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Hoe ontstaat werkplezier in mijn zorgorganisatie? 
Goeie vraag.  Zeker nu werkplezier een belangrijke 
succesfactor is in de zorg. Wij zochten uit welke 
omstandigheden gunstig zijn voor werkplezier en lieten een 
2019 benchmark voor de zorg maken.

Hoe verhoudt uw organisatie zich tot de branche? 
De uitkomsten van onze studie leveren een benchmark op 
waaraan zorgorganisaties zich kunnen spiegelen. Hiertoe 

Tussen integriteit en werkplezier is sprake van een natuurlijke 
symbiose. Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan 
zijn eerder bereid beschermend te acteren ten aanzien van 
hun organisatie en willen voldoen aan de verwachtingen van 
de leiding van de organisatie. 
 
Hoe mooi is dat?

Werkplezier ‘boost’ integriteit

zetten wij binnen zorgorganisaties dezelfde enquête uit. De 
organisatie-specifieke enquête (anoniem) levert informatie 
op hoe een organisatie zich verhoudt tot de benchmark, 
maar laat ook zien aan welke ‘knop’ kan worden gedraaid, 
om het werkplezier te verhogen. Vervolgens organiseren wij 
workshops met een doorsnee van de medewerkers en de 
hoogste leiding om de uitkomsten te valideren en een plan te 
maken voor nog meer werkplezier.
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Belangrijkste bevindingen

Belangrijkste bevindingen in de zorg in 2019
1 Vier op de vijf werknemers gaat met plezier naar zijn of haar 

werk. Dit percentage ligt lager bij mannen dan bij vrouwen. 

2 Het uitvoeren van iemands taak met voldoende autonomie 
binnen een organistatie en het goede voorbeeld zien bij 
de leidinggevende hebben de grootste impact op het 
werkplezier. 

3 De belangrijkste verbeterpunten liggen volgens 
medewerkers in de zorg bij de leiding van hun organisatie. 
Wat hen betreft moet de leiding een beter gevoel 
ontwikkelen voor wat werknemers belangrijk vinden en 
kunnen ze een beter voorbeeld aan medewerkers geven in 
woord en gedrag. 

4 Bijna acht op de tien medewerkers vindt dat binnen de 
organisatie goed duidelijk is wat er onder ongewenst 
gedrag verstaan wordt. Ondanks dat de grenzen duidelijk 
zijn geeft slechts 53% aan dat collega’s elkaar ook 
daadwerkelijk aanspreken indien ongewenst gedrag zich 
voordoet. 

5 Medewerkers ervaren slechts in beperkte mate dat 
hun organisatie blijk van waardering geeft bij goed 
functioneren. Daarnaast vindt slechts 28% dat werknemers 
binnen hun organisatie passend worden beloond.

75% 
kan zijn/haar taak met 
voldoende autonomie 
uitvoeren

79% 
gaat met plezier naar 
het werk

53% 
ziet dat men wordt 
aangesproken op 
ongewenst gedrag

78% 
vindt dat medewerkers 
weten wat ongewenst 
gedrag is

28% 
vindt dat werknemers 
passend beloond 
worden

37% 
ervaart dat 
werknemers blijk van 
waardering krijgen

43% 
ziet dat de leiding het 
goede voorbeeld geeft

38% 
merkt dat de leiding 
weet wat medewerkers 
belangrijk vinden

Veel impact op 
het werkplezier

Weinig impact op 
het werkplezier

Handhaven

Scherp bewaken

Verbeteren

Verbeteren prioriteit
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Praat de top over mensen 
als ‘resources’?
Bam! 12% meer kans op 
fraude.

Is pesten in uw zorgteams 
de normaalste zaak van de 
wereld?
Drie maal grotere kans op 
stelen van de baas.

Mag niemand zélf beslissen 
in uw zorginstelling?
Kans op leegloop: 40%.

Beloning van de directie 
standaard 10 maal hoger dan 
die van de verpleging?
Bam! Kans op fraude stijgt 
met 20%.

Als níemand een fout 
mag maken in uw 
zorgorganisatie, maakt 
iedereen ze in het geheim.
Elf keer grotere kans op 
integriteitsissues.

Uiteraard is dit heel lastig zo expliciet vast te stellen. Toch is 
er wel degelijk een verband aangetoond tussen werkplezier 
en integer handelen. Een medewerker in de zorg helpt 
mensen die het nodig hebben. Zo’n medewerker wil dan 
zelf ook goed behandeld worden. Als al die duizenden 
mensen plezier hebben in hun werk, maken zij zich hard 
voor hun zorgorganisatie. Maar als zij het vertrouwen niet 
krijgen, dan stijgt de kans dat zij iets anders gaan doen 
dan hun zorgorganisatie van hen verwacht.

Ons onderzoek onder ruim 500 zorgmedewerkers, is 
gebaseerd op een significant verband tussen plezier 
dat mensen ervaren in hun werk en de mate van integer 
handelen oftewel voldoen aan de verwachtingen van 
hun organisatie. Omdat de wijze waarop een organisatie 
invulling geeft aan bijvoorbeeld autonomie of de rol van de 
leiding zo sterk blijken te correleren met werkplezier, zijn dit 
logische ‘knoppen’ om aan te draaien om het werkplezier 
positief te beïnvloeden. 



5  Preview Werkpleziermeter voor de zorg 2019

Lees het volledige rapport. 
Download nu de Grant Thornton  
Werkpleziermeter voor de zorg 2019.

Interessant voor uw 
zorgorganisatie? 

Wilt u weten hoe uw instelling zich verhoudt tot de 
uitkomsten van onze benchmark studie en hoe u 
werkplezier in uw organisatie kunt verhogen? 

https://www.grantthornton.nl/werkplezier/
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