M: Dus een vrij harde afdeling?
R1: Ja.
M: En qua werksfeer?
R1: Op de KIC zoals wij er naar kijken. Ik denk dat de meeste mening hier is dat mensen de werksfeer
niet als prettig zullen ervaren.
M: En hoe komt dat?
R1: Door de werksfeer en de cultuur wat daar heerst.
M: Wat zou het verschil zijn tussen hier en de KIC?
R1: Ik denk dat hier een open sfeer staat naar nieuwe collega's toe, althans wij ook horen dat dat pas
komt na een maand als je hier zit. Wij zitten er niet vol bovenop. We beoordelen niet op
persoonlijkheid dan wel op de handelingen.
M: Dat wordt wel op de IC gedaan?
R1: Ja, ik denk wel dat dat zo is. Als je mij persoonlijk zou vragen wordt er naar persoonlijkheden
gekeken en niet naar ervaren verpleegkundigen. Maar dat is meer wat mijn persoonlijke ervaring is en
ook wat ik terug hoor van de leerlingen die... Waarvan ik inzie dat dat echt goede IC verpleegkundigen
zullen zijn, maar allemaal afgehaakt zijn.
M: En hoe is dat bij de ICN?
R1: Daar heb ik weinig ervaring mee. Het gene wat ik daar van denk, is dat daar meer ligt bij het
specialisme. Ik denk dat het specialisme daar ervoor zorgt dat er weinig doorstroom is. Het is een
eentonig specialisme, er liggen voornamelijk baby's die resportoire problemen hebben en te vroeg
geboren zijn met alle problemen die daar dan weer bij komen kijken. Maar dat is het en dat moet je
echt liggen.
Geen van de kinderverpleegkundigen die hier vast werkt, hebben ambitie om daar heen te gaan.
M: En qua werksfeer daar? Hoor je daar wel eens iets over?
R1: Nee, over het algemeen zijn dat toch wat lieflijkere verpleegkundigen. Daar zal het hem niet aan
liggen, het is echt het specialisme.
M: Hier op de afdeling, worden jullie de juiste middelen geboden om door te stromen?
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R1: Wij krijgen geen voorlichting maar als je de wens hebt kun je er zo direct heen.
M: Stel je wil een dagje meekijken?
R1: Dan kan dat
M: Wordt het hier op de afdeling gepromoot of ligt het echt bij jezelf? Mocht je het willen.
R1: Nee dat ligt bij jezelf, maar je wordt zeker niet tegengehouden.
M: Ja, dus je wordt wel goed ondersteund mocht je het willen?
R1: Ja.
M: Biedt jullie leidinggevende de juiste ondersteuning om door te stromen?
R1: Wel in onze jaargesprekken. Daarin worden je ambities besproken. En wat heb je daarvoor nodig?
Dat komt daarin naar voren. Als je ondertussen dingen hebt die je graag zou willen doen, dan is die
mogelijkheid er. Maar ik denk dat er een hele rem heerst binnen het huidige team om daar heen te
gaan.
M: Jullie leidinggevende kaart het ook niet per sé meer aan daarom?
R1: Nee, ik denk ook niet dat dat veel toegevoegde waarde heeft. We weten allemaal dat de nood
hoog is bij de KIC. Ook daarin... Heel veel mensen hebben ook niet de behoefte om met een beademd
kind te werken, die vinden het werk hier gewoon veel te leuk. En we hebben een hele goede sfeer,
leuke collega's, het werkt allemaal momenteel. Dus ik denk ook dat dat mensen maakt die
terughoudender zijn om een andere stap te wagen. Er is net een collega van ons die kant op gegaan,
naar de KIC. Maar die zegt ook: ik heb heel lang getwijfeld of ik dit wel zou willen. Ook omdat dit een
heel leuk/veilig team is.
M: Dus hebben jullie binnen de afdeling een hecht team? Zo ja, denk je dat dit de mensen tegenhoudt
om door te stromen naar een andere functie?
R1: Ja. Wat je wel hoort is dat iedereen elders in de keuken wil kijken en meehelpen. Er zijn veel
collega's die al op andere afdeling voor een langere periode geholpen hebben, waaronder ik ook. Ik
heb een tijdje op de IC gezeten en op de Corona afdeling. Er is een collega voor een langere tijd naar
M2 gegaan, en een naar L1. Maar toch is iedereen met het zelfde verhaal weer teruggekomen: wat
heb ik dit gemist en wat fijn dat ik weer terug ben, wat zijn er goede collega's hier.
M: Brengt jullie leidinggevende doorstroom vaak ter sprake?
R1: Ja en nee... Ja, jawel. We weten dat de nood heel hoog is daar en het is niet aan haar om ons
continu plat te gooien met deze gegeven, aangezien de kennis er in de afdeling wel is. Dus ja... Voor
mij is het niet noodzakelijk om extra nog te promoten. Degene die je moet promoten dat ligt niet bij
het vaste team, want het vaste team heeft nu toch al een keuze gemaakt. Die hebben de wens gewoon
niet. Je moet promoten op een andere manier, daar hebben wij als afdeling zijnde ook wel onze
vraagtekens bij. Op de manier zoals het nu gaat zijn we ook niet tevreden over.
M: Wat bedoel je?
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R1: Dat er nu gepromoot wordt vanuit de KIC en de ICN bij de HBO‐V al om direct mensen aan te nemen
voor die functies. Ik ben van mening dat ik al het troep aan het opruimen ben voor de KIC en de ICN.
Dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar wij filteren heel veel verpleegkundigen eruit die net klaar zijn
van de HBO‐V, komen bij ons op de afdeling, bij ons vallen ze door de mand omdat ze A: de kennis nog
niet hebben, wat we ook echt niet van ze verwachten. B: persoonlijk gewoon niet ver genoeg zijn in
hun ontwikkeling om daar te kunnen werken. Daar hebben wij hele pittige gesprekken mee en stoppen
wij heel veel tijd en energie in om deze verpleegkundigen wel kinderverpleegkundigen te kunnen
maken, wat ook vaak strandt. Ik merk dat het ons gewoon heel veel energie en tijd kost. Degene die
het wel haalt die gaat naar de IC, die worden daar... Die krijgen daar eigenlijk te horen dat ze niet goed
genoeg zijn en dan stoppen. Dan heb je een getekend iemand voor de rest van zijn/haar leven. Terwijl
ik dan denk, had hij misschien 4/5 jaar ervaring gegeven en het dan laten proberen dan hadden we
een hele andere verpleegkundige daar gehad. En nu gaat deze met al zijn kennis, ervaring en potentie
of naar een periferie of GGD. Waar in mijn ogen minder te behalen valt dan dat we hier nog kunnen
bieden. Als we twee jaar hadden gewacht, had je een kei van een IC‐verpleegkundige kunnen
neerzetten.
M: Waarom komen ze niet terug bij jullie dan?
R1: Omdat hier geen formatie is.
M: Uit de enquête blijkt dat het vermogen om door stromen er wel is, maar de bereidheid ontbreekt
heel erg. Waar heeft dit mee te maken volgens jou?
R1: Dat is voor mij persoonlijk, ik weet dat ik voor nog een aantal andere verpleegkundigen op de
afdeling spreek. Ik ben bezig geweest om een leer‐werk unit op te zetten op de IC. Daar ben ik kritisch
geweest op het team, kritisch geweest op het functioneren van de IC en de toegankelijkheid van de IC
naar de afdelingen toe. En daar heb ik mijn eigen glazen mee in gegooid door kritisch te zijn, zijnde de
belangrijkste verpleegkundigen die daar de sfeer bepalen. Die vinden mij niet leuk als persoon, dus ik
kan daar niet meer komen werken. Dat is 5/6 jaar geleden. Met de eerste golf van Corona heb ik daar
ook gewerkt, en toen kreeg ik achteraf van iemand te horen dat ze nog steeds over me praten. Ja...
Dat is het gene wat ik bedoel. Daar zijn meerdere collega's niet van gediend, van dit soort verhalen. Ik
ben laatst weer op de IC geweest, en die toegankelijkheid blijft echte en probleem daar. Dat collega's
van M2 hadden gebeld om een ECG te maken bij een kind en de collega die uit alle frustraties van de
IC: dit hoor je toch te kunnen, een ECG te draaien. Ik zeg: Nou ja, er is heel veel verloop van
verpleegkundigen, er zijn veel nieuwe verpleegkundigen bijgekomen. Wij willen een goed ECG en dat
moet door goed gekwalificeerd personeel gedaan worden. Als je het er niet mee eens bent, moet je
dat op een andere manier gaan uiten en ervoor zorgen dat er scholing plaatsvindt. En niet zo
neerbuigend doen naar die collega. Dat is wat er dus heerst.
Ik denk dat de verpleegkundigen zelf er weinig last van hebben. Het wordt namelijk niet zo direct naar
de verpleegkundige geuit. Maar het is wel wat er dus heerst, dus de toegankelijkheid van de IC is laag,
waardoor mensen zeggen van: zoek het maar lekker uit, wij hebben hier geen zin in. Ik merk wel dat
er een grote bereidheid heerst om daar te ondersteunen als het moeilijk is. Maar het is zeker niet dat
mensen daar vast heen gaan.
M: Op welke manier denk je dat jij en je collega's gestimuleerd kunnen worden naar een functie op
één van de IC's?
R1: Ik denk dat er geen stimulans is om ons daar heen te laten gaan. Ik denk dat er een cultuurverschil
plaats moet vinden binnen het team. En er is een verbetering hoor, sinds 5 jaar geleden dat ik daar
voor de eerste keer was en nu. Er is wel wat veranderd. Er zit een harde kern en die harde kern bepaalt
de regels daar en die bepaald of je er bij past of niet. Als dat niet veranderd, dan... De cultuur moet
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echt veranderen en dat veranderd niet. Dit is wat het is en dat zal over 20 jaar nog zo zijn. De cultuur
zou echt anders moeten worden, mochten wij willen doorstromen.
Het is gewoon een heel lastig parket waar ze nu in zitten. Dat gaat ook niet anders worden. Ik denk dat
dit juist meer bevestigd gaat worden omdat zij niet de mensen krijgen die ze volledig kunnen
vertrouwen en volledig los kunnen laten op de kinderen die daar zijn.
M: Had je verder nog toevoegingen die je kwijt wil?
R1: Er is nog één toevoeging: wat ook echt wel een hele goeie is om ervaren verpleegkundigen er niet
heen te laten gaan is puur het beademde kind. Heel veel collega's op de afdeling vinden het leuk om
met de kinderen te kunnen ouwehoeren. Dat heb je daar niet.
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Interview 2
M: Wat voor imago heeft de KIC volgens de afdeling hier?
Respondent 2 (R2): Het is een intensive care dus daar liggen kinderen aan de beademing. Wij hebben
het voorrecht dat we dagelijks contact hebben met de KIC. Doordat de kinderen vanuit hier naar een
grote operatie gaan hart/chirurgie. Zij gaan naar de IC, zij komen meestal 2/3 dagen later weer terug
op deze afdeling. Ik denk dat onze afdeling wel in de gaten heeft wat er speelt op de IC. Deze afdeling
heeft meeste contacten met de KIC. Het imago... Ik kan niet zeggen dat het een slecht imago heeft. Ik
denk ook dat deze afdeling de afgelopen 20 jaar heel veel verpleegkundigen heeft opgeleid en heeft
geleverd aan de IC omdat dat hier ook ligt. Het is hoog complex en deze afdeling is een klein opstapje
om naar de IC te gaan.
We hebben vorig jaar een Coronasessie gehad, waarin we in een soort van crisis kwamen waarbij de
IC volwassen bedden moest openen. Als kinderafdeling moeten we ook aflossing bieden om daarin te
ondersteunen. Wat in die periode vooral is teruggegeven, ik denk dat die mensen daar zo ook op terug
kijken, is dat de IC‐verpleegkundigen niet altijd even goed doorhebben wat een kinderverpleegkundige
ook in zijn/haar mars heeft. We zijn niet technisch opgeleid om een beademingssysteem op te bouwen
of in te stellen of af te lezen. Maar we zijn wel opgeleid voor het geven van medicatie, high‐risk
medicatie of het verzorgen van wonden. Het is niet dat wij niets weten. En zo werd vorig jaar wel een
beetje afgeschilderd: nee, daar hoef jij je niet mee te bemoeien. Daar heb jij geen verstand van. Dus
ga terug achter de balie en jij geeft mij gewoon maar de spullen aan die je moet geven. Daar hebben
we ook wel gesprekken over gehad van goh: uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal verpleegkundigen.
Gespecialiseerd op ons eigen vakgebied. Maar de basis die daar ook gegeven wordt qua verzorging dat
is gewoon voor iedere verpleegkundige gelijk. Maar er wordt vaak denigrerend richting elkaar gedaan.
M: En de ICN, hoe is dat imago?
R2: Daar hebben we minder contact mee. Meestal, de kinderen die op de NICU liggen en een
hartafwijking hebben worden geopereerd, gaan naar de KIC en vervolgens naar deze afdeling. De
samenwerking is daarom minimaal, de KIC zit ertussen. Zij zitten in het middenstuk. Wij zitten hier in
dit blok, zij zitten beetje in het midden: ze zitten op hun eigen eilandje. En ik denk dat dat voor de
afdeling zo is: als regieverpleegkundige merk ik wel dat we elkaar steeds meer opzoeken en dat de
samenwerking steeds beter wordt. En dat we ook steeds beter in elkaars keuken kunnen en mogen
kijken. Want de ICN is weer totaal een andere tak van sport. Ook anders opgebouwd, de zorg is anders,
de mensen die er werken... Ja. Daar moet je ook geschikt voor zijn. Maar ik merk wel dat de zorg en de
afdeling ICN minder oog hebben voor de kinderafdeling/BKZ als dat de KIC heeft. Omdat de ICN er toch
verder vanaf staat.
M: En qua werksfeer?
R2: Ik hoor geen geluiden dat het daar heel slecht of vervelend is. Er wordt wel positief over gesproken.
Ook dat is een andere tak van sport dus dat moet je liggen. Het is minder divers.
M: Worden op deze afdeling de kinderverpleegkundigen de juiste middelen geboden om door te
stromen?
R2: Wat we nu hebben is dat de verschillende opleidingen naast elkaar lopen. Je hebt
kinderverpleegkundigen in opleiding. Zij worden opgeleid uit een bepaald potje. Zij worden soms
aangenomen voor de ICN, KIC of voor de BKZ. Dat zit allemaal wel in een grote groep. Ik denk dat
voorafgaand aan dat zij solliciteren of voorafgaand aan de opleiding, voor dat ze überhaupt beginnen
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aan hun nieuwe stap... Dat ze niet in de gaten hebben waarop ze gesolliciteerd hebben. Want het komt
vanaf de HBO‐V/MBO‐V, het lijkt natuurlijk hartstikke leuk. je ziet de foto/site: een schattige baby in
een couveuse, dat is net wat. Maar aan de andere kant horen we ook her en der: ik wil
kinderverpleegkundige worden, dat kan niet zomaar direct dan gaan we eerst solliciteren op de NEO,
dan zit je er mooi tussen en zien we daarna wel even of die NEO‐opleiding daarna lukt. Het is niet altijd
even eerlijk vanuit de dames en heren bedacht.
M: De mensen die zich voor die opleiding ingeschreven hebben niet altijd een goed idee waar ze zich
voor opgeven?
R2: Denk ik niet, want eigenlijk moet je gewoon een midweek meelopen op zo'n NEO, van: dit is de
NEO, daar kun je je denk ik geen voorstelling van maken als je van buiten het ziekenhuis komt. Kijk
maar even 4/5 dagen mee: is dit het? Wij krijgen hier regelmatig verzoeken van mensen van buitenaf:
leerlingen die wel willen solliciteren voor de functie van kinderverpleegkundigen. Maar wat is het dan?
Waar solliciteer ik dan op? Dus ik laat ze 1/2 dagen meelopen. Ik had laatst ook iemand die leek het
prachtig, maar na 4 uur zei ze dit is het toch niet.
M: Wordt een dagje meelopen nu te weinig gedaan?
R2: Dat denk ik. Ik denk dat ze eigenlijk de dames en heren eerst even een paar dagen moeten laten
snuffelen. Na die snuffelactie: ga je wel of niet solliciteren? Kun je alvast samen proeven, want je weet
eigenlijk zodra iemand binnenkomt en je loopt met elkaar een dag op. Dan weet je van beide kanten
wel: dit zit er wel of niet in. Dat zou meer gedaan mogen worden.
M: Biedt de leidinggevende op deze afdeling de juiste ondersteuning mocht iemand door willen
stromen naar een functie?
R2: Ja, die staat er gewoon achter. Kijk als dit niet de geschikte plek is voor een verpleegkundige en die
heeft meer uitdaging nodig. Wij zijn de eerste die dan zeggen: misschien moeten we kijken naar iets
anders. Dat is hier de afgelopen jaren heel veel gedaan. Als het hier na een aantal jaren niet meer wil,
ga je samen kijken wat wel leuk is en past bij de kvp. We hebben afgelopen jaren altijd wel 1 uit het
team doorgestuurd.
M: Veel mogelijkheid tot dagje meekijken/stage?
R2: Degene die behoefte heeft mag een dagje daar kijken.
M: Hier binnen de afdeling, is hier een hecht team?
R2: We zijn een team in opbouw. Vlak voor de corona hebben we in januari 13 mensen in moeten
leveren: 2 naar de NEO, 1 naar de KIC, 2 naar het prinses Maxima, 1 naar de Thuiszorg, 3 naar de
Ziektewet, naar de scholengemeenschap voor kinderen met diabetes. Die gaan langs scholen om die
meesters en juffen te onderwijzen. Het waren in totaal 13 stuks die weg zijn. Afgelopen jaar hebben
we hard gewerkt en hebben we meiden binnengehaald die net hun diploma hebben betaald. Die staan
aan het begin van hun carrière. Dus als je 13 mensen inlevert die hier al 10 jaar werken en je krijgt een
nieuw team daarvoor terug dan ben je in opbouw. Ik kan niet zeggen dat wij op dit moment een hecht
team hebben. Het zijn losse flodders die hopelijk over een jaar of 5 een hecht team worden. Dat moet
nu nog groeien.
We hopen dat we de komende 5 jaar wat stabiliteit krijgen. Maar ik merk al aan het hetgeen hier wil
werken, dat zijn ook ambitieuze dames en heren. Ik denk best dat het groepje wat hier afgelopen jaar
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zijn gekomen, ik denk dat er wel 2 tussen zitten die volgend jaar zeggen dat ze naar de NEO of KIC
willen. Het team houdt hun hierin niet tegen, hebben ze ook nooit gedaan.
M: Zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor doorstroom? Brengen ze dat zelf ter sprake?
R2: Het ligt bij de medewerkers zelf. We hebben coachingsgesprekken en jaargesprekken. Daar
bespreek je het: wat wil je, wat kun je, wat wil je in de toekomst? Dat wordt wel open en bloot
besproken, stel men wil iets anders. Dan gaan we samen op weg om dat uit te zoeken. De
verantwoordelijkheid ligt zeker bij de medewerker.
M: Uit de enquête blijkt dat het vermogen om door te stromen naar een functie op een van de IC's er
wel is, maar de bereidheid ontbreekt best wel is te zien. Zou je dit uit kunnen leggen? Heb je een idee
waar dat door komt?
R2: Patiëntencontact. Alles wat wil, heeft hier op afdeling de mogelijkheid om door te stromen. Alles
wat niet wil, heeft geen affiniteit met de IC. Als ik naar mezelf kijk of naar Melissa, wij zijn mensen die
graag praten en een grapje maken. Ik ben best technisch, maar tot op zekere hoogte. Ik vind het
heerlijk om voor patiënten te zorgen met zware zorg, maar de IC gaat mij net even een stapje te ver.
Het is net te technisch. Hier zijn de patiënten ook wakker, liggen niet aan de beademing, zitten wel
veel toeters en bellen aan. Maar het afbouwen van al die toeters en bellen dat vind ik een prettig idee.
M: Dus die factoren dragen bij aan dat de bereidheid best wel laag is om door te stromen?
R2: uiteindelijk heb je denk ik een bepaalde verpleegkundige die het vak uitvoert, hetgeen wat die
graag zelf wil en kan. En als dat de IC is, als dat het stapje is wat je wil maken, die mogelijkheden zijn
er. Maar die zijn niet voor iedereen de juiste.
M: Die doorstroom is op dit moment best wel laag, daar doe ik onderzoek naar. Op welke manier denk
jij dat medewerkers gestimuleerd kunnen worden om wel door te stromen?
R2: Ik heb het idee dat we al enorm doorstromen en dat we enorm opleiden. De insteek was om 48 op
te leiden, daarvan zijn er een stuk of 20 naar de IC.
M: Ja, het gaat vooral om kinderverpleegkundigen die ervaring hebben, maar dat is op deze afdeling
dus best wel weinig?
R2: Als ik eerlijk ben kan ik nu ook niet meer kwijt. Nogmaals, ik denk dat deze afdeling genoeg laat
doorstromen. Laatst hadden we ook nog iemand die naar de NEO wilde, die schuiven we dan door.
Voor ons rooster en kwaliteit‐technisch helemaal niet handig, maar we zijn de laatste die het in de weg
staan.
M4 is de doorstroom erg laag. Daar werken veel mensen die langer dan 10 jaar werken en echt niet
meer gaan doorstromen. Zijn vastgeroest. Zijn de neuro‐zusters, daar moet je ook geschikt voor zijn.
Hier komen de dames en heren die het stapje IC wel zouden willen. Dit is de afdeling die het meest
dynamisch is en het dichtst bij de IC zit.
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Interview 3
M: Wat voor imago heeft de KIC volgens jou/jouw collega’s?
Respondent 3 (R3): De KIC zien wij als iets heel dynamisch, technisch. Andere zorg dan op een
verpleegafdeling in de zin van: je moet daar veel kennis hebben. Wat het imago ook wel is... Wat ik
hoor is dat er toch wel een bepaalde sfeer hangt: een wat minder gemoedelijke sfeer om het zo te
omschrijven. Dit hoor ik veel van collega's. Anderzijds hoor ik ook dat het heel is gericht op je werk,
maar dat het over het algemeen wat minder lieflijk is. Iets harder om het zo te zeggen. Wat ik soms
opvang is dat je je zou moeten bewijzen binnen het team, dat je er ook wat minder makkelijk
tussenkomt. Hier hebben we allemaal aparte afdelingen met ieder een eigen team, hier is echt een
warme, welkom sfeer. Iedereen kent hier elkaar. KIC heeft een groter team, dus ik denk ook wel dat
dat heerst: er tussen komen + dat het echt moeilijk is en ander werk: werkdruk, veel technischer. Maar
anderzijds sprak ik ook collega's die zeiden: je moet daar ook gewoon duidelijk en correct met elkaar
communiceren want er zijn meer kritische momenten daar. Daardoor kan het ook minder gemoedelijk
en lieflijk, maar dat kan wel lastig zijn als je dingen persoonlijk opneemt. Werk en persoonlijkheid
kunnen onderscheiden in de feedback die iemand je geeft.
En wat ik ook wel hoor: ze hebben daar natuurlijk een personeelstekort, dat weet ook iedereen. Ze
willen nieuwe mensen, maar op een gegeven moment komen er ook zoveel mensen dat zij heel veel
bezig zijn met mensen opleiden. Dat maakt de sfeer misschien ook niet prettiger, ook omdat er veel
mensen afhaken in het begin omdat het dus toch te pittig is. Dat beeld heb ik er ook een beetje bij,
daarom denk ik voor mezelf persoonlijk: ik moet er wel 2 keer over nadenken voordat ik er heen ga.
Als je er heen gaat wil je het eigenlijk ook afmaken. Ze steken veel tijd en energie in je: als het dan toch
tegenvalt, wat je van te voren niet helemaal kan inschatten omdat het toch een andere tak van sport
is, dan voel je jezelf bezwaard. Ik denk dat de drempel daarom ook wat hoger ligt, je weet niet helemaal
wat je kan verwachten; je kan een dag meelopen, maar dan nog. Je weet ook niet of je in het team
gaat passen, wat voor veel mensen bij ons ook wel heel belangrijk is. Wij zijn een heel open/warm
team, je weet wat je hebt en je weet niet of je dat terugkrijgt. Je kan niet zeggen: ik probeer het voor
twee maanden. De opleiding duurt 1,5 jaar. Ik heb onlangs ook gehoord dat als je met een opleiding
begint, en je maakt het niet af of je stopt dat je dan zelf een gedeelte terug moet betalen. Ik denk dat
daardoor de druk wel hoog ligt voor mensen.
Ook is het voor jezelf wel een soort van falen, omdat niemand kan inschatten of je er geschikt voor
bent of niet. De werksfeer zal ook wellicht anders zijn op de KIC, dat is logisch omdat je ook andere
zorg levert daar. Hier heb je heel veel tijd voor leuke gesprekken, kinderen liggen op de KIC gesedeerd
en niet aanspreekbaar. Hier kun je grapjes maken met ouders/patiënten. Ik heb er zelf wel eens aan
gedacht om naar de IC door te gaan, de opleiding lijkt me leuk en het technische lijkt me ook
interessant. Alleen je weet niet wat je ervoor terugkrijgt en of ik die zorg echt aan kan, of dat me ligt,
of dat niet te hoog gegrepen is. Dat weet je pas als je het echt doet. Maar je ziet best veel mensen
terugkomen die het niet hebben gered: toch te pittig, toch te moeilijk. Die gaan direct door van de
kinderaantekening naar de IC of NICU. Ik wil niet de zoveelste zijn die weer afhaakt. Ik snap dat de
houding wat kritischer kan zijn tegenover studenten omdat de IC heel veel stopt in veel mensen, maar
uiteindelijk verliezen ze, ze ook weer.
En wat ook nog zo is: sommige mensen hebben hier wel een vast contract. Maar je plekje hier wordt
ook weer opgevuld. Dus als ik daar heen zo gaan, en ik stop ermee, heb ik niet de baangarantie dat ik
direct weer hier aan de slag kan. Want er moet ook plek voor zijn en formatie om mij weer aan te
kunnen nemen hier met een fulltime contract. Dus dat is ook nog. Ik heb hier een fijne baan, op deze
afdeling. Als ik wegga moet er iemand anders voor in de plek komen, ik weet niet of deze plek er voor
mij blijft. Ik vind het hier gewoon heel leuk, dus dat is ook nog niet.
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M: Wat voor imago heeft de ICN volgens jou/jouw collega’s?
R3: Vrij technisch, maar toch anders. We hebben het er vaak met elkaar over gehad, ik denk dat het
ook komt doordat je op de NICU alleen maar pasgeborenen hebt: jonge baby's. Op de KIC heb je
kinderen van 0 ‐ 18 jaar met alle voorkomende ziektebeelden. Het is veel uitgebreider, complexer qua
kennis. Persoonlijk lijkt mij de NICU niet wat en dan de KIC leuker en interessanter. Die baby's vind ik
te klein, te breekbaar, te kwetsbaar. Ik houd echt van die verschillende leeftijden, ik vind het ook leuk
om een puber van 18 te hebben en een kind van 10 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Een baby is ook niet
aanspreekbaar, daar communiceer je dus ook niet mee. De NICU is specifieker qua zorg, daardoor is
het ook makkelijker om onder de knie te krijgen. Je bent daar sneller ingewerkt dan op de KIC, omdat
je op de KIC alle leeftijden kan hebben, ook een baby die wel op tijd is geboren. Van 0 ‐ 18 jaar en
allemaal voorkomende ziektebeelden: trauma's, ongelukken, dat soort dingen. Dat je heb je met een
pasgeboren baby niet. Dat is gewoon specifieker en dus handelbaarder/beperkter qua kennis die je er
over moet hebben, ook technische kennis.
Qua collega's/sfeer: Wat ik vaak hoor is dat er wel een wat oudere generatie/team zit. Maar wat ik
opvang, komen er nu heel veel jonge mensen bij die het ook leren. Die combi schijnt goed te werken:
de oudere generatie draagt over op de jongere generatie. Hierdoor krijg je een gemengder team
waardoor er wat meer levendigheid in komt. Het werk/leerklimaat is wel open/fijn. Ik heb het gevoel
dat mensen daar meer welkom zijn. Ook stoppen daar minder mensen. Ik heb ook nog nooit gehoord
dat mensen daar stoppen om het team, maar meer omdat de zorg niet lukt. Qua sfeer is het daar wel
prima. De sfeer op deze afdeling lijkt mij leuker, maar ik ben ook nog nooit echt op de NICU geweest.
Maar de sfeer schijnt daar wel leuk te zijn met een gemengd team.
M: Worden jullie de juiste middelen geboden om door te kunnen stromen naar een functie op de
KIC/ICN?
(Voorlichting)

R3: Ik heb net de kinderaantekening gedaan, tijdens die opleiding mag je ook vanuit de opleiding 2
dagen meelopen op de KIC en NICU. Dit is mij niet gelukt vanwege Corona. Dat wordt aangeboden,
dan neem je al een kijkje. In die twee dagen kun je een beeld krijgen van het werk daar. In die zin wordt
daar wel aandacht aangegeven. Tijdens de opleiding gaat het er ook veel over. Op de afdeling zelf mag
je ook altijd een dag meelopen, mocht je interesse hebben in de NICU/KIC. Dat is geen probleem, die
mogelijkheid is er zeker en dat wordt ook zeker aangeraden/aangereikt.
Er wordt wel gedaan aan promotie, maar van een groot deel van dit team weet je dat die er niet heen
zouden gaan. Dus daar wordt het niet continu bij herhaald. Het zou wel kunnen dat het in
jaargesprekken aan bod komt: wat zijn je verdere ambities? denk je nog na over de KIC of NICU? Maar
het gaat er niet continu over.
M: Biedt jullie leidinggevende de juiste ondersteuning om door te stromen naar een functie op de
KIC/ICN?
R3: Ja. Met jaargesprekken komt het wel aan de orde: wat zijn je doelen, je groeimogelijkheden. In die
zin weet ik niet of hij het aanraadt, maar hij brengt het wel ter sprake. Het is niet in de vorm van
dwingen. Stel ik zou willen doorstromen dan staat hij wel achter mijn keuze.
M: Mocht je behoefte hebben om ervaring op te doen/mee te kijken in een functie op de KIC/ICN, is
die kans er genoeg?
R3: Ja die kans is er dus genoeg.
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M: Hebben jullie binnen de afdeling een hecht team?
‐ Zo ja, denk je dat dit de mensen tegenhoudt om door te stromen?
R3: Ja. Dat maakt voor mij, voor meer dan 50% hoe ik mijn werk ervaar, hoe het werk mij voldoening
geeft. Het omgaan met ouders en kind en hoe ik mijn werk kan, dat ik het goed doe. Maar ook zeker
de sfeer er omheen met collega's. Het team en het leerklimaat om elkaar dingen te durven vragen, dat
is hier heel laagdrempelig en gemoedelijk. Overal heb je een tijdje nodig om ergens tussen te komen.
Alleen op de KIC is het wel zo: Dan ga je de opleiding in en zit je er een beetje aan vast. Het is ook niet
de bedoeling dat iedereen het maar voor 3 maanden gaat proberen en dan weer terug, zo steekt het
niet in elkaar. Want hier gaat iemand weg, daar moet je iemand voor regelen. Het wordt mensen niet
aangeboden om bijvoorbeeld drie maanden te kijken en dan te beslissen is het wat voor mij of niet?
Dat zou prettig zijn, maar ik weet voor nu dat dat niet haalbaar is: voor een langere tijd meekijken.
M: Zijn jullie binnen de afdeling zelf verantwoordelijk voor jullie doorstroom? Brengen jullie dit zelf ter
sprake?
R3: Ja dit brengen we zelf ter sprake, tenzij er een functie is dat openstaat. Dan wordt dat in de groep
gegooid en kunnen mensen daar op reageren. Maar je bent zelf verantwoordelijk.
M: Brengt jullie leidinggevende doorstroom vaak ter sprake?
R3: Niet vaak, maar het wordt benoemd in de jaargesprekken. Ook wordt wel vaak benoemd dat er
personeelstekort heerst op de IC. Maar het is meer je eigen initiatief. Wat we nu wel hebben, op de
KIC liggen covid‐patiënten, er moeten een aantal mensen uit het team heen om te helpen. Op die
manier wordt het wel meer ter sprake gebracht omdat er mensen uit ons team heen moet. Op die
manier wordt er over gesproken, dus niet per sé voor een functie daar, maar wel voor ondersteuning.
Daar gaat het op dit moment meer over.
M: En als je naar verantwoordelijkheid kijkt om door te stromen, ligt die verantwoordelijkheid wel het
meest bij de medewerker?
R3: Ja.
M: Uit de enquête bleek dat het vermogen om door te stromen naar een functie op de IC er wel is,
maar de bereidheid is heel laag. Zou je dit uit kunnen leggen?
R3: (heeft ze al uitgebreid uitgelegd)
M: Op welke manier kunnen jij en je collega’s gestimuleerd worden om door te stromen naar een
functie op de KIC/ICN, denk je?
R3: Iets langer kunnen meekijken op de IC’s zou fijn zijn. Ik kan het niet in een dag inschatten of ik
geschikt ben voor de functie, ook niet in twee dagen. En de reactie als je wel stopt voelt voor jezelf
niet prettig. En er wordt ook niet al te positief op gereageerd vanuit daar. Zij hebben daar mensen
nodig dus dat is ook heel begrijpelijk. Ze steken energie en tijd in je.
M: Dus het zou jou helpen om wat langer mee te kunnen kijken om alles te bekijken
R3: Ja, de sfeer in het team: pas ik daar tussen? Maar ook om meer inzicht te krijgen in de
werkzaamheden. Want in een dag dan zie je één patiënt en één ziektebeeld. En een aantal collega's
waardoor ik niet voor mezelf een beeld kan schetsen of ik een toekomst hierin zie?
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M: Heb je verder nog dingen waarvan je denkt: Als ze dit zouden doen zou het voor mij ook
aantrekkelijker worden om naar één van de IC's door te stromen?
R3: Ze hebben een Instagram, dat vind ik altijd mooi om te zien. Daar kun je ook veel informatie
uithalen, daar zijn ze ook wel actief op. Dat vind ik altijd mooi om te zien. Anders had ik gezegd social
media iets meer promoten, dat zou eventueel nog wel meer kunnen.
Heel veel mensen worden aangenomen met HBO‐V, solliciteren dan op de vacature van
kinderverpleegkundige op de IC bijvoorbeeld. Zij worden eerst opgeleid in de kliniek en gaan dan door
naar de IC. Ik denk niet dat dat een hele slimme keuze is, omdat je dan nog maar net hier klaar bent
met de basiszorg en dan direct doorgaat. Ik denk ook dat daardoor veel mensen terugvallen. Door dit
te zien belemmert dat ook van: oeh.. die heeft het ook niet gehaald en die ook niet. Misschien zou dit
iets verminderd kunnen worden waardoor mensen denken van: er zijn ook wél mensen die het kunnen.
Doordat het nu wat mislukt omdat mensen te vroeg er heen gaan, te snel, te jong.
M: Dus jij zou adviseren om eerst een paar jaar hier te werken en dan pas de keuze te maken om door
te stromen.
R3: Ja dat is een goed idee, eerst meer ervaring op te doen van minimaal een jaar of een half jaar. In
die zin komen de IC's wel minder snel aan personeel, maar ik denk wel dat iemand dan beter voor
zichzelf kan afwegen: voor mij is het hier nu oké, ik wil meer leren ik wil meer voldoening/uitdaging,
dus ik stroom door. En dat daardoor ook bewuster de keuze wordt gemaakt en niet om de kliniek
binnen te komen om maar op die vacature te kunnen reageren. Die negatieve ervaring van andere
mensen doen wat met mijn mening. Dan denk ik van: oké dat is best wel een goede verpleegkundige
geweest hier, die heeft het ook al niet gehaald. Dat ontmoedigt je.
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Interview 4
M: Wat voor imago heeft de KIC volgens jou/jouw collega’s?
Respondent 4 (R4): Technisch, eigenlijk dat. Vooral technisch.
M: En de sfeer? Hoe zie(n) jij/jouw collega’s dat?
R4: Ik denk dat de sfeer niet als slecht gezien wordt, het is wel oké. Maar wel het technische. Ik spreek
over de hele afdeling. Dit is een afdeling waar ook veel sociale problematiek is qua opnames en qua
kinderen: veel kinder die geretardeerd zijn, waar je veel met je gevoel moet werken en dat vinden
mensen op de IC niet oké. Contact met kinderen is hier heel belangrijk, juist op deze afdeling met veel
sociale problematiek en gevoelsdingen. Mensen zijn bang... Of vinden dat op de IC het contact met
kinderen veel slechter is, dat het minder gevoelig is en vooral technisch. Mensen die op deze afdeling
werken... Binnen de kinderkliniek heeft deze afdeling dat imago ook een beetje... Van gezellig met zijn
allen... Sociaal... Ook naar kinderen en ouders toe. Daarom gaan mensen niet naar de Kinder IC. Het
technische aspect dat ligt ze niet.
M: Ja dat begrijp ik. Ik hoor ook regelmatig dat de mensen op de KIC ook wat misschien wat harder zijn
soms.
R4: Ja, dat zijn ze ook en dat moet ook. Want daar gaan soms per dag twee kinderen dood en als je dat
heel verschrikkelijk moeilijk vindt, heb je na zes weken een burn‐out. Dus ze zijn niet hard, maar ze
hebben een beschermschild om zich heen. Ik heb zelf op de KIC gewerkt, ik zie dat hier ook wel... Dat
ik soms denk: "Ach joh, hou eens op met dat getuttel." Maar dit hoort wel bij deze afdeling. En de
mensen op de KIC zijn ook wat harder, maar ja dat is ook een beschermmechanisme. Dat is gewoon
nodig. Ik vind juist wel dat de KIC... En dat zien ook heel veel mensen wel hier... Als een kind overlijdt,
worden er heel veel dingen gedaan om dat juist op een hele goede manier te doen. Dat wordt ook wel
gezien hoor... Maar het is met name van: kinderen liggen daar meestal aan de beademing, gesedeerd,
waardoor je geen contact hebt met de kinderen. En dat is het gene wat hier, op deze afdeling,
tegenstaat.
M: En hoe is dat op de Neonatologie?
R4: Je moet van baby's houden, wil je op een neonatologie werken. Het is op deze afdeling heel
duidelijk: als hier baby's zijn, hebben we een beperkt aantal mensen die dat vreselijk leuk vinden.
Iedereen is kinderverpleegkundige, iedereen moet baby's kunnen doen, dat kan ook. Maar van de 45
mensen zijn er een stuk of 10 die baby's geweldig vinden. Dat moet je liggen. Baby's moet je liggen, of
het ligt je niet. Maar die mensen, die zouden misschien door kunnen stromen naar de neonatologie.
Maar ja... Die missen dan ook weer dat contact met de kinderen. Het is nog een stukje moeilijker, want
je moet baby's leuk vinden.
M: En de sfeer daar? Hoe kijk(en) jij/jouw collega’s daar naar?
R4: Wat ik wel hoor is dat mensen denken dat er allemaal hele oudgedienden werken, weinig nieuwe
mensen. Dat is de laatste tijd heel erg veranderd. En qua sfeer is dat denk ik niet anders dan de KIC,
maar er werd vaak gedacht dat er een hele oude garde werkte die daar al 40 jaar werkte. Hierdoor
hadden veel mensen er geen zin, maar dat is op dit moment absoluut niet meer zo. De laatste drie jaar
zijn er heel veel van die oude garde weggegaan met pensioen. Er werken nu heel veel jonge mensen,
dus ik merk dat die sfeer veranderd. Ik hoor geen gekke dingen over de ICN. Nu hebben we daar ook
minder contact mee dan met de KIC. Dus misschien is dat ook wel... Wij krijgen veel meer kinderen
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aangeboden post KIC dan post ICN. Dus de samenwerking is ook wat minder frequent. Ik heb niet het
idee dat daar iets met het imago speelt, vanuit de afdeling.
M: Dus op beide IC's is er niet echt een imago die speelt deze afdeling?
R4: Het hard zijn van de verpleegkundigen op de KIC misschien wel en het technische. En op de ICN
moet je van baby's houden. Het imago is denk ik niet meer zo slecht.
M: Worden jullie de juiste middelen geboden om door te kunnen stromen naar een functie op één van
de IC's?
R4: Dat denk ik wel. We hebben recent een collega gehad, twee jaar geleden. In de vakantieperiode
moest iemand van onze afdeling naar de ICN. Zij was geroutineerd kinderverpleegkundige, 40+, gek op
baby's en zij had zoiets van: weet je, ik ga daar gewoon zes weken werken, dat vind ik leuk. Er is een
goed programma opgezet, van elke afdeling moesten er een paar mensen gaan werken. Zij kregen
goede scholing, goede voorlichting. Ik vond dat er een prachtig programma opgezet was, wat ze zelf
ook vonden. En deze kinderverpleegkundige besloot na die zes weken: ik vind het hier hartstikke leuk,
ik blijf hier. Een hele grote stap, want deze afdeling staat ook een beetje bekend als de grote familie.
Het verloop is hier heel laag. Het is een heel hecht team, niet altijd fijn hoor. Nieuwe mensen worden
met open armen ontvangen, maar er is wel een hele kliek die hier altijd al werkt. Het is lastig om daar
tussen te komen. Iedereen is lief voor zijn groepje, voor de jonge mensen is dat soms lastig. Nu zijn die
inmiddels zo ver in de meerderheid dat zij zelf ook een groepje hebben, dus dat is helemaal prima.
Maar die kinderverpleegkundige vond het een hele stap om uit deze veilige familie naar de ICN te gaan.
Ook vond ze dit privé een hele stap: ze had pubers thuis, moest een opleiding gaan doen die niet mis
is: kan ik dat wel? Wil ik dat wel? Zij heeft dat gedaan, en die is na een jaar gestopt omdat ze het
allemaal veel te heftig vond qua opleiding. Qua combineren met thuis, dus die werkt nu weer... Niet
op deze afdeling, want daar was geen plek toen ze terugkwam, maar wel binnen de kinderkliniek. Maar
ik vond toen, dat de voorlichting en de scholing echt fantastisch was. Maar het is wel zo... Ik weet niet
zo goed als hier morgen een senior verpleegkundige komt die zegt: ik wil wel naar de ICN. Dan weet ik
dat het een telefoontje is en dat de ICN zegt: laat haar lekker een weekje meelopen. Dat is geen enkel
probleem. Maar hoe dat dan verder gaat weet ik eigenlijk niet.
M: Maar er is dus genoeg mogelijkheid?
R4: Ja, het meelopen mag altijd, graag zelfs. Toen dat project van die zes weken vakantie werd
georganiseerd, vond ik dat ze dat heel goed hadden opgepakt. Als je in de vakantieperiode wat mensen
wil als buddy/help, moet je ze ook inwerken. Ik vond dat dat heel goed gedaan werd. Ik denk dat er
dus genoeg middelen zijn.
M: En de leidinggevende hier op de afdeling, biedt zij de juiste ondersteuning om door te stromen naar
een functie op één van de IC's.
R4: Ja vast, absoluut. We hebben net een nieuwe leidinggevende hoor, maar zij is ook wel zo... Ze wil
heel graag jonge mensen hebben en wat van de senior garde weg. Dat klinkt vervelend maar zo bedoel
ik het niet helemaal. Zij zal het zeker stimuleren als iemand kinderverpleegkundige, hier al tien jaar
werkt en zegt van: goh, ik wil wel naar de ICN of KIC. Dan kun je wel weer een jong iemand aannemen.
Dus dat is zeker zo.
M: En in gesprekken wordt het ook aangegeven dat die mogelijkheid er gewoon is?
R4: Jazeker.
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M: Hebben jullie binnen de afdeling een hecht team? Zo ja, denk je dat dit de mensen tegenhoudt om
door te stromen naar een functie op één van de IC's?
R4: Ja, een té hecht team eigenlijk. Dat is hartstikke fijn hoor, maar het heeft ook zijn nadelen.
Bijvoorbeeld van: goh, voel jij je wel goed? Moet jij niet even thuis blijven? Dat.. Er wordt heel erg om
elkaar gedacht. Dat is hartstikke fijn, maar soms is dat ook vervelend. En wat je ook ziet... Dit is de
enige afdeling binnen de kliniek waar het verloop zo laag is. Mensen blijven ook allemaal hier. De
hechtheid houdt mensen zeker tegen om weg te gaan. Ook hebben we een goede roosteraar. Binnen
deze afdeling zijn er mensen die heel erg op hun diensten zitten. Zo van: ik doe geen late diensten, ik
doe geen nachtdiensten, ik doe liever overdag, ik wil liever in het weekend of liever niet. Het team is
wel zo groot dat het allemaal leuk in elkaar past. Hierdoor hebben de meeste mensen het rooster die
ze graag willen. Zij zijn best wel een beetje bang voor hun rooster op een andere afdeling. Ze hebben
het hier goed voor mekaar. Mensen vinden het best leuk op een andere afdeling, maar geven wel aan
wat hun rooster is. Dat kan natuurlijk niet altijd.
M: Zijn jullie binnen de afdeling zelf verantwoordelijk voor jullie doorstroom, mochten jullie dat willen?
Brengen jullie dit zelf ter sprake?
R4: Het moet wel vanuit jezelf komen. De verantwoordelijkheid ligt bij de medewerker, behalve bij die
verplichte dingen waarbij een andere afdeling mensen nodig heeft.
M: Brengt jullie leidinggevende doorstroom vaak ter sprake?
R4: Niet vaak, maar het komt wel ter sprake. Het wordt zeker benoemd.
M: Uit de enquête die ik heb verspreid blijkt dat het vermogen om door te stromen naar een functie
op de KIC/ICN er wel is, maar de bereidheid ontbreekt. Kun jij uitleggen waar dat hem aan ligt?
R4: Het hechte team sowieso. Maar je moet ook feeling hebben voor een IC. Mensen hebben er bewust
voor gekozen om niet op een IC te gaan werken, vanwege onder andere het minder contact met
kinderen. Ik denk dat dat toch wel de hot items zijn. Minder contact.
M: Van een aantal mensen krijg ik terug dat het team op de IC wat opener mag zijn, wat meer welkom
mag zijn voor nieuwe mensen. Maar ervaar jij dit ook zo?
R4: Nee, nee eigenlijk niet.
R4: Wat ik soms wel eens moeilijk vind, we hebben soms hele leuke leerlingen voor de
kinderaantekening. Jonge meiden die hartstikke goed zijn en die gaan dan naar de IC. Die worden dan
voor de kinderaantekening opgeleid voor de IC, die hebben daar al een contract. En dan is het hier nog
wel eens van: oh joh, je gaat toch niet naar de IC, weet je. Die vind ik soms wel eens moeilijk, dat ik
dan zeg: de IC is hartstikke leuk hoor.
M: Op welke manier denk jij dat kinderverpleegkundigen gestimuleerd kunnen worden om door te
stromen naar een functie op de KIC/ICN?
R4: Ik denk toch... Zulk soort dingen als toen op de ICN gebeurt is. Dat ze daar een poos heen gaan,
scholing krijgen, sfeer gaan proeven. Eigenlijk denk ik dat dat de beste manier is: om iets te organiseren
van: goh, wie heeft er zin in om zes weken bij ons te komen? We bieden je een scholing aan, we bieden
je een leuke zes weken. Je biedt ze een kleine stage. Ik denk echt dat dat een leuke werving is. Toen
was het uit nood geboren op de ICN, maar ik denk dat dat een goede manier is. En ook... Kijk, mensen
gaan nog steeds niet hier op de afdeling. Maar we lenen veel uit op het moment, ook langdurig, omdat
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we wat te veel formatie hebben. M2 is een afdeling hier in de kinderkliniek, daar hebben we iemand
twee keer zes weken uitgeleend. L1 hebben we denk ik al een half jaar mensen uitgeleend, senior
verpleegkundigen, kinderverpleegkundigen. En die vinden het super leuk, en zeggen ook van: goh, het
was leuk en ook leuk om even weg te zijn. Zij komen ook enthousiast terug, met dingen van: dat doen
ze daar zo, misschien is dat voor ons ook leuk. Maar ja... Dan, uiteindelijk blijven ze toch hier. Maar ik
denk wel dat dat de manier is. Sfeer proeven.
M: Want zijn er veel verpleegkundigen die dan 2 dagen hebben meegelopen en hier dan weer
terugkomen en zeggen: ja, nu weet ik het, nu ga ik daar voor studeren?
R4: Nee, nee.
M: En je denkt dat, stel mensen zouden daar zes weken heen gaan dat het misschien anders zou zijn?
R4: Ja, dat denk ik wel. Want die zie ik nu ook op andere afdelingen, op dit moment. Eerst een hele
kriem om mensen zo ver te krijgen om... Sommige mensen moeten gewoon, we moeten mensen
leveren. Dat is soms best bloed zweet en tranen. En dan zijn ze daar 2/3 weken en vinden ze het
eigenlijk best heel leuk. Dus ja, het heeft echt tijd nodig. En ook een leuk scholingsprogramma is daar
belangrijk bij: dat je een beetje beslagen ten ijs komt. Dat is best leuk hoor, denk ik.
A (andere deelnemer van het interview): Hoe ervaar jij de sfeer in het BKZ? Hoe zou je dat willen
omschrijven?
R4: De sfeer is goed. Onderling is de sfeer goed. De IC's zijn eilandjes, daar heb je minder contact mee.
Dus ik spreek over de verpleegafdelingen en poli's. De sfeer is daar onderling goed, denk ik. Er is een
tijd geweest dat het MT de leiding van dit geheel, dat dat wat transparanter kon zijn. Je liep altijd
achter de feiten aan, dat je dacht: oh, oké. Fijn dat wij ook meegenomen zijn in deze beslissingen. Daar
werken ze nu heel hard aan en ik vind dat nu een stuk beter dan dat het was. De laatste 3/4 jaren gaat
het beter. De mensen zijn veel transparanter vanuit de leiding. Ze zijn meer benaderbaar.
A: Hebben jullie ook inspraak bij beslissingen die worden gemaakt?
R4: Lang niet bij alles, eigenlijk te weinig. Ik vind wel dat het ze een stuk transparanter zijn geworden.
Daar doen ze heel hard hun best voor: de BKZ teamsite, waar veel dingen in staan vind ik en er komen
meer nieuwsbrieven. Gerard bijvoorbeeld, kwam koffie drinken op de afdeling. Ik denk dat dat heel
goed is. Ze zijn gewoon echt meer zichtbaar. Ik denk dat de sfeer onderling dus wel oké is. Het is wel
allemaal wel zo van: mijn en jouw. Het kon veel meer hoor. En doordat alles zo specialistisch is, de
afdelingen, is het ook een beetje moeilijk om de hele boel door elkaar te husselen. Eigenlijk zou je een
grote smeltgroep moeten maken van verpleegkundigen. En die per afdeling neerzetten, dat het
allemaal niet meer zulke eilandjes zijn. Die zijn er nog wel, het wordt echt veel beter de laatste tijd.
Ook omdat we uitlenen en er is veel contact tussen de afdelingen. Dit gaat allemaal prima vind ik. Toch
wordt de afdeling nog altijd niet als geheel gezien, dat komt ook doordat elke afdeling zo zijn
specialiteit heeft. Dat is moeilijk ad hoc inwisselbaar. Maar ik vind wel dat dat de laatste tijd een stuk
beter wordt.
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Bijlage 10.7 Aanbevelingen
Bijlage 10.7.1
Onderstaand wordt een implementatie van de aanbevelingen gegeven. Hierbij komt naar voren wat de
aanbeveling is, hoe deze ingezet kan worden, wat het doel is, wanneer en door wie deze wordt
uitgevoerd en wat de urgentie van de aanbeveling is.

Onderstaand wordt het SFA model weergegeven, toegepast op de vier aanbevelingen. Het SFA model
staat voor Suitability (geschiktheid), Feasibility (haalbaarheid) en Acceptability (acceptabel). Het model
wordt gebruik als criterium om te bepalen wat de beste keuze is qua strategie, of in dit geval,
aanbeveling (WU, 2020).

Suitability
Feasibility
Acceptability

Storytelling

IC Masterclass

Voorlichtingen

X
X
X

X
X
/

X
X

Vervolgonderzoek:
Beter samenwerken
X
X
X

Storytelling – De aanbeveling storytelling is zowel geschikt als haalbaar binnen de huidige context,
aangezien het hier om een activiteit gaat die vooral intern wordt toegepast. Wanneer optie 2 wordt
ingezet, zal er een storytellingcoach ingehuurd moeten worden wat mogelijk iets lastiger zal gaan,
maar zeker haalbaar is aangezien er genoeg aanbod is. Ook is de aanbeveling zeer acceptabel omdat
het weinig moeite kost voor de belanghebbenden om het verhaal te creëren, of er naar te luisteren.

IC Masterclass – De IC masterclass is geschikt binnen de huidige context, aangezien het hier om een
traject gaat voor ervaren kinderverpleegkundigen. Dit heeft verder weinig te maken met externe
ontwikkelingen. Ook is de aanbeveling zeer haalbaar aangezien men al bezig is het met het opzetten
van de IC Masterclass. Tot slot is er onder ‘acceptability’ een half kruis gezet. Dit omdat het traject
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mogelijk wel geaccepteerd wordt door kinderverpleegkundigen die de mogelijkheid krijgen om het
traject te volgen, maar niet door de kinderverpleegkundigen op de KIC/ICN die verantwoordelijk zijn
voor de begeleiding van de leerlingen. IC verpleegkundigen draaien al drukke diensten en mogelijk
worden de diensten hierdoor nog drukker.

Voorlichtingen binnen regionale ziekenhuizen – Deze aanbeveling is zowel ‘suitable’ als ‘feasible’.
In feite is het zeer passend en haalbaar om voorlichtingen binnen verschillende regionale ziekenhuizen
te geven. De kolom ‘acceptability’ is echter niet aangekruist, aangezien er binnen veel ziekenhuizen
een tekort aan kinderverpleegkundigen heerst. De betreffende voorlichtingen omtrent een functie op
de KIC/ICN kunnen ervoor zorgen dat kinderverpleegkundigen binnen de regionale ziekenhuizen willen
mobiliseren naar een functie op één van de IC’s. Voor het BKZ is dit gunstig, maar mogelijk zijn de
andere ziekenhuizen hier minder blij mee aangezien dit een verlies van medewerkers met zich mee
draagt. Dit heeft invloed op de factor ‘acceptability’.
Beter samenwerken – Deze aanbeveling is zowel ‘suitable’ als ‘feasible’ en ‘acceptable’. De reden
hiervan is dat een vervolgonderzoek zeer geschikt is. Het BKZ wil graag weer nieuwe
afstudeerstagiaires aan zich binden en dit is een mooie kans. Daarbij is het ook zeer haalbaar aangezien
het BKZ ieder half jaar afstudeerstudenten begeleid. Tot slot is de aanbeveling ook acceptabel, omdat
het vervolgonderzoek weinig tot geen geld zal kosten en belanghebbenden van het onderzoek hun
voordeel ermee doen aangezien het gaat om een verbetering van de samenwerking.
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat aanbeveling 1: storytelling en aanbeveling 4:
vervolgonderzoek, het beste toegepast kunnen worden binnen de huidige context, aangezien deze aan
alle drie criteria voldoen. Toch is het ook goed om de IC masterclass in te zetten omdat hier mogelijk
veel interesse gecreëerd kan worden voor een functie op de KIC/ICN. Tot slot is het bij de aanbeveling
rondom voorlichtingen van belang om eerst te peilen hoe de andere regionale ziekenhuizen hierin
staan.
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