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WOORD VOORAF 
 
Langs deze weg wensen de onderzoeksteams UZ Gent en Erasmus ziekenhuis Brussel graag 
een aantal personen, die een belangrijke bijdrage leverden tot de realisatie van het eindrapport 
‘Sociaal werk in kaart gebracht: ontwikkelen van een sturingsinstrument binnen sociaal werk 
in het ziekenhuis’, te bedanken.  
 
Op de eerste plaats wensen wij naar de dienstverantwoordelijken sociale dienst van de 
Belgische universitaire, algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen alsook de 
leden van de stuurgroep een woord van dank te richten voor hun inhoudelijke input, reflecties, 
ondersteuning, opvolging en hun blijvende inzet voor het onderzoek. Zonder de intensieve 
overlegmomenten en hun bijdrage aan de organisatie en uitrol van het onderzoek hadden we 
dit eindresultaat niet kunnen behalen. Tegelijk een bijzonder woord van dank aan alle sociaal 
werkers binnen de ziekenhuizen die keer op keer paraat stonden om hun kennis, ervaringen en 
visies mee te geven en op deze manier ook mee de deadline haalden. 
 
Ten tweede bedanken wij ook de contactpersonen van de sociale dienst van de algemene, 
geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen voor hun bereidwillige deelname aan en input in 
het onderzoek. 
 
Hiernaast wensen wij ook van de gelegenheid gebruik te maken om Dr. Ann Van Hecke, 
afdeling Verplegingswetenschap, vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Universiteit 
Gent, alsook Dries Myny, stafmedewerker directie verpleging UZ Gent te bedanken voor het 
advies en de methodologische ondersteuning. 
 
Ten slotte hadden wij graag een dankwoord gericht aan de FOD Volksgezondheid Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu voor de erkenning en subsidiëring van het onderzoek en in 
het bijzonder aan de coördinator, Jelle Osselaer, voor de opvolging van het proces.  
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING  
 
Het onderzoeksconcept kan ingedeeld worden in 4 grote stappen.:  
 

• De inventarisatie van de activiteiten sociaal werk in de universitaire en algemene, 
gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen. (2009 tem maart 2010)1

• Het bepalen van de belangrijkheid van de kerntaken en subactiviteiten sociaal werk. 
  

• De registratie van de frequentie en duur van de kerntaken en subactiviteiten. 
• Het bepalen van de beïnvloedende factoren op sociaal werk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit vervolgonderzoek (maart 2010-maart 2012) zal de onderzoeksmethodologie voor de 2de 
en 3de stap analoog worden toegepast bij een steekproef van algemene, geriatrische en 
gespecialiseerde ziekenhuizen. In de 4de stap zal zowel bij de universitaire ziekenhuizen als bij 
de steekproef van algemene, geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen nagegaan worden 
welke factoren een invloed hebben op de verhoging van de werklast in sociaal werk alsook zal 
de frequentie van voorkomen worden bevraagd. 
 
In hoofdstuk 2 wordt de samenstelling en opvolging van de onderzoeksteams beschreven.  
 
In hoofdstuk 3 zal dieper ingegaan worden op de probleem- en doelstelling. 
 
In hoofdstuk 4 wordt de organisatie en uitvoering van het onderzoek beschreven. Hieronder zal 
de selectie en de kenmerken van de steekproef besproken worden. Bovendien zal het pilot-
testen van de handleiding in verband met de kerntaken sociaal werk in het ziekenhuis (bijlage 
5) en de procedure voor het bepalen van de belangrijkheid en de frequentie en duur van de 
activiteiten sociaal werk omschreven worden.  
 
In hoofdstuk 5 worden de resultaten en analyse van de verschillende fasen in het onderzoek 
gerapporteerd. Concreet betekent dit de beschrijving van de resultaten van de vragenlijst 
belangrijkheid en van de registratie frequentie en duur voor de algemene, gespecialiseerde en 

                                                 
1 Fruyt, P., De Bodt, G., Smaers,M., ea, Eindrapport ‘Sociaal werk in kaart gebracht: ontwikkelen van een 
sturingsinstrument binnen sociaal werk in het ziekenhuis’, eindrapport voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu, 31 maart 2010.  
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geriatrische ziekenhuizen. Er wordt eveneens een vergelijking gemaakt met de resultaten bij de 
universitaire ziekenhuizen.2

 
 

In hoofdstuk 6 zal dieper ingegaan worden op de inventarisatie van de beïnvloedende factoren 
op de werklast van sociaal werk in het ziekenhuis. De begrippen werkintensiteit en werklast, 
de procedure voor de opmaak van de vragenlijst ‘beïnvloedende factoren op sociaal werk in 
het ziekenhuis’, de karakteristieken van de deelnemers, de methode en resultaten zullen 
worden beschreven.  
 
In hoofdstuk 7 zullen we de bekomen resultaten bediscussiëren en naar mogelijke verklaringen 
zoeken alsook een aantal beperkingen van het onderzoek weergeven.  
 
In hoofdstuk 8 zal eerst kort de methodes voor werklastmeting besproken worden. Nadien zal 
dieper ingegaan worden op de RAFAELA methode alsook de mogelijke toepassing ervan op 
sociaal werk in het ziekenhuis. Bovendien worden er aanbevelingen gedaan naar verder 
onderzoek. Tot slot worden de voornaamste conclusies weergegeven.  
 
In hoofdstuk 9 kan de literatuurlijst teruggevonden worden. 
 
Gezien de omvang van de bijlagen worden deze in een apart document -samen met dit 
eindrapport- ingediend.  
 
 
 

                                                 
2 Fruyt, P., De Bodt, G., Smaers,M., ea, Eindrapport ‘Sociaal werk in kaart gebracht: ontwikkelen van een 
sturingsinstrument binnen sociaal werk in het ziekenhuis’, eindrapport voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu, 31 maart 2010.  
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HOOFDSTUK 2: SAMENSTELLING EN OPVOLGING 
ONDERZOEKSTEAMS 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de samenstelling en de opvolging van en door de 
onderzoeksteams. Deze organisatie kan als volgt geschematiseerd worden: 
 

 
 
Op de eerste plaats werd het onderzoek inhoudelijke vorm gegeven en opgevolgd door de 2 
onderzoeksteams die elk bestaan uit de verantwoordelijke sociale dienst, de coördinator binnen 
het eigen landsgedeelte eventueel aangevuld met een projectmedewerker. De beide teams 
hadden gedurende het proces van het onderzoek nauw overleg. 
 

• Onderzoeksteam 1: Erasmus Brussel 
o Verantwoordelijke sociale dienst: Martine Smaers 
o Coördinator: Véronique Van Bever 
o Projectmedewerker: Tamara Paternostre 

• Onderzoeksteam 2: UZ Gent 
o Verantwoordelijke sociale dienst en projectleider: Patricia Fruyt  
o Coördinator: Griet De Bodt 
o Projectmedewerker: Marieke Desmet (vanaf oktober 2011) 
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Hieronder worden de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende leden van het 
onderzoeksteam aangehaald. 
 
De verantwoordelijken sociale dienst binnen de onderzoeksteams stonden in voor de globale 
opvolging, bijsturing en evaluatie van het onderzoek (= projectaansturing). Hiernaast gaven zij 
inhoudelijke input en goedkeuring met betrekking tot opgemaakte documenten, rapporten en 
instrumenten. Bovendien dienden zij struikelblokken weg te nemen indien van toepassing 
tijdens het verloop van het onderzoek. Ook werd er van hen verwacht dat zij de opzet kenbaar 
maakten en sensibilisering verzekerden binnen het eigen ziekenhuis. Het desbetreffende 
project werd uitgevoerd onder leiding van Patricia Fruyt, projectleider UZ Gent (cfr artikel 7 
van de overeenkomst specificaties van het project). De coördinatoren van beide 
landsgedeelten waren het aanspreekpunt voor de dienstverantwoordelijken en de deelnemende 
ziekenhuizen. Zij stonden in voor de organisatie, de coördinatie en de opvolging van het 
project. Zij verzekerden de communicatie met de gebruikersgroep binnen het eigen ziekenhuis 
en indien noodzakelijk ook voor de andere ziekenhuizen. Hiernaast rapporteerden zij 
tussentijdse resultaten aan de stuurgroep. De coördinator van het Nederlandstalig landsgedeelte 
nam de verwerking en analyse van de resultaten op zich. Ten slotte werden de voorbereidingen 
met betrekking tot o.a. het uitwerken van het projectvoorstel en fiche, de opmaak van 
vragenlijst, handleiding bij de beïnvloedende factoren, de analysetabellen en andere 
instrumenten alsook het literatuuronderzoek opgenomen door de coördinator UZ Gent i.s.m. de 
projectmedewerker. De projectmedewerkers ondersteunden de coördinatoren van beide 
landsgedeelten bij de uitwerking, organisatie en opvolging van het onderzoek. 
 
Op de 2de plaats werd de stuurgroep (voor beide landsgedeelten) 3

 

 opgericht. Deze bestonden 
uit bovenstaande leden van de onderzoeksteams en volgende bijkomende leden: de 
dienstverantwoordelijken sociale diensten van de Universitaire Ziekenhuizen (UZ), de 
verantwoordelijke sociale dienst van de Algemene Ziekenhuizen (AZ) (vertegenwoordiger per 
provincie) en de coördinator FOD Volksgezondheid en Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu. 

• Stuurgroep leden Franstalig landsgedeelte: 
o Onderzoeksteam 1 
o Verantwoordelijken sociale dienst universitaire ziekenhuizen 

 Jean Desbeek , Cliniques Saint Luc, Brussel 
 Pascale Lambert, CHU Sart Tilman, Luik 
 

o Verantwoordelijken sociale dienst van de AZ (vertegenwoordiger per 
provincie) 
 Begonia Cainas, Hôpital Saint Pierre, Brussel (netwerk IRIS) 
 Berlinde Tillie, Brugmann Ziekenhuis, Brussel  
 Nelson Guerreiro – Clinique de Mont Godinne 
 Laurence Sencie – Centre Hospitalier de Jolimont 
 Denis Storme, Centre de traumatologie et revalidation 
 

o Coördinator FOD Volksgezondheid en Leefmilieu: Jelle Osselaer 

                                                 
3 Bijeenkomsten stuurgroep: 22/04/2010, 13/01/2011 en 19/12/11. Feedback en terugkoppeling  via mail op 
24/06/2010, 28/02/11, 24/03/11 en 19/08/11  
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• Stuurgroep leden Nederlandstalig landsgedeelte: 

o Onderzoeksteam 2 
o Dienstverantwoordelijken sociale diensten van de UZ 

 Miranda Vandewiele, UZ Antwerpen 
 Maurice Vilrokx, UZ Brussel 
 Lieve Vanderlinden, UZ Leuven 
 

o Verantwoordelijken sociale dienst van de AZ (vertegenwoordiger per 
provincie) 
 Dirk Aerts, Imelda ziekenhuis Bonheiden 
 Tom Baert, AZ Nikolaas Sint-Niklaas Kortrijk 
 Ria Cnuts, AZ Vesalius Tongeren 
 Claude Van De Voorde/ Corry Descamps, AZ Groeninge  
 Stefaan Desmet, Heilig Hartziekenhuis Roeselare - Menen 
 Renilde Foulon, Heilig Hart Leuven 

 
o Coördinator FOD Volksgezondheid en Leefmilieu: Jelle Osselaer 

 
De stuurgroep kwam op cruciale momenten samen. De rollen en verantwoordelijkheden van de 
onderzoeksteams werden hierboven reeds omschreven. Deze van de 
dienstverantwoordelijken sociale dienst UZ/ AZ (indien het ziekenhuis werd opgenomen in 
de steekproef) kunnen worden vergeleken met deze van de verantwoordelijke sociale dienst 
van het UZ Gent en Erasmus ziekenhuis met dit verschil dat het niet om de projectaansturing 
noch over de leiding ging van het globale onderzoek. Zij voorzagen in de organisatie, 
coördinatie en opvolging van het project binnen het eigen ziekenhuis. Zij verzekerden de 
communicatie met de sociaal werkers en het beleid. Hiernaast gaven zij inhoudelijke input en 
goedkeuring met betrekking tot opgemaakte documenten en instrumenten. Ook werd er van 
hen verwacht dat zij de opzet kenbaar maakten en de sensibilisering verzekerden binnen het 
eigen ziekenhuis. Ten slotte waren zij bereid de bespreking en communicatie van de 
verschillende fasen alsook de resultaten in het eigen ziekenhuis op te nemen. De overige 
verantwoordelijken sociale dienst van de AZ reikten hun ‘sociaal werk expertise’ aan en 
gaven inhoudelijke input met betrekking tot de steekproef van de algemene ziekenhuizen, de 
beïnvloedende factoren op sociaal werk, … . Hiernaast voorzagen zij in de globale opvolging 
van het onderzoek en de adviesverstrekking rond de aanpak, voorbereidingsdocumenten, 
vragenlijsten, timing,… . Ten slotte waren zij bereid ook het onderzoeksconcept in het eigen 
ziekenhuis te communiceren en bespreekbaar te stellen op verschillende niveaus.  
 
Op de 3de plaats werd voor de methodologische ondersteuning en wetenschappelijke opvolging 
van het onderzoek beroep gedaan op Dr. Ann Van Hecke verbonden aan de afdeling 
Verplegingswetenschap, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Universiteit Gent.  
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Ten slotte werd een begeleidingscomité 4

• De richtlijnen van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid die een impact 
kunnen hebben op het ondernomen onderzoek of de doelstellingen ervan, doorsturen 

 vanuit de FOD Volksgezondheid Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu samengesteld met volgende contractueel vastgestelde taken: 

• De relaties en overdracht van de gegevens met de verschillende diensten van de FOD te 
vergemakkelijken 

• Over de stand van de werkzaamheden te waken 

• Het onderzoek te coördineren met elk ander onderzoek betreffende een gelijkaardig 
en/of complementair onderwerp 

De coördinator/ contactpersoon binnen de FOD Volksgezondheid veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu betreft Jelle Osselaer.  

                                                 
4 Data bijeenkomsten begeleidingscomité:3/06/2010, 22/11/2010, 17/03/2011, 30/06/2011 
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HOOFDSTUK 3: PROBLEEM- EN DOELSTELLING 
 

Tot op vandaag ontbreekt een duidelijke visie, financiering, normering en erkenning 
betreffende het sociaal werk in het ziekenhuis.  

Vanuit de werkgroep ‘Sociale dienst in het ziekenhuis’, opgestart en gefaciliteerd vanuit de 
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, werd een adviesnota 
‘De sociale dienst in het ziekenhuis’ aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
opgemaakt. Deze werkgroep werd begin 2009 heropgestart en nam het initiatief om sociaal 
werk te kaderen, knelpunten aan te geven en actiepunten voor te stellen. Ook de opdracht van 
de sociale dienst blijkt niet uniform omschreven. Daarom vormt het in kaart brengen van het 
takenpakket een essentiële basisstap om tot een realistische taakomschrijving te komen (= 
opgenomen in de adviesnota als actiepunt). Bovendien is het zichtbaar maken van de 
activiteiten van sociaal werk noodzakelijk om de einddoelstelling, namelijk aanbevelingen 
doen voor een sturingsinstrument –op basis van werklast- sociaal werk in het ziekenhuis, te 
realiseren. 

Zowel sociaal werkers5

Auvo Rauhala

 als leidinggevenden ervaren een nood om binnen de complexe context 
van sociaal werk in het ziekenhuis duidelijke en objectieve criteria omtrent de 
toewijzingsproblematiek van de beschikbare middelen te gaan bepalen. Het alloceren van 
sociaal werkers aan bepaalde afdelingen, ziekenhuisfuncties, zorgprogramma’s, RIZIV 
overeenkomsten, werkpakketten,… dient op een zorgvuldige wijze te gebeuren (op basis van 
zowel kwalitatieve als kwantitatieve data).  

6 wijst op de noodzaak van werklastmetingen voor een objectief onderbouwde 
toewijzing van verpleegkundigen aan een afdeling. Het besef van deze noodzaak bestaat reeds 
lang, vooral in het licht van besparingen en schaarste aan verpleegkundigen. Van hieruit 
werden tal van instrumenten ontwikkeld, vooral binnen de verpleegwetenschappen7 8. Deze 
instrumenten zijn echter vaak enkel gebaseerd op tijdsstudies en meting van activiteiten. 
Hierdoor wordt de complexiteit van het werk onvoldoende in rekening gebracht. Naast een 
objectievere toewijzing van verpleegkundigen aan een afdeling is het ook van belang om een 
optimale werklast per afdeling in kaart te kunnen brengen, aangezien dit kan leiden tot minder 
arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen. Zo blijkt er een associatie tussen verhoogde 
werklast en verhoogd ziekteverlof te bestaan. 9 10

  
 

 

                                                 
5 In dit eindrapport wordt de term sociaal werker gehanteerd. Dit betreft zowel maatschappelijk assistenten als 
sociaal verpleegkundigen.  
6 Rauhala, A. (2008) The validity and feasibility of measurement tools for human resources management in 
nursing. Case of the RAFAELA system. Doctoral dissertation. University of Kuopio: Kuopio. 
7 Rauhala, A., Fagerström, L. (2004) Determining optimal nursing intensity: the RAFAELA method. Journal of 
advanced nursing, 45(4), 351-359. 
8 Prescott, P.A. (1991) Nursing intensity: Needed today more than staffing. Nursing economics, 9(6), 409-414. 
9 Rauhala, A. (2008) The validity and feasibility of measurement tools for human resources management in 
nursing. Case of the RAFAELA system. Doctoral dissertation. University of Kuopio: Kuopio. 
10 Frilund, M., Fagerström, L. (2009) Managing the optimal workload by the PAONCIL method – a challenge for 
nursing leadership in care of older people. Journal of nursing management, 17, 426-434. 
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In Finland werd begin jaren negentig een studie gestart naar de ontwikkeling van een modern 
en gevalideerd patiëntenclassificatiesysteem. Dit vanuit een ervaring van een gebrek aan 
verpleegkundigen en financiële middelen, alsook vanuit een grote hoeveelheid aan 
patiëntennoden. In Finland is de RAFAELA methode een wijdverspreid systeem voor het 
nagaan van het aantal noodzakelijke verpleegkundigen per afdeling in ziekenhuizen. Om dit te 
bepalen wordt de dagelijkse werkintensiteit van de verpleegkundige nagegaan, en wordt deze 
gelinkt aan de beschikbare middelen. Tot slot wordt de optimale verpleegintensiteit nagegaan 
en kan gekeken worden hoe groot de discrepantie is tussen dagelijkse en de optimale 
verpleegintensiteit. Deze methode komt tegemoet aan een aantal kritieken op eerdere 
patiëntenclassificatiesystemen en kent heel wat voordelen. Zo is er een duidelijk onderbouwd 
valideringsproces, het brengt in sterke mate de complexiteit van het werk in kaart en er is de 
mogelijkheid tot gebruik voor human resource management. Daarnaast kan het gebruikt 
worden voor de organisatie op zich doordat ook gegevens rond outcome, processen en 
kwaliteit nagegaan kunnen worden. Bovendien is het niet zo tijdrovend en duur als tijdstudies 
en het is toepasbaar in meerdere settings. Hiernaast zijn er ook enkele nadelen. Bij de initieel 
ontwikkelde methode werden geen niet-patiëntgebonden activiteiten opgenomen. Bovendien is 
het een ingewikkeldere methode dan andere methoden en vraagt de dagelijkse registratie van 
de OPC11 wel wat werk. 12 13 14

 
In hoofdstuk 6 van dit onderzoeksrapport zal dieper ingegaan worden op de definiëring van het 
begrip werklast en werkintensiteit. In hoofdstuk 8 zullen verschillende methodes voor 
verpleegkundige werklastmeting kort besproken worden en zullen aanbevelingen voor sociaal 
werk gegeven worden. 

 

Voor sociaal werk bestaan momenteel heel weinig studies en instrumenten voor de toewijzing 
van sociaal werkers, zeker binnen een ziekenhuissetting. Belgische studies en instrumenten 
werden in de literatuur niet teruggevonden. Dit terwijl er in België weinig objectieve en niet 
recente criteria bestaan voor de allocatie en financiering van het sociaal werk in 
ziekenhuizen.15 16

Enkele pogingen tot classificatie, evaluatie  en werklastmeting die wel specifiek voor het 
sociaal werk werden ondernomen, worden hierna kort vermeld. 

  

In de jaren ’80 stelden Raynes et al. zich de vraag hoe sociaal werk diende beschreven en 
geëvalueerd te worden. De onderzoekers trachtten een classificatiesysteem uit te werken om 
beter te begrijpen wat sociaal werkers effectief doen. In dit onderzoek werden twee sociaal 
werkers, verbonden aan een gezondheidscentrum en de lokale overheden, gedurende 10 dagen 
geobserveerd (onafhankelijke observator). In totaal werden 82 cliëntsituaties geanalyseerd en 
                                                 
11 OULU patiënt classification instrument 
12 Rauhala, A. (2008) The validity and feasibility of measurement tools for human resources management in 
nursing. Case of the RAFAELA system. Doctoral dissertation. University of Kuopio: Kuopio. 
13 Rauhala, A., Fagerström, L. (2004) Determining optimal nursing intensity: the RAFAELA method. Journal of 
advanced nursing, 45(4), 351-359. 
14 Frilund, M., Fagerström, L. (2009) Managing the optimal workload by the PAONCIL method – a challenge for 
nursing leadership in care of older people. Journal of nursing management, 17, 426-434. 
15 Peers, J. (2001). Advies inzake “het sociaal werk in geestelijke gezondheidszorg”, Ministerie van sociale 
zaken, volksgezondheid en leefmilieu, Brussel. 
16 Werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’ (2010). Adviesnota aan de Minister van sociale zaken en 
volksgezondheid betreffende de sociale dienst in het ziekenhuis. 
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opgenomen in het onderzoek. Om te komen tot een soort classificatie werd het sociaal werk 
opgedeeld in 3 grote delen: enerzijds de activiteiten, anderzijds het doel van de activiteiten en 
ten slotte het thema waarbinnen deze activiteit kan worden ondergebracht.17

In 1986 beschrijft Worthington twee formules voor case-load (= aantal patiënten per sociaal 
werker gedurende een bepaalde periode) metingen. Dit om het sociaal werk voor ouderen en 
personen met een handicap te kunnen meten, om zo de Britse middelen te kunnen toewijzen op 
basis van de relatieve nood van deze diensten. Voorheen gebeurde dit op basis van het 
geografische gebied waar de dienst gesitueerd is. Deze formules houden rekening met het 
aantal cliënten, de tijd gespendeerd aan de cliënten, het aantal sociaal werkers en de categorie 
waartoe de cliënt behoort (bvb. hoge prioriteit/ lage prioriteit, kortverblijf/langverblijf,…). 

 Deze indeling kan 
gebruikt worden voor onderwijsvormen en managementdoeleinden. Ze is echter wel gebaseerd 
op beperkte observaties en de gebruikte classificatie is weinig toepasbaar voor het in kaart 
brengen van de sociaal werk activiteiten in het ziekenhuis en al helemaal niet voor het nagaan 
van de werkintensiteit van sociaal werkers in ziekenhuizen. 

18

Helen Cleak geeft in 2002 eveneens de nood aan om sociaal werk te beschrijven en op een 
uniforme wijze informatie omtrent de beroepsgroep te verzamelen. Het onderzoek beschrijft 
een aantal classificaties en codes ontwikkeld voor sociaal werk in Australië. 

 
Ook al is deze methode een uitbreiding op eerdere methodes, toch is zij slechts beperkt 
toepasbaar voor het sociaal werk in ziekenhuizen en houdt zij geen rekening met alle aspecten 
van het sociaal werk. 

19

In een boek van  Jackson en Segal worden de voor- en nadelen van het classificeren van 
sociaal werk binnen een (mentale) gezondheidscontext besproken. Tegenstanders vinden dat 
het werkveld te complex is om te classificeren en het zou mogelijkheden tot vernieuwing 
tegengaan. Voorstanders vinden classificatie en werklastmeting noodzakelijk voor het 
voortbestaan van het sociaal werk. Het zorgt voor rolverduidelijking, voor standaardisatie bij 
data collectie en het vormt een basis voor evaluatie van interventies. Constante kritische 
reflectie blijft noodzakelijk om de classificatie telkens aan te passen aan de noden van de 
patiënten en aan de richting die de praktijk dient uit te gaan. 

 Deze zijn echter 
meestal bekeken vanuit één perspectief van het sociaal werk en brengen de uitgebreidheid van 
het domein onvolledig in beeld. Zo wordt in het artikel bijvoorbeeld het PIE of ‘person-in-
environment’ als taal aangehaald. Dit conceptueel model, om de problemen van cliënten/ 
patiënten in kaart te brengen, is echter gelimiteerd tot volwassen psychiatrische 
problematieken. Bovendien is de indeling niet gerelateerd aan de interventie op zich. 

20

Enkele pogingen tot het objectiveren van sociaal werk, als basis voor een degelijke allocatie 
van de vaak beperkte middelen, werden dus reeds ondernomen. Vaak zijn deze echter beperkt 
tot een specifieke setting of doelgroep en zijn ze gebaseerd op beperkte data. Hierdoor werd de 
complexiteit van het sociaal werk tot nu toe te beperkt in kaart gebracht. Ook een duidelijk 

 

                                                 
17 Raynes, N.V., Winny, J. en Mulgrew, K. (1982) What do social workers do? A method for classifying social 
workers’ activities. The British association of social workers, 12, 353-362. 
18 Worthington, D.J. (1986) Measurement of social Case-Loads. The journal of the operational research society, 
37(5), 479-486. 
19 Cleak, H. (2002). A model of social work classification in health care. Australian social work, 55(1), 38-49. 
20 Jackson, A.C., Segal, S.P. (2002) Socials work health and mental healt: practice, research, and programs. 
Binghampton: the haworth social work practice press. 
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valideringsproces is vaak afwezig, waardoor niet aangetoond kan worden of de instrumenten 
weldegelijk werkintensiteit van het sociaal werk nagaan. Verder is onderzoek naar 
werklastmeting voor sociaal werkers in een ziekenhuis voor de situatie in België onbestaand. 
Er is dan ook nood aan een degelijk, valide instrument voor werklastmeting, die rekening 
houdt met alle facetten van het Belgische ziekenhuis sociaal werk. 

Het initieel concept uit het onderzoek ‘Sociaal werk in kaart gebracht: Ontwikkelen van een 
sturingsinstrument binnen sociaal werk in het ziekenhuis.’ uitgevoerd in 2009-2010 in de 
universitaire ziekenhuizen zal toegepast worden in de algemene, gespecialiseerde en 
geriatrische ziekenhuizen21

 

 alsook een verdere uitbouw kennen voor beiden. In dit onderzoek 
wensen wij zowel het sociaal werk te beschrijven alsook een aanzet te geven tot mogelijke 
classificatie van sociaal werk en het ontwikkelen van een instrument voor werklastmeting. 

                                                 
21 Voor de leesbaarheid te verhogen zal in het onderzoeksrapport soms enkel sprake zijn van algemene 
ziekenhuizen. Dit verwijst echter naar de algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen. 
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 HOOFDSTUK 4: ORGANISATIE EN UITVOERING VAN HET 
ONDERZOEK  
 
In dit hoofdstuk zal de selectie en de kenmerken van de steekproef besproken worden. 
Bovendien zal het pilot-testen van de handleiding in verband met de kerntaken sociaal werk in 
het ziekenhuis (bijlage 5) en de procedure voor het bepalen van de belangrijkheid en de 
frequentie en duur van de activiteiten sociaal werk omschreven worden.  
 

1. FASE 1: STEEKPROEF ALGEMENE, GESPECIALISEERDE EN 
GERIATRISCHE ZIEKENHUIZEN 

 

1.1 Selectie van de steekproef 
 
Er werd gekozen voor een gestratificeerde proportionele steekproef van 40 ziekenhuizen. Het 
was immers onmogelijk om de 118 algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen 
(=populatie)22

 

 te betrekken.. De populatie werd ingedeeld op basis van volgende strata/ 
subgroepen: 

• Nederlandstalig/ Franstalig landsgedeelte 
• Statuut van het ziekenhuis: openbaar versus privaat 
• Grootte van het ziekenhuis: ingedeeld in 4 categorieën23

 

 op basis van het aantal 
erkende bedden.  

De keuze van strata maakt het mogelijk uitspraken te doen over de subgroepen afzonderlijk. 
Bovendien zou een enkelvoudige steekproef mogelijks een ongelijke verdeling op basis van 
deze criteria impliceren (waardoor deze waarschijnlijk niet representatief zou zijn voor de 
populatie).  
 
Bovendien werd geopteerd voor een proportionele steekproef waarbij de verhouding tussen de 
steekproefgrootte en de populatie in elk stratum gelijk blijft (bijlage 4). 24

 
  

Gezien de oorspronkelijke steekproef 40 ziekenhuizen betreft, diende het aantal strata beperkt 
te worden. Indien wij meer strata zouden nemen, worden de groepen per stratum te klein om 
representatieve uitspraken te kunnen doen. 
 

                                                 
22 Overzicht met de adresgegevens van de uitbatingsplaatsen (erkende ziekenhuizen) van het Informatiesteunpunt 
Zorg en Gezondheid dd 21/01/2010, alsook een adressenlijst FOD Volksgezondheid dd 27/05/2010 
23 4 categorieën: 0-199, 200-299, 300-449 en meer of gelijk aan 450 erkende bedden 
24 De Pelsmacker, P. en Van Kenhove, P., Marktonderzoek. Methoden en toepassingen. Garant, 1996, pg 119-
123. 
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De steekproef werd op een aselecte wijze25 getrokken via het statistisch programma SPSS 18 
(PASW).26 Hierdoor wordt de zogenaamde steekproefbias, het bevoordelen van bepaalde 
steekproefelementen, uitgesloten. 27

Op deze manier werd een oplijsting van ziekenhuizen binnen elke subgroep gemaakt. Hierna 
werden deze ziekenhuizen telefonisch gecontacteerd. Tijdens deze contactname werd door 
beide onderzoeksteams een toelichting gegeven over de onderzoeksopzet en over de 
verwachtingen ten aanzien van de ziekenhuizen. Bovendien werd via mail een korte 
informatiebrief en de timing doorgestuurd (bijlage 2). Hierdoor konden zij een goede 
inschatting maken van de te verwachten stappen en noodzakelijke extra inspanningen.  

 

Hiernaast werd eveneens een toestemmingsformulier opgemaakt en dienden de ziekenhuizen 
hun deelname schriftelijk te bevestigen (bijlage 3).  

Indien een ziekenhuis weigerde mee te werken aan het onderzoek werd het volgende 
ziekenhuis, met dezelfde karakteristieken overeenstemmend met de strata, in de lijst 
gecontacteerd.  

1.2 Kenmerken van de steekproef 
 
Bij aanvang van het onderzoek waren 31 ziekenhuizen (bijlage 4) bereid deel te nemen. 
Redenen die aangegeven werden voor niet deelname waren: workload, herstructurering, 
afwezigheid van de dienstverantwoordelijke, geen tijd, weigering deelname door directie, … .  
 
Hieronder kunnen de kenmerken van de steekproef teruggevonden worden. De verschillende 
strata alsook andere interessante variabelen werden in kaart gebracht. Bovendien werden, in 
een bijkomende bevraging bij de contactpersonen, extra demografische variabelen verzameld 
met als doel zicht te krijgen op de kenmerken van de steekproef. 
 

1.2.1 Strata  
 
In tabel 1 kan men de verdeling naargelang de verschillende strata in de steekproef en de 
oorspronkelijke populatie terugvinden. 
 
In het Nederlandstalig landsgedeelte bleek 1 van de 22 ziekenhuizen niet in de mogelijkheid 
deel te nemen aan het onderzoek. Door uitval van personeel liet de werklast deelname niet toe. 
Vooropgesteld werd dat 18 ziekenhuizen uit het Franstalig landsgedeelte geïncludeerd zouden 
worden in de steekproef. Na verschillende contacten en talrijke weigeringen kon een 
steekproef van 15 ziekenhuizen weerhouden worden. Ten slotte vielen nog 5 ziekenhuizen in 
het Franstalig landsgedeelte laattijdig af. Van de 31 ziekenhuizen blijken 21 private en 10 
openbare organisaties te zijn. De percentages van de steekproef verschillen weinig ten aanzien 
van de vooropgestelde populatie. 

                                                 
25 Aselect houdt in dat ieder ziekenhuis onafhankelijk van elkaar getrokken kan worden, waardoor ieder 
ziekenhuis evenveel kans maakt in de steekproef vervat te zitten. 
26 Van Maele, G. et al, Statistische gegevensverwerking met behulp van IBM SPSS statistics 18 (PASW), 
University Press, 2010, pg 55. 
27 De Moor, G. en Van Maele G., Inleiding tot de biomedische statistiek. Acco, 2008, pg 144.  
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Tabel 1: Verdeling van de ziekenhuizen op basis van de 3 strata 
 
Landsgedeelte Aantal 

ziekenhuizen 
Percentage 
steekproef (%) 

Percentage populatie 
(%) 

Nederlandstalig 
landsgedeelte 

21 68 56 

Franstalig landsgedeelte 10 32 44 

Totaal 31 100 100 
Statuut    
privaat 21 68 71 
openbaar 10 32 29 
Totaal 31 100 100 
Grootte van het ziekenhuis 
(aantal erkende bedden) 

 

0-199 9 29 30 
200-299 6 19 20 
300-449 8 26 23 
meer of gelijk 450 8 26 27 
Totaal 31 100 100 
 

1.2.2 Bijkomende kenmerken 
 
In tabel 2 kan men de aard en de ligging van het ziekenhuis verduidelijkt zien. De sociaal 
werkers bleken voornamelijk werkzaam in een algemeen ziekenhuis (n=19). Bovendien kan de 
verdeling naargelang de provincie hieronder teruggevonden worden.  
 
Tabel 2: Verdeling op basis van de aard en de ligging van het ziekenhuis 
 
Aard van het ziekenhuis Aantal 

ziekenhuizen 
algemeen ziekenhuis 19 
algemeen ziekenhuis met universitair karakter 5 
gespecialiseerd ziekenhuis 3 
geriatrisch ziekenhuis 4 
Totaal 31 
Provincie  
Antwerpen 6 
Brussel 4 
Henegouwen 1 
Luik 2 
Limburg 4 
Luxemburg 1 
Namen 2 
Oost-Vlaanderen 5 
Vlaams Brabant 1 
West-Vlaanderen 5 
Totaal 31 
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1.2.3 Demografische kenmerken van de ziekenhuizen en de sociale 
diensten 

 
Om een beter zicht te krijgen op de steekproef van de algemene, gespecialiseerde en 
geriatrische ziekenhuizen alsook op alle universitaire ziekenhuizen werd een extra 
bevraging gedaan bij de contactpersonen van de respectievelijke ziekenhuizen.  
 
Volgende zaken werden bevraagd: 

• De functie, het geslacht, het diploma en de anciënniteit in de functie en het ziekenhuis 
van de respondenten/ contactpersonen van de ziekenhuizen. 

• Het aantal campi en het al dan niet campusoverschrijdend werken. 
• De plaats van de sociale dienst in het organigram, de organisatie van de sociale dienst, 

de kenmerken van de leidinggevende, de administratieve ondersteuning, de verdeling 
van de sociaal werkers naargelang het geslacht en diploma en de bijkomende 
verantwoordelijkheden en taken. 

 
De responsrate was 97% (37 vragenlijsten, 1 missing). Van de 37 antwoorden, bleken 30 
personen werkzaam in een algemeen, gespecialiseerd of geriatrisch ziekenhuis (81%) en 7 in 
een universitair ziekenhuis (19%).  
 
De respondenten waren ofwel de dienstverantwoordelijken (81% n=30) ofwel een sociaal 
werker van de equipe (19% n=7). 76% (n=28) van de respondenten waren vrouwen. 59,5% van 
de respondenten zijn maatschappelijk werkers, 27% sociaal verpleegkundigen en 13,5% 
hebben geen sociaal werk diploma. Deze laatste groep betreft dienstverantwoordelijken met 
diploma’s sociologie, psychologie en verpleegkunde. 
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In tabel 3 kan men de verdeling terugvinden van de anciënniteit als sociaal werker en als 
dienstverantwoordelijke zowel in de functie als in het ziekenhuis. 
 
Tabel 3: Anciënniteit als sociaal werker en dienstverantwoordelijke in het ziekenhuis en de functie 
 

 Anciënniteit als sociaal werker 
in het ziekenhuis  

Anciënniteit als sociaal werker in 
de functie 

Anciënniteit Aantal respondenten Aantal respondenten 
0-4 jaar 4 3 
5-9 jaar 4 1 
10-14 jaar 7 7 
15-19 jaar 4 5 
meer of gelijk aan 20 jaar 13 16 
Totaal 32 32 
Uitval 5 5 
Totaal 37 37 

 Anciënniteit als 
dienstverantwoordelijke in het 
ziekenhuis 

Anciënniteit als 
dienstverantwoordelijke in de 
functie 

Anciënniteit Aantal respondenten Aantal respondenten 
0-4 jaar 9 8 
5-9 jaar 5 8 
10-14 jaar 7 7 
15-19 jaar 1 1 
meer of gelijk aan 20 jaar 6 6 
Totaal 28 30 
Uitval 9 7 
Totaal 37 37 
 
Bovendien bleek 40,5% van de ziekenhuizen (n= 15) verspreid over 2 of meer campi, 59,5% 
niet (n=22) (tabel 4). 
 
Tabel 4: Opsplitsing naargelang het aantal campi 
 

Campi Aantal ziekenhuizen 
 2 campi 9 

3 campi 2 
4 campi 1 

meer of gelijk aan 5 campi 3 
geen campi 22 

Totaal 37 
 
Van de 15 hebben 14 ziekenhuizen sociaal werkers die campusoverschrijdend werken. In 
totaliteit betreft dit 22 sociaal werkers.  
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De sociale dienst in het ziekenhuis kan in het organigram voornamelijk onder ‘zorg’ (n=22) of 
financiën en administratie (n=9) teruggevonden worden (tabel 5).  
 
Tabel 5: Plaats van de sociale dienst in het organigram 

 
 

 
In 92% van de ziekenhuizen (n=34) is de sociale dienst door de directie erkend en 
georganiseerd als een onafhankelijke centrale werkeenheid. In 89% (n=33) van de 
ziekenhuizen is er een officieel aangestelde leidinggevende voor de sociale dienst. Indien er 
geen leidinggevende officieel aangesteld is (11%; n=4), blijkt er in de helft van de gevallen 
toch een informele leidinggevende aangeduid. Twee ziekenhuizen hebben geen 
leidinggevende.  
 
Concluderend kunnen we stellen dat 35 ziekenhuizen of 95% van de sociale werkers een 
leidinggevende hebben. Bovendien hebben 28 of 80% een sociaal werk diploma. De andere 
verantwoordelijken hebben een diploma handelswetenschappen, psychologie, sociologie, 
verpleegkunde,… . Hiernaast hebben 11 personen of 31% een master sociaal werk, licentiaat 
in de medisch sociale wetenschappen, master in het management en beleid van de 
gezondheidszorg of master in de verpleegkunde en vroedkunde. Ten slotte oefenen 20 of 57% 
naast de leidinggevende functie nog sociaal werk activiteiten uit.  
 
Bovendien kan de sociale dienst in 43% van de gevallen (n= 16) beroep doen op administratief 
medewerkers. Van deze 16 ziekenhuizen bleek het bij 14 (88%) om eigen dienstgebonden 
medewerkers te gaan. Indien we het aantal FTE van deze ziekenhuizen bekijken, hebben 71% 
(n=10) minder of gelijk aan 2 FTE en 29% (n=4) meer dan 2 FTE administratief medewerkers 
in dienst. 
 
Sociaal werk in het ziekenhuis blijkt voornamelijk door vrouwen te worden ingevuld. 15 van 
de 37 ziekenhuizen (41%) hebben geen mannen in dienst, 11 ziekenhuizen of 30% heeft 1 man 
in de equipe. In totaliteit werken 482 sociaal werkers binnen de geïncludeerde sociale diensten 
(37 ziekenhuizen) waarvan 91% of 437 vrouwen en 9% of 45 mannen. 
 

Plaats in het organigram Aantal ziekenhuizen 
 algemene directie 6 

directie verpleging 14 
financiën en administratie 9 

medische directie 3 
paramedische directie 1 

Andere:  
departement revalidatie, directie 

patiëntenzorg en verpleegkundig en 
paramedische directie 

4 

Totaal 37 
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Het voornaamste deel (78% of 28) van de deelnemende ziekenhuizen (n= 36, 1 uitval) heeft 0-
4 sociaal verpleegkundigen in dienst. Voor de maatschappelijk werkers gaat dit over 47% of 
17 organisaties. Hiernaast heeft 8% of 3 ziekenhuizen 5-9 en meer of gelijk aan 15 sociaal 
verpleegkundigen. Voor de groep van 5-9 maatschappelijk werkers betreft dit 25% of 9 
ziekenhuizen en voor deze met meer of gelijk aan 15 maatschappelijk werkers 17% of 6 
organisaties. Tot slot hebben 2 ziekenhuizen (6%) 10-14 sociaal verpleegkundigen en 4 
ziekenhuizen (11%) 10-14 maatschappelijk werkers in dienst. Indien we het totaal aantal 
sociaal werkers bekijken (n=476) zien we dat de groep bestaat uit 299 maatschappelijk werkers 
(63%) en 177 sociaal verpleegkundigen (37%).  Bovendien merken we op dat bij 63% of 17 
(n=27) leidinggevenden die een sociaal werk diploma hebben, we een weerspiegeling zien van 
hetzelfde diploma in de sociaal werk equipe (meer of gelijk aan 60%).  
 
Op de laatste plaats wensten wij naast de core business van het sociaal werk ook te peilen naar 
mogelijke bijkomende verantwoordelijkheden en taken.  

o Interculturele bemiddeling: de coördinatie wordt in 41% (n=15) van de 
ziekenhuizen opgenomen door de sociale dienst. In 19% (n=7) van de gevallen 
heeft men sociaal werkers die naast een percentage sociaal werk eveneens een 
percentage  interculturele bemiddeling op zich nemen.  

o Ombudsfunctie: wordt slechts in 1 ziekenhuis opgenomen door de sociale 
dienst zelf, in 2 ziekenhuizen door sociaal werkers los van de sociale dienst 

o Patiëntenadministratie: wordt in 11% (n= 4) van de ziekenhuizen opgenomen 
door de sociale dienst. 

o Sociale dienst van het personeel: in 16% (n=6) van de ziekenhuizen zitten 
beide sociale diensten in mekaar verweven, bij 9% (n=3) behoort dit tot het 
takenpakket van sociaal werkers in het ziekenhuis (los van de sociale dienst) 

o Morele, godsdienstige en filosofische bijstand: wordt eveneens in beperkte 
mate opgenomen door sociaal werk (8% sociale dienst en 6% sociaal werkers in 
het ziekenhuis) 

 
De contactpersonen gaven naast de bovenstaande nog aantal andere opdrachten aan:  oa de 
coördinatie van vrijwilligerswerk, de vertrouwenspersoon van het personeel, de facturatie, het 
palliatief support team, …. .  
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2. FASE 2: BEPALEN VAN BELANGRIJKHEID, FREQUENTIE EN 
DUUR VAN ACTIVITEITEN SOCIAAL WERK IN ALGEMENE, 
GESPECIALISEERDE EN GERIATRISCHE ZIEKENHUIZEN 

Hieronder zal de voorbereiding op fase 2 worden besproken, namelijk de organisatie van de 
informatiesessies, de procedure en de resultaten van de pilot-testen van de handleiding 
‘Kerntaken sociaal werk in het ziekenhuis’. Bovendien wordt ook de procedure en de 
karakteristieken van de deelnemers voor de vragenlijst belangrijkheid en de registratie van de 
frequentie en duur weergegeven. 

2.1 Pilot-testen van de handleiding kerntaken sociaal werk in het ziekenhuis 

2.1.1 Informatiesessies voor de contactpersonen en de sociaal werkers 
 
Eind juni 2010 organiseerden we verscheidene informatiesessies voor alle contactpersonen en 
(minstens) 1 sociaal werker per ziekenhuis met als doel de concrete opzet van het onderzoek 
toe te lichten en de verschillende fasen en instrumenten te overlopen met gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Bovendien werden bijkomende documenten met informatie en instructies 
ontwikkeld als ondersteuning: 
 
• Handleiding ‘Kerntaken sociaal werk in het ziekenhuis’ (bijlage 5)  
• Registratiedocument (bijlage 6) 
• Bijkomende informatie en instructies bij de handleiding ‘Kerntaken sociaal werk in het 

ziekenhuis’ (bijlage 7) 
• Bijkomende informatie en instructies bij de test (bijlage 8) 
• Bijkomende informatie en instructies bij de vragenlijst belangrijkheid (bijlage 9) 
• Bijkomende informatie en instructies bij de registratie van frequentie en duur (bijlage 10) 

 
Tijdens de informatiesessies werd benadrukt dat een mondelinge toelichting van de 
handleiding ‘Kerntaken sociaal werk in het ziekenhuis’ aan de individuele sociaal werkers een 
meerwaarde biedt. Het is noodzakelijk om deze handleiding goed door te nemen om de test 
(2.1.2) tot een goed eind te kunnen brengen. De handleiding ‘Kerntaken sociaal werk in het 
ziekenhuis’ bouwden we als volgt op: 

• Patiëntgebonden activiteiten: sociaal werker neemt ifv de patiënt en/of zijn omgeving 
een aantal initiatieven om de zorgcontinuïteit te garanderen en richt zich op het 
bevorderen van het welbevinden van de individuele patiënt/ omgeving. Dit gebeurt op 
zelfstandige basis of in samenwerking met andere interne of externe hulpverleners. 

• Niet patiëntgebonden activiteiten: de sociaal werker neemt bepaalde niet-
patiëntgebonden activiteiten op zich (tabel 6) 

• Registratie-items: de registratie-items zijn subactiviteiten die onder de kerntaken 
bepaald werden. Deze items dienen door de sociaal werkers in het verder onderzoek 
ingeschat te worden naar belangrijkheid, alsook de frequentie en duur ervan bepaald te 
worden (tabel 6) 

• Voorbeelden en toelichting: extra voorbeelden gericht op de praktijkwerking om de 
toepasbaarheid van de handleiding en uniformiteit van registratie te verhogen. 
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Tabel 6: De indeling sociaal werk met de gerelateerde registratie-items  

A5 Preventie 

A5a Geven van informatie/voorlichting/advies 
A5b Bemiddelen 

A5c Doorverwijzing naar andere instellingen 
A5d Samenwerken ifv patiëntgebonden overleg 

A6 Belangenbehartiging 
A6a Behartigen van individuele belangen 
A6b Behartigen van collectieve belangen 

A7 Signalering 
A7a Interne signalering 

A7b Externe signalering 
B NIET PATIËNTGEBONDEN ACTIVITEITEN 
B1 Competentie ontwikkeling 

B1a Deelname aan vorming 
B1b Zelf geven van vorming 

B1c Consulteren, adviseren en coachen van andere professionals  
B1d Reflecteren over eigen handelen                                                      

B1e Plannen van competentieontwikkeling  
B1f Bijdrage leveren aan de (praktijk)opleiding van studenten  
B2 Andere niet patiëntgebonden activiteiten 

B2a Niet-patiëntgebonden overleg  
B2b Bijdragen tot beleidsontwikkeling  

B2c Profileren en verantwoorden eigen beroep en beroepshandelen   
B2d Meewerken aan projecten of onderzoek 
B2e Eigen tijd  

B2f Verlof 
B2g Verplaatsingen  

B2h Organisatie - en dienstgebonden activiteiten  

Indeling sociaal werk activiteiten met registratie-items 

A PATIËNTGEBONDEN ACTIVITEITEN 

A1 Psychosociale hulpverlening 
A1a Ondersteunen  
A1b Bemiddelen   

A1c Begeleiden  
A1d Behandelen  

A1e Crisisinterventie  
A2 Onderzoek en rapportage 

A2a Psychosociale anamnese en sociaal onderzoek  
A2b Sociale verslaggeving  
A2c Dossierbeheer  

A2d Registratie van patiëntenactiviteiten 
A2e Huisbezoek 

A3 Zorgcoördinatie 
A3a Screening risicopatiënten  
A3b Geven van informatie /  voorlichting  en advies  

A3c Bemiddelen  
A3d Doorverwijzen naar andere instellingen   

A3e Samenwerken ifv patiëntgebonden overleg  
A3f Coördinatie van hulp-en dienstverlening  

A3g Inschakelen sociaal netwerk  
A3h Inschakelen andere hulp-en dienstverlening  
A3i Administratieve ondersteuning  

A4 Concrete hulpverlening 
A4a Materiële hulpverlening  

A4b Sociaal administratieve hulpverlening  
A4bi Geven van informatie/voorlichting/advies 
A4bii Bemiddelen 

A4biii Doorverwijzen naar andere instellingen 
A4biv Samenwerken ifv patiëntgebonden overleg 

A4bv Coördinatie van hulp- en dienstverlening 
A4bvi Administratieve ondersteuning 

A4c Financieel administratieve hulpverlening  
A4ci Geven van informatie/voorlichting/advies 
A4cii Bemiddelen 

A4ciii Doorverwijzen naar andere instellingen 
A4civ Samenwerken ifv patiëntgebonden overleg 

A4cv Coördinatie van hulp-en dienstverlening 
A4cvi Administratieve ondersteuning 
A4d Juridisch administratieve hulpverlening  

A4di Geven van informatie/voorlichting/advies 
A4dii Bemiddelen 

A4diii Doorverwijzen naar andere instellingen 
A4div Samenwerken ifv patiëntgebonden overleg 

A4dv Coördinatie van hulp-en dienstverlening 
A4dvi Administratieve ondersteuning 
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De ontvangen documenten werden eveneens elektronisch aan de contactpersonen overhandigd.  

2.1.2 Procedure van pilot-testen van handleiding kerntaken sociaal werk in het 
ziekenhuis. 

 
De handleiding met een definiëring van de kerntaken van de sociaal werkers moet toelaten dat 
de participanten op een uniforme wijze de volgende stappen uitvoeren: het scoren van de 
belangrijkheid van deze taken en het weergeven van de frequentie en duur ervan. Het 
vastleggen van de kernactiviteiten dient op een zo objectief mogelijke manier te gebeuren. Ook 
eventueel verschillende interpretatiemogelijkheden van de registratie-items moesten tot een 
minimum beperkt worden. Daarom was het noodzakelijk om een testfase in te bouwen. In deze 
testfase werd de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) nagegaan.  
 
In het boek ‘Registratie van minimale verpleegkundige gegevens in Belgische ziekenhuizen’28

 

 
werd een definitie opgenomen van Giovanetti die interbeoordelaarsbetrouwbaarheid in 1979 
als volgt beschreef: ‘Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is de mate van overeenstemming 
tussen de resultaten van metingen die worden uitgevoerd door verschillende personen bij 
hetzelfde individu, op een bepaald ogenblik en gebruikmakend van hetzelfde instrument.’  

Deze betrouwbaarheid kan door 3 factoren beïnvloed worden:29

• Het registratiesysteem zelf: de ongebruikelijke, ongekende terminologie en vage en 
complexe beschrijvingen laten ruimte voor subjectieve interpretatie. 

 

• De persoon die registreert: kennis van het instrument, motivatie, tijdsgebrek,… . 
• De patiënt zelf: complexe situaties zijn moeilijker vast te leggen en te registreren. 

 
De testfase trachtte in te spelen op bovenstaande mogelijke beïnvloedende factoren. 
Persoonsafhankelijke variatie en verschillende uitkomsten van de sociaal werkers (bij 
identieke uitvoering van activiteiten) dienden vermeden te worden.30

 
 

Er werd gebruik gemaakt van patiëntencasussen (bijlage 11) uit de praktijk. Voor de IBB werd 
de beoordeling van de geregistreerde sociaal werk activiteiten van de individuele sociaal 
werkers vergeleken met een gouden standaard. 31

 

  De sociaal werkers dienden X aantal 
activiteiten in deze casussen te herkennen en de vooropgestelde activiteit aan te duiden op het 
registratiedocument (bijlage 6). Op deze manier kon het onderzoeksteam achterhalen of de 
sociaal werkers de activiteiten herkenden en ze ook bij het juiste registratie-item/ activiteit 
plaatsten. Elke sociaal werker vulde individueel het registratiedocument in zonder overleg met 
collega’s of dienstverantwoordelijke. Zij konden de handleiding raadplegen. 

                                                 
28 Sermeus, W., Registratie van minimale verpleegkundige gegevens in de Belgische ziekenhuizen. Van concept 
tot implementatie. Acco, 2007, pg 70-71 
29 Hernandez, C.A. en O’Brien – Pallas, L., Validity and Reliability of Nursing Workload Measurement Systems: 
Review of Validity and Reliability Theory, CJONA, 1996. 
30 De Vet, H.C.W. en Beurskens, A.J.H.M., Meetinstrumenten. Reproduceerbaarheid van metingen, Universiteit 
Maastricht, vakgroep Epidemiologie, 1997, 44-49. 
31 Met gouden standaard wordt bedoeld dat de casussen vooraf grondig werden besproken en uitgetest door de 
dienstverantwoordelijken universitaire ziekenhuizen in het Nederlandstalig landsgedeelte. Indien nodig, werd de 
omschrijving in de casus aangepast of duidelijker beschreven. Op die manier kwamen we voor elke casus tot een 
gouden standaard oplossing. 
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Alvorens over te gaan tot de definitieve test werd een voorbeeldcasus met de oplossing naar 
alle contactpersonen gestuurd zodanig dat de sociaal werkers de opzet eens konden oefenen en 
de handleiding concreet toepassen. De mogelijkheid voor feedback werd voorzien. De 
voorbeeldcasus werd vrijblijvend aangeboden aan de ziekenhuizen. 
 
De definitieve test werd in augustus–september 2010 georganiseerd. De praktische organisatie 
van de testperioden bleek opnieuw niet evident. De documenten (casussen en 
registratiedocument) werden ter beschikking gesteld aan de contactpersonen van het 
desbetreffende ziekenhuis. Zij namen de organisatie en afname van de test op zich. In het 
Franstalig landsgedeelte werd tussen de testronden op vraag van een aantal ziekenhuizen (n=8) 
een extra persoonlijk overlegmoment – met toelichting van de handleiding- georganiseerd.  
 
Naast de IBB werden ook de individuele resultaten per sociaal werker bekeken om feedback 
en bijsturing mogelijk te maken. Aangezien de IBB per item na de 1ste testronde onvoldoende 
bleek (2.1.3.2) werd een 2de testronde (1 uitzondering) met nieuwe casussen georganiseerd 
(september – oktober 2010). Er werd geopteerd om enkel de individueel niet-geslaagden32

 

 
(194 of 73%) een 2de test te laten doorlopen. Voor de 2de testronde werden 3 patiëntencasussen 
voorbereid. Hierbij testten we 17 verschillende activiteiten. Zowel psychosociale, onderzoek 
en rapportage, zorgcoördinatie, sociaal - financiële en niet-patiëntgebonden items werden 
bevraagd. Deze dienden één of verschillende malen gescoord te worden op het 
registratiedocument. Van de 194 individueel niet geslaagde sociaal werkers ondergingen 190 
personen een 2de testronde (reden van uitval: ziekte, pensioen,…) 

                                                 
32 Geen 80% juiste antwoorden 
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2.1.3 Resultaten pilot-test handleiding kerntaken sociaal werk in het ziekenhuis 

2.1.3.1 Karakteristieken van de deelnemers 
 
Alle actief werkende sociaal werkers (n= 267) binnen de steekproef van algemene, geriatrische 
en gespecialiseerde ziekenhuizen namen deel aan de 1ste testronde. Van de 267 sociaal werkers 
werken 76% of 202 personen in het Nederlandstalig en 24% of 65 in het Franstalig 
landgedeelte. 48% was voltijds, 37% deeltijds en 16% halftijds tewerkgesteld. 
 
In tabel 7 kan men de verdeling naargelang de anciënniteit in het ziekenhuis terugvinden. 
Hoewel 41% van de sociaal werkers minder dan 5 jaar in het ziekenhuis werken, lijkt de 
anciënniteit in de functie toch langer te zijn.  
 
Tabel 7: Verdeling van de anciënniteit van de sociaal werkers in het ziekenhuis en de functie voor test 1 
 
  ziekenhuis functie 

 Anciënniteit 
Aantal sociaal 

werkers 
Aantal sociaal 

werkers 
0-4 jaar 109 72 
5-9 jaar 44 51 
10-14 jaar 34 42 
15-19 jaar 24 30 
>=20 jaar 56 72 
Totaal 267 267 
 

2.1.3.2 Resultaten van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB)  
 
Van de 267 sociaal werkers bleken na de 1ste testronde 194 (73%) sociaal werkers individueel 
niet geslaagd (geen 80% juiste antwoorden). Gezien de IBB bij de geslaagden (73 sociaal 
werkers of 27%) voldoende was en de handleiding als valide beschouwd werd, diende deze 
groep geen 2de testronde meer te ondergaan (tabel 8). 
 
Tabel 8: Overzicht IBB 1ste testronde geslaagden/ niet geslaagden meer of gelijk aan 70% 
 
 IBB meer of gelijk aan 80% IBB meer of gelijk aan 70% 
Niet geslaagden 2/13 items (15%) 7/13 items (54%) 
Geslaagden 11/13 items (85%) 2/13 items (15%) 
 
De reden van het niet halen van de 80% IBB bij de geslaagden voor 2 items ligt waarschijnlijk 
aan de mogelijke interpretatie van de omschrijving van deze activiteiten in de casussen. De 
activiteiten waren zelf geven van vorming en niet-patiëntgebonden overleg. 
 
Aan de 2de ronde namen 190 sociaal werkers (1 missing, 3 ziek/ pensioen/ afwezig) deel.   
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Tabel 9: Overzicht IBB 2de testronde meer of gelijk aan 70% 
 
IBB meer of gelijk aan 90% IBB meer of gelijk aan 80% IBB meer of gelijk aan 70% 
13/17 items (77%) 16/17 items (94%) 17/17 items (100%) 
 
Voor de definitieve berekening van de IBB werden alle resultaten (geslaagden 1ste ronde en de 
2de testfase) meegenomen. Zo kon volgende IBB bekomen worden:  
 
Tabel 10: Overzicht definitieve IBB per item  
 

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid per item 
Ondersteunen 98% 
Psychosociale anamnese en sociaal onderzoek  98% 
Dossierbeheer 95% 
Registratie van patiëntenactiviteiten 97% 
Geven van info/ voorlichting of advies (ZC) 98% 
Samenwerken ifv patiëntgebonden overleg (ZC) 93% 
Inschakelen andere hulp -en dienstverlening (ZC) 91% 
Administratieve ondersteuning (ZC) 93% 
Geven van info/ voorlichting of advies (soc adm) 91% 
Doorverwijzen naar andere instellingen (soc adm)  74% 
Administratieve ondersteuning (soc adm) 95% 
Samenwerken ifv patiëntgebonden overleg (fin adm) 84% 
Administratieve ondersteuning (fin adm) 89% 
Niet Patiëntgebonden overleg 94% 
Sociale verslaggeving 98% 
Zelf geven van vorming 96% 
Organisatie- en dienstgebonden activiteiten 88% 
 
Door de uitgebreide toelichting van de handleiding en bijsturing konden we voldoende 
overeenstemming tussen de gouden standaard en de individuele beoordeling van de sociaal 
werkers bereiken. In de literatuur wordt een aanvaardbare interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
tussen de 80% en 100% vooropgesteld.33 34

                                                 
33 Burke, T.A, McKee, J.R., ea, A Comparison of Time-and-Motion and Self-reporting Methods of Work 
Measurement, Journal of Nursing Administration, March 2000, 30:3, 118-125. 

 

34 Ampt, A., Westbrook, J., ea, A comparison of self-reported and observational work sampling techniques for 
measuring time in nursing tasks. J Health Serv Res Policy, jan 2007, 12: 1, 20. 
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2.2 Belangrijkheid en registratie van frequentie en duur van de activiteiten 
sociaal werk in het ziekenhuis 

2.2.1 Procedure bepalen van de belangrijkheid van de kerntaken 
 

Om de belangrijkheid van de kernactiviteiten na te 
gaan, opteerden we voor een kwantitatieve 
benadering. De ‘vragenlijst belangrijkheid’ uit het 
eerste onderzoek35

De lay-out werd verbeterd en er werden nog bijkomende instructies (bijlage 9) 
toegevoegd om het invullen te vergemakkelijken. Bovendien werd getracht om IT 
gerelateerde problemen te voorkomen door het ontwikkelen van een korte Snap-test

 werd opnieuw gebruikt om bij 
de individuele sociaal werker te peilen naar de 
belangrijkheid van bepaalde kernactiviteiten.  

36. Gezien 
de ondervonden informaticaproblemen in het 1ste onderzoek (2009-2010) was het wenselijk 
proactief te werk te gaan om dergelijke struikelblokken te vermijden. Alle ziekenhuizen 
opgenomen in de steekproef konden deze Snap-test probleemloos doorsturen. Desondanks 
ervaarden een aantal ziekenhuizen in het Nederlandstalig landsgedeelte moeilijkheden bij het 
doorsturen van de ‘vragenlijst belangrijkheid’. Daarom werd de vragenlijst ter beschikking op 
de website www.socialedienstpat.ugent.be ter beschikking gesteld alsook doorgestuurd via een 
e-bestand naar onze contactpersonen.   

Het onderzoeksteam stuurde de vragenlijst belangrijkheid alsook de bijkomende instructies 
door naar alle contactpersonen van de steekproef (eind oktober 2010). Midden november 2010 
werd een herinneringsmail gestuurd gezien op dat ogenblik niet alle vragenlijsten ontvangen 
werden. In een bijgevoegd bestand konden de contactpersonen per ziekenhuis zien van wie we 
reeds een vragenlijst ontvingen.  
 
Inhoudelijk werd de vragenlijst als volgt opgebouwd:  

• Algemene gegevens: naam sociaal werker, ziekenhuis, verantwoordelijk voor welke 
pathologiegroep, aantal effectief werkende jaren in het ziekenhuis als sociaal werker. 

• Activiteiten in de huidige en ideale werkcontext: hoe belangrijk vinden zij een 
bepaalde activiteit, kunnen, mogen en willen zij deze opnemen. 

• Beïnvloedende factoren op de huidige context: tijd, ruimte, competenties, erkenning 
en identificatie. 
  

Om een antwoord te krijgen op bovenstaande aspecten werd gebruik gemaakt van gesloten 
vragen. Deze wijze van vraagstelling wordt als minder bedreigend en makkelijker 

                                                 
35 Fruyt, P., De Bodt, G., Smaers,M., ea, Eindrapport ‘Sociaal werk in kaart gebracht: ontwikkelen van een 
sturingsinstrument binnen sociaal werk in het ziekenhuis’, eindrapport voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu, 31 maart 2010.  
36 Het Snap® Survey Software programma werd gebruikt voor de vragenlijst belangrijkheid en de registraties van 
frequentie en duur.  
  

http://www.socialedienstpat.ugent.be/�
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beschouwd.37

 

 Ook de verwerking van dergelijke vorm is eenvoudiger. De sociaal werkers 
konden eventueel aanvullingen doen bij de dichotome vragen (ja/neen). Hierdoor hadden zij de 
mogelijkheid hun antwoord te verduidelijken of opmerkingen mee te geven.    

In het gehanteerde kwantitatieve meetinstrument worden volgende soorten van 
vraagstelling/schalen gebruikt:  

a) Likertschaal: ‘Deze schaal is samengesteld uit een aantal uitspraken waarvan de 
respondent een score moet toekennen op basis waarvan zijn/ haar 
attitude t.o.v. een stimulus in één getal wordt uitgedrukt.’ 38

In de vragenlijst werd een 4-puntsschaal gebruikt met de keuzemogelijkheden: sterk eens, 
eens, oneens en sterk oneens. Het even aantal punten verplichtte de sociaal werkers een 
mening te geven over hoe belangrijk zij bepaalde activiteiten vinden en in welke mate zij deze 
kunnen, willen en mogen uitvoeren. Hiermee werd vermeden dat zij ‘neutraal’ of ‘geen 
mening’ zouden antwoorden. In de literatuur wordt het verschijnsel dat respondenten het 
midden van de schaal opzoeken omschreven als het centrale tendens effect.

  

39

 
 

Voorbeeld uit de vragenlijst: psychosociale hulpverlening 
 
 Sterk eens Eens Oneens Sterk oneens 
Ik vind deze activiteit belangrijk     
Ik wil deze activiteit opnemen     
Ik kan deze activiteit opnemen     
Ik mag deze activiteit opnemen     
                                      
De sociaal werkers dienden in de Snap vragenlijst hetgeen op hen van toepassing was verplicht aan te 
duiden (1 antwoord mogelijk). Alle sociaal werk activiteiten werden volgens bovenstaand stramien 
bevraagd.  
 

b) Rangordevraag: gezien respondenten de neiging hebben om ‘alles’ als belangrijk te 
beschouwen, werd een extra rangordevraag ingebouwd.40

 

 Dit had als doel de rubriek 
belangrijkheid beter te kunnen inschatten 

Hier dienden de sociaal werkers bij 12 kernactiviteiten met een cijfer (1= minst belangrijke en 
12 = meest belangrijke kernactiviteit) aan te duiden in welke mate zij deze belangrijk vinden.   
Zowel de vragen met de likertschaal als de rangordevraag werden in de ideale en in de huidige 
werkcontext van het ziekenhuis/ sociale dienst bevraagd. 
  

                                                 
37 De Pelsmacker, P. en Van Kenhove, P., Marktonderzoek. Methoden en toepassingen. Garant, 1996, pg 187-
256. 
38 De Pelsmacker, P. en Van Kenhove, P., Marktonderzoek. Methoden en toepassingen. Garant, 1996, pg 187-
256. 
39 De Pelsmacker, P. en Van Kenhove, P., Marktonderzoek. Methoden en toepassingen. Garant, 1996, pg 235-
236. 
40 De Laet, M. en Offermans, P., Marktonderzoek. De Boeck, 2003, pg 324 – 325. 
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c) Dichotome vragen: om de beïnvloedende factoren op de huidige werksituatie te 

bevragen werden ja/neen vragen opgesteld. 
 

Voorbeeld uit de vragenlijst: psychosociale hulpverlening 
 
 Ja Neen 
Heb ik voldoende tijd?   
Heb ik voldoende competenties?   
Krijg ik voldoende ruimte?   
Krijg ik voldoende erkenning?   
Kan ik me in deze activiteit voldoende identificeren?   
 
Ook hier werden alle sociaal werk activiteiten bevraagd. Bovendien werd de mogelijkheid 
voorzien om aanvullingen te doen en andere beïnvloedende factoren aan te geven. 

2.2.2 Procedure van de registratie van frequentie en duur 
 

Na het inventariseren van de sociaal werk activiteiten en de bevraging van de belangrijkheid 
van de kerntaken, diende de frequentie en duur ervan bepaald te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het registratiedocument, zoals in het onderzoek sociaal werk in het ziekenhuis 2009-2010 
werd gebruikt41

 

, werd eveneens gehanteerd in dit vervolgonderzoek. Het registratiedocument, 
alsook de bijkomende informatie, ter evaluatie door naar de contactpersonen van de 
ziekenhuizen werd doorgestuurd. Op basis van de ontvangen feedback werden nog een aantal 
wijzigingen in het document aangebracht (o.a. de toevoeging van activiteiten 
dienstverantwoordelijke, de mogelijkheid voor tussentijds bewaren van gegevens,…).  

Het document diende elektronisch ingevuld en elke dag doorgestuurd te worden naar de  
onderzoeksteams.   
 
Het formulier werd als volgt opgebouwd: 

                                                 
41 Fruyt, P., De Bodt, G., Smaers,M., ea, Eindrapport ‘Sociaal werk in kaart gebracht: ontwikkelen van een 
sturingsinstrument binnen sociaal werk in het ziekenhuis’, eindrapport voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu, 31 maart 2010.  
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• Algemene gegevens: naam sociaal werker, datum werkdag, het begin- en einduur van 
de werkdag, overuren, de naam van het ziekenhuis, de naam van de campus, de 
weekdag en het al dan niet ziek zijn (ja/neen/ziek naar huis). 

• Effectieve registratie: dagelijks diende men per activiteit de frequentie (aantal) en de 
duur (in minuten) aan te geven. 

 
Bovendien werden bijkomende instructies (bijlage 10) ter beschikking gesteld. Hierin kon de 
nodige informatie over de werkwijze van invullen en doorsturen van het registratiedocument, 
tips, TO DO’s,…  teruggevonden worden.  
 
Ten slotte werd een kladversie van het registratiedocument in Excel (bijlage 12) voorzien. 
Op deze manier konden de sociaal werkers tijdens de werkdag aantekeningen maken en de 
frequentie en duur systematisch bijhouden. Dit bleek een handig instrument om op het einde 
van de dag het effectieve registratiedocument efficiënter te kunnen invullen. 
 
Bovenstaande documenten werden op voorhand bezorgd aan de sociaal werkers.  
 
De registratie van de frequentie en duur van kernactiviteiten werd gedurende 10 werkdagen 
uitgevoerd. In onderstaande tabel kan men de periodes van registratie terugvinden. Men kon de 
registratieperiode pas aanvatten indien alle sociaal werkers ‘de vragenlijst belangrijkheid’ 
hadden ingevuld. In het Nederlandstalig landsgedeelte bleken 2 ziekenhuizen niet in staat om 
voor het verstrijken van de periodes de vragenlijsten belangrijkheid door te sturen. 
 
Tabel 11: Registratieperiodes ingedeeld naargelang het landsgedeelte 

Nederlandstalig landsgedeelte Franstalig landsgedeelte 
aantal ziekenhuizen periode aantal ziekenhuizen periode 

12 22/11/10-3/12/10 9  22/11-3/12 
5 29/11/10-10/12/10 1 29/11-10/12  
2 6/12/10-17/12/10 -  -  
2 uitval -  -  

 
Alle contactpersonen kregen dagelijks van het onderzoeksteam een update van welke 
registratiedocumenten reeds werden doorgestuurd (van wie en voor welke dag). Op die manier 
werden missings vermeden en bleef iedereen actief aangespoord om de registratieperiode tot 
een goed einde te brengen. Bovendien werden ook de individuele documenten van de sociaal 
werkers op volledigheid en correctheid nagekeken. Veel voorkomende fouten waren: 
verkeerde datum, ziekenhuis, duur in uur in plaats van in minuten, meerdere 
registratiedocumenten voor dezelfde dag, … . Dit werd onmiddellijk teruggekoppeld naar de 
contactpersoon van het desbetreffende ziekenhuis en gecorrigeerd in de Snap vragenlijst.  
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2.2.3 Methode voor de registratie van frequentie en duur  
 

In de literatuur zijn een aantal methoden (o.a. schatting, historiek, work sampling en time-and- 
motion) omschreven die het mogelijk maken een duidelijk beeld te krijgen over de activiteiten 
van werknemers in de dagelijkse praktijk.  
 
Deze technieken zijn voornamelijk gehanteerd bij verpleegkundig onderzoek en als dusdanig 
beschreven in de literatuur. 42 43 44 45 46 47 48

 
 

Bij de worksamplingmethode of MultiMomentOpname (MMO) wordt gebruik gemaakt 
van neutrale externe observatoren die gedurende een periode of op steekproefsgewijze 
tijdstippen de activiteiten waarnemen en registreren.  Hier kan men dus teruggrijpen naar een 
aantal willekeurige korte waarnemingen gedurende een bepaalde tijdsperiode. De steekproef 
dient wel voldoende groot te zijn. Worksampling wordt voornamelijk gehanteerd indien de 
werknemers zich in een bepaalde omgeving bevinden. De voordelen beschreven in de 
literatuur zijn: flexibel, niet duur en acceptabel voor de geobserveerden. De nadelen van deze 
werkwijze zijn de mogelijke beïnvloeding van het normale gedrag door de aanwezigheid van 
een externe en de mogelijkheid om de observator te misleiden. Gezien het observeerbaar 
gedrag een snelle beslissing vereist van de observator wordt deze methode als minder 
genuanceerd beschouwd. 
 
Hiernaast kan men ook gebruik maken van de directe tijdsmeting. Hierbij wordt door one-on-
one observatie continu waarnemingen geregistreerd. Deze techniek biedt de mogelijkheid een 
gedetailleerde beschrijving te geven van een beperkt aantal personen en is beter toepasbaar bij 
werknemers die zich niet in een bepaalde ruimte begeven. Hiernaast blijkt de directe 
tijdsmeting voornamelijk bruikbaar bij onmiddellijk observeerbare en repetitieve taken. De 
mogelijke interpretatie bij het observeren en de beïnvloeding door de aanwezigheid van een 
externe (Hawthorne effect) worden als nadelen beschouwd. Bovendien zijn opgeleide externe 
observatoren erg duur. 
 
Ten slotte kan men de activiteiten eveneens laten registreren door de ‘steekproefpersonen’ 
zelf (= selfreporting techniek). Dit kan op de hierboven omschreven manier (i.p.v. door een 

                                                 
42 Oddone, E., Weinberger, M., ea, Measuring activities in clinical trials using random work sampling: 
implications for cost-effectiveness analysis and measurement of the intervention, J Clin Epidemiol, 1995, 48:8, 
1011-1018. 
43 Jackson, B.L., Determining Efficiency Through Work Sampling, Management Review, january 1972, 13-21. 
44 Burke, T.A, McKee, J.R., ea, A Comparison of Time-and-Motion and Self-reporting Methods of Work 
Measurement, Journal of Nursing Administration, March 2000, 30:3, 118-125. 
45 Pelletier, D.en Duffield, C., Work sampling : Valuable methodology to define nursing practice patterns, 
Nursing and Health Sciences, 2003, 5, 31-38. 
46 Ampt, A., Westbrook, J., ea, A comparison of self-reported and observational work sampling techniques for 
measuring time in nursing tasks. J Health Serv Res Policy, jan 2007, 12: 1, 18-24. 
47 Myny, D., et al Determination of standard times of nursing activities based on a Nursing Minimum Dataset, 
Journal of Advanced Nursing, July 2009, 92 -102. 
48 Delobelle, S. en Smet K., Zelfregistratie via multimomentopname, een betrouwbare registratiemethode binnen 
de verpleegkunde?, thesis UGent, 2007, pg 1-24. 
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observator door de persoon zelf) maar kan ook gebeuren aan de hand van een logboek/ 
dagboek. De eigen activiteiten dienen bijgehouden te worden gedurende de dag.  
 
De voornaamste voor- en nadelen van de zelfregistratie techniek kunnen hieronder worden 
teruggevonden:49 50 51 52

 
 

Voordelen zelfregistratie:  
• Privacy van de patiënt en familie wordt gerespecteerd 
• Experten weten het best wat ze aan het doen zijn 
• Mensen houden er niet van geobserveerd te worden 
• Geen nood aan externe observatoren 
• Geen one-to-one observatie noodzakelijk 
• Kosteneffectiviteit 
• Minder tijdsintensief 

 
Nadelen zelfregistratie:  

• Mogelijke bias door sociaal wenselijke antwoorden 
• Eerder vanuit eigen perspectief zaken gaan invullen dan de eigenlijke job inhoud 
• Subjectiviteit 
• Beroep doen op goodwill en het geheugen van de deelnemers 
 

Hiernaast wordt ook vals registreren als nadeel aangegeven. Burke53 en Oddone 54 beschrijven 
echter dat het probleem van vals registreren bij zelfobservatie niet groter ervaren wordt dan 
registratiefouten veroorzaakt door een externe observator bij de andere methoden. Delobelle en 
Smet55

 

 verwijzen in hun werk naar Howard (1994) die de beperkingen van zelfrapportage 
toeschrijft aan de aard en de aanpak van de studie. Wanneer deelnemers actief bij de studie 
zouden betrokken worden, kan zelfrapportage vaak als een waardevolle registratiemethode 
worden beschouwd. 

In dit onderzoek werd zowel voor het bepalen van de frequentie als voor de duur van de 
activiteiten gebruik gemaakt van de zelfregistratiemethode. Gezien de sociaal werkers zich 

                                                 
49Ampt, A., Westbrook, J., ea, A comparison of self-reported and observational work sampling techniques for 
measuring time in nursing tasks. J Health Serv Res Policy, jan 2007, 12: 1, 18-24. 
50 Myny, D., et al Determination of standard times of nursing activities based on a Nursing Minimum Dataset, 
Journal of Advanced Nursing, July 2009, 92 -102. 
51 Finkler, S.A., Knickman, J.R.,ea, A Comparison of Work-Sampling and Time-and-Motion Techniques for 
Studies in Health Services Research, Health Services Research , december 1993, 28:5, 577-597 
52 Pelletier, D. en Duffield, C., Work sampling : Valuable methodology to define nursing practice patterns, 
Nursing and Health Sciences, 2003, 5, 31-38. 
53 Burke, T.A, McKee, J.R., ea, A Comparison of Time-and-Motion and Self-reporting Methods of Work 
Measurement, Journal of Nursing Administration, March 2000, 30:3, 118-125. 
54 Oddone, E., Weinberger, M., ea, Measuring activities in clinical trials using random work sampling: 
implications for cost-effectiveness analysis and measurement of the intervention, J Clin Epidemiol, 1995, 48:8, 
1011-1018. 
55 Delobelle, S. en Smet K., Zelfregistratie via multimomentopname, een betrouwbare registratiemethode binnen 
de verpleegkunde?, thesis UGent, 2007, pg 1-24. 
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vaak verplaatsen en verschillende afdelingen onder hun hoede hebben, is de MMO techniek 
moeilijker toepasbaar. De techniek wordt gebruikt in verpleegkundig onderzoek gezien zij zich 
samen op een afdeling bevinden. Bovendien leek het ons niet evident om gedurende vaak 
delicate en complexe sociaal werk gesprekken deze intervalsgewijs te onderbreken om te 
registreren wat hij/ zij op dat ogenblik aan het doen is. Ook continue observatie was in dit 
onderzoek geen optie gezien het kostenplaatje. Ten slotte diende een grote groep van 
steekproefpersonen te bereikt te worden. Daarom werd gekozen voor de zelfregistratie, maar 
werd wel getracht een aantal tools aan te reiken zodoende op voorhand in te spelen op deze 
beschreven nadelen. Om de subjectiviteit van antwoorden zo veel mogelijk uit te sluiten werd 
de handleiding ‘sociaal werk activiteiten’ ontwikkeld en de testen georganiseerd. Door de 
activiteiten in categorieën in te delen en een training te voorzien werd getracht mogelijke 
overlappingen uit te sluiten. Bovendien werd gekozen voor een registratiedocument (alsook 
een kladversie en instructies) dat in de literatuur als accurater wordt beschouwd ten opzichte 
van een logboek. 

2.2.4 Karakteristieken van de deelnemers voor de vragenlijst belangrijkheid en de 
registratie frequentie en duur 

 
Finaal ontvingen wij 257 ‘vragenlijsten belangrijkheid’ (195 in het Nederlandstalig en 62 in 
het Franstalig landsgedeelte) voor België. Oorsponkelijk namen 267 sociaal werkers deel aan 
de testen. Door het wegvallen van 1 ziekenhuis alsook rekening houdend met zieken en 
afwezigheden konden deze 10 ‘afvallers’ verklaard worden. Van de actief werkenden (n=259) 
nam 99% (2 effectieve missings) deel aan deze fase van het onderzoek. Van de 257 sociaal 
werkers werken 76% of 195 personen in het Nederlandstalig en 24% of 62 in het Franstalig 
landgedeelte. 48% was voltijds, 36% deeltijds en 16% halftijds tewerkgesteld. 166 (65%) 
sociaal werkers werken binnen een private organisatie en 91 (35%) in een openbaar 
ziekenhuis. 
 
Aan de registratie van de frequentie en duur van de sociaal werk activiteiten namen 19 
Nederlandstalige (2 missing) en 10 Franstalige ziekenhuizen deel. Wij ontvingen dagelijks de 
registratiedocumenten van 246 sociaal werkers. Bijna 75% of 184 van de deelnemende sociaal 
werkers zijn werkzaam in het Nederlandstalig en 25% of 62 in het Franstalig landsgedeelte. 
48% was voltijds, 36% deeltijds en 16% halftijds tewerkgesteld. 155 (63%) sociaal werkers 
werken binnen een private organisatie en 91 (37%) in een openbaar ziekenhuis. In tabel 12 kan 
men de verdeling naargelang de anciënniteit in het ziekenhuis en de functie terugvinden.  
 
Tabel 12: Verdeling van de anciënniteit van de sociaal werkers in het ziekenhuis en in de functie 
Verdeling anciënniteit sociaal werkers 

vragenlijst belangrijkheid 
Verdeling anciënniteit sociaal 
werkers registratie frequentie 

en duur 
  ziekenhuis functie ziekenhuis functie 
 Anciënniteit Aantal sociaal werkers  
0-4 jaar 107 69 101 66 
5-9 jaar 42 51 41 50 
10-14 jaar 34 43 33 40 
15-19 jaar 23 28 23 28 
>=20 jaar 51 66 48 62 
Totaal 257 257 246 246 
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Hieronder wordt in tabel 13 de verdeling op basis van het aantal erkende bedden weergegeven. 
50% (vragenlijst belangrijkheid) en 52 % (registratie frequentie en duur) van de sociaal 
werkers is werkzaam binnen een ziekenhuis met meer of gelijk aan 450 erkende bedden. 
 
Tabel 13: Verdeling van de sociaal werkers op basis van de grootte van het ziekenhuis (aantal erkende 
bedden) 
 

 Vragenlijst 
belangrijkheid 

Registratie 
frequentie 
en duur 

Aantal erkende 
bedden  

Aantal sociaal werkers 

0-199 39 38 
200-299 33 29 
300-449 56 50 
meer of gelijk 
aan 450 

129 129 

Totaal 257 246 

 
Tot slot kan gesteld worden dat de vragenlijst belangrijkheid en de registratie frequentie en 
duur voornamelijk werd doorlopen door sociaal werkers werkzaam in een algemeen ziekenhuis 
(tabel 14). 

Tabel 14: Verdeling naargelang het soort ziekenhuis 

 
 Vragenlijst 
belangrijkheid 

Registratie 
frequentie 
en duur 

Ziekenhuis Aantal sociaal werkers 

algemeen ziekenhuis 135 125 
algemeen ziekenhuis met 
universitair karakter 

84 84 

gespecialiseerd ziekenhuis 20 18 
geriatrisch ziekenhuis 18 19 
Totaal 257 246 
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HOOFDSTUK 5: RESULTATEN EN ANALYSE VAN DE 
VRAGENLIJST BELANGRIJKHEID EN REGISTRATIE 
FREQUENTIE EN DUUR 
 

1. RESULTATEN VRAGENLIJST BELANGRIJKHEID ALGEMENE, 
GERIATRISCHE EN GESPECIALISEERDE ZIEKENHUIZEN 

 

1.1  Inleiding 
 
Zoals reeds aangegeven, werd gepeild in ‘de vragenlijst belangrijkheid’ naar de belangrijkheid 
van de activiteiten in de huidige en ideale werkcontext, alsook naar een aantal beïnvloedende 
factoren (tijd, erkenning, ruimte, identificatie en competenties) in de huidige werksituatie. In 
onderstaand deel zullen de resultaten voor België, het Nederlandstalig en Franstalig 
landsgedeelte, de openbare en private ziekenhuizen alsook de verschillende categorieën van 
grootte van de ziekenhuizen weergegeven worden. Het vertrekpunt is steeds de rangordevraag. 
Voor de 12 kerntaken worden beschrijvende parameters berekend. Telkens wordt de top 3 van 
de meest en minst belangrijke activiteiten – op basis van gemiddelde- behouden en verder 
geanalyseerd (SPSS Statistic 19). De bedoeling is om na te gaan hoe belangrijk bepaalde 
activiteiten worden ingeschat en welke de sociaal werkers effectief uitvoeren in de praktijk. In 
de algemene vraag (sterk eens, eens, oneens, sterk oneens) zal het belang van de kerntaken 
alsook bepaalde subactiviteiten verder onder de loep worden genomen. Bovendien zal gekeken 
worden naar de mogelijke beïnvloeding van ruimte, erkenning, identificatie, tijd en 
competenties op het belangrijk vinden, mogen, willen en kunnen uitvoeren van de kerntaken. 

1.2 Resultaten voor België: bespreking van de belangrijkste/ minst belangrijke 
activiteiten in de huidige en ideale werkcontext 

1.2.1 Rangordevraag 
 
In de vragenlijst werden de sociaal werkers gevraagd om de 12 kerntaken te rangschikken 
volgens hun belang, van belangrijkst (12) tot minst belangrijk (1), en dit zowel in de huidige 
als in een ideale werksituatie. Wij ontvingen 253 volledige antwoorden op deze vraag.  
 
In tabel 15 geven we aan de hand van beschrijvende statistiek, namelijk de centrale maat: het 
gemiddelde (gem) en de spreidingsmaat: de standaarddeviatie (SD)56

 

, weer. De 12 te 
rangschikken kerntaken worden met hun individuele resultaten – opgesplitst naargelang de 
werkcontext- weergegeven. De top 3 van de meeste en minst belangrijke kerntaken zijn in de 
tabel in het vet aangeduid.  

                                                 
56 Definitie in ‘Inleiding tot de biomedische statistiek’: De standaarddeviatie geeft een indicatie van in welke mate 
waarden gemiddeld afwijken van het gemiddelde. Hoe groter de dispersie, hoe groter de standaarddeviatie. 
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Er wordt opgemerkt dat de top 3 van de belangrijkste kerntaken identiek zijn in de huidige 
en ideale werkcontext namelijk psychosociale hulpverlening, zorgcoördinatie en sociaal 
administratieve hulpverlening. De sociaal werkers rangschikten de minst belangrijke 
kerntaken in de ideale werksituatie als volgt: andere niet patiëntgebonden activiteiten, 
signalering en preventie. In de huidige werkcontext valt preventie uit de top 3 maar komt 
competentie-ontwikkeling –naast andere niet-patiëntgebonden activiteiten en signalering- 
tot uiting.  
 
Tabel 15: Beschrijvende statistiek kerntaken sociaal werk - rangordevraag 

Beschrijvende statistiek kerntaken sociaal werk - rangordevraag 
 huidige werkcontext ideale werkcontext 
 aantal gem SD aantal gem SD 

Psychosociale hulpverlening  255 9,26 3,302 255 9,93 3,459 
Zorgcoördinatie  255 9,00 3,001 255 8,95 3,025 
Sociaal administratieve hulpverlening  255 8,64 2,586 255 8,27 2,512 
Onderzoek en rapportage 255 7,95 3,463 255 7,47 3,427 
Materiële hulpverlening 255 6,08 2,983 255 5,64 2,847 
Financieel administratieve hulpverlening  255 7,53 2,62 255 7,07 2,488 
Juridisch administratieve hulpverlening  255 6 2,504 255 5,75 2,446 
Belangenbehartiging  255 5,77 2,82 255 6,04 2,914 
Preventie  255 5,19 3,107 255 5,29 2,838 
Signalering  255 4,41 2,804 255 4,69 2,932 
Competentie - ontwikkeling 255 4,38 2,742 255 5,61 2,75 
Andere niet patiëntgebonden activiteiten 255 3,78 3,043 255 3,28 3,41 
 

Om de juiste statistische test te bepalen, diende eerst nagegaan te worden of de verschillende 
variabelen (hier: kerntaken) al dan niet normaal verdeeld waren. Dit werd bekeken aan de hand 
van de histogrammen en het uitvoeren van ‘normality plots with tests’, de Kolmogorov-
Smirnov en de Shapiro-Wilk test.57

 
  

Gezien alle variabelen niet normaal verdeeld zijn, werd voor de verdere analyse steeds een 
niet-parametrische test gebruikt worden. 

 
In de statistiek wordt steeds uitgegaan van de zogenaamde nulhypothese (H0). De 
nulhypothese geeft aan dat er geen verschil/ effect is. Het is de bedoeling deze hypothese te 
weerleggen, met name de H0 te verwerpen. Het significantieniveau α = 0.05 wordt in 
onderzoek het meest gebruikt. Indien de bekomen P waarde 58

                                                 
57 bekijken of een continue variabele Gaussiaans verdeeld is 

  kleiner of gelijk aan 0.05 is, 
wordt een significant resultaat bekomen en dient de nulhypothese verworpen te worden. 
Onderstaande analyses en resultaten dienen op deze manier geïnterpreteerd te worden. 

58 De P waarde vertegenwoordigt een probabiliteit en is gelegen tussen 0 en 1 
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• ANALYSE VAN DE MEEST BELANGRIJKE ACTIVITEITEN 
De activiteiten psychosociale hulpverlening, zorgcoördinatie, sociaal administratieve 
hulpverlening worden door de bevraagde sociaal werkers binnen een algemeen, 
gespecialiseerd of geriatrisch ziekenhuis in België aanzien als de belangrijkste activiteiten. 
Hieronder worden deze 3 activiteiten verder besproken. Voor deze analyse werd telkens een 
niet-parametrische Wilcoxon gepaarde test gebruikt.   

 

Is er een significant verschil in belangrijkheid tussen psychosociale hulpverlening en 
zorgcoördinatie in de ideale werkcontext en in de huidige werkcontext? 
 
Er wordt een significant verschil teruggevonden tussen de belangrijkheid van psychosociale 
hulpverlening en zorgcoördinatie in de ideale werkcontext. Psychosociale hulpverlening wordt 
door de sociaal werkers als belangrijker ingeschat. Er wordt geen significant verschil 
teruggevonden in de huidige werkcontext.  
 
Kerntaak Gemiddelde 

huidige 
werkcontext 
N=253 

Gemiddelde 
ideale 
werkcontext  
 

P waarde 
huidig 
werkcontext 

P waarde 
ideale 
werkcontext  

Psychosociale hulpverlening 
Zorgcoördinatie 

9,26 
9,00 

9,93 
8,95 

P=0.182 P < 0.001 

 
 
Is er een significant verschil in belangrijkheid tussen zorgcoördinatie en sociaal 
administratieve hulpverlening in de ideale en de huidige werkcontext? 
 
Er wordt een significant verschil teruggevonden tussen de belangrijkheid van zorgcoördinatie 
en sociaal administratieve hulpverlening in de ideale en de huidige werkcontext. 
Zorgcoördinatie wordt door de sociaal werkers als belangrijker ingeschat. 
 
Kerntaak Gemiddelde 

huidige 
werkcontext 
N=253 

Gemiddelde 
ideale 
werkcontext  
 

P waarde 
huidig 
werkcontext 

P waarde 
ideale 
werkcontext  

Zorgcoördinatie 
Sociaal administratieve 
hulpverlening 

9,00 
8,64 

8,95 
8,27 

P=0.048 P<0.001 
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Is er een significant verschil in belangrijkheid tussen de huidige en ideale werkcontext 
van een bepaalde kerntaak?  

 
Psychosociale hulpverlening wordt significant belangrijker beschouwd in de ideale 
werkcontext. Sociaal administratieve hulpverlening is significant belangrijker in de huidige 
werkcontext. Bij zorgcoördinatie wordt geen significant verschil gevonden tussen de ideale 
en huidige werkcontext. 
 
Kerntaak Gemiddelde 

huidige 
werkcontext 
N=253 

Gemiddelde 
ideale 
werkcontext  
 

P waarde  

Psychosociale hulpverlening 
Sociaal administratieve hulpverlening 
Zorgcoördinatie 

9,26 
8,64 
9,00 

9,93 
8,27 
8,95 

P < 0.001 
P=0.007 
P=0.653 

 
 

• ANALYSE VAN DE MINST BELANGRIJKE ACTIVITEITEN 
 

De kerntaken andere niet–patiëntgebonden activiteiten, signaleren, preventie en 
competentie-ontwikkeling worden in de huidige of ideale werkcontext door de bevraagde 
sociaal werkers binnen een algemeen, gespecialiseerd of geriatrisch ziekenhuis in België 
aanzien als minder belangrijke activiteiten. Hieronder worden deze activiteiten verder 
besproken. Voor de analyse werd telkens een niet-parametrische Wilcoxon gepaarde test 
uitgevoerd.  

 

Is er een significant verschil in belangrijkheid tussen andere niet-patiëntgebonden 
activiteiten en signalering in de ideale werkcontext? 
 
Er wordt een sterk significant verschil teruggevonden tussen de belangrijkheid van andere niet 
-patiëntgebonden activiteiten en signalering in de ideale werkcontext. Andere niet-
patiëntgebonden activiteiten wordt door de sociaal werkers als sterk significant minder 
belangrijk ingeschat. 
 
Kerntaak Gemiddelde ideale 

werkcontext 
N=253 

P waarde ideale 
werkcontext  

Andere niet-patiëntgebonden activiteiten 
Signalering 

3,28 
4,69 

P<0.001 
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Is er een significant verschil in belangrijkheid tussen signalering en preventie in de ideale 
werkcontext? 
 
Signaleren wordt significant minder belangrijk beschouwd tov preventie in de ideale 
werkcontext. 
 
Kerntaak Gemiddelde ideale 

werkcontext 
N=253 

P waarde ideale 
werkcontext  

Preventie 
Signalering 

5,29 
4,69 

P=0.01 

 
 
Is er een significant verschil in belangrijkheid tussen andere niet-patiëntgebonden 
activiteiten en competentie-ontwikkeling in de huidige werkcontext? 
 
Er wordt een significant verschil teruggevonden tussen de belangrijkheid van andere niet- 
patiëntgebonden activiteiten en competentie-ontwikkeling in de huidige werkcontext. Andere 
niet-patiëntgebonden activiteiten wordt door de sociaal werkers als minder belangrijk 
ingeschat. 
 
Kerntaak Gemiddelde 

huidige 
werkcontext 
N=253 

P waarde huidige 
werkcontext  

Andere niet-patiëntgebonden activiteiten 
Competentie-ontwikkeling 

3,78 
4,38 

P=0.001 

 
 
Is er een significant verschil in belangrijkheid tussen competentie-ontwikkeling en 
signalering in de huidige werkcontext? 
 
Er wordt geen significant verschil teruggevonden tussen beide kerntaken. 
 
Kerntaak Gemiddelde  

huidige werkcontext 
N=253 

P waarde  
huidige werkcontext  

Competentie-ontwikkeling 
Signalering 

4,38 
4,41 

P=0.974 
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Is er een significant verschil in belangrijkheid tussen de huidige en ideale werkcontext 
van een bepaalde kerntaak?  
 
Andere niet-patiëntgebonden activiteiten worden significant belangrijker ingeschat in de 
huidige werkcontext. Signalering blijkt in de ideale werkcontext significant belangrijker ten 
opzichte van de huidige werkcontext. Er wordt bij preventie geen significant verschil tussen 
huidige en ideale werkcontext teruggevonden. Competentie-ontwikkeling is in de huidige 
werkcontext significant minder belangrijk ten aanzien van de  ideale werkcontext. 
 
Kerntaak Gemiddelde 

huidige 
werkcontext 
N=253 

Gemiddelde 
ideale 
werkcontext  
 

P waarde  

Andere niet-patiëntgebonden activiteiten 
Signalering 
Preventie 
Competentie-ontwikkeling 

3,78 
4,41 
5,19 
4,38 

3,28 
4,69 
5,29 
5,61 

P<0.001 
P=0.047 
P=0.727 
P<0.001 

 

1.2.2 Algemene vraag naar belangrijkheid en de beïnvloedende factoren (tijd, 
erkenning, competenties, identificatie en ruimte. 

 
Zoals reeds aangegeven wordt de rangordevraag als basis genomen voor de verdere uitwerking 
en verdieping van de algemene vraag. De sociaal werkers dienden aan te geven of ze het eens 
of oneens waren over het belang, het kunnen, willen en mogen uitoefenen van bepaalde 
kerntaken en subactiviteiten. Deze vragen werden gesteld in de huidige en ideale werkcontext. 
Indien de sociaal werkers meer of gelijk aan 70% sterk eens of eens of meer of gelijk aan 20% 
sterk oneens of oneens op de stelling ‘Ik vind deze activiteit belangrijk’ gaf dit reeds een 
indicatie van belangrijke en minder belangrijke (sub)activiteiten. Deze activiteiten worden in 
de tabellen weergegeven aan de hand van een paarse (eens) of gele arcering (oneens) en 
werden verder onderzocht aan de hand van statistische testen (niet-parametrische Wilcoxon 
gepaarde test).  

 
In het laatste deel van de vragenlijst dienden de sociaal werkers aan te geven of zij voldoende 
tijd, competenties, ruimte, identificatie en erkenning (ja/neen) hebben/ krijgen. De percentages 
worden steeds weergegeven in de tabellen. Voor de analyse werd nagegaan in welke mate deze 
predictoren een invloed uitoefenen op het belang, het kunnen, mogen en willen uitvoeren van 
deze activiteiten (te verklaren variabele). Hiervoor werd steeds gebruik gemaakt van de Chi-
kwadraat test. De P waarden worden weergegeven. De correlaties met waarden van P<0.10 uit 
de univariate analyse zullen meegenomen worden in een multivariate logistische regressie. De 
significante resultaten zullen worden weergegeven aan de hand van odds ratio’s (OR) en 95% 
betrouwbaarheidsintervallen (BI). Opnieuw werd een significantieniveau van 0.05 gehanteerd 
(zie 1.2.1). Deze subanalyse zal enkel voor de kerntaken worden gerapporteerd. 
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• ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE KERNTAKEN 
 

(1) Psychosociale hulpverlening: In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de 
(sub)resultaten –voor beide contexten- van deze kerntaak alsook de beïnvloedende 
factoren teruggevonden worden.  

 
Tabel 16: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van psychosociale hulpverlening en 
de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie-België 

  huidige werksituatie 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
psychosociale hulpverlening 85% 14% 1% 0% 79% 20% 1% 0% 40% 46% 13% 2% 47% 44% 9% 1% 
ondersteunen 83% 18% 0% 0% 79% 20% 0% 0% 48% 44% 8% 0% 51% 46% 3% 0% 
bemiddelen_psychosociaal 64% 34% 1% 2% 58% 35% 4% 2% 31% 53% 13% 3% 35% 56% 7% 2% 
begeleiden 74% 25% 0% 0% 70% 28% 2% 0% 38% 44% 17% 1% 43% 49% 8% 0% 
behandelen 51% 40% 8% 2% 46% 37% 14% 3% 25% 44% 28% 4% 30% 48% 20% 3% 
crisisinterventie 56% 42% 2% 1% 48% 43% 7% 2% 30% 50% 18% 2% 35% 56% 9% 1% 
 
Tabel 17: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van psychosociale hulpverlening en 
de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie-België 

  ideale werksituatie  

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
psychosociale hulpverlening 92% 8% 0% 0% 89% 11% 0% 0% 64% 30% 6% 0% 66% 30% 4% 0% 
ondersteunen 90% 11% 0% 0% 86% 14% 0% 0% 65% 32% 3% 0% 69% 29% 2% 0% 
bemiddelen_psychosociaal 66% 32% 2% 0% 60% 34% 5% 0% 51% 42% 7% 0% 52% 44% 4% 0% 
begeleiden 81% 19% 0% 0% 72% 27% 0% 0% 57% 38% 5% 0% 57% 39% 4% 0% 
behandelen 52% 38% 7% 3% 46% 39% 12% 3% 34% 46% 16% 4% 37% 45% 14% 4% 
crisisinterventie 65% 32% 2% 1% 54% 38% 7% 1% 40% 47% 11% 2% 42% 50% 7% 1% 
 
 
Tabel 18: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op psychosociale hulpverlening en de subactiviteiten in de huidige werksituatie-België  
 beïnvloedende factoren 
 tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
 ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
psychosociale hulpverlening 32% 69% 87% 13% 52% 48% 57% 43% 85% 15% 
ondersteunen 41% 59% 95% 5% 63% 37% 70% 30% 88% 12% 
bemiddelen_psychosociaal 41% 60% 76% 25% 58% 42% 64% 36% 76% 24% 
begeleiden 30% 70% 90% 11% 55% 46% 64% 36% 83% 17% 
behandelen 22% 78% 65% 35% 45% 55% 50% 50% 65% 35% 
crisisinterventie 35% 65% 65% 35% 55% 46% 57% 43% 68% 32% 
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Naar analogie van de rangordevraag wordt ook hier gevonden dat psychosociale 
hulpverlening significant belangrijker wordt aangeduid door de sociaal werkers in de ideale 
werkcontext (P<0.05). Uit de bevraging van de sociaal werkers blijkt dat binnen de kerntaak 
psychosociale hulpverlening ondersteunen als de significant belangrijkste subactiviteit wordt 
beschouwd (P<0.05) (ten opzichte van alle andere subactiviteiten), zowel in de huidige als in 
de ideale werkcontext. Bovendien wordt ondersteunen in de ideale context significant 
belangrijker aangeduid (P<0.05). 
 
Ten slotte werd de invloed van tijd, ruimte, competentie, erkenning en identificatie op het 
belangrijk vinden en het willen, kunnen en mogen uitvoeren van de kerntaak 
psychosociale hulpverlening nagegaan. 
 
Op basis van de univariate analyse (P<0.10 in tabel 19) kunnen volgende predictoren 
meegenomen worden in het model: 

o Voor belangrijkheid en het willen uitvoeren: identificatie 
o Voor het kunnen uitvoeren: alle predictoren 
o Voor het mogen uitvoeren: erkenning, ruimte, identificatie en tijd 

 
Tabel 19: Univariate analyse/ chi² tussen het belangrijk vinden, willen, kunnen en mogen uitvoeren van 
psychosociale hulpverlening en de predictoren erkenning, ruimte, identificatie, tijd en competentie 

psychosociale hulpverlening 
afhankelijke variabele predictor P waarde chi² 

belangrijk 

erkenning 0,359 
ruimte 0,775 

identificatie 0,002 
tijd 0,455 

competentie 0,989 

willen 

erkenning 0,319 
ruimte 0,837 

identificatie 0,001 
tijd 0,445 

competentie 0,439 

kunnen 

erkenning <0,001 
ruimte <0,001 

identificatie 0,001 
tijd <0,001 

competentie 0,035 

mogen 

erkenning <0,001 
ruimte 0,002 

identificatie <0,001 
tijd <0,001 

competentie 0,489 
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In tabel 20 worden de resultaten (P<0.05) van de binaire logistische regressie weergegeven. De 
significante resultaten worden besproken en aangeduid in het vet. In voetnoot wordt telkens de 
Nagelkerke R² 59

 
vermeld. 

o Sociaal werkers die zich identificeren met de kerntaak, vinden psychosociale 
hulpverlening 3.3 keer belangrijker60, willen61 3.2 keer en mogen62

o Sociaal werkers die de nodige ruimte krijgen, hebben 2.2 keer meer kans om 
psychosociale hulpverlening te kunnen

 3.6 keer meer 
psychosociale hulpverlening uitvoeren  tov groep die zich niet identificeert.  

63

o Sociaal werkers die de tijd krijgen, hebben 2.8 keer meer kans om psychosociale 
hulpverlening te kunnen en 2.3 keer meer kans om deze activiteit te mogen uitvoeren 
tov de groep sociaal werkers die geen tijd krijgt. 

 uitvoeren tov de groep sociaal werkers die 
geen ruimte krijgt. 

 
Tabel 20: Resultaten multivariate analyse 

psychosociale hulpverlening 
uitkomstvariabele predictor OR (CI95%) P waarde 

belangrijk identificatie 3,28 (1,48-7,26) 0,003 
willen identificatie 3,19 (1,55-6,60) 0,002 

kunnen 

ruimte 2,23 (1,23-4,04) 0,008 
tijd 2,79 (1,52-5,12) 0,001 

erkenning 1,14 (0,60-2,16) 0,7 
identificatie 2,49 (0,92-6,74) 0,07 
competenties 1,51 (0,60-3,77) 0,38 

mogen 

identificatie 3,58 (1,40-9,14) 0,008 
tijd 2,29 (1,25-4,19) 0,007 

erkenning 1,42 (0,77-2,61) 0,26 
ruimte 1,33 (0,75-2,36) 0,33 

competenties 0,71 (0,31-1,62) 0,42 
 
 
 

                                                 
59 Nagelkerke R Square: mate van variantie in de uitkomstvariabele dat verklaard wordt door het logistische 
model. Hoe hoger de waarde, hoe beter het model (tussen 0 en 1). 
60 R²=0.053 
61 R²=0.055 
62 R²=0.156 
63 R²=0.21 
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(2)  Zorgcoördinatie: blijkt als een heel belangrijke activiteit tot uiting te komen.  
 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten –voor beide contexten- 
van de kerntaak zorgcoördinatie alsook de beïnvloedende factoren teruggevonden worden.  
 
Tabel 21: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van zorgcoördinatie en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie- België 

  huidige werksituatie 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
zorgcoördinatie 74% 25% 0% 0% 69% 28% 3% 0% 45% 47% 8% 0% 53% 41% 5% 0% 
screening van risicopatiënten 52% 40% 7% 2% 41% 41% 16% 2% 23% 46% 27% 4% 29% 49% 17% 4% 
geven van info 71% 28% 1% 0% 65% 32% 2% 0% 49% 46% 4% 0% 56% 40% 4% 0% 
bemiddelen 52% 45% 2% 1% 46% 47% 5% 2% 26% 57% 15% 2% 34% 56% 9% 2% 
doorverwijzen 70% 30% 1% 0% 66% 34% 0% 0% 56% 41% 3% 0% 60% 38% 2% 0% 
samenwerken 73% 27% 0% 0% 69% 31% 0% 0% 52% 42% 6% 0% 57% 39% 4% 0% 
coördinatie 70% 29% 2% 0% 60% 36% 4% 0% 39% 49% 12% 1% 46% 48% 6% 0% 

inschakelen sociaal netwerk 64% 35% 2% 0% 57% 40% 3% 0% 40% 50% 10% 0% 46% 49% 5% 0% 

inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening 71% 28% 1% 0% 67% 32% 1% 0% 50% 48% 2% 0% 55% 44% 1% 0% 

administratieve 
hulpverlening_ 53% 46% 1% 0% 48% 48% 4% 0% 34% 56% 11% 0% 44% 51% 4% 0% 
 
 
Tabel 22: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van zorgcoördinatie en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie- België.  

  ideale werksituatie  

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
zorgcoördinatie 81% 17% 1% 0% 76% 22% 1% 0% 61% 35% 4% 0% 63% 34% 3% 0% 
screening van risicopatiënten 49% 44% 6% 2% 37% 46% 14% 3% 30% 49% 19% 3% 34% 46% 16% 4% 
geven van info 80% 19% 1% 0% 75% 25% 1% 0% 67% 30% 3% 0% 71% 28% 1% 0% 
bemiddelen 58% 39% 2% 1% 53% 42% 4% 2% 44% 50% 4% 2% 46% 50% 2% 2% 
doorverwijzen 71% 28% 1% 0% 69% 31% 1% 0% 64% 35% 1% 0% 65% 35% 0% 0% 
samenwerken 84% 16% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 75% 24% 1% 0% 73% 25% 1% 0% 
coördinatie 74% 24% 1% 0% 66% 30% 3% 1% 58% 37% 4% 1% 60% 36% 3% 1% 
inschakelen sociaal netwerk 74% 25% 0% 0% 69% 29% 2% 0% 59% 39% 2% 0% 62% 36% 2% 0% 

inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening 78% 22% 0% 0% 75% 24% 1% 0% 69% 30% 1% 0% 69% 30% 1% 0% 
Administratieve 
hulpverlening_ 52% 47% 2% 0% 44% 50% 5% 0% 42% 52% 5% 0% 45% 51% 4% 0% 
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Tabel 23: resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op zorgcoördinatie en de subactiviteiten in de huidige werksituatie- België.  
 beïnvloedende factoren 
 tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
 ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
zorgcoördinatie 49% 51% 91% 9% 69% 31% 74% 26% 86% 14% 
screening van risicopatiënten 36% 64% 76% 25% 58% 42% 57% 43% 66% 34% 
geven van info 64% 36% 94% 6% 77% 23% 79% 21% 90% 10% 
bemiddelen 40% 60% 79% 21% 63% 37% 65% 35% 77% 23% 
doorverwijzen 75% 25% 96% 4% 89% 11% 87% 13% 94% 6% 
samenwerken 62% 39% 98% 2% 78% 22% 84% 16% 93% 7% 
coördinatie 50% 50% 93% 7% 66% 34% 75% 25% 88% 13% 
inschakelen sociaal netwerk 59% 41% 95% 5% 73% 27% 78% 22% 88% 12% 
inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening 66% 34% 97% 3% 81% 19% 86% 14% 94% 6% 
administratieve hulpverlening_ 44% 56% 93% 7% 71% 29% 74% 26% 84% 16% 
 

In tegenstelling met de rangordevraag wordt bij de algemene vraag wel een significant verschil 
bekomen tussen de ideale en de huidige context. De sociaal werkers geven aan dat 
zorgcoördinatie significant belangrijker is in de ideale werksituatie (P<0.05) 
 
Het geven van informatie, samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg, het 
inschakelen van het sociaal netwerk alsook het inschakelen van andere hulp- en 
dienstverlening (zorgcoördinatie) wordt significant belangrijker aangegeven in de ideale 
werkcontext (P<0.05). Voor het doorverwijzen naar andere instellingen voor hulp- en 
dienstverlening (P=0.680) en de coördinatie van hulp- en dienstverlening (P=0.191) 
(zorgcoördinatie) wordt geen significant verschil tussen de ideale en huidige context 
teruggevonden. 
 
Ten slotte werd de invloed van tijd, ruimte, competentie, erkenning en identificatie op het 
belangrijk vinden en het willen, kunnen en mogen uitvoeren van de kerntaak 
zorgcoördinatie nagegaan.  
 
Op de 1ste plaats zal opnieuw een univariate analyse uitgevoerd worden, waarna de significante 
resultaten worden meegenomen in het multivariate model. 
 
Op basis van de univariate analyse (P<0.10 in tabel 24) kunnen volgende predictoren 
meegenomen worden in het model: 

o Voor belangrijkheid: erkenning, ruimte, identificatie en competentie 
o Voor het willen en kunnen: alle predictoren 
o  Voor het mogen uitvoeren: erkenning, ruimte, identificatie en competentie 
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Tabel 24: Univariate analyse/ chi² tussen het belangrijk vinden, willen, kunnen en mogen uitvoeren van 
de kerntaak zorgcoördinatie en de predictoren erkenning, ruimte, identificatie, tijd en competentie 
 

zorgcoördinatie 
afhankelijke variabele predictor P waarde chi² 

belangrijk 
  
  
  
  

erkenning 0.016 
ruimte 0.035 

identificatie <0.001 
tijd 0.167 

competentie <0.001 
willen 

  
  
  
  

erkenning 0.015 
ruimte 0.006 

identificatie <0.001 
tijd 0.038 

competentie <0.001 
kunnen 

  
  
  
  

erkenning <0.001 
ruimte <0.001 

identificatie <0.001 
tijd 0.001 

competentie <0.001 
mogen 

  
  
  
  

erkenning <0.001 
ruimte <0.001 

identificatie <0.001 
tijd 0.122 

competentie <0.001 
 
 
Uit de multivariate analyse (tabel 25) kunnen we volgende significante resultaten weerhouden: 

• Sociaal werkers die zich identificeren met de kerntaak zorgcoördinatie hebben 21 keer 
meer kans deze te willen64

o Sociaal werkers die zich competent voelen, hebben 15 keer meer kans om 
zorgcoördinatie te kunnen

 uitvoeren tov de groep sociaal werkers die zich niet 
identificeert. 

65

o Sociaal werkers die erkenning krijgen hebben 4 keer meer kans om zorgcoördinatie te 
kunnen en 7,1 keer meer kans te mogen

 uitvoeren tov de groep die zich niet competent voelt. 

66

 

 uitvoeren tov de groep die geen erkenning 
krijgt. 

                                                 
64 R²=0.340 
65 R²=0.371 
66 R²=0.326 
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Tabel 25: Resultaten multivariate analyse 
 

zorgcoördinatie 
uitkomstvariabele predictor OR (CI95%) P waarde 

belangrijk 

ruimte 

Onvoldoende waarden identificatie 
erkenning 

competentie 

willen 

erkenning 0.12 (0.006-2.23) 0.15 
ruimte 3.19 (0.28-36.74) 0.35 

identificatie 21.00 (1.38-320.16) 0.03 
tijd 1.39 (0.10-19.95) 0.81 

competentie 6.52 (0.95-44.68) 0.06 

kunnen 

ruimte 2.28 (0.60-8.73) 0.23 
erkenning 4.05 (1.01-16.21) 0.05 

tijd 2.92 (0.67-12.86) 0.16 
identificatie 0.33 (0.06-1.73) 0.19 

competenties 15.05 (3.55-63.74) <0.001 

mogen 

ruimte 4.16 (0.71-24.45) 0.12 
erkenning 7.13 (1.11-45.84) 0.04 
identificatie 1.03 (0.21-4.95) 0.97 
competenties 2.95 (0.66-13.14) 0.16 

 
(3) Sociaal administratieve hulpverlening 

Als derde belangrijke activiteit vinden we sociaal administratieve hulpverlening binnen de 
hoogste rangorde terug. In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten 
–voor beide contexten- alsook de beïnvloedende factoren teruggevonden worden.  
 
Tabel 26: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van sociaal administratieve 
hulpverlening en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige 
werksituatie- België.  

  huidige werksituatie 
  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
sociaal administratieve hulpverlening 65% 35% 0% 0% 56% 42% 2% 0% 36% 55% 10% 0% 46% 49% 5% 0% 
geven van info_socadm 67% 32% 0% 0% 63% 35% 2% 0% 44% 49% 7% 0% 51% 46% 3% 0% 
bemiddelen_socadm 42% 53% 4% 2% 37% 52% 9% 2% 20% 62% 16% 2% 26% 62% 10% 2% 
doorverwijzen_socadm 64% 35% 1% 0% 62% 37% 1% 0% 47% 49% 4% 0% 49% 49% 2% 0% 
samenwerken_socadm 63% 36% 1% 0% 56% 41% 3% 0% 39% 51% 9% 0% 45% 49% 7% 0% 
coördinatie_socadm 50% 44% 5% 1% 42% 46% 10% 1% 28% 55% 16% 2% 35% 54% 9% 1% 
administratieve hulpverlening_socadm 46% 52% 2% 0% 40% 53% 6% 1% 27% 55% 18% 1% 37% 55% 8% 1% 
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Tabel 27: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van sociaal administratieve 
hulpverlening en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie- 
België.  

  ideale werksituatie  

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
sociaal administratieve hulpverlening 65% 35% 0% 0% 61% 36% 3% 0% 55% 39% 5% 0% 57% 41% 2% 0% 
geven van info_socadm 72% 28% 0% 0% 69% 30% 1% 0% 59% 37% 4% 0% 61% 37% 2% 0% 
bemiddelen_socadm 46% 48% 5% 2% 38% 51% 9% 2% 33% 55% 11% 2% 35% 56% 6% 2% 
doorverwijzen_socadm 68% 32% 0% 0% 64% 35% 1% 0% 60% 39% 2% 0% 61% 37% 2% 0% 
samenwerken_socadm 74% 26% 0% 0% 69% 31% 0% 0% 63% 34% 3% 0% 64% 34% 2% 0% 
coördinatie_socadm 58% 39% 3% 0% 51% 43% 6% 0% 48% 41% 11% 0% 49% 43% 8% 0% 
administratieve hulpverlening_socadm 54% 44% 2% 0% 49% 44% 6% 0% 44% 49% 6% 0% 47% 51% 2% 0% 
 
Tabel 28: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op sociaal administratieve hulpverlening en de subactiviteiten in de huidige 
werksituatie- België.  
 beïnvloedende factoren 
 tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
 ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
sociaal administratieve hulpverlening 51% 49% 88% 12% 73% 27% 78% 22% 88% 12% 
geven van info_socadm 63% 37% 91% 9% 78% 22% 84% 16% 92% 8% 
bemiddelen_socadm 36% 64% 74% 27% 62% 38% 63% 37% 74% 26% 
doorverwijzen_socadm 71% 29% 96% 4% 82% 18% 83% 17% 93% 7% 
samenwerken_socadm 53% 47% 96% 4% 73% 27% 78% 22% 88% 13% 
coördinatie_socadm 46% 54% 84% 16% 64% 36% 72% 28% 78% 22% 
administratieve HV_socadm 46% 55% 90% 10% 72% 28% 76% 24% 84% 16% 
 

In tegenstelling tot de rangordevraag wordt hier geen significant verschil teruggevonden tussen 
de sociaal administratieve hulpverlening in de ideale en huidige situatie (P=1). De subactiviteit 
geven van informatie (P<0.05) en het samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg 
(P<0.001) (sociaal administratieve hulpverlening) wordt in de ideale situatie als significant 
belangrijker aangeduid. 

Hiernaast werd opnieuw de invloed van tijd, ruimte, competentie, erkenning en 
identificatie op het belangrijk vinden en het willen, kunnen en mogen uitvoeren van de 
kerntaak sociaal administratieve hulpverlening in de huidige werkcontext nagegaan. 
 
Op basis van de univariate analyse (P<0.10 in tabel 29) kunnen volgende predictoren 
meegenomen worden in het model: 

o Voor belangrijkheid: geen significanties 
o Voor het willen uitvoeren: identificatie en competentie 
o Voor het kunnen uitvoeren: alle predictoren 
o  Voor het mogen uitvoeren: erkenning, ruimte, identificatie en competentie 
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Tabel 29: Univariate analyse/ chi² tussen het belangrijk vinden, willen, kunnen en mogen uitvoeren van 
de kerntaak sociaal administratieve hulpverlening en de predictoren erkenning, ruimte, identificatie, tijd 
en competentie 
 

Sociaal administratieve hulpverlening 
afhankelijke variabele predictor P waarde chi² 

belangrijk 

erkenning 0.597 
ruimte 0.544 

identificatie 0.716 
tijd 0.330 

competentie 0.716 

willen 

erkenning 0.319 
ruimte 0.503 

identificatie 0.046 
tijd 0.696 

competentie 0.046 

kunnen 

erkenning <0.001 
ruimte <0.001 

identificatie <0.001 
tijd 0.004 

competentie <0.001 

mogen 

erkenning <0.001 
ruimte <0.001 

identificatie <0.001 
tijd 0.201 

competentie 0.001 
 
 
Uit de multivariate analyse (tabel 30) kunnen volgende significante resultaten weerhouden 
worden: 

o Sociaal werkers die zich competent voelen hebben 9,6 keer meer kans om sociaal 
administratieve hulpverlening te kunnen67 en 5,1 keer meer kans om deze te mogen68

o Sociaal werkers die zich identificeren met sociaal administratieve hulpverlening 
hebben 7,1 keer meer kans deze te mogen uitvoeren tov de groep die zich niet 
identificeert. 

 
uitvoeren tov de groep die zich niet competent voelt 

 

                                                 
67 R²=0.283 
68 R²=0.288 
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Tabel 30: Resultaten multivariate analyse 
Sociaal administratieve hulpverlening  

uitkomstvariabele predictor OR (CI95%) P waarde 

willen69 competentie  4.46 (0.69-29.02) 0.12 
identificatie 4.46 (0.69-29.02) 0.12 

kunnen 

erkenning 0.91 (0.23-3.69) 0.90 
tijd 1.14 (0.35-3.69) 0.83 

competentie 9.56 (3.27-27.92) <0.001 
identificatie 3.35 (0.86-13.15) 0.08 

ruimte 2.61 (0.78-8.80) 0.12 

mogen 

erkenning 0.87 (0.12-6.15) 0.89 
competentie 5.06 (1.24-20.69) 0.02 
identificatie 7.13 (1.24-40.89) 0.03 

ruimte 3.52 (0.63-19.75) 0.15 
 
 

•  ANALYSE VAN DE MINST BELANGRIJKE KERNTAKEN 
 
Hieronder kan het overzicht teruggevonden worden van de percentages van de minst 
belangrijke activiteiten en de verdere uitdieping van de subactiviteiten (indien relevant). 
 

(1) Andere niet-patiëntgebonden activiteiten 
 

Deze kerntaak wordt als minst belangrijke kerntaak beschouwd. In tegenstelling tot de 
rangordevraag – waar de activiteit in de huidige werkcontext belangrijker wordt ingeschat - 
wordt hier geen significant verschil tussen beide werkcontexten gevonden (P=0.201). 
Bovendien komen geen subactiviteiten tot uiting op basis van 70% ‘eens’ of 20% ‘oneens’ op 
de stelling ‘Ik vind deze activiteit belangrijk’.  
 

                                                 
69 R²=0.106 
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Tabel 31: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van andere niet-patiëntgebonden 
kerntaak en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie- 
België.  
  huidige werksituatie   sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
Andere niet-
patiëntgebonden 
activiteiten 28% 60% 11% 0% 23% 62% 15% 1% 18% 50% 30% 2% 20% 57% 21% 1% 
niet-
patiëntgebonden 
overleg 35% 58% 7% 0% 31% 58% 10% 2% 21% 52% 24% 3% 23% 55% 20% 1% 
bijdragen tot 
beleidsontwikkeling 27% 58% 13% 2% 19% 46% 32% 2% 11% 32% 50% 7% 11% 45% 37% 7% 
profileren en 
verantwoorden 
eigen beroep en 
beroepshandelen 32% 58% 9% 2% 26% 51% 21% 2% 15% 42% 39% 4% 15% 52% 29% 4% 
meewerken aan 
projecten en 
onderzoek 26% 57% 16% 2% 21% 49% 28% 3% 11% 49% 34% 6% 16% 62% 18% 4% 
organisatie en 
dienstgebonden 
activiteiten 32% 62% 6% 1% 28% 56% 14% 1% 18% 52% 27% 3% 19% 62% 16% 3% 
 
 
Tabel 32: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van andere niet-patiëntgebonden 
kerntaak en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie- 
België.  
  ideale werksituatie  

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
Andere niet-
patiëntgebonden 
activiteiten 31% 60% 9% 1% 27% 61% 11% 1% 25% 61% 13% 1% 25% 63% 11% 1% 
niet-
patiëntgebonden 
overleg 36% 56% 8% 0% 33% 55% 11% 1% 30% 57% 13% 1% 30% 59% 11% 1% 
bijdragen tot 
beleidsontwikkeling 32% 58% 8% 2% 28% 48% 21% 3% 24% 46% 26% 5% 22% 52% 22% 4% 
profileren en 
verantwoorden 
eigen beroep en 
beroepshandelen 40% 51% 8% 1% 32% 50% 16% 2% 24% 53% 20% 4% 24% 58% 15% 3% 
meewerken aan 
projecten en 
onderzoek 24% 64% 11% 1% 18% 57% 23% 2% 17% 58% 23% 2% 18% 67% 14% 1% 
organisatie en 
dienstgebonden 
activiteiten 34% 62% 4% 1% 31% 58% 10% 1% 28% 58% 13% 1% 28% 61% 10% 2% 
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Tabel 33: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op andere niet-patiëntgebonden kerntaak en de subactiviteiten in de huidige 
werksituatie- België.  
 beïnvloedende factoren 
 tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
 ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
Andere niet-patiëntgebonden activiteiten 23% 77% 79% 21% 49% 51% 56% 44% 69% 31% 
niet-patiëntgebonden overleg 29% 71% 80% 20% 50% 50% 61% 39% 72% 28% 
bijdragen tot beleidsontwikkeling 14% 86% 48% 53% 32% 68% 35% 65% 47% 53% 

profileren en verantwoorden eigen beroep 
en beroepshandelen 29% 71% 72% 28% 45% 55% 46% 55% 61% 39% 
meewerken aan projecten en onderzoek 16% 84% 70% 30% 44% 56% 45% 55% 56% 44% 
organisatie en dienstgebonden activiteiten 29% 71% 81% 20% 53% 47% 60% 40% 73% 27% 
 
De resultaten met betrekking tot de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning en 
identificatie op andere niet-patiëntgebonden activiteiten wordt hieronder beschreven. 
 
Op basis van de univariate analyse (P<0.10 in tabel 34) kunnen volgende predictoren 
meegenomen worden in het model: 

o Voor belangrijkheid: erkenning, identificatie, tijd en competentie 
o Voor het willen, kunnen en mogen uitvoeren: alle predictoren 

 
Tabel 34: Univariate analyse/ chi² tussen het belangrijk vinden, willen, kunnen en mogen uitvoeren van 
andere niet-patiëntgebonden activiteiten en de predictoren erkenning, ruimte, identificatie, tijd en 
competentie 

Andere niet-patiëntgebonden activiteiten 
afhankelijke variabele predictor P waarde chi² 

belangrijk 

erkenning 0.008 
ruimte 0.137 

identificatie <0.001 
tijd 0.024 

competentie <0.001 

willen 

erkenning <0.001 
ruimte 0.003 

identificatie <0.001 
tijd 0.003 

competentie <0.001 

kunnen 

erkenning <0.001 
ruimte <0.001 

identificatie <0.001 
tijd <0.001 

competentie <0.001 

mogen 

erkenning <0.001 
ruimte <0.001 

identificatie <0.001 
tijd <0.001 

competentie <0.001 
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Uit de multivariate analyse (tabel 35) kunnen volgende significante resultaten weerhouden 
worden: 

o Sociaal werkers die zich identificeren met andere niet-patiëntgebonden activiteiten 
hebben 4,1 keer meer kans deze belangrijk70 te vinden en hebben 4,2 keer meer kans 
deze te willen71

o Sociaal werkers die zich competent voelen hebben 3,8 keer meer kans om andere niet 
patiëntgebonden activiteiten te willen en 3,0 keer meer kans om deze te mogen

 uitvoeren tov de groep sociaal werkers die zich niet identificeert. 

72

o Sociaal werkers die tijd hebben, hebben 4,0 keer meer kans om andere niet 
patiëntgebonden activiteiten te kunnen

 
uitvoeren tov de groep sociaal werkers die zich niet competent voelt 

73

o Sociaal werkers die erkenning voelen, hebben 2,3 keer meer kans deze activiteit te 
kunnen uitvoeren tov de groep sociaal werkers die geen erkenning voelt 

 uitvoeren tov de groep sociaal werkers die 
geen tijd heeft 

 
Tabel 35: Resultaten multivariate analyse 

Andere niet-patiëntgebonden activiteiten  
uitkomstvariabele predictor OR (CI95%) P waarde 

belangrijk 

erkenning 0.79 (0.27-2.36) 0.67 
competentie 1.90 (0.74-4.86) 0.18 
identificatie 4.13 (1.39-12.24) 0.01 

tijd 2.53 (0.55-11.74) 0.24 

willen 

erkenning 2.25 (0.69-7.39) 0.18 
tijd 3.20 (0.68-15.04) 0.14 

competentie 3.83 (1.57-9.37) 0.003 
identificatie 4.20 (1.54-11.47) 0.005 

ruimte 0.37 (0.11-1.23) 0.11 

kunnen 

erkenning 2.27 (1.03-4.98) 0.04 
tijd 4.01 (1.45-11.09) 0.007 

competentie 1.9 (0.91-4.02) 0.09 
identificatie 1.57 (0.76-3.26) 0.23 

ruimte 1.00 (0.46-2.19) 1.00 

mogen 

erkenning 1.71 (0.70-4.21) 0.24 
tijd 3.43 (0.96-12.32) 0.06 

competentie 2.96 (1.37-6.38) 0.006 
identificatie 1.44 (0.65-3.22) 0.37 

ruimte 1.43 (0.58-3.52) 0.44 
 

(2) Signalering 
 

Naast de andere niet-patiëntgebonden kerntaak komt signalering naar voor als een minder 
belangrijke activiteit binnen het sociaal werk in de algemene, geriatrische en gespecialiseerde 
ziekenhuizen. Zowel in de rangordevraag als in de algemene vraag wordt signalering in de 
ideale werkcontext als belangrijker aangegeven (tov huidige werkcontext). Bovendien komen 
geen subactiviteiten tot uiting op basis van 70% ‘eens’ of 20% ‘oneens’.  

                                                 
70 R²=0.163 
71 R²=0.310 
72 R²=0.248 
73 R²=0.241 
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Tabel 36: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van signalering en de subactiviteiten 
en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie- België.  
 

  huidige werksituatie 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
signalering 37% 60% 3% 0% 28% 58% 13% 1% 17% 52% 31% 1% 22% 60% 17% 0% 
signalering intern 40% 59% 1% 0% 33% 56% 11% 1% 21% 56% 23% 1% 25% 58% 16% 0% 
signalering extern 32% 62% 6% 0% 22% 55% 20% 3% 11% 45% 42% 3% 14% 59% 25% 2% 
 
Tabel 37: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van signalering en de subactiviteiten 
en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie- België.  
 

  ideale werksituatie  

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
signalering 46% 51% 4% 0% 35% 52% 12% 0% 31% 53% 16% 0% 33% 55% 12% 0% 
signalering intern 47% 52% 2% 0% 39% 52% 9% 0% 35% 53% 11% 0% 37% 54% 9% 0% 
signalering extern 38% 52% 10% 0% 28% 49% 22% 2% 22% 48% 29% 2% 24% 53% 21% 2% 
 
Tabel 38: resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op signalering en de subactiviteiten in de huidige werksituatie- België.  
 
 beïnvloedende factoren 
 tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
 ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
signalering 42% 58% 75% 25% 57% 43% 53% 47% 68% 32% 
signalering intern 52% 48% 83% 17% 62% 38% 57% 43% 74% 26% 
signalering extern 31% 69% 62% 39% 48% 53% 43% 57% 56% 44% 
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De resultaten met betrekking tot de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning en 
identificatie op signalering wordt hieronder beschreven. 
 
Op basis van de univariate analyse (P<0.10 in tabel 39) mogen alle predictoren voor 
belangrijkheid, willen, kunnen en mogen meegenomen worden in het model. 
 
Tabel 39: Univariate analyse/ chi² tussen het belangrijk vinden, willen, kunnen en mogen uitvoeren van 
signalering en de predictoren erkenning, ruimte, identificatie, tijd en competentie 

Signalering 
afhankelijke variabele predictor P waarde chi² 

belangrijk 

erkenning 0.019 
ruimte 0.065 

identificatie 0.063 
tijd 0.015 

competentie 0.095 

willen 

erkenning <0.001 
ruimte <0.001 

identificatie <0.001 
tijd <0.001 

competentie <0.001 

kunnen 

erkenning <0.001 
ruimte <0.001 

identificatie <0.001 
tijd <0.001 

competentie <0.001 
 

mogen 
 
 
 
 

erkenning <0.001 
ruimte <0.001 

identificatie <0.001 
tijd <0.001 

competentie <0.001 

 
Uit de multivariate analyse (tabel 40) kunnen volgende significante resultaten weerhouden 
worden: 

o Sociaal werkers die tijd hebben, hebben 8,7 keer meer kans om de kerntaak signalering 
te willen74 inzetten en 3,8 keer meer kans te kunnen75

o Sociaal werkers die zich competent voelen, hebben 2,2 keer meer kans om signalering 
te kunnen uitvoeren tov de sociaal werkers die zich niet competent achten. 

 uitvoeren tov de groep sociaal 
werkers die geen tijd heeft. 

 

                                                 
74 R²=0.243 
75 R²=0.318 
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Tabel 40: Resultaten multivariate analyse 
Signalering  

uitkomstvariabele predictor OR (CI95%) P waarde 

belangrijk76

erkenning 

 

3.54 (0.26-47.55) 0.34 
competentie 1.17 (0.23-6.02) 0.85 
identificatie 1.27 (0.21-7.83) 0.80 

ruimte 0.69 (0.1-5.06) 0.72 
tijd onvoldoende waarden 

willen 

erkenning 0.86 (0.23-3.17) 0.82 
tijd 8.72 (1.84-41.39) 0.006 

competentie 1.86 (0.76-4.58) 0.18 
identificatie 2.34 (0.82-6.74) 0.11 

ruimte 1.18 (0.38-3.66) 0.78 

kunnen 

erkenning 2.22 (0.89-5.53) 0.09 
tijd 3.80 (1.68-8.55) 0.001 

competentie 2.20 (1.06-4.59) 0.04 
identificatie 1.43 (0.65-3.17) 0.38 

ruimte 1.05 (0.46-2.44) 0.90 

mogen77

erkenning 

 

1.92 (0.51-7.26) 0.34 
tijd 2.36 (0.68-8.20) 0.18 

competentie 2.10 (0.92-4.79) 0.08 
identificatie 2.25 (0.87-5.79) 0.09 

ruimte 3.12 (0.97-10.06) 0.06 
 

(3) Preventie 
 

Op de 3de plaats kon preventie teruggevonden worden bij de minst belangrijke activiteiten. 
Hoewel er in de rangordevraag geen significant verschil gevonden werd tussen beide 
contexten, wordt hier opgemerkt dat de sociaal werkers preventie significant belangrijker 
vinden in de ideale werksituatie. Opnieuw komen geen subactiviteiten tot uiting op basis van 
70% ‘eens’ of 20% ‘oneens’ op de algemene vraag rond belangrijkheid. 
 
Tabel 41: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van preventie en de subactiviteiten 
en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie- België.  

  huidige werksituatie 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
preventie 39% 55% 7% 0% 30% 56% 14% 0% 16% 45% 37% 2% 23% 53% 23% 1% 
geven van info_preventie 44% 53% 3% 0% 39% 51% 9% 0% 27% 48% 23% 1% 33% 52% 14% 1% 
Bemiddelen 
_preventie 28% 61% 9% 2% 21% 58% 19% 2% 12% 49% 36% 3% 18% 57% 22% 3% 
Doorverwijzen 
_preventie 44% 55% 2% 0% 39% 57% 4% 0% 31% 57% 12% 0% 35% 59% 6% 0% 
Samenwerken 
_preventie 39% 58% 4% 0% 32% 59% 8% 1% 23% 53% 23% 1% 27% 60% 13% 1% 

                                                 
76 R²=0.169 
77 R²=0.365 



 60 

 
Tabel 42: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van preventie en de subactiviteiten 
en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie- België.  
 

  ideale werksituatie  

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
preventie 47% 48% 5% 0% 35% 54% 10% 2% 28% 52% 17% 3% 30% 56% 13% 1% 
geven van info_preventie 50% 48% 2% 0% 45% 49% 6% 0% 39% 52% 8% 0% 42% 52% 6% 0% 
bemiddelen_ 
preventie 34% 55% 9% 2% 29% 53% 16% 2% 23% 55% 20% 2% 25% 57% 15% 3% 
doorverwijzen_ 
preventie 51% 48% 2% 0% 47% 50% 3% 0% 43% 52% 5% 0% 45% 52% 3% 0% 
samenwerken_ 
preventie 48% 49% 3% 0% 44% 49% 6% 0% 41% 51% 8% 0% 42% 53% 5% 0% 
 
Tabel 43: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op preventie en de subactiviteiten in de huidige werksituatie- België.  
 
 beïnvloedende factoren 
 tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
 ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
preventie 29% 71% 70% 30% 48% 52% 52% 48% 62% 39% 
geven van info_preventie 50% 50% 80% 20% 63% 37% 65% 35% 74% 27% 
bemiddelen_preventie 30% 70% 59% 41% 49% 51% 53% 48% 60% 41% 
doorverwijzen_preventie 63% 37% 84% 16% 73% 27% 73% 27% 79% 21% 
samenwerken_preventie 49% 51% 82% 18% 65% 35% 69% 32% 76% 24% 
 
De resultaten met betrekking tot de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning en 
identificatie op preventie wordt hieronder beschreven. 
 
Op basis van de univariate analyse (P<0.10 in tabel 44) mogen volgende predictoren 
meegenomen worden in het model voor: 

o Belangrijkheid: erkenning, ruimte, identificatie en competentie 
o Willen, kunnen en mogen uitvoeren: alle predictoren  
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Tabel 44: Univariate analyse/ chi² tussen het belangrijk vinden, willen, kunnen en mogen uitvoeren van 
signalering en de predictoren erkenning, ruimte, identificatie, tijd en competentie 
 

Preventie 
afhankelijke variabele predictor P waarde chi² 

belangrijk 

erkenning 0.003 
ruimte 0.035 

identificatie 0.001 
tijd 0.279 

competentie 0.001 

willen 

erkenning <0.001 
ruimte <0.001 

identificatie <0.001 
tijd 0.006 

competentie <0.001 

kunnen 

erkenning <0.001 
ruimte <0.001 

identificatie <0.001 
tijd <0.001 

competentie <0.001 

mogen 

erkenning <0.001 
ruimte <0.001 

identificatie <0.001 
tijd <0.001 

competentie <0.001 
 

 
Uit de multivariate analyse (tabel 45) kunnen volgende significante resultaten weerhouden 
worden: 

o Sociaal werkers die zich competent voelen, hebben 2,7 keer meer kans om preventie te 
willen78

o Sociaal werkers die zich identificeren met preventie hebben 3,0 keer meer kans deze te 
willen en 2,8 keer meer kans deze te kunnen

 uitvoeren tov de groep sociaal werkers die zich niet competent voelt 

79

o Sociaal werkers die tijd hebben, hebben 5,4 keer meer kans om preventie te kunnen 
uitvoeren tov de groep sociaal werkers die geen tijd heeft 

 uitvoeren tov sociaal werkers die zich 
niet identificeren. 

o Sociaal werkers die ruimte hebben hebben 2,6 keer meer kans om preventie te kunnen 
uitvoeren tov de groep sociaal werkers die geen ruimte hebben 

o Sociaal werkers die erkenning voelen,  hebben 3,9 keer meer kans om deze activiteit te 
mogen80

 
 uitvoeren tov de groep sociaal werkers die geen erkenning ervaart 

                                                 
78 R²=0.226 
79 R²=0.434 
80 R²=0.290 
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Tabel 45: Resultaten multivariate analyse 
Preventie 

uitkomstvariabele predictor OR (CI95%) P waarde 

belangrijk 

erkenning 2.16 (0.34-13.51) 0.41 
competentie 2.14 (0.62-7.34) 0.23 
identificatie 2.52 (0.58-10.99) 0.22 

ruimte 0.96 (0.22-4.32) 0.96 

willen 

erkenning 1.07 (0.31-3.75) 0.91 
tijd 1.40 (0.41-4.76) 0.59 

competentie 2.69 (1.09-6.62) 0.03 
identificatie 3.05 (1.09-8.51) 0.03 

ruimte 1.53 (0.50-4.65) 0.46 

kunnen 

erkenning 1.67 (0.72-3.90) 0.24 
tijd 5.37 (2.04-14.11) 0.001 

competentie 1.37 (0.65-2.90) 0.41 
identificatie 2.78 (1.32-5.87) 0.007 

ruimte 2.59 (1.19-5.64) 0.016 

mogen 

erkenning 3.94 (1.43-10.87) 0.008 
tijd 1.91 (0.69-5.27) 0.21 

competentie 1.43 (0.68-3.01) 0.34 
identificatie 1.91 (0.87-4.21) 0.11 

ruimte 1.23 (0.50-3.06) 0.65 
 
 

(4) Competentie-ontwikkeling 
 

Tot slot komt competentie-ontwikkeling en de subactiviteit zelf geven van vorming voor in 
de top 3 van de minst belangrijke taken van sociaal werkers in een algemeen, gespecialiseerd 
en geriatrisch ziekenhuis.  
 
Gelijklopend met de rangordevraag wordt hier eveneens gevonden dat competentie-
ontwikkeling significant belangrijker is in de ideale werkcontext (P<0.05). Bij het zelf geven 
van vorming zien we geen significant verschil tussen de ideale en de huidige werkcontext. De 
andere subactiviteiten binnen competentie-ontwikkeling worden sterk significant belangrijker 
ingeschat door de sociaal werkers zowel in de ideale als in de huidige werkcontext (P<0.001). 
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Tabel 46: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van competentie-ontwikkeling en 
de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie-in België.  
  huidige werksituatie 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
competentie-
ontwikkeling 62% 37% 1% 0% 55% 44% 1% 0% 22% 51% 26% 1% 28% 55% 17% 1% 
deelname aan 
vorming 61% 39% 0% 0% 54% 44% 2% 0% 21% 48% 30% 2% 23% 59% 17% 1% 
zelf geven van 
vorming 21% 46% 28% 4% 17% 32% 46% 6% 8% 34% 49% 9% 13% 54% 28% 6% 
consulteren, 
adviseren en 
coachen van 
andere 
professionals 26% 56% 17% 2% 19% 48% 29% 4% 11% 42% 41% 6% 14% 52% 30% 5% 
reflecteren over 
eigen handelen 56% 42% 2% 0% 53% 44% 3% 0% 32% 44% 22% 2% 34% 49% 16% 1% 
plannen van 
competentie-
ontwikkeling 39% 54% 7% 1% 34% 51% 14% 1% 16% 41% 40% 4% 19% 50% 28% 3% 
bijdrage leveren 
aan de 
(praktijk)opleiding 
van studenten 45% 52% 2% 1% 33% 48% 18% 2% 23% 48% 27% 2% 32% 55% 12% 1% 
 
Tabel 47: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van competentie-ontwikkeling en 
de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie- in België.  
  ideale werksituatie  

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
competentie-
ontwikkeling 69% 31% 1% 0% 63% 35% 2% 0% 54% 35% 11% 0% 53% 39% 7% 0% 
deelname aan 
vorming 68% 32% 0% 0% 64% 35% 1% 0% 55% 35% 10% 0% 53% 40% 7% 0% 
zelf geven van 
vorming 25% 46% 25% 5% 17% 39% 38% 6% 16% 43% 34% 7% 19% 55% 21% 5% 
consulteren, 
adviseren en 
coachen van 
andere 
professionals 32% 49% 17% 3% 23% 44% 28% 4% 20% 48% 28% 4% 22% 55% 20% 4% 
reflecteren over 
eigen handelen 66% 34% 0% 0% 62% 37% 1% 0% 53% 39% 6% 1% 53% 42% 5% 1% 
plannen van 
competentie-
ontwikkeling 45% 47% 7% 1% 39% 49% 11% 2% 36% 46% 17% 1% 35% 45% 18% 2% 
bijdrage leveren 
aan de 
(praktijk)opleiding 
van studenten 50% 48% 2% 0% 39% 51% 9% 2% 37% 48% 14% 1% 41% 52% 6% 1% 
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Tabel 48: resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op competentie-ontwikkeling en de subactiviteiten in de huidige werksituatie- in België.  
 beïnvloedende factoren 
 tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
 ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
competentie-ontwikkeling 25% 75% 70% 30% 48% 53% 58% 42% 75% 25% 
deelname aan vorming 23% 77% 82% 18% 52% 48% 62% 39% 80% 20% 
zelf geven van vorming 14% 86% 38% 62% 34% 66% 37% 63% 39% 61% 
consulteren, adviseren en coachen van 
andere professionals 24% 76% 50% 50% 42% 58% 44% 56% 52% 48% 
reflecteren over eigen handelen 43% 57% 84% 16% 58% 42% 60% 40% 81% 19% 
plannen van competentie-ontwikkeling 25% 75% 62% 38% 44% 56% 48% 53% 63% 37% 
bijdrage leveren aan de (praktijk)opleiding 
van studenten 29% 71% 77% 23% 50% 50% 65% 35% 73% 27% 
 
De resultaten met betrekking tot de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning en 
identificatie op competentie-ontwikkeling en het zelf geven van vorming in de huidige 
context wordt hieronder beschreven. 
 
Op basis van de univariate analyse (P<0.10 in tabel 49) mogen volgende predictoren 
meegenomen worden in het model voor: 

o Belangrijkheid: er worden geen significanties gevonden 
o Willen uitvoeren: erkenning, ruimte, identificatie  
o Kunnen en mogen uitvoeren: alle predictoren  
 

 Tabel 49: Univariate analyse/ chi² tussen het belangrijk vinden, willen, kunnen en mogen uitvoeren 
van competentie-ontwikkeling en de predictoren erkenning, ruimte, identificatie, tijd en competentie 

Competentie-ontwikkeling 
afhankelijke variabele predictor P waarde chi² 

belangrijk 

erkenning 0.827 
ruimte 0.943 

identificatie 0.410 
tijd 0.409 

competentie 0.525 

willen 

erkenning 0.042 
ruimte 0.098 

identificatie 0.002 
tijd 0.311 

competentie 0.157 

kunnen 

erkenning <0.001 
ruimte <0.001 

identificatie 0.047 
tijd <0.001 

competentie 0.001 

mogen 

erkenning <0.001 
ruimte <0.001 

identificatie <0.001 
tijd <0.001 

competentie <0.001 
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Uit de multivariate analyse (tabel 50) kunnen volgende significante resultaten weerhouden 
worden: 

o Sociaal werkers die tijd hebben, hebben 5,7 keer meer kans om competentie-
ontwikkeling te kunnen81

o Sociaal werkers die ruimte hebben, hebben 2,8 keer meer kans om competentie-
ontwikkeling te kunnen en 3,7 keer meer kans om deze te mogen

 uitvoeren tov de groep sociaal werkers die geen tijd heeft 

82

 

 uitvoeren tov groep 
sociaal werkers die geen ruimte heeft. 

Tabel 50: Resultaten multivariate analyse 
Competentie-ontwikkeling 

uitkomstvariabele predictor OR (CI95%) P waarde 

willen 

erkenning 

Onvoldoende waarden 
tijd 

competentie 
identificatie 

ruimte 

kunnen 

erkenning 1.39 (0.64-3.00) 0.40 
tijd 5.69 (1.62-19.93) 0.007 

competentie 1.36 (0.69-2.68) 0.37 
identificatie 0.71 (0.34-1.51) 0.38 

ruimte 2.78 (1.24-6.21) 0.01 

mogen 

erkenning 1.99 (0.77-5.13) 0.15 
tijd 2.70 (0.57-12.85) 0.21 

competentie 1.55 (0.73-3.31) 0.26 
identificatie 1.57 (0.71-3.50) 0.27 

ruimte 3.68 (1.19-11.39) 0.02 
 
 

1.3  Resultaten Nederlandstalig versus Franstalig landsgedeelte – bespreking van de 
belangrijkste en minst belangrijke kerntaken in de huidige en ideale werkcontext 

1.3.1 Rangordevraag 
 
Uniform met de resultaten voor België worden opnieuw in tabel 51 de beschrijvende 
parameters (gemiddelde en standaarddeviatie) weergegeven. De 12 te rangschikken kerntaken 
worden met hun individuele resultaten, opgesplitst naargelang het landsgedeelte en de 
werkcontext, weergegeven. De top 3 van de meest en minst belangrijke kerntaken zijn in de 
tabel in het vet aangeduid.  
 
Er wordt opgemerkt dat de top 3 van de belangrijkste activiteiten identiek is voor beide 
landsgedeelten in de huidige en ideale werkcontext namelijk psychosociale hulpverlening, 
zorgcoördinatie en sociaal administratieve hulpverlening. Hiernaast rangschikten de sociaal 
werkers de twee minst belangrijke kerntaken in de ideale werksituatie in beide landsgedeelten 
op identieke manier. De andere niet-patiëntgebonden activiteiten en signalering komen op de 
laatste en voorlaatste plaats. De top 3 wordt in het Nederlandstalig landsgedeelte vervolledigd 
                                                 
81 R²=0.219 
82 R²=0.264 
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met preventie, in het Franstalig landsgedeelte met competentie-ontwikkeling. In de huidige 
werkcontext zijn andere niet-patiëntgebonden activiteiten, competentie-ontwikkeling en 
signalering de minst belangrijke kerntaken. De rangorde tussen beide landsgedeelten is 
verschillend (tabel 51). 
 
Tabel 51: beschrijvende statistiek kerntaken sociaal werk volgens landsgedeelte- rangordevraag 
 

Beschrijvende statistiek kerntaken: volgens landsgedeelte 
  huidige werkcontext ideale werkcontext 

 Kerntaak 

Nederlandstalig 
landsgedeelte 

Franstalig 
landsgedeelte 

Nederlandstalig 
landsgedeelte 

Franstalig 
landsgedeelte 

aantal gem SD aantal gem SD aantal gem SD aantal gem SD 
Psychosociale 
hulpverlening 

193 9,39 3,248 62 8,85 3,459 193 10,17 3,287 62 9,21 3,888 

Zorgcoördinatie 193 8,98 2,975 62 9,03 3,105 193 9,02 2,973 62 8,74 3,198 
Sociaal 
administratieve 
hulpverlening 

193 8,77 2,57 62 8,26 2,617 193 8,51 2,471 62 7,55 2,52 

Materiële 
hulpverlening 

193 6,1 2,998 62 6,00 2,959 193 5,64 2,864 62 5,65 2,817 

Onderzoek en 
rapportage 

193 8,24 3,369 62 7,05 3,623 193 7,54 3,349 62 7,26 3,68 

Financieel 
administratieve 
hulpverlening 

193 7,48 2,66 62 7,68 2,508 193 7,04 2,515 62 7,18 2,419 

Juridisch 
administratieve 
hulpverlening 

193 5,72 2,541 62 6,9 2,171 193 5,58 2,565 62 6,29 1,953 

Preventie 193 4,89 3,077 62 6,15 3,029 193 4,93 2,787 62 6,4 2,725 
Belangenbehartiging 193 5,73 2,756 62 5,89 3,03 193 5,87 2,842 62 6,6 3,086 
Signalering 193 4,53 2,628 62 4,03 3,289 193 4,88 2,783 62 4,13 3,317 
Competentie - 
ontwikkeling 

193 4,51 2,622 62 4,00 3,078 193 5,69 2,633 62 5,37 3,095 

Andere niet 
patiëntgebonden 
activiteiten 

193 3,66 3,037 62 4,16 3,053 193 3,17 3,297 62 3,63 3,747 

 

Concluderend kan men stellen dat dezelfde belangrijke en minst belangrijke kerntaken tot 
uiting komen ten aanzien van de resultaten voor België maar dat de rangorde verschilt 
naargelang het landsgedeelte. De verdere verdieping aan de hand van statistische analyses 
tussen de twee groepen werd uitgevoerd aan de hand van de niet-parametrische Mann-Whitney 
U-test.  
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• ANALYSE VAN DE MEEST BELANGRIJKE ACTIVITEITEN: STRATUM 
LANDSGEDEELTE 

 

De activiteiten psychosociale hulpverlening, zorgcoördinatie en sociaal administratieve 
hulpverlening worden door de bevraagde sociaal werkers binnen een algemeen, 
gespecialiseerd of geriatrisch ziekenhuis in beide landsgedeelten aanzien als de 
belangrijkste activiteiten. Hieronder worden deze 3 activiteiten verder besproken.   

Is er een significant verschil naargelang landsgedeelte in inschatting van belangrijkheid 
bij de kerntaak psychosociale hulpverlening, zorgcoördinatie en sociaal administratieve 
hulpverlening in de ideale en huidige werkcontext? 
 
Psychosociale hulpverlening: er wordt geen significant verschil in belangrijkheid 
teruggevonden tussen de beide landsgedeelten (noch in de huidige P=0.184, noch in de ideale 
werkcontext P=0.057) 
 
Zorgcoördinatie: er wordt geen significant verschil in belangrijkheid teruggevonden tussen de 
beide landsgedeelten (noch in de huidige P=0.794, noch in de ideale werkcontext P=0.476) 
 
Sociaal administratieve hulpverlening: sociaal administratieve hulpverlening wordt in het 
Nederlandstalig landsgedeelte in de ideale werkcontext (P<0.05) significant belangrijker 
aangegeven. Dit significant verschil tussen de beide landsgedeelten wordt niet gevonden in de 
huidige werksituatie ( P=0.105). 
 

• ANALYSE VAN DE MINST BELANGRIJKE ACTIVITEITEN: STRATUM 

LANDSGEDEELTE 
 

De kerntaken andere niet–patiëntgebonden activiteiten, signaleren en preventie worden in 
het Nederlandstalig landsgedeelte binnen een algemeen, gespecialiseerd of geriatrisch 
ziekenhuis aanzien als minder belangrijke activiteiten. In het Franstalig landsgedeelte komt 
in plaats van preventie competentie-ontwikkeling tot uiting als minst belangrijke activiteit.  

Hieronder worden deze activiteiten verder besproken.  

Is er een verschil naargelang landsgedeelte in inschatting van belangrijkheid bij de 
kerntaak andere niet patiëntgebonden activiteiten, signalering, preventie en competentie-
ontwikkeling in de ideale en huidige werkcontext? 
 
Andere niet-patiëntgebonden activiteiten: er wordt geen significant verschil in 
belangrijkheid teruggevonden tussen de beide landsgedeelten (noch in de huidige P=0.163, 
noch in de ideale werkcontext P=0.379) 
 
Signalering: in het Nederlandstalig landsgedeelte wordt signalering significant belangrijker 
aangeduid in de ideale en de huidige werkcontext (P<0.05) 
 
Preventie: in het Franstalig landsgedeelte wordt preventie sterk significant belangrijker  
aangeduid in de ideale en huidige werkcontext (p<0.05) 
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Competentie-ontwikkeling: in het Nederlandstalig landsgedeelte wordt competentie-
ontwikkeling in de huidige werksituatie (niet in de ideale) als significant belangrijker 
beschouwd (P<0.05) 
 

1.3.2 Algemene vraag naar belangrijkheid en de beïnvloedende factoren (tijd, 
erkenning, competenties, identificatie en ruimte. 

Zoals reeds aangegeven (1.2.2) wordt de rangordevraag opnieuw als basis genomen voor de 
verdere uitwerking en verdieping van de andere resultaten.  
 

• ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE KERNTAKEN: STRATUM 
LANDSGEDEELTE 

 
(1) Psychosociale hulpverlening 

 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor beide 
landsgedeelten van de kerntaak psychosociale hulpverlening alsook de beïnvloedende 
factoren teruggevonden worden. 
 
Tabel 52: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van psychosociale hulpverlening en 
de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie- naargelang 
landsgedeelte.  

huidige werksituatie 
  Nederlandstalig landsgedeelte 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
psychosociale 
hulpverlening 86% 13% 1% 0% 80% 20% 1% 0% 35% 48% 15% 2% 45% 45% 10% 1% 
ondersteunen 82% 19% 0% 0% 79% 21% 0% 0% 44% 48% 8% 1% 49% 48% 3% 0% 

bemiddelen_psychosociaal 68% 31% 2% 0% 63% 34% 3% 1% 31% 57% 12% 0% 37% 56% 6% 0% 
begeleiden 72% 27% 1% 1% 68% 30% 2% 1% 31% 48% 19% 2% 39% 52% 9% 1% 
behandelen 47% 41% 10% 2% 42% 37% 17% 4% 17% 45% 33% 5% 24% 49% 23% 4% 
crisisinterventie 59% 39% 2% 1% 49% 43% 6% 2% 28% 49% 21% 3% 34% 54% 10% 2% 

  Franstalig landsgedeelte 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
psychosociale 
hulpverlening 84% 16% 0% 0% 76% 23% 2% 0% 57% 39% 5% 0% 53% 42% 5% 0% 
ondersteunen 86% 15% 0% 0% 81% 18% 2% 0% 60% 34% 7% 0% 58% 39% 3% 0% 
bemiddelen_psychosociaal 52% 42% 0% 7% 44% 39% 10% 8% 32% 39% 16% 13% 29% 55% 8% 8% 
begeleiden 81% 19% 0% 0% 74% 23% 3% 0% 58% 31% 11% 0% 55% 39% 7% 0% 
behandelen 65% 36% 0% 0% 60% 37% 3% 0% 48% 39% 13% 0% 47% 45% 8% 0% 
crisisinterventie 47% 52% 2% 0% 45% 44% 10% 2% 36% 53% 10% 2% 36% 60% 5% 0% 



 69 

Tabel 53: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van psychosociale hulpverlening en 
de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie- naargelang 
landsgedeelte.  
 

ideale werksituatie  
  Nederlandstalig landsgedeelte 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
psychosociale 
hulpverlening 92% 8% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 63% 30% 7% 0% 66% 30% 4% 0% 
ondersteunen 90% 10% 0% 0% 86% 14% 0% 0% 66% 31% 3% 0% 69% 28% 3% 0% 
bemiddelen_psychosociaal 69% 30% 1% 0% 66% 32% 2% 1% 55% 43% 2% 0% 55% 43% 2% 0% 
begeleiden 82% 18% 1% 0% 72% 28% 1% 0% 53% 40% 7% 0% 56% 40% 4% 0% 
behandelen 46% 41% 9% 4% 40% 42% 15% 4% 26% 48% 21% 5% 29% 49% 17% 5% 
crisisinterventie 65% 32% 2% 1% 54% 37% 7% 1% 37% 48% 12% 3% 41% 50% 8% 2% 

  Franstalig landsgedeelte 

Activiteiten 
sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
psychosociale 
hulpverlening 90% 10% 0% 0% 87% 13% 0% 0% 68% 29% 3% 0% 66% 31% 3% 0% 
ondersteunen 87% 13% 0% 0% 87% 13% 0% 0% 61% 37% 2% 0% 69% 31% 0% 0% 

bemiddelen_psychosociaal 55% 40% 5% 0% 42% 42% 16% 0% 39% 39% 21% 2% 42% 47% 10% 2% 
begeleiden 79% 21% 0% 0% 74% 26% 0% 0% 68% 32% 0% 0% 61% 36% 3% 0% 
behandelen 71% 29% 0% 0% 68% 31% 2% 0% 60% 39% 2% 0% 61% 34% 3% 2% 
crisisinterventie 65% 34% 2% 0% 53% 39% 8% 0% 48% 44% 8% 0% 47% 50% 3% 0% 
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Tabel 54: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op psychosociale hulpverlening en de subactiviteiten in de huidige werksituatie- 
naargelang landsgedeelte.  
 

beïnvloedende factoren 
Nederlandstalig landsgedeelte 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
psychosociale hulpverlening 31% 69% 89% 11% 48% 52% 54% 46% 82% 19% 
ondersteunen 46% 54% 96% 4% 63% 37% 69% 31% 86% 14% 
bemiddelen_psychosociaal 46% 54% 83% 17% 62% 38% 68% 32% 79% 21% 
begeleiden 31% 69% 87% 13% 52% 48% 62% 39% 80% 21% 
behandelen 22% 79% 62% 39% 40% 60% 45% 55% 58% 42% 
crisisinterventie 39% 61% 65% 35% 53% 47% 57% 43% 67% 33% 

Franstalig landsgedeelte 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 

psychosociale hulpverlening 32% 68% 81% 19% 66% 34% 65% 36% 95% 5% 
ondersteunen 27% 73% 89% 11% 63% 37% 74% 26% 95% 5% 

bemiddelen_psychosociaal 24% 76% 52% 48% 47% 53% 50% 50% 66% 34% 
begeleiden 27% 73% 97% 3% 63% 37% 71% 29% 95% 5% 
behandelen 23% 77% 74% 26% 61% 39% 66% 34% 86% 15% 
crisisinterventie 21% 79% 63% 37% 58% 42% 57% 44% 73% 27% 
 

Voor de verdere analyse werd telkens de niet-parametrische Mann-Whitney U-test uitgevoerd.   

Naar analogie met de rangordevraag wordt er voor psychosociale hulpverlening geen 
significant verschil teruggevonden tussen beide landsgedeelten in de ideale (P=0.620) en 
huidige werkcontext (P=0.757). Bij de subactiviteiten ondersteunen en begeleiden wordt geen 
significant verschil tussen beide landsgedeelten in de ideale en huidige werkcontext 
teruggevonden. Behandelen wordt zowel in de huidige als in de ideale werkcontext significant 
belangrijker ingeschat in het Franstalig landsgedeelte. 
 
Kerntaak P waarde 

huidig 
werkcontext 

P waarde 
ideale 
werkcontext  

Ondersteunen 
Begeleiden 
Behandelen 

P=0.477 
P=0.159 
P=0.003 

P=0.481 
P=0.676 
P<0.001 
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(2) Zorgcoördinatie 
 

In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor beide 
landsgedeelten van de kerntaak zorgcoördinatie alsook de beïnvloedende factoren 
teruggevonden worden. 
 
Tabel 55: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van zorgcoördinatie en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie- naargelang 
landsgedeelte 

huidige werksituatie 
Nederlandstalig landsgedeelte 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
zorgcoördinatie 71% 28% 1% 1% 66% 31% 3% 1% 41% 51% 8% 1% 49% 45% 6% 1% 
screening van risicopatiënten 50% 41% 8% 1% 41% 40% 17% 2% 23% 45% 29% 4% 28% 49% 20% 4% 
geven van info_zorgcoördinatie 69% 30% 1% 0% 64% 33% 2% 1% 47% 48% 5% 0% 54% 42% 4% 1% 
bemiddelen_zorgcoördinatie 53% 45% 2% 0% 49% 46% 5% 0% 27% 59% 13% 0% 34% 57% 8% 0% 

doorverwijzen_zorgcoördinatie 70% 29% 1% 0% 67% 32% 1% 0% 57% 40% 3% 0% 62% 36% 2% 0% 
samenwerken_zorgcoördinatie 71% 29% 1% 0% 66% 34% 1% 0% 48% 46% 7% 0% 55% 43% 3% 0% 

coördinatie_zorgcoördinatie 68% 30% 2% 0% 57% 37% 5% 1% 34% 50% 14% 1% 41% 52% 7% 1% 
inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 62% 36% 2% 0% 55% 42% 3% 0% 36% 52% 12% 0% 44% 50% 6% 0% 
inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 70% 29% 1% 0% 66% 33% 1% 0% 49% 48% 3% 0% 54% 44% 2% 0% 
administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 50% 49% 1% 0% 44% 52% 4% 1% 30% 58% 12% 0% 41% 54% 5% 1% 

Franstalig landsgedeelte 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
zorgcoördinatie 84% 16% 0% 0% 77% 19% 3% 0% 60% 34% 7% 0% 66% 31% 3% 0% 

screening van risicopatiënten 58% 36% 2% 5% 42% 44% 10% 5% 26% 47% 23% 5% 34% 50% 10% 7% 

geven van info_zorgcoördinatie 77% 23% 0% 0% 69% 29% 2% 0% 57% 42% 2% 0% 61% 36% 3% 0% 
bemiddelen_zorgcoördinatie 48% 47% 0% 5% 37% 48% 8% 7% 23% 50% 21% 7% 31% 53% 10% 7% 

doorverwijzen_zorgcoördinatie 69% 31% 0% 0% 63% 37% 0% 0% 52% 47% 2% 0% 57% 42% 2% 0% 

samenwerken_zorgcoördinatie 79% 19% 0% 2% 77% 21% 0% 2% 66% 31% 3% 0% 65% 27% 7% 2% 
coördinatie_zorgcoördinatie 74% 26% 0% 0% 66% 32% 2% 0% 52% 44% 5% 0% 60% 37% 3% 0% 
inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 71% 29% 0% 0% 63% 36% 2% 0% 50% 45% 5% 0% 53% 45% 2% 0% 

inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 73% 27% 0% 0% 69% 31% 0% 0% 53% 47% 0% 0% 58% 42% 0% 0% 
administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 61% 39% 0% 0% 60% 36% 5% 0% 44% 48% 8% 0% 53% 44% 3% 0% 
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Tabel 56: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van zorgcoördinatie en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie naargelang 
landsgedeelte.  

ideale werksituatie  
Nederlandstalig landsgedeelte 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
zorgcoördinatie 79% 20% 1% 1% 76% 22% 1% 1% 59% 36% 5% 1% 61% 36% 3% 1% 
screening van risicopatiënten 49% 42% 8% 1% 38% 44% 16% 2% 31% 47% 21% 2% 34% 45% 19% 3% 
geven van info_zorgcoördinatie 81% 19% 1% 0% 76% 23% 1% 0% 68% 28% 4% 0% 72% 27% 2% 0% 
bemiddelen_zorgcoördinatie 61% 37% 2% 0% 59% 40% 2% 0% 48% 48% 4% 0% 50% 48% 2% 0% 
doorverwijzen_zorgcoördinatie 71% 28% 1% 0% 69% 30% 1% 0% 65% 34% 1% 0% 65% 35% 1% 0% 
samenwerken_zorgcoördinatie 82% 18% 0% 0% 78% 22% 1% 0% 72% 26% 2% 0% 71% 28% 1% 1% 
coördinatie_zorgcoördinatie 74% 25% 1% 1% 68% 28% 3% 1% 57% 37% 5% 1% 59% 36% 4% 1% 

inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 71% 28% 1% 1% 66% 31% 3% 1% 55% 42% 3% 1% 58% 39% 3% 1% 

inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 78% 22% 1% 0% 76% 23% 1% 0% 68% 31% 1% 0% 69% 30% 1% 0% 

administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 48% 50% 2% 0% 41% 53% 6% 0% 40% 54% 7% 0% 41% 55% 5% 0% 

Franstalig landsgedeelte 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
zorgcoördinatie 89% 10% 2% 0% 76% 23% 2% 0% 68% 32% 0% 0% 73% 24% 0% 0% 
screening van risicopatiënten 47% 48% 0% 5% 36% 50% 8% 7% 27% 55% 11% 7% 34% 52% 7% 8% 
geven van info_zorgcoördinatie 79% 21% 0% 0% 69% 31% 0% 0% 65% 36% 0% 0% 68% 32% 0% 0% 
bemiddelen_zorgcoördinatie 50% 44% 2% 5% 36% 50% 8% 7% 31% 55% 7% 8% 32% 57% 2% 10% 
doorverwijzen_zorgcoördinatie 71% 29% 0% 0% 66% 34% 0% 0% 61% 39% 0% 0% 66% 34% 0% 0% 
samenwerken_zorgcoördinatie 90% 10% 0% 0% 87% 13% 0% 0% 82% 18% 0% 0% 81% 16% 3% 0% 
coördinatie_zorgcoördinatie 76% 21% 3% 0% 60% 37% 3% 0% 63% 34% 3% 0% 63% 36% 2% 0% 
inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 84% 16% 0% 0% 77% 23% 0% 0% 73% 27% 0% 0% 73% 27% 0% 0% 

inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 77% 23% 0% 0% 73% 26% 2% 0% 71% 27% 2% 0% 71% 27% 2% 0% 
administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 63% 37% 0% 0% 55% 40% 5% 0% 52% 47% 2% 0% 60% 40% 0% 0% 
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Tabel 57: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op zorgcoördinatie en de subactiviteiten in de huidige werksituatie- naargelang 
landsgedeelte 

beïnvloedende factoren 
Nederlandstalig landsgedeelte 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
zorgcoördinatie 47% 53% 91% 9% 67% 33% 74% 26% 84% 16% 
screening van risicopatiënten 39% 61% 76% 24% 56% 44% 60% 40% 66% 34% 
geven van info_zorgcoördinatie 62% 38% 94% 6% 76% 24% 78% 22% 88% 12% 
bemiddelen_zorgcoördinatie 45% 55% 85% 15% 66% 34% 68% 32% 80% 20% 
doorverwijzen_zorgcoördinatie 77% 23% 95% 5% 89% 11% 87% 13% 94% 6% 
samenwerken_zorgcoördinatie 62% 38% 99% 1% 78% 22% 84% 16% 93% 7% 
coördinatie_zorgcoördinatie 47% 53% 92% 8% 66% 34% 73% 27% 86% 14% 
inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 58% 42% 95% 5% 73% 27% 75% 25% 86% 14% 
inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 65% 35% 98% 2% 81% 19% 84% 16% 92% 8% 
administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 48% 52% 95% 5% 70% 30% 71% 29% 81% 19% 

Franstalig landgedeelte 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
zorgcoördinatie 53% 47% 92% 8% 74% 26% 76% 24% 92% 8% 
screening van risicopatiënten 26% 74% 73% 27% 63% 37% 48% 52% 66% 34% 
geven van info_zorgcoördinatie 68% 32% 94% 7% 82% 18% 82% 18% 95% 5% 
bemiddelen_zorgcoördinatie 26% 74% 60% 40% 55% 45% 57% 44% 69% 31% 
doorverwijzen_zorgcoördinatie 68% 32% 98% 2% 90% 10% 87% 13% 94% 7% 
samenwerken_zorgcoördinatie 60% 40% 95% 5% 79% 21% 87% 13% 95% 5% 
coördinatie_zorgcoördinatie 58% 42% 94% 7% 68% 32% 81% 19% 94% 7% 
inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 63% 37% 97% 3% 73% 27% 87% 13% 95% 5% 
inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 69% 31% 95% 5% 82% 18% 90% 10% 98% 2% 
administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 32% 68% 89% 11% 76% 24% 82% 18% 92% 8% 
 
 
Naar analogie van de rangordevraag wordt er geen significant verschil teruggevonden in de 
ideale werksituatie (p=0.093) tussen de landsgedeelten. Er wordt echter wel een significant 
verschil teruggevonden in de huidige werkcontext (p<0.05). In het Franstalig 
landsgedeelte schatten de sociaal werkers zorgcoördinatie significant belangrijker in. 
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Voor de subtaken geven van informatie, doorverwijzen, samenwerken, coördinatie en het 
inschakelen van andere hulp- en dienstverlening zien we geen significante verschillen in de 
ideale en huidige context tussen beide landsgedeelten. 
 
Kerntaak P waarde huidig 

werkcontext 
P waarde ideale 
werkcontext  

Geven van informatie 
Doorverwijzen 
Samenwerken 
Coördinatie 
Inschakelen andere hulp-en dienstverlening 

P=0.179 
P=0.991 
P=0.226 
P=0.333 
P=0.695 

P=0.828 
P=0.941 
P=0.122 
P=0.829 
P=0.946 

 
De subactiviteit inschakelen van sociaal netwerk wordt in het Franstalig landsgedeelte als 
significant belangrijker aangeduid door de sociaal werkers in de ideale werkcontext 
(P<0.05), maar niet in de huidige werkcontext (P=0.155). 
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(3) Sociaal administratieve hulpverlening 

 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor beide 
landsgedeelten van de kerntaak sociaal administratieve hulpverlening alsook de 
beïnvloedende factoren teruggevonden worden. 
 
 
Tabel 58: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van sociaal administratieve 
hulpverlening en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige 
werksituatie naargelang landsgedeelte 

huidige werksituatie 
Nederlandstalig landsgedeelte 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
sociaal administratieve 
hulpverlening 65% 35% 1% 0% 56% 42% 2% 0% 32% 60% 9% 0% 44% 51% 6% 0% 
geven van 
info_socadm 66% 34% 1% 0% 63% 35% 2% 0% 41% 53% 7% 0% 47% 49% 4% 0% 
bemiddelen_socadm 44% 52% 4% 0% 41% 51% 8% 0% 22% 63% 15% 1% 28% 64% 8% 1% 
doorverwijzen_socadm 65% 34% 1% 0% 62% 37% 1% 0% 48% 48% 4% 0% 51% 48% 2% 0% 
samenwerken_socadm 63% 36% 1% 0% 56% 41% 3% 0% 37% 53% 10% 0% 44% 50% 6% 0% 
coördinatie_socadm 49% 44% 6% 1% 43% 44% 12% 2% 28% 52% 19% 2% 34% 53% 11% 2% 
administratieve 
hulpverlening_socadm 44% 54% 2% 1% 39% 53% 7% 2% 24% 54% 21% 1% 35% 54% 10% 1% 

Franstalig landsgedeelte 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
sociaal administratieve 
hulpverlening 66% 34% 0% 0% 58% 40% 2% 0% 48% 39% 13% 0% 55% 44% 2% 0% 
geven van 
info_socadm 73% 27% 0% 0% 65% 34% 2% 0% 55% 39% 7% 0% 61% 37% 2% 0% 
bemiddelen_socadm 36% 57% 2% 7% 27% 53% 11% 8% 15% 58% 19% 8% 21% 57% 15% 8% 
doorverwijzen_socadm 63% 36% 2% 0% 60% 39% 2% 0% 42% 52% 7% 0% 44% 53% 3% 0% 
samenwerken_socadm 63% 37% 0% 0% 57% 40% 3% 0% 45% 47% 8% 0% 48% 44% 8% 0% 
coördinatie_socadm 53% 45% 2% 0% 42% 53% 5% 0% 27% 66% 7% 0% 39% 57% 5% 0% 
administratieve 
hulpverlening_socadm 53% 45% 2% 0% 45% 52% 3% 0% 34% 57% 10% 0% 42% 57% 2% 0% 
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Tabel 59: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van sociaal administratieve 
hulpverlening en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie-
naargelang landsgedeelte.  
 

ideale werksituatie  
Nederlandstalig landsgedeelte 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
sociaal administratieve 
hulpverlening 64% 36% 0% 0% 59% 39% 3% 0% 54% 39% 6% 1% 55% 42% 3% 1% 
geven van 
info_socadm 70% 30% 0% 0% 68% 31% 1% 1% 59% 36% 5% 1% 60% 38% 3% 0% 
bemiddelen_socadm 46% 49% 5% 0% 41% 51% 8% 0% 35% 54% 11% 0% 36% 56% 7% 0% 
doorverwijzen_socadm 68% 32% 1% 0% 64% 34% 2% 0% 61% 36% 3% 0% 62% 36% 2% 0% 
samenwerken_socadm 73% 27% 0% 0% 67% 33% 1% 0% 61% 36% 3% 0% 62% 36% 2% 0% 
coördinatie_socadm 58% 39% 4% 0% 50% 42% 8% 1% 46% 40% 14% 0% 47% 43% 11% 0% 
administratieve 
hulpverlening_socadm 50% 48% 2% 1% 44% 50% 5% 1% 41% 53% 6% 1% 43% 55% 2% 1% 

Franstalig landsgedeelte 

Activiteiten 
sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
sociaal administratieve 
hulpverlening 68% 32% 0% 0% 66% 29% 5% 0% 57% 40% 3% 0% 63% 37% 0% 0% 
geven van 
info_socadm 79% 21% 0% 0% 71% 27% 2% 0% 61% 37% 2% 0% 66% 32% 2% 0% 
bemiddelen_socadm 45% 42% 7% 7% 29% 52% 13% 7% 26% 55% 13% 7% 32% 57% 3% 8% 
doorverwijzen_socadm 68% 32% 0% 0% 63% 37% 0% 0% 55% 45% 0% 0% 60% 40% 0% 0% 
samenwerken_socadm 77% 23% 0% 0% 76% 24% 0% 0% 69% 29% 2% 0% 71% 27% 2% 0% 
coördinatie_socadm 60% 40% 0% 0% 53% 47% 0% 0% 52% 47% 2% 0% 55% 45% 0% 0% 
administratieve 
HV_socadm 68% 29% 3% 0% 65% 26% 10% 0% 55% 39% 7% 0% 60% 39% 2% 0% 
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Tabel 60: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op sociaal administratieve hulpverlening en de subactiviteiten in de huidige 
werksituatie- naargelang landsgedeelte 

beïnvloedende factoren 
Nederlandstalig landsgedeelte 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
sociaal administratieve hulpverlening 54% 46% 90% 10% 72% 28% 76% 24% 87% 13% 
geven van info_socadm 63% 37% 91% 9% 80% 21% 82% 18% 92% 8% 
bemiddelen_socadm 41% 59% 79% 22% 63% 37% 65% 35% 75% 25% 
doorverwijzen_socadm 72% 28% 96% 4% 81% 19% 82% 18% 92% 8% 
samenwerken_socadm 57% 43% 96% 4% 73% 27% 77% 23% 87% 13% 
coördinatie_socadm 44% 56% 83% 17% 61% 39% 68% 32% 74% 26% 
administratieve HV_socadm 
 48% 52% 91% 9% 71% 29% 72% 28% 81% 19% 

Franstalig landgedeelte 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
sociaal administratieve hulpverlening 44% 57% 84% 16% 76% 24% 86% 15% 92% 8% 
geven van info_socadm 61% 39% 92% 8% 74% 26% 89% 11% 94% 7% 
bemiddelen_socadm 19% 81% 58% 42% 58% 42% 57% 44% 69% 31% 
doorverwijzen_socadm 68% 32% 95% 5% 84% 16% 86% 15% 97% 3% 
samenwerken_socadm 40% 60% 95% 5% 73% 27% 81% 19% 90% 10% 
coördinatie_socadm 53% 47% 90% 10% 73% 27% 86% 15% 92% 8% 
administratieve 
hulpverlening_socadm 39% 61% 89% 11% 77% 23% 87% 13% 92% 8% 
 
 
Er wordt geen significant verschil teruggevonden tussen beide landsgedeelten in de ideale 
(P=0.552) en huidige (P=0.809) werkcontext. Bij de rangordevraag werd echter gevonden dat 
deze kerntaak significant belangrijker is in het Nederlandstalig landsgedeelte in de ideale 
werkcontext. 
 
Bij de subactiviteiten geven van info en samenwerken wordt geen significant verschil tussen 
beide landsgedeelten gevonden. 

o geven van info: in de ideale (p=0.179) en in de huidige (p=0.302) context 
o samenwerken: in de ideale (p=0.473) en in de huidige (p=0.977) context 
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• ANALYSE VAN DE MINST BELANGRIJKE KERNTAKEN: STRATUM 
LANDSGEDEELTE 

 
(1) Andere niet-patiëntgebonden activiteiten:  

 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor beide 
landsgedeelten van de kerntaak andere niet-patiëntgebonden activiteiten alsook de 
beïnvloedende factoren teruggevonden worden. 
 
Tabel 61: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van andere niet-patiëntgebonden 
activiteiten en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie-
naargelang landsgedeelte.  

huidige werksituatie 
Nederlandstalig landsgedeelte 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
Andere niet-
patiëntgebonden 
activiteiten 22% 66% 12% 1% 19% 66% 15% 1% 15% 51% 31% 3% 18% 60% 22% 1% 
niet-patiëntgebonden 
overleg 29% 63% 8% 1% 26% 62% 11% 2% 19% 53% 25% 4% 23% 57% 20% 1% 
bijdragen tot beleid 17% 66% 15% 3% 11% 48% 39% 3% 4% 31% 59% 7% 6% 45% 42% 8% 
profileren en 
verantwoorden eigen 
beroep en handelen 25% 63% 10% 2% 17% 54% 26% 3% 8% 43% 44% 5% 11% 52% 33% 3% 
meewerken aan onderzoek 20% 63% 15% 2% 14% 53% 29% 4% 8% 47% 38% 7% 12% 63% 22% 4% 
organisatie en 
dienstgebonden activiteiten 27% 66% 7% 1% 24% 60% 15% 1% 14% 53% 30% 3% 17% 63% 19% 2% 

Franstalig landsgedeelte 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
Andere niet-
patiëntgebonden 
activiteiten 48% 42% 10% 0% 37% 48% 15% 0% 26% 47% 26% 2% 27% 48% 21% 3% 
niet-patiëntgebonden 
overleg 53% 44% 3% 0% 47% 47% 7% 0% 29% 48% 21% 2% 26% 50% 21% 3% 
bijdragen tot beleid 57% 36% 7% 2% 45% 42% 13% 0% 34% 37% 24% 5% 27% 45% 21% 7% 
profileren en 
verantwoorden eigen 
beroep en handelen 55% 40% 3% 2% 52% 40% 8% 0% 36% 42% 21% 2% 27% 52% 15% 7% 
meewerken aan onderzoek 45% 37% 16% 2% 40% 34% 26% 0% 23% 55% 21% 2% 31% 58% 8% 3% 
organisatie en 
dienstgebonden activiteiten 48% 48% 3% 0% 42% 45% 11% 2% 31% 50% 16% 3% 26% 60% 8% 7% 
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Tabel 62: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van andere niet-patiëntgebonden 
activiteiten en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie-
naargelang landsgedeelte.  

ideale werksituatie  
Nederlandstalig landsgedeelte 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
Andere niet-
patiëntgebonden 
activiteiten 25% 65% 10% 1% 23% 64% 12% 1% 20% 64% 15% 1% 22% 64% 13% 1% 
niet-
patiëntgebonden 
overleg 30% 61% 8% 1% 27% 60% 12% 2% 25% 62% 12% 1% 26% 63% 11% 1% 
bijdragen tot 
beleidsontwikkeling 21% 68% 9% 3% 16% 55% 25% 4% 13% 51% 31% 6% 13% 55% 27% 6% 
profileren en 
verantwoorden 
eigen beroep en 
beroepshandelen 32% 58% 9% 2% 25% 53% 19% 3% 17% 56% 23% 5% 18% 61% 17% 4% 
meewerken aan 
projecten en 
onderzoek 16% 71% 11% 2% 12% 63% 23% 3% 12% 62% 24% 2% 12% 71% 15% 2% 
organisatie en 
dienstgebonden 
activiteiten 27% 67% 5% 1% 25% 65% 9% 2% 23% 63% 13% 1% 24% 63% 10% 2% 

Franstalig landsgedeelte 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
Andere niet-
patiëntgebonden 
activiteiten 48% 45% 5% 2% 42% 50% 7% 2% 39% 52% 8% 2% 34% 60% 5% 2% 
niet-
patiëntgebonden 
overleg 55% 39% 7% 0% 52% 40% 8% 0% 45% 42% 13% 0% 42% 48% 10% 0% 
bijdragen tot 
beleidsontwikkeling 69% 26% 5% 0% 65% 26% 10% 0% 58% 31% 10% 2% 50% 44% 7% 0% 
profileren en 
verantwoorden 
eigen beroep en 
beroepshandelen 66% 27% 7% 0% 53% 39% 8% 0% 47% 42% 11% 0% 42% 50% 8% 0% 
meewerken aan 
projecten en 
onderzoek 48% 42% 10% 0% 39% 39% 23% 0% 34% 47% 18% 2% 36% 55% 10% 0% 
organisatie en 
dienstgebonden 
activiteiten 53% 44% 3% 0% 50% 39% 11% 0% 44% 44% 11% 2% 39% 53% 8% 0% 
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Tabel 63: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op andere niet-patiëntgebonden activiteiten en de subactiviteiten in de huidige 
werksituatie-naargelang landsgedeelte. 

beïnvloedende factoren 
Nederlandstalig landsgedeelte 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
Andere niet-patiëntgebonden activiteiten 27% 73% 80% 21% 49% 51% 57% 43% 70% 30% 
niet-patiëntgebonden overleg 33% 67% 83% 17% 50% 50% 62% 39% 73% 27% 
bijdragen tot beleidsontwikkeling 13% 87% 39% 61% 27% 73% 30% 70% 40% 60% 
profileren en verantwoorden eigen beroep 
en beroepshandelen 33% 67% 69% 31% 43% 57% 46% 54% 56% 44% 
meewerken aan projecten en onderzoek 19% 82% 68% 32% 41% 60% 44% 56% 52% 48% 
organisatie en dienstgebonden activiteiten 34% 66% 80% 20% 55% 45% 61% 39% 71% 29% 

Franstalig landgedeelte 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
Andere niet-patiëntgebonden activiteiten 10% 90% 77% 23% 52% 48% 52% 48% 68% 32% 
niet-patiëntgebonden overleg 18% 82% 73% 27% 52% 48% 58% 42% 69% 31% 
bijdragen tot beleidsontwikkeling 18% 82% 74% 26% 48% 52% 48% 52% 68% 32% 
profileren en verantwoorden eigen beroep 
en beroepshandelen 18% 82% 84% 16% 50% 50% 44% 57% 76% 24% 
meewerken aan projecten en onderzoek 10% 90% 76% 24% 57% 44% 47% 53% 66% 34% 
organisatie en dienstgebonden activiteiten 13% 87% 82% 18% 45% 55% 57% 44% 81% 19% 
 
In het Franstalig landsgedeelte wordt deze activiteit als significant belangrijker 
beschouwd in de ideale (P<0.05) en in de huidige (P<0.05) werkcontext. In tegenstelling 
tot de rangordevraag wordt hier wel een significantie gevonden.  
 
Hoewel de kerntaak andere niet-patiëntgebonden activiteiten als minst belangrijk wordt 
ingeschat door de sociaal werkers komt het meewerken aan projecten en onderzoek tot uiting 
als een belangrijk subitem (>= 70% eens). In het Nederlandstalig landsgedeelte blijkt deze 
subactiviteit significant (P<0.05) belangrijker ingeschat (zowel in de ideale als in de 
huidige werkcontext). 
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(2) Signalering 
 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor beide 
landsgedeelten van de kerntaak signalering alsook de beïnvloedende factoren teruggevonden 
worden. 
 
Tabel 64: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van signalering en de subactiviteiten 
en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie-naargelang landsgedeelte.  

huidige werksituatie 
Nederlandstalig landsgedeelte 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
signalering 35% 62% 3% 0% 27% 61% 12% 1% 13% 55% 31% 1% 19% 64% 17% 1% 
signalering intern 39% 61% 1% 0% 32% 59% 9% 1% 19% 57% 24% 1% 24% 61% 15% 1% 
signalering extern 30% 63% 7% 0% 21% 55% 21% 3% 8% 43% 45% 4% 13% 57% 27% 3% 

Franstalig landsgedeelte 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
signalering 40% 55% 3% 2% 32% 52% 15% 2% 29% 42% 29% 0% 32% 50% 18% 0% 
signalering intern 42% 55% 2% 2% 37% 47% 15% 2% 27% 52% 21% 0% 31% 50% 19% 0% 
signalering extern 36% 61% 2% 2% 27% 55% 16% 2% 19% 50% 31% 0% 18% 63% 19% 0% 
 
Tabel 65: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van signalering en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie-naargelang 
landsgedeelte.  

ideale werksituatie  
Nederlandstalig landsgedeelte 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
signalering 42% 57% 2% 0% 34% 56% 10% 1% 28% 54% 17% 1% 30% 59% 11% 1% 
signalering intern 45% 54% 1% 0% 38% 56% 6% 1% 34% 54% 11% 1% 35% 55% 9% 1% 
signalering extern 35% 55% 10% 0% 26% 51% 21% 2% 20% 48% 30% 2% 22% 54% 22% 3% 

Franstalig landsgedeelte 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
signalering 58% 31% 11% 0% 40% 40% 19% 0% 39% 47% 15% 0% 44% 44% 13% 0% 
signalering intern 53% 44% 3% 0% 42% 39% 19% 0% 37% 50% 13% 0% 42% 48% 10% 0% 
signalering extern 47% 42% 11% 0% 36% 40% 24% 0% 27% 47% 26% 0% 32% 52% 16% 0% 
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Tabel 66: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op signalering en de subactiviteiten in de huidige werksituatie-naargelang landsgedeelte 
 

beïnvloedende factoren 
Nederlandstalig landsgedeelte 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
signalering 45% 55% 77% 23% 56% 44% 54% 46% 70% 30% 
signalering intern 56% 44% 86% 14% 62% 38% 59% 42% 76% 24% 
signalering extern 32% 68% 62% 39% 44% 56% 40% 60% 56% 44% 

Franstalig landgedeelte 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
signalering 31% 69% 69% 31% 58% 42% 50% 50% 61% 39% 
signalering intern 39% 61% 74% 26% 61% 39% 53% 47% 69% 31% 
signalering extern 26% 74% 61% 39% 60% 40% 52% 48% 58% 42% 
 
 
Er worden geen significante verschillen gevonden tussen beide landsgedeelte, noch in de 
ideale (P=0.155), noch in de huidige werkcontext (P=0.647). Dit in tegenstelling tot de 
rangordevraag waar in het Nederlandstalig landsgedeelte signalering significant belangrijker 
aangeduid wordt in de ideale en de huidige werkcontext (P<0.05). Er komen geen 
subactiviteiten tot uiting op basis van 70% ‘eens’ of 20% ‘oneens’.  
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(3) Preventie 

 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor beide 
landsgedeelten van de kerntaak preventie alsook de beïnvloedende factoren teruggevonden 
worden. 
 
Tabel 67: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van preventie en de subactiviteiten 
en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie- naargelang landsgedeelte.  
 

huidige werksituatie 
Nederlandstalig landsgedeelte 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
preventie 33% 60% 8% 0% 25% 59% 16% 1% 13% 43% 42% 3% 20% 53% 26% 1% 
geven van info_preventie 40% 56% 4% 0% 35% 55% 9% 1% 22% 50% 27% 2% 29% 54% 16% 1% 
bemiddelen_preventie 26% 64% 10% 0% 21% 60% 19% 1% 11% 49% 39% 1% 16% 60% 23% 1% 
doorverwijzen_preventie 40% 59% 1% 0% 35% 61% 4% 1% 27% 60% 13% 1% 31% 63% 7% 0% 
samenwerken_preventie 34% 61% 5% 0% 27% 64% 8% 2% 17% 55% 26% 2% 23% 63% 13% 1% 

Franstalig landsgedeelte 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
preventie 58% 39% 3% 0% 44% 47% 10% 0% 24% 52% 24% 0% 32% 52% 15% 2% 
geven van info_preventie 58% 40% 2% 0% 53% 37% 10% 0% 44% 44% 13% 0% 47% 45% 8% 0% 
bemiddelen_preventie 36% 53% 5% 7% 24% 50% 19% 7% 15% 50% 27% 8% 24% 47% 19% 10% 
doorverwijzen_preventie 55% 40% 5% 0% 50% 44% 7% 0% 44% 48% 8% 0% 47% 48% 5% 0% 
samenwerken_preventie 52% 47% 2% 0% 48% 44% 8% 0% 40% 44% 16% 0% 40% 50% 10% 0% 
 
Tabel 68: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van preventie en de subactiviteiten 
en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie-naargelang landsgedeelte.  
 

ideale werksituatie  
Nederlandstalig landsgedeelte 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
preventie 41% 53% 5% 1% 32% 55% 10% 2% 25% 54% 18% 3% 27% 56% 15% 2% 
geven van info_preventie 47% 51% 3% 0% 41% 51% 7% 1% 36% 54% 9% 1% 39% 54% 6% 1% 
bemiddelen_preventie 33% 56% 11% 0% 29% 54% 17% 1% 24% 54% 22% 1% 25% 58% 17% 1% 
doorverwijzen_preventie 47% 51% 2% 0% 45% 52% 3% 0% 42% 53% 5% 0% 42% 54% 4% 0% 
samenwerken_preventie 45% 51% 4% 0% 41% 52% 6% 1% 39% 52% 9% 1% 39% 54% 6% 1% 
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Franstalig landsgedeelte 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
preventie 65% 32% 3% 0% 42% 48% 10% 0% 39% 47% 13% 2% 40% 55% 5% 0% 
geven van info_preventie 61% 39% 0% 0% 57% 42% 2% 0% 50% 45% 5% 0% 52% 44% 5% 0% 
bemiddelen_preventie 37% 52% 3% 8% 29% 50% 13% 8% 21% 57% 15% 8% 26% 55% 10% 10% 
doorverwijzen_preventie 63% 36% 2% 0% 53% 44% 3% 0% 47% 48% 5% 0% 53% 45% 2% 0% 
samenwerken_preventie 58% 40% 2% 0% 55% 39% 7% 0% 48% 45% 7% 0% 50% 47% 3% 0% 
 
Tabel 69: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op preventie en de subactiviteiten in de huidige werksituatie-naargelang landsgedeelte 

beïnvloedende factoren 
Nederlandstalig landsgedeelte 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
preventie 29% 71% 71% 29% 46% 54% 50% 50% 60% 40% 
geven van info_preventie 48% 52% 79% 21% 61% 39% 63% 37% 71% 29% 
bemiddelen_preventie 36% 64% 65% 35% 50% 50% 55% 45% 61% 39% 
doorverwijzen_preventie 65% 35% 82% 18% 72% 28% 72% 28% 78% 22% 
samenwerken_preventie 53% 47% 83% 17% 65% 35% 69% 31% 76% 24% 

Franstalig landgedeelte 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
preventie 29% 71% 69% 31% 57% 44% 60% 40% 66% 34% 
geven van info_preventie 55% 45% 84% 16% 71% 29% 71% 29% 81% 19% 
bemiddelen_preventie 10% 90% 39% 61% 47% 53% 45% 55% 55% 45% 
doorverwijzen_preventie 58% 42% 89% 11% 76% 24% 74% 26% 82% 18% 
samenwerken_preventie 36% 65% 79% 21% 66% 34% 68% 32% 77% 23% 
 
 
Naar analogie met de rangordevraag wordt preventie ook hier in beide werkcontexten in 
het Franstalig landsgedeelte sterk significant belangrijker aangeduid (P<0.05). Verder 
komen geen subactiviteiten tot uiting op basis van 70% ‘eens’ of 20% ‘oneens’. 
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(4) Competentie-ontwikkeling 
 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor beide 
landsgedeelten van de kerntaak competentie-ontwikkeling alsook de beïnvloedende factoren 
teruggevonden worden. 
 
Tabel 70: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van competentie-ontwikkeling en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie-naargelang 
landsgedeelte  

huidige werksituatie 
Nederlandstalig landsgedeelte 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 

competentie-
ontwikkeling 60% 41% 0% 0% 54% 45% 1% 0% 17% 53% 29% 1% 24% 60% 16% 1% 

deelname aan vorming 58% 42% 0% 0% 51% 46% 3% 0% 14% 50% 35% 1% 20% 61% 19% 1% 

zelf geven van vorming 17% 51% 28% 4% 15% 35% 44% 6% 6% 37% 48% 8% 13% 57% 26% 4% 
consulteren, adviseren 
en coachen van andere 
professionals 21% 61% 16% 2% 16% 51% 29% 5% 8% 42% 44% 7% 12% 52% 32% 5% 

reflecteren over eigen 
handelen 53% 46% 1% 0% 50% 47% 3% 1% 28% 45% 24% 3% 32% 50% 17% 1% 
plannen van 
competentie-
ontwikkeling 34% 57% 8% 0% 29% 54% 16% 1% 11% 42% 44% 4% 15% 53% 30% 2% 
bijdrage leveren aan de 
(praktijk)opleiding van 
studenten 40% 57% 2% 1% 30% 52% 16% 2% 20% 51% 28% 2% 29% 59% 11% 1% 

Franstalig landsgedeelte 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
competentie-
ontwikkeling 69% 27% 3% 0% 58% 40% 2% 0% 37% 45% 16% 2% 40% 40% 18% 2% 
deelname aan vorming 71% 27% 2% 0% 63% 36% 2% 0% 42% 39% 16% 3% 34% 52% 13% 2% 
zelf geven van vorming 34% 31% 29% 7% 21% 19% 52% 8% 15% 23% 50% 13% 13% 42% 32% 13% 
consulteren, adviseren 
en coachen van andere 
professionals 42% 40% 18% 0% 29% 40% 31% 0% 21% 42% 34% 3% 19% 52% 24% 5% 

reflecteren over eigen 
handelen 66% 31% 3% 0% 61% 36% 3% 0% 45% 39% 16% 0% 40% 45% 13% 2% 
plannen van 
competentie-
ontwikkeling 52% 42% 3% 3% 50% 40% 8% 2% 34% 37% 26% 3% 32% 42% 19% 7% 

bijdrage leveren aan de 
(praktijk)opleiding van 
studenten 61% 34% 3% 2% 42% 36% 21% 2% 36% 37% 23% 5% 42% 44% 13% 2% 
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Tabel 71: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van competentie-ontwikkeling en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie-naargelang 
landsgedeelte.  

ideale werksituatie  
Nederlandstalig landsgedeelte 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
competentie-
ontwikkeling 
 67% 33% 1% 0% 61% 38% 1% 0% 52% 35% 12% 1% 52% 40% 8% 0% 
deelname aan vorming 
 65% 34% 1% 0% 62% 38% 1% 0% 50% 38% 12% 1% 51% 40% 9% 1% 
zelf geven van vorming 
 22% 48% 26% 5% 16% 43% 37% 5% 15% 48% 32% 5% 18% 59% 20% 3% 
consulteren, adviseren 
en coachen van andere 
professionals 

28% 51% 17% 4% 20% 47% 29% 5% 19% 47% 31% 4% 20% 56% 21% 3% 
reflecteren over eigen 
handelen 
 63% 37% 0% 1% 57% 41% 1% 1% 50% 42% 7% 1% 51% 44% 5% 1% 
plannen van 
competentie-
ontwikkeling 
 39% 53% 8% 1% 34% 53% 11% 2% 32% 48% 20% 1% 32% 48% 19% 1% 
bijdrage leveren aan de 
(praktijk)opleiding van 
studenten 
 

48% 50% 3% 0% 36% 52% 10% 2% 35% 49% 14% 1% 38% 54% 7% 1% 
Franstalig landsgedeelte 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 

competentie-
ontwikkeling 74% 24% 2% 0% 71% 26% 3% 0% 61% 34% 5% 0% 57% 37% 7% 0% 

deelname aan vorming 76% 24% 0% 0% 73% 26% 2% 0% 71% 26% 3% 0% 57% 42% 2% 0% 

zelf geven van vorming 34% 37% 23% 7% 21% 26% 42% 11% 21% 29% 39% 11% 23% 42% 24% 11% 
consulteren, adviseren 
en coachen van andere 
professionals 44% 40% 16% 0% 34% 37% 26% 3% 26% 50% 19% 5% 27% 52% 15% 7% 

reflecteren over eigen 
handelen 77% 23% 0% 0% 74% 24% 2% 0% 63% 31% 5% 2% 58% 36% 5% 2% 
plannen van 
competentie-
ontwikkeling 65% 29% 7% 0% 57% 34% 8% 2% 48% 40% 10% 2% 44% 36% 18% 3% 
bijdrage leveren aan de 
(praktijk)opleiding van 
studenten 58% 42% 0% 0% 47% 45% 7% 2% 44% 42% 13% 2% 52% 44% 3% 2% 
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Tabel 72: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op competentie-ontwikkeling en de subactiviteiten in de huidige werksituatie-
naargelang landsgedeelte 

beïnvloedende factoren 
 

Nederlandstalig landsgedeelte 
 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
competentie-ontwikkeling 
 29% 71% 70% 30% 45% 55% 57% 43% 75% 25% 
deelname aan vorming 
 26% 74% 82% 19% 49% 51% 62% 38% 79% 21% 
zelf geven van vorming 
 17% 83% 42% 59% 35% 65% 43% 57% 44% 56% 
consulteren, adviseren en coachen 
van andere professionals 
 26% 74% 50% 50% 41% 60% 46% 54% 54% 46% 

reflecteren over eigen handelen 
 46% 54% 83% 17% 57% 43% 61% 39% 81% 20% 
plannen van competentie-
ontwikkeling 
 28% 72% 61% 40% 41% 60% 45% 55% 59% 41% 
bijdrage leveren aan de 
(praktijk)opleiding van studenten 
 28% 72% 77% 23% 50% 50% 66% 34% 74% 26% 

Franstalig landgedeelte 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 

competentie-ontwikkeling 13% 87% 71% 29% 55% 45% 58% 42% 76% 24% 
deelname aan vorming 13% 87% 82% 18% 61% 39% 60% 40% 84% 16% 

zelf geven van vorming 5% 95% 26% 74% 31% 69% 21% 79% 24% 76% 

consulteren, adviseren en coachen 
van andere professionals 18% 82% 52% 48% 47% 53% 36% 65% 47% 53% 
reflecteren over eigen handelen 32% 68% 86% 15% 61% 39% 57% 44% 82% 18% 

plannen van competentie-
ontwikkeling 15% 86% 68% 32% 53% 47% 55% 45% 77% 23% 

bijdrage leveren aan de 
(praktijk)opleiding van studenten 31% 69% 79% 21% 48% 52% 65% 36% 69% 31% 
 

Bij de kerntaak competentie-ontwikkeling worden geen significante verschillen teruggevonden 
tussen het Nederlandstalig en Franstalig landsgedeelte in de ideale (P=0.295) en huidige 
(P=0.229) context. Dit in tegenstelling van de rangordevraag waar in het Nederlandstalig 
landsgedeelte competentie-ontwikkeling in de huidige werksituatie (niet in de ideale) als 
significant belangrijker beschouwd (P<0.05) wordt. Bij de subactiviteit ‘zelf geven van 
vorming’ vinden we eveneens geen significante verschillen tussen de beide landsgedeelten in 
de ideale (P=0.257) en in de huidige (P=0.368) context. 
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1.4 Resultaten volgens statuut van het ziekenhuis – bespreking van de belangrijkste en 
minst belangrijke activiteiten in de huidige en ideale werkcontext 

1.4.1 Rangordevraag 
 
Uniform met de resultaten voor België worden in tabel 73 de beschrijvende parameters 
(gemiddelde en standaarddeviatie) weergegeven. De 12 te rangschikken kerntaken worden 
met hun individuele resultaten, opgesplitst naargelang het statuut van het ziekenhuis en de 
werkcontext, opgelijst. De top 3 van de meest en minst belangrijke kerntaken zijn in de tabel 
in het vet aangeduid.  
 
Er wordt opgemerkt dat de top 3 van de belangrijkste kerntaken identiek is voor de private en 
openbare ziekenhuizen in de huidige en ideale werkcontext namelijk psychosociale 
hulpverlening, zorgcoördinatie en sociaal administratieve hulpverlening. Enkel de rangorde in 
de huidige werksituatie verschilt. Bij de openbare ziekenhuizen wordt zorgcoördinatie op de 
1ste plaats gezet ipv psychosociale hulpverlening.  
 
Hiernaast rangschikten de sociaal werkers in private en openbare ziekenhuizen in de ideale 
werkcontext de minst belangrijke activiteiten op identieke wijze. Andere niet-patiëntgebonden 
activiteiten komt op de laatste plaats, na signalering en preventie. In de huidige werkcontext 
komt andere niet-patiëntgebonden activiteiten opnieuw als minst belangrijke activiteit tot 
uiting. Competentie-ontwikkeling staat in de openbare ziekenhuizen op de voorlaatste plaats, 
bij de private ziekenhuizen op de 3de plaats van de minst belangrijke activiteiten. Voor 
signalering wordt het omgekeerde teruggevonden (tabel 73). 
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Tabel 73: beschrijvende statistiek kerntaken sociaal werk volgens statuut- rangordevraag 
Beschrijvende statistiek kerntaken: volgens statuut 

 huidige werkcontext ideale werkcontext 

Kerntaak 
privaat openbaar privaat openbaar 

aantal gem SD aantal gem SD aantal gem SD aantal gem SD 
Psychosociale 
hulpverlening 165 9,58 3,166 90 8,69 3,482 165 10,14 3,373 90 9,56 3,601 

Zorgcoördinatie 165 9,02 2,977 90 8,94 3,059 165 9,02 2,966 90 8,82 3,143 

Sociaal 
administratieve 
hulpverlening 

165 8,68 2,625 90 8,58 2,526 165 8,18 2,564 90 8,46 2,418 

Onderzoek en 
rapportage 165 7,76 3,544 90 8,29 3,302 165 7,22 3,551 90 7,93 3,154 

Materiële hulpverlening 165 6,19 3,011 90 5,88 2,937 165 5,79 2,888 90 5,37 2,766 

Financieel 
administratieve 
hulpverlening 

165 7,38 2,555 90 7,8 2,728 165 7,02 2,452 90 7,16 2,566 

Juridisch 
administratieve 
hulpverlening 

165 5,78 2,588 90 6,42 2,298 165 5,65 2,493 90 5,92 2,362 

Preventie 165 5,27 3,161 90 5,06 3,018 165 5,36 2,893 90 5,14 2,746 

Belangenbehartiging 165 5,67 2,59 90 5,94 3,206 165 6,03 2,819 90 6,07 3,097 

Signalering 165 4,41 2,732 90 4,41 2,949 165 4,83 2,931 90 4,44 2,934 

Competentie - 
ontwikkeling 165 4,58 2,826 90 4,02 2,557 165 5,64 2,637 90 5,57 2,961 

Andere niet 
patiëntgebonden 

activiteiten 
165 3,68 3,004 90 3,97 3,121 165 3,12 3,313 90 3,57 3,582 

 
Concluderend kan gesteld worden dat dezelfde belangrijke en minst belangrijke kerntaken tot 
uiting komen in de private en openbare ziekenhuizen maar dat de rangorde verschilt 
naargelang het statuut. De kerntaak preventie komt niet aan bod in de top 3 van de minst 
belangrijke activiteiten in tegenstelling tot de bekomen resultaten voor België en de 
verschillen naargelang het landsgedeelte.  
 
De verdere verdieping aan de hand van statistische analyses tussen de private en openbare 
ziekenhuizen werd uitgevoerd aan de hand van de niet-parametrische Mann-Whitney U-test.  
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• ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE KERNTAKEN: STRATUM 

STATUUT 
 
Is er een verschil naargelang statuut (openbaar/privaat) in inschatting kerntaak 
psychosociale hulpverlening, zorgcoördinatie en sociaal administratieve hulpverlening in 
de huidige en ideale werkcontext? 
 
Psychosociale hulpverlening: deze kerntaak wordt in de private ziekenhuizen significant 
belangrijker ingeschat zowel in de huidige als in de ideale situatie (P<0.05) 
 
Zorgcoördinatie: er wordt geen significant verschil gevonden tussen de openbare en de 
private ziekenhuizen, noch in de huidige (P=0.837) noch in de ideale context (P=0.631) 
 
Sociaal administratieve hulpverlening: er wordt geen significant verschil gevonden tussen 
beide groepen, noch in de huidige (P=0.530) noch in de ideale context (P=0.479) 
 
 
 

• MINST BELANGRIJKE: VERSCHIL NAARGELANG STATUUT 
 
Is er een verschil naargelang statuut (openbaar/privaat) in inschatting kerntaak andere 
niet-patiëntgebonden activiteiten, signalering, preventie en competentie-ontwikkeling in 
de ideale en huidige werkcontext? 
 
Er worden geen significante verschillen teruggevonden tussen de antwoorden van de sociaal 
werkers werkzaam in een privaat en een openbaar ziekenhuis. 
 
Kerntaak P waarde ideale 

werkcontext 
P waarde huidige 
werkcontext  
 

Andere niet-patiënt gebonden activiteiten 
Signalering 
Preventie 
Competentie-ontwikkeling 

0.343 
0.271 
0.591 
0.670 

0.388 
0.722 
0.582 
0.118 
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1.4.2 Algemene vraag naar belangrijkheid en de beïnvloedende factoren (tijd, 
erkenning, competenties, identificatie en ruimte. 

 
• ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE KERNTAKEN: VOLGENS 

STATUUT 
 

(1) Psychosociale hulpverlening 
 

In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor de private en 
openbare ziekenhuizen van de kerntaak psychosociale hulpverlening alsook de 
beïnvloedende factoren teruggevonden worden. 
 
Tabel 74: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van psychosociale hulpverlening 
en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie– volgens 
statuut  

huidige werksituatie 
privaat 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 

psychosociale 
hulpverlening 87% 13% 0% 0% 81% 19% 1% 0% 41% 48% 10% 1% 47% 47% 5% 1% 
ondersteunen 84% 16% 0% 0% 82% 18% 1% 0% 51% 45% 4% 0% 54% 45% 2% 0% 

bemiddelen_psychosociaal 67% 33% 0% 0% 62% 34% 4% 0% 35% 54% 10% 1% 39% 55% 6% 1% 
begeleiden 75% 25% 0% 0% 71% 29% 1% 0% 37% 48% 15% 1% 41% 51% 8% 0% 
behandelen 51% 38% 9% 2% 47% 34% 16% 3% 24% 42% 30% 4% 27% 48% 22% 4% 
crisisinterventie 56% 41% 2% 1% 49% 41% 8% 1% 28% 54% 15% 2% 33% 60% 6% 1% 

openbaar 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 

psychosociale 
hulpverlening 82% 15% 2% 0% 75% 23% 2% 0% 39% 41% 18% 3% 46% 39% 14% 1% 
ondersteunen 80% 20% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 42% 43% 14% 1% 47% 48% 4% 0% 
bemiddelen_psychosociaal 58% 34% 3% 4% 51% 37% 6% 7% 24% 52% 18% 7% 30% 58% 8% 4% 
begeleiden 71% 26% 1% 1% 68% 26% 4% 1% 40% 36% 22% 2% 46% 44% 9% 1% 
behandelen 51% 43% 6% 1% 45% 43% 10% 2% 25% 47% 25% 2% 34% 48% 15% 2% 
crisisinterventie 55% 43% 1% 1% 46% 47% 4% 2% 32% 42% 24% 2% 37% 48% 13% 1% 
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Tabel 75: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van psychosociale hulpverlening en 
de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie– volgens statuut 

ideale werksituatie  
privaat 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 

psychosociale hulpverl 93% 7% 0% 0% 89% 11% 0% 0% 67% 29% 4% 0% 68% 30% 2% 0% 
ondersteunen 90% 10% 0% 0% 87% 13% 0% 0% 71% 28% 1% 0% 72% 27% 2% 0% 
bemiddelen_psychosociaal 69% 31% 0% 0% 64% 34% 2% 0% 56% 40% 4% 1% 54% 43% 2% 1% 
begeleiden 81% 19% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 58% 40% 2% 0% 57% 40% 3% 0% 
behandelen 52% 36% 7% 5% 45% 37% 13% 5% 33% 43% 18% 6% 34% 43% 18% 6% 
crisisinterventie 67% 30% 2% 1% 55% 36% 8% 1% 40% 47% 10% 2% 43% 49% 6% 2% 

openbaar 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 

psychosociale hulpverl 90% 10% 0% 0% 89% 11% 0% 0% 59% 31% 10% 0% 63% 31% 7% 0% 
ondersteunen 88% 12% 0% 0% 85% 15% 0% 0% 55% 40% 6% 0% 64% 33% 3% 0% 
bemiddelen_psychosociaal 59% 35% 6% 0% 54% 34% 11% 1% 43% 45% 12% 0% 48% 46% 6% 0% 
begeleiden 80% 19% 1% 0% 68% 31% 1% 0% 54% 34% 12% 0% 57% 37% 6% 0% 
behandelen 53% 41% 7% 0% 48% 43% 9% 0% 37% 50% 13% 0% 43% 50% 8% 0% 
crisisinterventie 62% 36% 2% 0% 53% 41% 7% 0% 40% 46% 13% 1% 41% 52% 8% 0% 
 
Tabel 76: resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op psychosociale hulpverlening en de subactiviteiten in de huidige werksituatie– 
volgens statuut 

beïnvloedende factoren 
privaat 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
psychosociale hulpverlening 39% 61% 88% 12% 57% 43% 60% 40% 86% 14% 
ondersteunen 46% 54% 95% 5% 65% 35% 71% 30% 90% 10% 
bemiddelen_psychosociaal 47% 53% 77% 23% 61% 39% 65% 36% 78% 22% 
begeleiden 36% 65% 91% 9% 56% 44% 65% 35% 86% 14% 
behandelen 21% 79% 61% 39% 42% 58% 44% 56% 61% 39% 
crisisinterventie 41% 59% 64% 36% 55% 45% 58% 42% 70% 30% 

openbaar 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 

psychosociale hulpverlening 18% 82% 85% 15% 44% 56% 51% 50% 82% 18% 
ondersteunen 32% 68% 95% 6% 59% 41% 70% 30% 85% 15% 
bemiddelen_psychosociaal 29% 71% 73% 28% 53% 47% 63% 37% 73% 28% 
begeleiden 20% 80% 87% 13% 52% 48% 62% 39% 78% 22% 
behandelen 23% 77% 70% 30% 51% 50% 60% 40% 70% 30% 
crisisinterventie 23% 77% 66% 34% 53% 47% 55% 45% 65% 35% 
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Voor de kerntaak psychosociale hulpverlening worden geen significante verschillen 
teruggevonden tussen een openbaar en een privaat ziekenhuis in de ideale (P=0.457) en 
huidige (P=0.320) context. Bij de rangordevraag wordt deze kerntaak in de private 
ziekenhuizen significant belangrijker ingeschat zowel in de huidige als in de ideale situatie 
(P<0.05) 
 
Ook bij de subactiviteiten ondersteunen en begeleiden worden geen significante verschillen 
gevonden tussen de private en de openbare ziekenhuizen.  
 
Kerntaak P waarde ideale 

werkcontext 
P waarde huidige 
werkcontext  

Ondersteunen 
Begeleiden 

0.541 
0.799 

0.479 
0.442 

 
 
 
 
 
 

(2) Zorgcoördinatie 
 

In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor de openbare en de 
private ziekenhuizen van de kerntaak zorgcoördinatie alsook de beïnvloedende factoren 
teruggevonden worden. 
 
Tabel 77: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van zorgcoördinatie en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie – volgens statuut 
 

huidige werksituatie 

privaat 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk 
oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk 
oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk 
oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk 
oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 

zorgcoördinatie 73% 27% 1% 0% 68% 28% 4% 0% 44% 48% 8% 0% 52% 44% 4% 0% 

screening van risicopatiënten 54% 36% 10% 1% 44% 39% 15% 2% 24% 46% 27% 3% 30% 49% 18% 4% 

geven van info_zorgcoördinatie 74% 26% 1% 0% 69% 28% 2% 1% 56% 40% 4% 0% 59% 38% 2% 1% 

bemiddelen_zorgcoördinatie 56% 43% 1% 0% 51% 45% 5% 0% 31% 55% 15% 0% 37% 54% 8% 1% 

doorverwijzen_zorgcoördinatie 72% 27% 1% 0% 68% 32% 0% 0% 59% 40% 1% 0% 62% 37% 1% 0% 

samenwerken_zorgcoördinatie 75% 25% 0% 0% 72% 28% 0% 0% 55% 39% 6% 0% 60% 37% 3% 0% 

coördinatie_zorgcoördinatie 72% 27% 1% 0% 60% 36% 4% 1% 39% 50% 11% 0% 47% 48% 5% 0% 

inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 67% 33% 1% 0% 61% 37% 2% 0% 44% 49% 7% 0% 50% 48% 2% 0% 

inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 75% 24% 1% 0% 72% 27% 1% 0% 56% 43% 1% 0% 60% 40% 0% 0% 

administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 58% 40% 1% 0% 54% 42% 4% 1% 39% 52% 9% 0% 50% 45% 4% 1% 
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openbaar 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 

zorgcoördinatie 76% 23% 0% 1% 70% 28% 1% 1% 47% 44% 8% 1% 55% 36% 8% 1% 

screening van risicopatiënten 50% 46% 1% 3% 36% 44% 17% 3% 22% 45% 28% 6% 29% 50% 17% 6% 

geven van info_zorgcoördinatie 66% 33% 1% 0% 58% 40% 2% 0% 37% 57% 6% 0% 51% 44% 6% 0% 

bemiddelen_zorgcoördinatie 45% 50% 2% 3% 39% 51% 7% 4% 18% 62% 17% 4% 28% 60% 9% 3% 

doorverwijzen_zorgcoördinatie 65% 34% 1% 0% 63% 36% 1% 0% 51% 44% 6% 0% 57% 39% 4% 0% 

samenwerken_zorgcoördinatie 68% 30% 1% 1% 62% 36% 1% 1% 47% 47% 6% 0% 53% 42% 4% 1% 

coördinatie_zorgcoördinatie 66% 32% 2% 0% 59% 35% 6% 0% 39% 46% 13% 2% 43% 48% 8% 1% 

inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 58% 39% 3% 0% 51% 46% 3% 0% 32% 52% 17% 0% 39% 52% 10% 0% 

inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 63% 36% 1% 0% 57% 42% 1% 0% 40% 56% 4% 0% 46% 51% 3% 0% 

administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 43% 57% 0% 0% 36% 60% 3% 0% 23% 63% 14% 0% 33% 63% 4% 0% 

 
 
 
 
Tabel 78: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van zorgcoördinatie en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie – volgens statuut 

ideale werksituatie  

privaat 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 

zorgcoördinatie 80% 18% 2% 1% 75% 23% 2% 1% 60% 36% 4% 1% 63% 34% 2% 1% 

screening van risicopatiënten 49% 42% 7% 1% 38% 45% 15% 2% 31% 47% 20% 2% 36% 43% 18% 3% 

geven van info_zorgcoördinatie 81% 19% 1% 0% 75% 24% 1% 0% 69% 30% 1% 0% 72% 28% 1% 0% 

bemiddelen_zorgcoördinatie 61% 39% 0% 0% 55% 42% 3% 0% 48% 48% 4% 1% 49% 48% 2% 1% 

doorverwijzen_zorgcoördinatie 75% 25% 1% 0% 72% 28% 1% 0% 66% 34% 0% 0% 68% 33% 0% 0% 

samenwerken_zorgcoördinatie 86% 14% 0% 0% 83% 17% 1% 0% 78% 21% 1% 0% 76% 22% 2% 1% 

coördinatie_zorgcoördinatie 75% 24% 1% 0% 65% 32% 2% 1% 60% 36% 4% 1% 60% 37% 3% 1% 
inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 76% 24% 1% 0% 69% 28% 2% 0% 62% 36% 2% 0% 63% 34% 3% 0% 
inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 80% 20% 1% 0% 76% 22% 2% 0% 71% 28% 1% 0% 71% 28% 1% 0% 
administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 54% 45% 1% 0% 44% 51% 5% 0% 43% 53% 4% 0% 46% 52% 2% 0% 
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openbaar 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 

zorgcoördinatie 85% 15% 0% 0% 79% 21% 0% 0% 62% 34% 4% 0% 64% 33% 3% 0% 

screening van risicopatiënten 47% 46% 3% 3% 36% 46% 13% 4% 28% 52% 17% 4% 31% 52% 12% 6% 

geven van info_zorgcoördinatie 79% 20% 1% 0% 74% 25% 1% 0% 65% 30% 6% 0% 69% 29% 2% 0% 

bemiddelen_zorgcoördinatie 54% 39% 4% 3% 48% 43% 4% 4% 36% 54% 6% 4% 40% 55% 1% 4% 

doorverwijzen_zorgcoördinatie 64% 35% 1% 0% 63% 36% 1% 0% 59% 39% 2% 0% 60% 39% 1% 0% 

samenwerken_zorgcoördinatie 80% 20% 0% 0% 76% 24% 0% 0% 68% 31% 1% 0% 68% 32% 0% 0% 

coördinatie_zorgcoördinatie 74% 24% 1% 1% 68% 28% 3% 1% 56% 37% 6% 1% 60% 35% 3% 1% 
inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 71% 28% 0% 1% 67% 31% 1% 1% 54% 44% 1% 1% 59% 40% 0% 1% 
inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 75% 25% 0% 0% 74% 26% 0% 0% 65% 34% 1% 0% 67% 32% 1% 0% 
administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 47% 50% 3% 0% 45% 50% 6% 0% 42% 51% 8% 0% 44% 51% 6% 0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 79: resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op zorgcoördinatie en de subactiviteiten in de huidige werksituatie– volgens statuut 
 

beïnvloedende factoren 
privaat 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
zorgcoördinatie 49% 51% 90% 10% 69% 31% 72% 28% 85% 15% 
screening van risicopatiënten 34% 66% 74% 27% 60% 40% 57% 43% 69% 31% 

geven van info_zorgcoördinatie 65% 35% 95% 5% 79% 21% 81% 19% 92% 9% 

bemiddelen_zorgcoördinatie 43% 57% 82% 18% 67% 33% 68% 33% 81% 19% 

doorverwijzen_zorgcoördinatie 77% 24% 97% 3% 90% 10% 88% 12% 95% 5% 
samenwerken_zorgcoördinatie 63% 37% 99% 1% 80% 21% 87% 13% 95% 5% 
coördinatie_zorgcoördinatie 49% 51% 92% 8% 65% 36% 74% 27% 87% 13% 

inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 60% 40% 98% 2% 75% 25% 80% 20% 90% 10% 

inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 69% 31% 98% 2% 84% 16% 87% 13% 95% 5% 

administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 48% 52% 95% 5% 73% 27% 74% 26% 84% 16% 



 96 

openbaar 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 

zorgcoördinatie 47% 53% 90% 10% 69% 31% 79% 21% 88% 12% 

screening van risicopatiënten 39% 62% 79% 21% 55% 45% 57% 43% 62% 39% 

geven van info_zorgcoördinatie 62% 39% 91% 9% 75% 25% 76% 24% 87% 13% 

bemiddelen_zorgcoördinatie 34% 66% 74% 26% 56% 44% 60% 40% 71% 29% 

doorverwijzen_zorgcoördinatie 71% 29% 95% 6% 87% 13% 86% 14% 92% 8% 

samenwerken_zorgcoördinatie 59% 41% 97% 3% 76% 24% 80% 20% 90% 10% 

coördinatie_zorgcoördinatie 52% 48% 95% 6% 69% 31% 77% 23% 88% 12% 
inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 57% 43% 91% 9% 69% 31% 75% 25% 86% 14% 
inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 62% 39% 97% 3% 77% 23% 84% 17% 91% 9% 
administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 37% 63% 90% 10% 68% 32% 74% 26% 84% 17% 
 
 
Er worden geen significante verschillen teruggevonden tussen een openbaar en een privaat 
ziekenhuis in de ideale (P=0.284) en huidige (P=0.629) context. Ook bij de rangordevraag 
worden geen significante verschillen gevonden. 
 
Voor de subtaken geven van informatie, doorverwijzen, samenwerken, coördinatie en het 
inschakelen van sociaal netwerk worden geen significante verschillen in de ideale en huidige 
context tussen beide statuten van ziekenhuizen teruggevonden. 
 
Kerntaak P waarde huidig 

werkcontext 
P waarde ideale 
werkcontext  

Geven van informatie 
Doorverwijzen 
Samenwerken 
Coördinatie 
Inschakelen sociaal netwerk 

P=0.199 
P=0.210 
P=0.186 
P=0.322 
P=0.133 

P=0.746 
P=0.064 
P=0.216 
P=0.817 
P=0.424 

 
 
Het inschakelen andere hulp- en dienstverlening blijkt niet significant in de ideale (P=0.393) 
maar wel in de huidige werkcontext (P<0.05). De sociaal werkers werkzaam in een 
privaat ziekenhuis schatten deze subactiviteit als significant belangrijker in in de 
huidige werkcontext. 
 



 97 

(3) Sociaal administratieve hulpverlening 
 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor private en 
openbare ziekenhuizen van de kerntaak sociaal administratieve hulpverlening alsook de 
beïnvloedende factoren teruggevonden worden. 
 
Tabel 80: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van sociaal administratieve 
hulpverlening en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige 
werksituatie – volgens statuut 
 

huidige werksituatie 
privaat 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 

sociaal administratieve 
hulpverlening 68% 33% 0% 0% 60% 38% 2% 0% 39% 54% 7% 0% 49% 49% 2% 0% 

geven van 
info_socadm 68% 33% 0% 0% 64% 34% 2% 0% 47% 49% 4% 0% 54% 43% 2% 0% 
bemiddelen_socadm 46% 51% 4% 0% 40% 51% 9% 0% 24% 60% 15% 1% 30% 60% 10% 1% 

doorverwijzen_socadm 69% 31% 1% 0% 66% 34% 1% 0% 51% 46% 3% 0% 55% 45% 1% 0% 

samenwerken_socadm 65% 35% 1% 0% 58% 38% 4% 0% 42% 48% 10% 0% 48% 47% 5% 0% 

coördinatie_socadm 51% 43% 5% 1% 42% 47% 9% 2% 27% 57% 14% 2% 35% 55% 8% 2% 
administratieve 
hulpverlening_socadm 
 50% 47% 2% 1% 43% 49% 5% 2% 31% 53% 15% 1% 40% 52% 6% 1% 

Openbaar 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 

sociaal administratieve 
hulpverlening 60% 39% 1% 0% 50% 48% 2% 0% 30% 56% 14% 0% 42% 50% 9% 0% 

geven van 
info_socadm 67% 32% 1% 0% 62% 36% 2% 0% 39% 51% 11% 0% 44% 52% 4% 0% 

bemiddelen_socadm 35% 57% 3% 4% 32% 54% 9% 6% 12% 64% 19% 6% 20% 66% 10% 4% 
doorverwijzen_socadm 56% 42% 2% 0% 54% 44% 2% 0% 39% 55% 7% 0% 39% 57% 4% 0% 
samenwerken_socadm 60% 39% 1% 0% 53% 45% 2% 0% 34% 58% 8% 0% 40% 52% 9% 0% 

coördinatie_socadm 50% 47% 3% 0% 43% 45% 12% 0% 29% 53% 19% 0% 36% 52% 12% 0% 

administratieve 
hulpverlening socadm 39% 62% 0% 0% 34% 59% 7% 0% 18% 58% 24% 0% 31% 58% 11% 0% 
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Tabel 81: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van sociaal administratieve 
hulpverlening en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie 
– volgens statuut 

ideale werksituatie  
privaat 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 

sociaal administratieve 
hulpverlening 67% 33% 0% 0% 63% 36% 2% 0% 56% 39% 5% 1% 57% 40% 2% 1% 

geven van 
info_socadm 74% 27% 0% 0% 69% 30% 1% 1% 60% 35% 4% 1% 61% 36% 3% 0% 
bemiddelen_socadm 50% 46% 4% 0% 42% 50% 8% 0% 37% 51% 11% 0% 38% 54% 7% 1% 
doorverwijzen_socadm 71% 29% 1% 0% 66% 33% 1% 0% 60% 39% 1% 0% 61% 38% 1% 0% 

samenwerken_socadm 73% 27% 0% 0% 69% 31% 0% 0% 63% 35% 2% 0% 64% 34% 2% 0% 

coördinatie_socadm 58% 39% 4% 0% 49% 45% 6% 1% 45% 43% 11% 0% 46% 46% 8% 0% 

administratieve 
hulpverlening_socadm 58% 39% 3% 1% 52% 42% 6% 1% 46% 46% 5% 1% 48% 50% 2% 1% 

openbaar 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 

sociaal administratieve 
hulpverlening 60% 40% 0% 0% 57% 37% 6% 0% 53% 41% 7% 0% 56% 42% 2% 0% 

geven van 
info_socadm 70% 30% 0% 0% 68% 31% 1% 0% 57% 40% 3% 0% 62% 37% 1% 0% 
bemiddelen_socadm 37% 51% 8% 4% 31% 54% 11% 4% 24% 60% 11% 4% 31% 60% 4% 4% 
doorverwijzen_socadm 63% 37% 0% 0% 59% 40% 1% 0% 58% 37% 4% 0% 62% 36% 2% 0% 

samenwerken_socadm 76% 24% 0% 0% 69% 30% 1% 0% 64% 33% 3% 0% 65% 34% 1% 0% 
coördinatie_socadm 59% 40% 1% 0% 54% 41% 6% 0% 52% 37% 11% 0% 54% 39% 8% 0% 

administratieve 
hulpverlening_socadm 47% 53% 0% 0% 44% 50% 7% 0% 42% 51% 8% 0% 45% 53% 2% 0% 
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Tabel 82: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op zorgcoördinatie en de subactiviteiten in de huidige werksituatie– volgens statuut 

beïnvloedende factoren 
privaat 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
sociaal administratieve 
hulpverlening 50% 50% 90% 10% 75% 25% 78% 22% 89% 11% 

geven van info_socadm 65% 36% 92% 8% 79% 21% 84% 16% 94% 6% 

bemiddelen_socadm 39% 61% 77% 24% 65% 36% 66% 34% 78% 22% 

doorverwijzen_socadm 72% 28% 98% 2% 84% 16% 84% 16% 92% 8% 

samenwerken_socadm 54% 46% 95% 5% 72% 28% 78% 22% 86% 14% 

coördinatie_socadm 45% 55% 81% 19% 63% 37% 70% 30% 74% 26% 
administratieve 
hulpverlening_socadm 49% 51% 91% 9% 73% 27% 77% 23% 82% 18% 

openbaar 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
sociaal administratieve 
hulpverlening 54% 46% 85% 15% 70% 30% 78% 22% 88% 12% 

geven van info_socadm 59% 41% 89% 11% 77% 23% 84% 17% 89% 11% 

bemiddelen_socadm 30% 70% 68% 32% 57% 43% 56% 44% 67% 33% 

doorverwijzen_socadm 68% 32% 93% 7% 78% 22% 80% 20% 96% 4% 

samenwerken_socadm 52% 48% 98% 2% 75% 25% 79% 21% 90% 10% 

coördinatie_socadm 47% 53% 90% 10% 66% 34% 76% 24% 86% 14% 
administratieve 
hulpverlening_socadm 40% 60% 89% 11% 71% 29% 74% 26% 87% 13% 
 
 
Bij deze kerntaak worden geen significante verschillen teruggevonden tussen een openbaar en 
een privaat ziekenhuis in de ideale (P=0.304) en huidige (P=0.236) context. Ook bij de 
rangordevraag worden er geen significante verschillen gevonden. 
 
Hieronder worden de resultaten van de subactiviteiten weergegeven: 
 

o Geven van info: niet significant in de ideale (P=0.588) en in de huidige (P=0.897) 
o Doorverwijzen niet significant in de ideale (P=0.213) wel in de huidige werkcontext 

(P<0.05). De sociaal werkers werkzaam in een privaat ziekenhuis schatten deze 
subactiviteit als significant belangrijker in in de huidige werkcontext. 

o Samenwerken: niet significant in de ideale (P=0.609) en in de huidige (P=0.509). 
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• ANALYSE VAN DE MINST BELANGRIJKE KERNTAKEN: VOLGENS 
STATUUT 

 
(1) Andere niet-patiëntgebonden activiteiten 

 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor de private en 
openbare ziekenhuizen van de kerntaak andere niet-patiëntgebonden activiteiten alsook de 
beïnvloedende factoren teruggevonden worden. 
 
Tabel 83: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van andere niet-patiëntgebonden 
activiteiten en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie 
– volgens statuut 

huidige werksituatie 
privaat 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
Andere niet-
patiëntgebonden 
activiteiten 28% 60% 11% 1% 23% 61% 15% 1% 17% 54% 27% 2% 19% 60% 20% 2% 

niet-patiëntgebonden 
overleg 39% 54% 7% 1% 34% 55% 10% 2% 22% 51% 24% 2% 24% 56% 18% 2% 

bijdragen tot 
beleidsontwikkeling 28% 59% 10% 2% 20% 49% 29% 2% 8% 37% 49% 6% 9% 49% 34% 8% 
profileren en 
verantwoorden eigen 
beroep en 
beroepshandelen 33% 58% 7% 2% 27% 52% 19% 2% 15% 44% 39% 3% 15% 52% 28% 5% 
meewerken aan 
onderzoek 25% 59% 15% 1% 19% 52% 27% 2% 10% 51% 35% 4% 13% 66% 18% 4% 
organisatie en 
dienstgebonden 
activiteiten 33% 62% 4% 1% 30% 57% 12% 1% 19% 52% 26% 3% 21% 63% 13% 4% 

openbaar 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 

Andere niet-
patiëntgebonden 
activiteiten 29% 60% 11% 0% 23% 62% 14% 1% 20% 43% 35% 2% 23% 53% 24% 0% 

niet-patiëntgebonden 
overleg 28% 66% 7% 0% 25% 64% 10% 1% 19% 53% 24% 4% 22% 54% 24% 0% 

bijdragen tot 
beleidsontwikkeling 23% 57% 18% 2% 18% 41% 39% 3% 15% 24% 53% 8% 14% 37% 42% 7% 
profileren en 
verantwoorden eigen 
beroep en 
beroepshandelen 31% 57% 11% 1% 23% 47% 26% 3% 15% 40% 39% 7% 15% 53% 30% 2% 
meewerken aan 
onderzoek 26% 53% 18% 3% 23% 43% 30% 4% 14% 45% 32% 9% 23% 54% 20% 3% 
organisatie en 
dienstgebonden 
activiteiten 30% 60% 9% 1% 25% 55% 19% 1% 17% 53% 29% 2% 15% 60% 22% 2% 
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Tabel 84: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van andere niet-patiëntgebonden 
activiteiten en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie – 
volgens statuut 

ideale werksituatie  
privaat 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 

Andere niet-
patiëntgebonden 
activiteiten 31% 59% 9% 1% 27% 60% 11% 1% 23% 61% 15% 1% 25% 61% 13% 1% 
niet-
patiëntgebonden 
overleg 37% 55% 7% 1% 32% 54% 12% 2% 28% 55% 16% 1% 29% 57% 13% 1% 

bijdragen tot 
beleidsontwikkeling 33% 58% 7% 2% 28% 50% 19% 4% 22% 46% 25% 6% 21% 52% 22% 5% 

profileren en 
verantwoorden 
eigen beroep en 
beroepshandelen 42% 48% 8% 1% 33% 49% 16% 2% 24% 51% 21% 4% 25% 56% 16% 3% 

meewerken aan 
projecten en 
onderzoek 25% 65% 9% 1% 18% 61% 19% 3% 15% 61% 21% 3% 14% 70% 15% 2% 

organisatie en 
dienstgebonden 
activiteiten 36% 59% 4% 1% 33% 57% 9% 1% 30% 56% 12% 2% 30% 58% 10% 2% 

openbaar 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 

Andere niet-
patiëntgebonden 
activiteiten 30% 62% 8% 1% 28% 62% 10% 1% 28% 62% 10% 1% 25% 65% 9% 1% 
niet-
patiëntgebonden 
overleg 35% 56% 9% 0% 34% 57% 9% 0% 33% 60% 7% 0% 31% 63% 7% 0% 

bijdragen tot 
beleidsontwikkeling 31% 57% 10% 2% 28% 45% 25% 2% 26% 45% 26% 2% 23% 53% 22% 2% 

profileren en 
verantwoorden 
eigen beroep en 
beroepshandelen 36% 55% 8% 1% 29% 52% 18% 2% 24% 55% 19% 2% 22% 63% 13% 2% 

meewerken aan 
projecten en 
onderzoek 23% 63% 13% 1% 20% 50% 30% 1% 21% 54% 25% 0% 25% 63% 12% 0% 

organisatie en 
dienstgebonden 
activiteiten 29% 66% 4% 1% 26% 62% 11% 1% 24% 62% 14% 0% 23% 67% 10% 0% 

 



 102 

Tabel 85: resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op andere niet-patiëntgebonden activiteiten en de subactiviteiten in de huidige 
werksituatie– volgens statuut 

beïnvloedende factoren 
privaat 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 

Andere niet-patiëntgebonden 
activiteiten 22% 78% 76% 24% 49% 51% 57% 43% 69% 31% 
niet-patiëntgebonden overleg 30% 71% 77% 23% 49% 51% 59% 41% 70% 30% 
bijdragen tot 
beleidsontwikkeling 13% 87% 48% 52% 34% 66% 36% 64% 46% 54% 
profileren en verantwoorden 
eigen beroep en 
beroepshandelen 31% 69% 77% 24% 47% 53% 47% 53% 61% 39% 

meewerken aan projecten en 
onderzoek 15% 85% 68% 33% 42% 58% 46% 54% 54% 46% 

organisatie en 
dienstgebonden activiteiten 33% 67% 81% 19% 56% 44% 63% 37% 75% 25% 

openbaar 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 

Andere niet-patiëntgebonden 
activiteiten 25% 75% 85% 15% 50% 51% 54% 46% 69% 31% 
niet-patiëntgebonden overleg 29% 71% 86% 14% 52% 48% 64% 36% 76% 24% 
bijdragen tot 
beleidsontwikkeling 18% 82% 47% 53% 30% 70% 32% 68% 48% 52% 
profileren en verantwoorden 
eigen beroep en 
beroepshandelen 25% 75% 65% 35% 41% 59% 43% 57% 62% 39% 

meewerken aan projecten en 
onderzoek 19% 81% 74% 26% 48% 52% 42% 58% 59% 41% 

organisatie en 
dienstgebonden activiteiten 21% 79% 79% 21% 47% 53% 55% 45% 70% 30% 
 
Er worden geen significante verschillen teruggevonden tussen een openbaar en een privaat 
ziekenhuis in de ideale (P=0.883) en huidige (P=0.809) context. Ook bij de rangordevraag 
worden er geen significante verschillen gevonden. Verder komen geen subactiviteiten tot 
uiting op basis van meer dan of gelijk aan 70% ‘eens’ of 20% ‘oneens’ belangrijkheid.  
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(2) Signalering 
 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor een privaat of 
openbaar ziekenhuis van de kerntaak signalering alsook de beïnvloedende factoren 
teruggevonden worden. 
 
Tabel 86: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van signalering en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie – volgens statuut 

huidige werksituatie 
privaat 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
signalering 37% 60% 2% 1% 29% 59% 10% 2% 18% 55% 27% 1% 22% 65% 13% 1% 
signalering intern 42% 57% 1% 1% 36% 55% 8% 1% 22% 59% 19% 1% 25% 63% 11% 1% 
signalering extern 34% 60% 6% 1% 24% 56% 16% 4% 12% 49% 37% 2% 15% 64% 19% 2% 

openbaar 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
signalering 35% 62% 3% 0% 26% 57% 17% 0% 15% 46% 37% 1% 23% 52% 25% 0% 
signalering intern 36% 63% 1% 0% 29% 56% 15% 0% 19% 50% 31% 1% 25% 51% 24% 0% 
signalering extern 28% 67% 6% 0% 19% 54% 26% 1% 8% 37% 51% 4% 13% 50% 35% 2% 
 
 
Tabel 87: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van signalering en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie – volgens statuut 

ideale werksituatie  
privaat  

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
signalering 43% 55% 1% 0% 34% 55% 10% 1% 28% 57% 15% 0% 30% 58% 11% 0% 
signalering intern 45% 54% 1% 0% 40% 54% 5% 1% 35% 55% 10% 0% 37% 54% 9% 0% 
signalering extern 39% 54% 7% 0% 31% 49% 18% 2% 24% 49% 27% 1% 26% 52% 21% 1% 

openbaar 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
signalering 50% 42% 9% 0% 37% 47% 15% 0% 35% 45% 19% 1% 39% 48% 12% 1% 
signalering intern 50% 48% 2% 0% 37% 47% 15% 0% 35% 50% 14% 1% 37% 53% 9% 1% 
signalering extern 36% 48% 15% 0% 23% 47% 29% 1% 19% 46% 33% 2% 21% 55% 21% 3% 
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Tabel 88: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op signalering en de subactiviteiten in de huidige werksituatie– volgens statuut 

beïnvloedende factoren 
privaat 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
signalering 40% 60% 77% 24% 56% 44% 55% 45% 68% 33% 
signalering intern 54% 46% 86% 14% 64% 36% 59% 41% 75% 25% 
signalering extern 31% 69% 61% 39% 45% 55% 45% 55% 58% 42% 

openbaar 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
signalering 44% 56% 73% 28% 58% 42% 51% 50% 68% 32% 
signalering intern 47% 53% 78% 22% 58% 42% 54% 46% 73% 28% 
signalering extern 31% 69% 62% 39% 52% 48% 39% 62% 54% 46% 
 
Bij signalering worden geen significante verschillen teruggevonden tussen een openbaar en 
een privaat ziekenhuis in de ideale (P=0.797) en huidige (P=0.724) context. Ook bij de 
rangordevraag worden er geen significante verschillen gevonden. Gezien bij signalering geen 
subitems tot uiting komen op basis van belangrijkheid meer of gelijk aan 70% ‘eens’ en 20% 
‘oneens’ worden deze niet verder geanalyseerd.  
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(3) Preventie 

 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor private en 
openbare ziekenhuizen van de kerntaak preventie alsook de beïnvloedende factoren 
teruggevonden worden. 
 
Tabel 89: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van preventie en de subactiviteiten 
en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie – volgens statuut 
 

huidige werksituatie 
privaat 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
preventie 39% 56% 5% 0% 31% 55% 13% 1% 19% 45% 33% 2% 24% 54% 21% 1% 

geven van 
info_preventie 43% 55% 2% 0% 38% 54% 7% 1% 28% 52% 19% 1% 33% 54% 11% 1% 

bemiddelen_preventie 28% 65% 7% 0% 22% 60% 18% 1% 13% 51% 35% 1% 18% 58% 22% 2% 

doorverwijzen_preventie 43% 55% 2% 0% 39% 58% 2% 1% 32% 59% 9% 0% 36% 60% 5% 0% 
samenwerken_preventie 38% 58% 4% 0% 33% 59% 7% 1% 24% 51% 25% 1% 28% 58% 13% 1% 

openbaar 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
preventie 39% 52% 10% 0% 26% 57% 17% 0% 10% 44% 45% 1% 20% 51% 29% 1% 

geven van 
info_preventie 47% 48% 4% 0% 42% 45% 13% 0% 26% 41% 32% 1% 33% 48% 19% 0% 
bemiddelen_preventie 29% 54% 13% 4% 21% 54% 21% 4% 10% 47% 37% 6% 19% 54% 23% 4% 

doorverwijzen_preventie 44% 54% 2% 0% 39% 54% 8% 0% 30% 53% 17% 1% 33% 58% 9% 0% 
samenwerken_preventie 40% 57% 3% 0% 32% 58% 9% 1% 22% 56% 20% 2% 26% 62% 11% 1% 

 
Tabel 90: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van preventie en de subactiviteiten 
en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie – volgens statuut 

ideale werksituatie  
privaat 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
preventie 48% 49% 3% 1% 37% 53% 8% 2% 31% 48% 17% 4% 32% 54% 13% 2% 

geven van 
info_preventie 49% 49% 2% 0% 44% 51% 5% 1% 41% 50% 8% 1% 41% 51% 7% 1% 

bemiddelen_preventie 34% 58% 7% 1% 30% 56% 13% 1% 25% 56% 18% 1% 25% 58% 15% 2% 

doorverwijzen_preventie 52% 47% 1% 0% 46% 52% 1% 0% 43% 53% 4% 0% 44% 54% 2% 0% 
samenwerken_preventie 48% 49% 3% 0% 45% 48% 7% 1% 41% 50% 8% 1% 40% 52% 7% 1% 
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openbaar 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
preventie 45% 47% 8% 0% 30% 55% 14% 1% 23% 59% 17% 1% 28% 60% 12% 0% 

geven van 
info_preventie 52% 46% 2% 0% 46% 46% 8% 0% 36% 56% 7% 0% 44% 53% 3% 0% 
bemiddelen_preventie 34% 48% 13% 4% 28% 47% 21% 4% 20% 53% 23% 4% 25% 55% 15% 4% 

doorverwijzen_preventie 50% 48% 2% 0% 48% 46% 6% 0% 43% 50% 8% 0% 46% 50% 4% 0% 
samenwerken_preventie 50% 47% 3% 0% 44% 51% 6% 0% 41% 52% 8% 0% 44% 53% 3% 0% 
 
Tabel 91: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op preventie en de subactiviteiten in de huidige werksituatie– volgens statuut 
 

beïnvloedende factoren 
privaat  

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
preventie 29% 71% 72% 28% 48% 52% 55% 45% 61% 39% 
geven van info_preventie 49% 51% 83% 18% 65% 35% 68% 32% 77% 24% 
bemiddelen_preventie 31% 69% 63% 37% 51% 49% 57% 43% 63% 37% 
doorverwijzen_preventie 65% 35% 86% 15% 75% 25% 74% 27% 81% 19% 
samenwerken_preventie 47% 53% 85% 15% 65% 35% 69% 31% 77% 24% 

openbaar 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
preventie 30% 70% 68% 32% 48% 52% 47% 53% 62% 39% 
geven van info_preventie 51% 50% 76% 24% 60% 40% 58% 42% 68% 32% 
bemiddelen_preventie 28% 73% 51% 50% 46% 54% 44% 56% 53% 47% 
doorverwijzen_preventie 60% 41% 80% 20% 68% 32% 71% 29% 76% 24% 
samenwerken_preventie 52% 48% 77% 23% 65% 35% 68% 32% 76% 24% 
 
 
Tussen de openbare en private ziekenhuizen worden voor preventie geen significante 
verschillen teruggevonden in de ideale (P=0.498) en huidige (P=0.574) context. Ook bij de 
rangordevraag worden er geen significante verschillen gevonden. Er komen geen subitems tot 
uiting op basis van meer of gelijk aan 70% ‘eens’ en 20% ‘oneens’.  
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(4) Competentie-ontwikkeling 

 
Ten slotte kunnen in onderstaande tabellen de percentages van de (sub)resultaten voor de 
private en openbare ziekenhuizen van de kerntaak competentie-ontwikkeling alsook de 
beïnvloedende factoren teruggevonden worden. 
 
Tabel 92: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van competentie-ontwikkeling en 
de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie – volgens 
statuut 

huidige werksituatie 
privaat 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 

competentie-
ontwikkeling 64% 36% 1% 0% 58% 41% 1% 0% 25% 52% 22% 1% 30% 56% 13% 1% 
deelname aan vorming 63% 37% 1% 0% 57% 40% 2% 0% 22% 54% 23% 2% 25% 60% 14% 1% 
zelf geven van vorming 22% 51% 25% 2% 17% 36% 44% 4% 10% 39% 43% 8% 12% 55% 27% 5% 

consulteren, adviseren 
en coachen van andere 
professionals 27% 58% 15% 1% 19% 52% 27% 2% 10% 45% 39% 5% 11% 55% 28% 5% 
reflecteren over eigen 
handelen 60% 37% 2% 0% 58% 39% 3% 1% 35% 43% 21% 1% 38% 46% 15% 1% 
plannen van 
competentie-
ontwikkeling 42% 49% 8% 1% 38% 49% 12% 1% 18% 43% 36% 2% 21% 50% 27% 3% 
bijdrage leveren aan de 
(praktijk)opleiding van 
studenten 45% 52% 2% 1% 32% 50% 16% 2% 22% 51% 25% 2% 31% 58% 10% 1% 

openbaar 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 

competentie-
ontwikkeling 58% 41% 1% 0% 50% 48% 2% 0% 17% 50% 33% 1% 24% 53% 23% 0% 
deelname aan vorming 58% 42% 0% 0% 48% 50% 2% 0% 19% 36% 44% 1% 20% 56% 23% 1% 
zelf geven van vorming 21% 39% 33% 8% 17% 24% 48% 11% 6% 24% 58% 12% 14% 51% 29% 7% 

consulteren, adviseren 
en coachen van andere 
professionals 24% 53% 21% 2% 20% 41% 34% 6% 12% 36% 45% 7% 18% 45% 33% 4% 
reflecteren over eigen 
handelen 48% 52% 0% 0% 43% 55% 2% 0% 28% 45% 24% 3% 28% 54% 18% 1% 
plannen van 
competentie-
ontwikkeling 32% 63% 4% 1% 28% 54% 18% 1% 13% 35% 46% 6% 17% 51% 30% 3% 

bijdrage leveren aan de 
(praktijk)opleiding van 
studenten 45% 51% 3% 1% 34% 45% 20% 1% 25% 43% 30% 2% 35% 50% 14% 1% 
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Tabel 93: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van competentie-ontwikkeling en 
de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie – volgens statuut 

ideale werksituatie  
privaat 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 

competentie-
ontwikkeling 70% 30% 1% 0% 63% 35% 2% 0% 54% 36% 10% 0% 53% 39% 8% 0% 
deelname aan vorming 68% 32% 0% 0% 65% 35% 1% 0% 55% 36% 9% 0% 53% 40% 7% 0% 
zelf geven van vorming 25% 50% 21% 4% 17% 43% 34% 6% 17% 46% 31% 6% 18% 58% 19% 5% 
consulteren, adviseren 
en coachen van andere 
professionals 34% 49% 13% 4% 24% 47% 24% 5% 21% 48% 26% 6% 21% 54% 19% 6% 
reflecteren over eigen 
handelen 70% 30% 0% 1% 64% 34% 2% 1% 57% 35% 7% 1% 55% 39% 5% 1% 
plannen van 
competentie-
ontwikkeling 48% 42% 8% 1% 42% 45% 11% 2% 37% 45% 17% 2% 35% 43% 19% 2% 
bijdrage leveren aan de 
(praktijk)opleiding van 
studenten 51% 49% 1% 0% 39% 49% 10% 2% 36% 46% 16% 2% 39% 53% 7% 1% 

openbaar 

Activiteiten 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 

competentie-
ontwikkeling 66% 33% 1% 0% 64% 35% 1% 0% 54% 33% 12% 1% 54% 40% 7% 0% 
deelname aan vorming 67% 32% 1% 0% 64% 35% 1% 0% 54% 34% 11% 1% 52% 40% 8% 1% 

zelf geven van vorming 23% 37% 33% 7% 18% 31% 45% 7% 15% 37% 40% 8% 22% 48% 24% 6% 
consulteren, adviseren 
en coachen van andere 
professionals 29% 47% 23% 1% 22% 40% 36% 2% 20% 47% 32% 1% 24% 56% 20% 0% 

reflecteren over eigen 
handelen 59% 41% 0% 0% 57% 43% 0% 0% 46% 47% 6% 1% 50% 46% 4% 0% 

plannen van 
competentie-
ontwikkeling 39% 56% 6% 0% 35% 56% 9% 0% 34% 48% 18% 0% 35% 48% 17% 0% 

bijdrage leveren aan de 
(praktijk)opleiding van 
studenten 50% 50% 4% 0% 39% 53% 8% 1% 41% 50% 10% 0% 46% 50% 4% 0% 
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Tabel 94: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op competentie-ontwikkeling en de subactiviteiten in de huidige werksituatie– volgens 
statuut 

beïnvloedende factoren 
privaat 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 

competentie-ontwikkeling 25% 75% 72% 28% 48% 52% 57% 43% 72% 28% 
deelname aan vorming 24% 77% 83% 17% 57% 43% 61% 39% 80% 21% 

zelf geven van vorming 14% 86% 42% 58% 37% 63% 39% 61% 43% 57% 

consulteren, adviseren en 
coachen van andere professionals 27% 73% 52% 48% 44% 56% 46% 54% 54% 46% 
reflecteren over eigen handelen 47% 53% 86% 14% 61% 39% 65% 36% 84% 16% 

plannen van competentie-
ontwikkeling 26% 74% 67% 33% 45% 55% 49% 51% 61% 39% 

bijdrage leveren aan de 
(praktijk)opleiding van studenten 28% 72% 77% 23% 49% 51% 63% 37% 72% 28% 

openbaar 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 

competentie-ontwikkeling 25% 75% 68% 32% 46% 54% 59% 41% 80% 20% 
deelname aan vorming 22% 78% 79% 21% 44% 56% 63% 37% 81% 19% 
zelf geven van vorming 14% 86% 31% 69% 29% 71% 34% 66% 33% 67% 

consulteren, adviseren en 
coachen van andere professionals 19% 81% 46% 54% 39% 62% 40% 60% 50% 51% 
reflecteren over eigen handelen 35% 65% 79% 21% 52% 48% 52% 48% 75% 25% 

plannen van competentie-
ontwikkeling 23% 77% 54% 46% 41% 59% 45% 55% 67% 33% 

bijdrage leveren aan de 
(praktijk)opleiding van studenten 30% 70% 78% 22% 52% 48% 69% 31% 76% 24% 
 
Naar analogie met de rangordevraag worden geen significante verschillen teruggevonden 
tussen een openbaar en een privaat ziekenhuis in de ideale (P=0.503) en huidige (P=0.365) 
context. 
 
Bij de subactiviteiten ‘zelf geven van vorming’ en ‘het consulteren, adviseren en coachen van 
andere professionals’ worden eveneens geen significante verschillen teruggevonden tussen de 
private en de openbare ziekenhuizen.  
 
Kerntaak P waarde ideale 

werkcontext 
P waarde huidige 
werkcontext  

Zelf geven van vorming 
Consulteren, adviseren en coachen van 
andere professionals 

0.071 
0.224 

0.091 
0.268 
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1.5 Resultaten volgens grootte van het ziekenhuis – bespreking van de belangrijkste en 
minst belangrijke activiteiten in de huidige en ideale werkcontext. 

1.5.1 Rangordevraag 
 
Ook voor het laatste stratum (grootte van het ziekenhuis) zullen eerst de beschrijvende 
parameters (tabel 95) van de kerntaken (rangorde) weergegeven worden. De top 3 van de 
meest en minst belangrijke kerntaken zijn in de tabel in het vet aangeduid. Om de rapportage 
overzichtelijk en leesbaar te houden, werd ervoor gekozen om de indeling op basis van de 
grootte van het ziekenhuis (0-199, 200-299, 300-449 en meer of gelijk aan 450 erkende 
bedden) te vereenvoudigen. In onderstaande bespreking zal steeds uitgegaan worden van 2 
categorieën namelijk de kleine ziekenhuizen (kleiner dan 300 erkende bedden) en de grote 
ziekenhuizen (meer of gelijk aan 300 erkende bedden). De resultaten van de rangordevraag en 
de algemene vraag voor de 4 categorieën kunnen teruggevonden worden in bijlage 13.  
 
Er wordt opgemerkt dat de top 3 van de belangrijkste activiteiten identiek is voor kleine en 
grote ziekenhuizen in de huidige en ideale werkcontext namelijk psychosociale 
hulpverlening, zorgcoördinatie en sociaal administratieve hulpverlening. Bij de groep 
meer of gelijk aan 300 erkende bedden komt zorgcoördinatie echter naast psychosociale 
hulpverlening te staan op de 1ste plaats. Opnieuw wordt andere niet-patiëntgebonden 
activiteiten als minst belangrijke activiteit aangeduid door de sociaal werkers in de ideale en 
huidige werkcontext. In de huidige context zien we dat bij de kleine ziekenhuizen signalering 
en competentie-ontwikkeling op de 2de plaats komt en bij de grote ziekenhuizen staat 
competentie-ontwikkeling op de 2de en signalering op een 3de plaats. In de ideale werkcontext 
blijkt dat signalering voor beide groepen op een voorlaatste plaats terecht komt. De top 3 
wordt in de kleine ziekenhuizen vervolledigd met belangenbehartiging, in de grote 
ziekenhuizen met preventie (tabel 95). 
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Tabel 95: beschrijvende statistiek kerntaken sociaal werk volgens grootte van het ziekenhuis- 
rangordevraag 

Beschrijvende statistiek kerntaken: volgens grootte van het ziekenhuis 
  huidige werkcontext ideale werkcontext 

 Kerntaak 
<300 erkende 

bedden 
meer of gelijk aan 

300 erkende 
bedden 

<300 erkende 
bedden 

meer of gelijk aan 
300 erkende bedden 

aantal gem SD aantal gem SD aantal gem SD aantal gem SD 
Psychosociale 
hulpverlening 72 9,5 3,45 183 9,16 3,25 72 9,54 3,853 183 10,09 3,291 

Zorgcoördinatie 72 8,6 3,29 183 9,16 2,87 72 8,58 3,214 183 9,09 2,944 

Sociaal 
administratieve 
hulpverlening 

72 8,2 3 183 8,83 2,39 72 7,69 2,827 183 8,5 2,346 

Materiële 
hulpverlening 72 6 2,92 183 6,1 3,01 72 5,89 3,061 183 5,54 2,761 

Onderzoek en 
rapportage 72 7,7 3,38 183 8,05 3,5 72 7,29 3,413 183 7,54 3,44 

Financieel 
administratieve 
hulpverlening 

72 7,2 2,66 183 7,66 2,6 72 6,6 2,641 183 7,26 2,408 

Juridisch 
administratieve 
hulpverlening 

72 6 2,62 183 6,01 2,46 72 5,71 2,619 183 5,77 2,382 

Preventie 72 5,7 3,31 183 5,01 3,01 72 5,81 3,093 183 5,08 2,713 
Belangenbehartiging 72 5,3 2,74 183 5,96 2,84 72 5,67 2,888 183 6,19 2,919 

Signalering 72 4,8 3,08 183 4,25 2,68 72 5,22 3,194 183 4,49 2,805 

Competentie - 
ontwikkeling 72 4,8 2,95 183 4,21 2,65 72 5,94 2,813 183 5,48 2,721 

Andere niet 
patiëntgebonden 

activiteiten 
72 4,3 3,29 183 3,6 2,93 72 4,06 3,856 183 2,97 3,177 

 
 
Voor onderstaande analyse van de belangrijkste en minst belangrijke kerntaken wordt steeds 
gebruik gemaakt van de niet-parametrische Mann-Whitney U-test.  
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• ANALYSE VAN DE MEEST BELANGRIJKE ACTIVITEITEN: VERSCHIL 

NAARGELANG GROOTTE VAN HET ZIEKENHUIS 
 
 
Is er een verschil naargelang grootte van het ziekenhuis in inschatting kerntaak 
psychosociale hulpverlening, zorgcoördinatie en sociaal administratieve hulpverlening in 
de huidige en ideale werkcontext? 
 
Er wordt een significant verschil teruggevonden tussen kleine en grote ziekenhuizen voor de 
kerntaak sociaal administratieve hulpverlening in de ideale werkcontext. Ziekenhuizen met 
meer of gelijk aan 300 erkende bedden schatten deze activiteit significant belangrijker.  
 
Kerntaak P waarde ideale 

werkcontext 
P waarde huidige 
werkcontext  
 

Psychosociale hulpverlening 
Zorgcoördinatie 
Sociaal administratieve hulpverlening 

P=0.460 
P=0.288 
P=0.047 

P=0.188 
P=0.231 
P=0.137 

 
 

• MINST BELANGRIJKE: VERSCHIL NAARGELANG GROOTTE VAN 
HET ZIEKENHUIS 

 
Is er een verschil naargelang grootte van het ziekenhuis in inschatting kerntaak andere 
niet patiëntgebonden activiteiten, signalering, competentie-ontwikkeling, preventie en 
belangenbehartiging in de ideale en huidige werkcontext? 
 
Er worden geen significante verschillen teruggevonden tussen de kleine en grote ziekenhuizen 
voor de minst belangrijke activiteiten in de huidige en ideale werkcontext. 
 
 
Kerntaak P waarde 

ideale 
werkcontext 

P waarde huidige 
werkcontext  
 

Andere niet-patiënt gebonden activiteiten 
Signalering 
Preventie 
Belangenbehartiging 
Competentie-ontwikkeling 

P=0.076 
P=0.100 
P=0.102 
P=0.203 
P=0.236 

P=0.210 
P=0.194 
P=0.193 
P=0.084 
P=0.160 
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1.5.2 Algemene vraag naar belangrijkheid en de beïnvloedende factoren (tijd, 
erkenning, competenties, identificatie en ruimte. 

 
• ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE KERNTAKEN: VOLGENS 

GROOTTE VAN HET ZIEKENHUIS 
 

(1) Psychosociale hulpverlening 
 

In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor de kleine en grote 
algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen van de kerntaak psychosociale 
hulpverlening alsook de beïnvloedende factoren erkenning, tijd, identificatie, ruimte en 
competenties teruggevonden worden. 
 
Tabel 96: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van psychosociale hulpverlening 
en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie – volgens 
grootte van het ziekenhuis. 

huidige werksituatie 
< 300 erkende bedden 

  
sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
psychosociale 
hulpverlening 86% 14% 0% 0% 81% 19% 0% 0% 56% 35% 10% 0% 58% 35% 6% 1% 
ondersteunen 83% 17% 0% 0% 85% 15% 0% 0% 65% 28% 7% 0% 64% 35% 1% 0% 
bemiddelen_psychosociaal 71% 29% 0% 0% 63% 32% 6% 0% 43% 43% 13% 1% 44% 49% 6% 1% 
begeleiden 78% 22% 0% 0% 75% 24% 1% 0% 51% 33% 14% 1% 53% 42% 6% 0% 
behandelen 61% 33% 4% 1% 60% 31% 8% 1% 40% 33% 24% 3% 42% 39% 18% 1% 
crisisinterventie 56% 40% 3% 1% 51% 38% 10% 1% 36% 44% 17% 3% 40% 50% 8% 1% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
psychosociale 
hulpverlening 85% 14% 1% 0% 78% 21% 2% 0% 34% 50% 14% 2% 42% 48% 10% 1% 
ondersteunen 82% 18% 0% 0% 77% 22% 1% 0% 41% 51% 8% 1% 47% 50% 3% 0% 
bemiddelen_psychosociaal 61% 35% 2% 2% 56% 37% 4% 3% 27% 57% 13% 4% 32% 59% 7% 2% 
begeleiden 72% 27% 1% 1% 68% 30% 2% 1% 32% 48% 18% 1% 39% 51% 9% 1% 
behandelen 47% 42% 9% 2% 41% 40% 16% 3% 18% 48% 30% 4% 25% 51% 20% 4% 
crisisinterventie 56% 42% 2% 1% 47% 45% 6% 2% 27% 52% 19% 2% 32% 58% 9% 1% 
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Tabel 97: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van psychosociale hulpverlening 
en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie – volgens 
grootte van het ziekenhuis 

ideale werksituatie 
<300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
psychosociale hulpverl 94% 6% 0% 0% 93% 7% 0% 0% 78% 19% 3% 0% 75% 21% 4% 0% 
ondersteunen 92% 8% 0% 0% 92% 8% 0% 0% 81% 18% 1% 0% 82% 17% 1% 0% 
bemiddelen_psychosociaal 78% 22% 0% 0% 69% 28% 3% 0% 68% 29% 1% 1% 69% 26% 3% 1% 
begeleiden 85% 15% 0% 0% 79% 21% 0% 0% 67% 32% 1% 0% 67% 29% 4% 0% 
behandelen 63% 31% 6% 1% 57% 32% 10% 1% 49% 38% 13% 1% 49% 38% 11% 3% 
crisisinterventie 65% 31% 4% 0% 54% 36% 10% 0% 43% 46% 11% 0% 46% 43% 10% 1% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
psychosociale hulpverl 91% 9% 0% 0% 88% 12% 0% 0% 59% 34% 8% 0% 62% 34% 4% 0% 
ondersteunen 89% 11% 0% 0% 84% 16% 0% 0% 59% 38% 3% 0% 64% 34% 3% 0% 
bemiddelen_psychosociaal 61% 36% 3% 0% 57% 37% 6% 1% 45% 47% 9% 0% 45% 51% 4% 0% 
begeleiden 80% 20% 1% 0% 70% 30% 1% 0% 53% 40% 7% 0% 53% 43% 4% 0% 
behandelen 48% 41% 7% 4% 42% 42% 12% 4% 29% 49% 18% 5% 32% 48% 15% 4% 
crisisinterventie 65% 33% 1% 1% 54% 38% 7% 1% 39% 47% 11% 3% 41% 52% 5% 1% 
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Tabel 98: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, erkenning 
en identificatie op psychosociale hulpverlening en de subactiviteiten in de huidige werksituatie– 
volgens grootte van het ziekenhuis 

beïnvloedende factoren 
<300 erkende bedden 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
psychosociale hulpverlening 38% 63% 88% 13% 57% 43% 58% 42% 90% 10% 
ondersteunen 42% 58% 94% 6% 65% 35% 72% 28% 94% 6% 
bemiddelen_psychosociaal 35% 65% 76% 24% 54% 46% 64% 36% 76% 24% 
begeleiden 33% 67% 94% 6% 57% 43% 68% 32% 90% 10% 
behandelen 25% 75% 71% 29% 54% 46% 54% 46% 74% 26% 
crisisinterventie 38% 63% 68% 32% 56% 44% 60% 40% 74% 26% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
psychosociale hulpverlening 29% 71% 87% 14% 50% 50% 56% 44% 83% 17% 
ondersteunen 41% 59% 95% 5% 62% 38% 70% 30% 85% 15% 
bemiddelen_psychosociaal 43% 57% 75% 25% 60% 40% 64% 36% 76% 24% 
begeleiden 29% 71% 88% 12% 54% 47% 62% 38% 81% 20% 
behandelen 21% 80% 62% 38% 42% 58% 48% 52% 61% 39% 
crisisinterventie 34% 67% 63% 37% 54% 46% 56% 44% 66% 34% 
 
Naar analogie met de rangordevraag wordt bij de algemene vraag geen significant verschil 
tussen beide groepen ziekenhuizen in de ideale (P=0.341) en de huidige (P=0.778) 
werkcontext teruggevonden. De sociaal werkers schatten de subactiviteiten ondersteunen, 
bemiddelen en begeleiden als heel belangrijk in (>=70%). In de ideale werkcontext zien we 
dat de subactiviteit bemiddelen significant belangrijker wordt aangeduid in de kleine 
ziekenhuizen. 
 
Kerntaak – psychosociale hulpverlening P waarde ideale 

werkcontext 
P waarde huidige 
werkcontext  

Ondersteunen 
Bemiddelen 
Begeleiden 

0.479 
0.009 
0.328 

0.825 
0.107 
0.361 
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(2) Zorgcoördinatie 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor de kleine en grote 
algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen van de kerntaak zorgcoördinatie 
alsook de beïnvloedende factoren erkenning, tijd, identificatie, ruimte en competenties 
teruggevonden worden. 
 
Tabel 99: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van zorgcoördinatie en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie – volgens grootte 
van het ziekenhuis. 

huidige werksituatie 
<300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
zorgcoördinatie 72% 26% 1% 0% 67% 31% 3% 0% 50% 40% 10% 0% 50% 46% 4% 0% 
screening van risicopatiënten 51% 39% 8% 1% 39% 42% 17% 3% 24% 40% 32% 4% 26% 50% 19% 4% 
geven van info_zorgcoördinatie 75% 25% 0% 0% 68% 31% 0% 1% 58% 39% 3% 0% 58% 40% 0% 1% 
bemiddelen_zorgcoördinatie 54% 46% 0% 0% 49% 44% 7% 0% 33% 47% 19% 0% 38% 53% 8% 1% 
doorverwijzen_zorgcoördinatie 72% 26% 1% 0% 69% 31% 0% 0% 63% 35% 3% 0% 64% 35% 1% 0% 
samenwerken_zorgcoördinatie 75% 25% 0% 0% 69% 31% 0% 0% 56% 38% 7% 0% 60% 38% 3% 0% 
coördinatie_zorgcoördinatie 74% 25% 1% 0% 56% 40% 3% 1% 43% 43% 14% 0% 47% 49% 4% 0% 
inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 69% 28% 3% 0% 65% 32% 3% 0% 50% 43% 7% 0% 53% 44% 3% 0% 
inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 76% 22% 1% 0% 74% 25% 1% 0% 57% 40% 3% 0% 60% 40% 0% 0% 
administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 67% 33% 0% 0% 60% 36% 3% 1% 46% 44% 10% 0% 53% 44% 3% 0% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
zorgcoördinatie 75% 25% 0% 1% 70% 27% 3% 1% 43% 49% 7% 1% 55% 40% 5% 1% 
screening van risicopatiënten 52% 40% 6% 2% 42% 41% 15% 2% 23% 48% 25% 4% 30% 49% 16% 4% 
geven van info_zorgcoördinatie 69% 30% 1% 0% 64% 33% 3% 0% 46% 49% 5% 0% 55% 40% 5% 0% 
bemiddelen_zorgcoördinatie 51% 45% 2% 2% 45% 48% 5% 2% 23% 61% 14% 2% 32% 58% 9% 2% 
doorverwijzen_zorgcoördinatie 69% 31% 1% 0% 65% 35% 1% 0% 54% 44% 3% 0% 59% 39% 2% 0% 
samenwerken_zorgcoördinatie 72% 27% 1% 1% 68% 31% 1% 1% 51% 44% 5% 0% 56% 40% 4% 1% 
coördinatie_zorgcoördinatie 68% 30% 2% 0% 61% 34% 5% 0% 37% 51% 11% 1% 45% 48% 7% 1% 
inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 62% 37% 1% 0% 54% 43% 3% 0% 36% 53% 11% 0% 43% 51% 6% 0% 
inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 69% 31% 1% 0% 64% 35% 1% 0% 48% 50% 2% 0% 54% 45% 2% 0% 
administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 48% 51% 1% 0% 43% 53% 4% 0% 29% 60% 11% 0% 41% 54% 5% 1% 
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Tabel 100: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van zorgcoördinatie en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie – volgens grootte 
van het ziekenhuis 
 

ideale werksituatie 
<300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
zorgcoördinatie 86% 8% 4% 1% 82% 14% 3% 1% 71% 26% 1% 1% 69% 26% 3% 1% 
screening van risicopatiënten 57% 36% 7% 0% 43% 40% 15% 1% 38% 44% 17% 1% 40% 46% 13% 1% 
geven van info_zorgcoördinatie 89% 11% 0% 0% 85% 15% 0% 0% 81% 19% 0% 0% 82% 18% 0% 0% 
bemiddelen_zorgcoördinatie 60% 40% 0% 0% 50% 44% 6% 0% 49% 47% 3% 1% 50% 46% 3% 1% 
doorverwijzen_zorgcoördinatie 75% 24% 1% 0% 74% 25% 1% 0% 69% 31% 0% 0% 71% 29% 0% 0% 
samenwerken_zorgcoördinatie 89% 11% 0% 0% 85% 14% 1% 0% 85% 14% 1% 0% 81% 15% 3% 1% 
coördinatie_zorgcoördinatie 76% 21% 3% 0% 63% 31% 7% 0% 64% 32% 4% 0% 61% 35% 4% 0% 
inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 76% 22% 1% 0% 72% 24% 4% 0% 65% 35% 0% 0% 65% 32% 3% 0% 
inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 83% 15% 1% 0% 78% 19% 3% 0% 75% 25% 0% 0% 72% 25% 3% 0% 
administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 57% 43% 0% 0% 46% 51% 3% 0% 46% 51% 3% 0% 47% 50% 3% 0% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
zorgcoördinatie 80% 21% 0% 0% 74% 25% 1% 0% 57% 38% 5% 0% 61% 36% 3% 0% 
screening van risicopatiënten 45% 47% 5% 3% 35% 48% 14% 3% 27% 50% 20% 3% 32% 47% 17% 5% 
geven van info_zorgcoördinatie 77% 22% 1% 0% 71% 28% 1% 0% 62% 34% 4% 0% 67% 32% 2% 0% 
bemiddelen_zorgcoördinatie 58% 38% 2% 2% 54% 41% 3% 2% 42% 51% 5% 2% 44% 52% 1% 3% 
doorverwijzen_zorgcoördinatie 69% 30% 1% 0% 67% 33% 1% 0% 62% 37% 1% 0% 63% 37% 1% 0% 
samenwerken_zorgcoördinatie 82% 18% 0% 0% 78% 22% 0% 0% 71% 28% 1% 0% 70% 29% 1% 0% 
coördinatie_zorgcoördinatie 74% 25% 1% 1% 68% 30% 1% 1% 56% 38% 4% 1% 60% 37% 3% 1% 
inschakelen sociaal 
netwerk_zorgcoördinatie 74% 26% 0% 1% 67% 31% 1% 1% 57% 40% 3% 1% 60% 38% 2% 1% 
inschakelen andere hulp-en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 76% 24% 0% 0% 74% 25% 1% 0% 67% 32% 1% 0% 68% 31% 1% 0% 
administratieve 
hulpverlening_zorgcoördinatie 50% 48% 2% 0% 44% 50% 7% 0% 41% 52% 7% 0% 44% 52% 4% 0% 
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Tabel 101: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, 
erkenning en identificatie op zorgcoördinatie en de subactiviteiten in de huidige werksituatie– volgens 
grootte van het ziekenhuis 

beïnvloedende factoren 
<300 erkende bedden 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
zorgcoördinatie 46% 54% 89% 11% 71% 29% 75% 25% 86% 14% 
screening van risicopatiënten 31% 69% 75% 25% 58% 42% 54% 46% 68% 32% 
geven van info_zorgcoördinatie 58% 42% 96% 4% 75% 25% 81% 19% 96% 4% 
bemiddelen_zorgcoördinatie 29% 71% 79% 21% 58% 42% 60% 40% 79% 21% 
doorverwijzen_zorgcoördinatie 72% 28% 96% 4% 83% 17% 89% 11% 93% 7% 
samenwerken_zorgcoördinatie 47% 53% 99% 1% 72% 28% 85% 15% 92% 8% 
coördinatie_zorgcoördinatie 35% 65% 89% 11% 57% 43% 72% 28% 88% 13% 
inschakelen sociaal netwerk_zorgcoördinatie 49% 51% 94% 6% 67% 33% 81% 19% 88% 13% 
inschakelen andere hulp- en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 57% 43% 97% 3% 81% 19% 88% 13% 94% 6% 
administratieve hulpverlening_zorgcoördinatie 43% 57% 92% 8% 74% 26% 82% 18% 90% 10% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
zorgcoördinatie 50% 50% 92% 8% 68% 32% 74% 26% 86% 14% 
screening van risicopatiënten 38% 62% 76% 24% 58% 42% 58% 42% 65% 35% 
geven van info_zorgcoördinatie 66% 34% 93% 7% 78% 22% 78% 22% 88% 13% 
bemiddelen_zorgcoördinatie 44% 56% 79% 21% 65% 35% 67% 33% 77% 23% 
doorverwijzen_zorgcoördinatie 76% 24% 96% 4% 91% 9% 87% 14% 94% 6% 
samenwerken_zorgcoördinatie 67% 33% 98% 2% 81% 20% 84% 16% 94% 6% 
coördinatie_zorgcoördinatie 56% 44% 94% 6% 70% 30% 76% 24% 88% 12% 
inschakelen sociaal netwerk_zorgcoördinatie 63% 37% 96% 4% 76% 24% 77% 23% 89% 11% 
inschakelen andere hulp- en 
dienstverlening_zorgcoördinatie 70% 30% 97% 3% 82% 18% 85% 15% 94% 7% 
administratieve hulpverlening_zorgcoördinatie 44% 56% 94% 6% 70% 30% 71% 29% 81% 19% 
 
 
Ook hier wordt voor de kerntaak zorgcoördinatie geen significant verschillen –noch in de 
ideale (P=0.310), noch in de huidige (P=0.675) werkcontext- tussen de groep met minder dan 
300 erkende bedden en deze met meer of gelijk aan 300 erkende bedden teruggevonden. Het 
geven van informatie wordt in de ideale werksituatie bij de kleine ziekenhuizen significant 
belangrijker ingeschat. 
 
Kerntaak – zorgcoördinatie P waarde ideale 

werkcontext 
P waarde huidige 
werkcontext  

Geven van informatie  
Doorverwijzen 
Samenwerken 
Coördinatie 
Inschakelen sociaal netwerk 
Inschakelen andere hulp- en 
dienstverlening 

0.027 
0.384 
0.187 
0.693 
0.664 
0.206 

0.337 
0.608 
0.586 
0.393 
0.291 
0.241 
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(3) Sociaal administratieve hulpverlening 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor de kleine en grote 
algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen van de kerntaak sociaal 
administratieve hulpverlening alsook de beïnvloedende factoren erkenning, tijd, 
identificatie, ruimte en competenties teruggevonden worden. 
 
Tabel 102: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van sociaal administratieve 
hulpverlening en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige 
werksituatie – volgens grootte van het ziekenhuis. 
 

huidige werksituatie 
<300 erkende bedden 

 sterk 
eens 

eens oneens sterk 
oneens 

sterk 
eens 

eens oneens sterk 
oneens 

sterk 
eens 

eens oneens sterk 
oneens 

sterk 
eens 

eens oneens sterk 
oneens 

Activiteiten belangrijk   willen   kunnen   mogen   
sociaal administratieve 
hulpverlening 

68% 32% 0% 0% 61% 38% 1% 0% 47% 44% 8% 0% 57% 40% 3% 0% 

geven van 
info_socadm 

71% 29% 0% 0% 68% 31% 1% 0% 54% 39% 7% 0% 60% 40% 0% 0% 

bemiddelen_socadm 46% 53% 1% 0% 39% 50% 11% 0% 25% 58% 17% 0% 33% 54% 11% 1% 
doorverwijzen_socadm 71% 26% 3% 0% 69% 28% 3% 0% 58% 35% 7% 0% 61% 38% 1% 0% 
samenwerken_socadm 72% 28% 0% 0% 67% 29% 4% 0% 50% 44% 6% 0% 57% 39% 4% 0% 
coördinatie_socadm 58% 38% 4% 0% 47% 43% 10% 0% 35% 51% 14% 0% 40% 51% 8% 0% 
administratieve 
hulpverlening_socadm 

63% 38% 0% 0% 56% 38% 6% 1% 46% 42% 13% 0% 54% 42% 4% 0% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 
 sterk 

eens 
eens oneens sterk 

oneens 
sterk 
eens 

eens oneens sterk 
oneens 

sterk 
eens 

eens oneens sterk 
oneens 

sterk 
eens 

eens oneens sterk 
oneens 

 belangrijk   willen   kunnen   mogen   
sociaal administratieve 
hulpverlening 

64% 36% 1% 0% 55% 43% 2% 0% 31% 58% 10% 0% 42% 52% 5% 0% 

geven van 
info_socadm 

66% 34% 1% 0% 61% 37% 2% 0% 40% 54% 7% 0% 47% 49% 4% 0% 

bemiddelen_socadm 41% 53% 4% 2% 37% 52% 8% 3% 18% 63% 16% 3% 23% 65% 9% 3% 
doorverwijzen_socadm 62% 38% 1% 0% 58% 41% 1% 0% 42% 55% 3% 0% 44% 54% 2% 0% 
samenwerken_socadm 60% 40% 1% 0% 52% 45% 3% 0% 35% 54% 11% 0% 40% 52% 8% 0% 
coördinatie_socadm 47% 47% 5% 1% 41% 48% 10% 2% 25% 57% 16% 2% 34% 55% 10% 2% 
administratieve 
hulpverlening_socadm 

40% 58% 2% 1% 34% 59% 6% 1% 19% 60% 20% 1% 30% 60% 9% 1% 

 
 



 120 

Tabel 103: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van sociaal administratieve 
hulpverlening en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie 
– volgens grootte van het ziekenhuis. 

ideale werksituatie 
<300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
sociaal administratieve 
hulpverlening 71% 29% 0% 0% 71% 28% 1% 0% 65% 33% 1% 0% 67% 32% 1% 0% 
geven van info_socadm 74% 26% 0% 0% 72% 28% 0% 0% 64% 36% 0% 0% 64% 36% 0% 0% 
bemiddelen_socadm 51% 46% 3% 0% 42% 50% 8% 0% 39% 51% 10% 0% 42% 51% 6% 1% 
doorverwijzen_socadm 72% 26% 1% 0% 71% 28% 1% 0% 65% 35% 0% 0% 65% 33% 1% 0% 
samenwerken_socadm 76% 24% 0% 0% 71% 29% 0% 0% 69% 29% 1% 0% 68% 29% 3% 0% 
coördinatie_socadm 65% 33% 1% 0% 53% 42% 4% 1% 50% 43% 7% 0% 50% 44% 6% 0% 
administratieve 
hulpverlening_socadm 68% 32% 0% 0% 60% 39% 1% 0% 56% 43% 1% 0% 56% 44% 0% 0% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
sociaal administratieve 
hulpverlening 62% 38% 0% 0% 57% 40% 4% 0% 51% 42% 7% 1% 53% 44% 2% 1% 
geven van info_socadm 72% 28% 0% 0% 67% 31% 2% 1% 57% 37% 5% 1% 60% 37% 3% 1% 
bemiddelen_socadm 43% 48% 7% 2% 37% 52% 9% 2% 30% 56% 12% 2% 33% 58% 7% 2% 
doorverwijzen_socadm 66% 34% 0% 0% 61% 38% 1% 0% 57% 40% 3% 0% 60% 39% 2% 0% 
samenwerken_socadm 73% 27% 0% 0% 68% 31% 1% 0% 61% 36% 3% 0% 63% 36% 2% 0% 
coördinatie_socadm 56% 41% 3% 0% 50% 44% 7% 0% 47% 41% 13% 0% 48% 43% 9% 0% 
administratieve 
hulpverlening_socadm 49% 48% 3% 1% 45% 47% 8% 1% 40% 52% 8% 1% 43% 54% 3% 1% 
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Tabel 104: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, 
erkenning en identificatie op sociaal administratieve hulpverlening en de subactiviteiten in de huidige 
werksituatie– volgens grootte van het ziekenhuis 

beïnvloedende factoren 
<300 erkende bedden 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
sociaal administratieve hulpverlening 49% 51% 92% 8% 74% 26% 82% 18% 90% 10% 
geven van info_socadm 56% 44% 99% 1% 76% 24% 88% 13% 93% 7% 
bemiddelen_socadm 29% 71% 79% 21% 67% 33% 65% 35% 79% 21% 
doorverwijzen_socadm 60% 40% 96% 4% 76% 24% 81% 19% 90% 10% 
samenwerken_socadm 46% 54% 100% 0% 67% 33% 75% 25% 89% 11% 
coördinatie_socadm 39% 61% 81% 19% 58% 42% 72% 28% 78% 22% 
administratieve HV_socadm 40% 60% 89% 11% 74% 26% 79% 21% 86% 14% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
sociaal administratieve hulpverlening 52% 48% 87% 13% 73% 27% 77% 23% 88% 12% 
geven van info_socadm 65% 35% 88% 12% 79% 21% 82% 18% 92% 8% 
bemiddelen_socadm 38% 62% 71% 29% 60% 40% 62% 38% 72% 28% 
doorverwijzen_socadm 75% 25% 96% 4% 84% 16% 84% 16% 94% 6% 
samenwerken_socadm 56% 44% 95% 5% 75% 25% 80% 21% 87% 13% 
coördinatie_socadm 49% 51% 86% 14% 66% 34% 72% 28% 78% 22% 
administratieve HV_socadm 48% 52% 91% 9% 72% 28% 75% 25% 83% 17% 
 

In tegenstelling tot de rangordevraag, worden bij de algemene vraag geen significanties voor 
de ideale (P=0.192) en huidige (P=0.504) werkcontext gevonden. De sociaal werkers 
werkzaam in de kleine ziekenhuizen duiden het samenwerken binnen de kerntaak sociaal 
administratieve hulpverlening als significant belangrijker aan in de huidige werkcontext ten 
opzichte van de groep uit de ziekenhuizen met meer of gelijk aan 300 bedden. 
 
Kerntaak – sociaal administratieve 
hulpverlening 

P waarde ideale 
werkcontext 

P waarde huidige 
werkcontext  

Geven van informatie  
Doorverwijzen 
Samenwerken 

0.782 
0.373 
0.576 

0.440 
0.215 
0.052 
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• ANALYSE VAN DE MINST BELANGRIJKE KERNTAKEN: VOLGENS 
GROOTTE VAN HET ZIEKENHUIS 
 

(1) Andere niet-patiëntgebonden activiteiten 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor de kleine en grote 
algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen van de kerntaak andere niet-
patiëntgebonden activiteiten alsook de beïnvloedende factoren erkenning, tijd, identificatie, 
ruimte en competenties teruggevonden worden. 
Tabel 105: resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van andere niet-patiëntgebonden 
activiteiten en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie 
– volgens grootte van het ziekenhuis. 

huidige werksituatie 
<300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
Andere niet-
patiëntgebonden activit 39% 53% 7% 1% 29% 57% 13% 1% 25% 47% 24% 4% 28% 44% 25% 3% 
niet-patiëntgebonden 
overleg 44% 49% 6% 1% 38% 53% 7% 3% 26% 46% 24% 4% 28% 49% 19% 4% 
bijdragen tot 
beleidsontwikkeling 36% 46% 14% 4% 28% 40% 28% 4% 17% 33% 42% 8% 17% 31% 42% 11% 
profileren en 
verantwoorden eigen 
beroep  43% 50% 4% 3% 35% 44% 15% 6% 25% 35% 32% 8% 24% 38% 29% 10% 
meewerken aan 
onderzoek 28% 60% 8% 4% 18% 61% 15% 6% 11% 54% 25% 10% 13% 61% 18% 8% 
organisatie en 
dienstgebonden activit 36% 56% 6% 3% 29% 54% 14% 3% 21% 53% 21% 6% 21% 58% 14% 7% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
Andere niet-
patiëntgebonden 
activiteiten 24% 63% 13% 0% 21% 63% 16% 1% 15% 51% 32% 2% 17% 62% 20% 1% 
niet-patiëntgebonden 
overleg 31% 62% 7% 0% 28% 60% 11% 1% 19% 54% 24% 3% 22% 58% 21% 0% 
bijdragen tot 
beleidsontwikkeling 23% 63% 12% 2% 16% 49% 34% 2% 9% 32% 54% 6% 9% 51% 35% 6% 
profileren en 
verantwoorden eigen 
beroep  28% 61% 10% 1% 22% 53% 24% 1% 11% 45% 41% 3% 12% 58% 29% 2% 
meewerken aan 
onderzoek 25% 56% 18% 1% 22% 44% 33% 2% 11% 47% 37% 4% 18% 62% 18% 2% 
organisatie en 
dienstgebonden 
activiteiten 30% 64% 6% 0% 28% 57% 15% 1% 17% 52% 29% 2% 18% 64% 17% 2% 
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Tabel 106: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van andere niet patiëntgebonden 
activiteiten en de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale – volgens 
grootte van het ziekenhuis. 

ideale werksituatie 
<300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
Andere niet-
patiëntgebonden 
activiteiten 39% 56% 6% 0% 32% 58% 8% 1% 32% 58% 8% 1% 35% 56% 8% 1% 
niet-patiëntgebonden 
overleg 44% 50% 6% 0% 40% 50% 8% 1% 33% 53% 13% 1% 36% 51% 11% 1% 
bijdragen tot 
beleidsontwikkeling 42% 47% 8% 3% 36% 43% 15% 6% 33% 39% 21% 7% 33% 42% 18% 7% 
profileren en 
verantwoorden eigen 
beroep en 
beroepshandelen 44% 47% 7% 1% 39% 46% 11% 4% 33% 47% 13% 7% 36% 44% 13% 7% 
meewerken aan projecten 
en onderzoek 31% 64% 6% 0% 21% 68% 7% 4% 21% 64% 13% 3% 21% 67% 10% 3% 
organisatie en 
dienstgebonden 
activiteiten 43% 56% 1% 0% 38% 54% 7% 1% 35% 57% 7% 1% 36% 56% 4% 4% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 

  
sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
Andere niet-
patiëntgebonden 
activiteiten 28% 62% 10% 1% 25% 62% 12% 1% 22% 62% 15% 1% 21% 65% 12% 1% 
niet-patiëntgebonden 
overleg 33% 58% 9% 1% 30% 57% 12% 1% 28% 59% 12% 1% 27% 62% 10% 1% 
bijdragen tot 
beleidsontwikkeling 29% 62% 8% 2% 24% 50% 23% 2% 20% 49% 28% 4% 17% 56% 23% 3% 
profileren en 
verantwoorden eigen 
beroep en 
beroepshandelen 38% 52% 9% 1% 29% 51% 18% 2% 21% 55% 23% 2% 19% 64% 16% 1% 
meewerken aan projecten 
en onderzoek 22% 64% 12% 2% 17% 52% 29% 2% 16% 56% 27% 2% 17% 68% 15% 1% 
organisatie en 
dienstgebonden 
activiteiten 30% 64% 5% 1% 28% 60% 11% 1% 25% 58% 15% 1% 25% 63% 12% 1% 
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Tabel 107: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, 
erkenning en identificatie op andere niet-patiëntgebonden activiteiten en de subactiviteiten in de 
huidige werksituatie– volgens grootte van het ziekenhuis 
 

beïnvloedende factoren 
<300 erkende bedden 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
Andere niet-patiëntgebonden activiteiten 18% 82% 79% 21% 46% 54% 51% 49% 65% 35% 
niet-patiëntgebonden overleg 22% 78% 75% 25% 43% 57% 56% 44% 72% 28% 
bijdragen tot beleidsontwikkeling 15% 85% 49% 51% 35% 65% 35% 65% 50% 50% 
profileren en verantwoorden eigen beroep en 
beroepshandelen 28% 72% 81% 19% 53% 47% 46% 54% 68% 32% 
meewerken aan projecten en onderzoek 13% 88% 78% 22% 46% 54% 49% 51% 58% 42% 
organisatie en dienstgebonden activiteiten 22% 78% 83% 17% 49% 51% 60% 40% 71% 29% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
Andere niet-patiëntgebonden activiteiten 25% 75% 79% 21% 51% 49% 58% 42% 71% 29% 
niet-patiëntgebonden overleg 32% 68% 82% 18% 53% 47% 63% 37% 72% 28% 
bijdragen tot beleidsontwikkeling 14% 86% 47% 53% 31% 69% 35% 65% 45% 55% 
profileren en verantwoorden eigen beroep en 
beroepshandelen 30% 70% 69% 31% 42% 58% 45% 55% 58% 42% 
meewerken aan projecten en onderzoek 18% 82% 67% 34% 44% 56% 43% 57% 55% 45% 
organisatie en dienstgebonden activiteiten 31% 69% 80% 21% 55% 45% 60% 40% 74% 26% 

 
Zowel in de ideale (P=0.046) als in de huidige werkcontext (P=0.018) wordt andere niet-
patiëntgebonden activiteiten significant belangrijker ingeschat in de kleine ziekenhuizen. Op 
basis van belangrijkheid (>=70% eens of >=20% oneens) komen geen subactiviteiten tot 
uiting.  
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(2) Signalering 
 

In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor de kleine en grote 
algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen van de kerntaak signalering alsook 
de beïnvloedende factoren erkenning, tijd, identificatie, ruimte en competenties 
teruggevonden worden. 
Tabel 108: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van signalering en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie – volgens grootte 
van het ziekenhuis. 
 

huidige werksituatie 
<300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
signalering 43% 53% 4% 0% 35% 47% 17% 1% 25% 43% 31% 1% 28% 50% 21% 1% 
signalering intern 44% 54% 1% 0% 39% 50% 10% 1% 29% 50% 19% 1% 31% 50% 18% 1% 
signalering extern 38% 57% 6% 0% 28% 51% 17% 4% 17% 46% 33% 4% 17% 60% 21% 3% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
signalering 34% 63% 2% 1% 25% 63% 11% 1% 14% 55% 31% 1% 20% 64% 16% 0% 
signalering intern 38% 61% 1% 1% 31% 58% 11% 1% 17% 58% 24% 1% 23% 62% 15% 0% 
signalering extern 29% 64% 6% 1% 20% 57% 21% 2% 8% 44% 45% 3% 14% 58% 27% 2% 
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Tabel 109: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van signalering en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie – volgens grootte 
van het ziekenhuis. 

ideale werksituatie 
<300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
signalering 53% 46% 1% 0% 42% 43% 14% 1% 40% 47% 13% 0% 40% 49% 11% 0% 
signalering intern 53% 46% 1% 0% 46% 46% 7% 1% 44% 47% 8% 0% 44% 49% 7% 0% 
signalering extern 49% 49% 3% 0% 39% 36% 21% 4% 31% 44% 22% 3% 32% 49% 17% 3% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
signalering 43% 52% 5% 0% 33% 56% 11% 0% 27% 55% 18% 1% 30% 57% 12% 1% 
signalering intern 44% 54% 2% 0% 36% 54% 10% 0% 31% 56% 12% 1% 34% 56% 10% 1% 
signalering extern 34% 53% 13% 0% 24% 54% 22% 1% 18% 49% 31% 1% 21% 55% 22% 2% 
 
 
Tabel 110: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, 
erkenning en identificatie op signalering en de subactiviteiten in de huidige werksituatie– volgens 
grootte van het ziekenhuis 

beïnvloedende factoren 
<300 erkende bedden 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
signalering 42% 58% 79% 21% 58% 42% 61% 39% 71% 29% 
signalering intern 56% 44% 83% 17% 64% 36% 63% 38% 75% 25% 
signalering extern 26% 74% 65% 35% 46% 54% 44% 56% 63% 38% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
signalering 42% 58% 74% 27% 56% 44% 50% 50% 67% 34% 
signalering intern 50% 50% 83% 17% 61% 39% 55% 45% 74% 26% 
signalering extern 32% 68% 60% 40% 48% 52% 42% 58% 54% 46% 
 
 
Er worden geen significante verschillen in signalering tussen beide groepen in de ideale 
(P=0.102) en huidige (P=0.256) werkcontext gevonden. Op basis van belangrijkheid (>=70% 
eens of >=20% oneens) komen geen subactiviteiten tot uiting.  
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(3) Preventie 
 

In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor de kleine en grote 
algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen van de kerntaak preventie alsook de 
beïnvloedende factoren erkenning, tijd, identificatie, ruimte en competenties teruggevonden 
worden. 
Tabel 111: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van preventie en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie – volgens grootte 
van het ziekenhuis. 

huidige werksituatie 
<300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
preventie 46% 46% 8% 0% 38% 50% 11% 1% 26% 40% 32% 1% 28% 47% 25% 0% 
geven van 
info_preventie 54% 43% 3% 0% 47% 46% 6% 1% 38% 44% 18% 0% 43% 47% 10% 0% 
bemiddelen_preventie 33% 61% 6% 0% 24% 60% 15% 1% 17% 50% 32% 1% 22% 58% 18% 1% 
doorverwijzen_preventie 56% 42% 3% 0% 51% 42% 6% 1% 44% 43% 13% 0% 46% 50% 4% 0% 
samenwerken_preventie 49% 50% 1% 0% 40% 53% 6% 1% 32% 49% 19% 0% 33% 57% 10% 0% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 

  
sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
preventie 36% 58% 6% 0% 27% 58% 16% 0% 12% 47% 40% 2% 21% 55% 23% 2% 
geven van 
info_preventie 41% 56% 3% 0% 36% 53% 11% 0% 23% 50% 25% 2% 29% 54% 16% 1% 
bemiddelen_preventie 27% 61% 10% 2% 21% 57% 21% 2% 10% 49% 37% 3% 17% 56% 24% 3% 
doorverwijzen_preventie 39% 60% 2% 0% 34% 63% 4% 0% 26% 62% 11% 1% 30% 63% 7% 0% 
samenwerken_preventie 35% 61% 5% 0% 29% 61% 9% 1% 20% 54% 25% 2% 25% 61% 14% 1% 
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Tabel 112: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van preventie en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie – volgens grootte 
van het ziekenhuis. 

ideale werksituatie 
<300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
preventie 53% 43% 3% 1% 42% 44% 11% 3% 39% 42% 15% 4% 36% 46% 15% 3% 
geven van info_preventie 56% 43% 1% 0% 53% 40% 6% 1% 51% 40% 7% 1% 51% 42% 6% 1% 
bemiddelen_preventie 33% 57% 10% 0% 26% 54% 18% 1% 22% 53% 24% 1% 25% 54% 18% 3% 
doorverwijzen_preventie 57% 40% 3% 0% 54% 43% 3% 0% 51% 40% 8% 0% 49% 46% 6% 0% 
samenwerken_preventie 53% 44% 3% 0% 50% 42% 7% 1% 47% 44% 7% 1% 44% 49% 6% 1% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
preventie 44% 50% 5% 0% 32% 57% 10% 1% 24% 56% 17% 2% 28% 60% 11% 1% 
geven van info_preventie 48% 50% 2% 0% 42% 52% 6% 0% 35% 57% 9% 0% 38% 56% 6% 0% 
bemiddelen_preventie 34% 54% 9% 3% 30% 52% 15% 3% 23% 56% 18% 3% 25% 58% 14% 3% 
doorverwijzen_preventie 49% 50% 1% 0% 44% 53% 3% 0% 40% 56% 4% 0% 43% 55% 2% 0% 
samenwerken_preventie 47% 50% 3% 0% 42% 52% 6% 0% 38% 53% 9% 0% 41% 54% 5% 0% 
 
Tabel 113: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, 
erkenning en identificatie op preventie en de subactiviteiten in de huidige werksituatie– volgens 
grootte van het ziekenhuis 

beïnvloedende factoren 
<300 erkende bedden 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
preventie 29% 71% 72% 28% 46% 54% 53% 47% 58% 42% 
geven van info_preventie 49% 51% 85% 15% 61% 39% 67% 33% 75% 25% 
bemiddelen_preventie 22% 78% 54% 46% 44% 56% 51% 49% 57% 43% 
doorverwijzen_preventie 57% 43% 82% 18% 69% 31% 71% 29% 76% 24% 
samenwerken_preventie 40% 60% 81% 19% 64% 36% 69% 31% 74% 26% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
preventie 29% 71% 70% 30% 49% 51% 52% 48% 63% 37% 
geven van info_preventie 50% 50% 78% 22% 64% 36% 64% 36% 73% 27% 
bemiddelen_preventie 32% 68% 61% 40% 51% 49% 53% 47% 61% 40% 
doorverwijzen_preventie 65% 35% 84% 16% 74% 26% 74% 27% 80% 20% 
samenwerken_preventie 52% 48% 83% 17% 65% 35% 68% 32% 77% 23% 
 
Er worden geen significante verschillen tussen beide groepen in de ideale (P=0.227) en 
huidige (P=0.289) werkcontext gevonden. Op basis van belangrijkheid (>=70% eens of 
>=20% oneens) komen geen subactiviteiten tot uiting.  
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(4) Competentie-ontwikkeling 
In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor de kleine en grote 
algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen van de kerntaak competentie-
ontwikkeling alsook de beïnvloedende factoren erkenning, tijd, identificatie, ruimte en 
competenties teruggevonden worden. 
Tabel 114: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van competentie-ontwikkeling en 
de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie – volgens 
grootte van het ziekenhuis. 

huidige werksituatie 
<300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
competentie-
ontwikkeling 67% 33% 0% 0% 61% 39% 0% 0% 35% 39% 26% 0% 40% 39% 21% 0% 
deelname aan vorming 64% 36% 0% 0% 58% 42% 0% 0% 32% 38% 31% 0% 33% 49% 18% 0% 
zelf geven van vorming 29% 49% 21% 1% 21% 38% 39% 3% 13% 39% 42% 7% 14% 47% 31% 8% 
consulteren, adviseren 
en coachen van andere 
professionals 38% 49% 13% 1% 25% 50% 22% 3% 15% 42% 39% 4% 15% 42% 38% 6% 
reflecteren over eigen 
handelen 60% 39% 1% 0% 54% 40% 4% 1% 40% 35% 22% 3% 39% 38% 21% 3% 
plannen van 
competentie-
ontwikkeling 49% 46% 6% 0% 44% 40% 14% 1% 29% 28% 38% 6% 29% 35% 31% 6% 
bijdrage leveren aan de 
(praktijk)opleiding van 
studenten 44% 54% 1% 0% 33% 47% 18% 1% 19% 54% 25% 1% 26% 58% 14% 1% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
competentie-
ontwikkeling 60% 39% 1% 0% 53% 45% 2% 0% 17% 56% 25% 1% 23% 61% 15% 1% 
deelname aan vorming 60% 40% 1% 0% 52% 44% 3% 0% 16% 51% 30% 2% 19% 63% 17% 2% 
zelf geven van vorming 18% 45% 31% 5% 15% 29% 48% 8% 7% 32% 51% 10% 12% 56% 27% 5% 
consulteren, adviseren 
en coachen van andere 
professionals 21% 59% 18% 2% 17% 48% 32% 4% 9% 42% 42% 7% 13% 56% 27% 4% 
reflecteren over eigen 
handelen 55% 44% 2% 0% 52% 46% 2% 0% 29% 47% 22% 2% 32% 53% 14% 1% 
plannen van 
competentie-
ontwikkeling 35% 57% 8% 1% 30% 55% 14% 1% 11% 45% 41% 3% 15% 56% 27% 2% 
bijdrage leveren aan de 
(praktijk)opleiding van 
studenten 45% 51% 3% 1% 32% 49% 17% 2% 25% 45% 27% 3% 35% 54% 11% 1% 
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Tabel 115: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van competentie-ontwikkeling en 
de subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie – volgens 
grootte van het ziekenhuis. 

ideale werksituatie 
<300 erkende bedden 

 sterk eens 

eens 

oneens 

sterk 
oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk 
oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk 
oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk 
oneens 

Activiteiten belangrijk   willen   kunnen   mogen   
competentie-
ontwikkeling 

72% 28% 0% 0% 68% 32% 0% 0% 64% 26% 10% 0% 64% 28% 8% 0% 

deelname aan 
vorming 

71% 29% 0% 0% 69% 31% 0% 0% 67% 25% 8% 0% 65% 29% 6% 0% 

zelf geven van 
vorming 

38% 42% 18% 3% 26% 38% 31% 6% 26% 42% 26% 6% 26% 44% 24% 6% 

consulteren, 
adviseren en 
coachen van 
andere 
professionals 

43% 46% 10% 1% 32% 44% 18% 6% 25% 50% 18% 7% 25% 51% 15% 8% 

reflecteren over 
eigen handelen 

72% 28% 0% 0% 68% 31% 1% 0% 63% 31% 7% 0% 61% 35% 4% 0% 

plannen van 
competentie-
ontwikkeling 

56% 36% 7% 1% 51% 35% 11% 3% 47% 38% 14% 1% 46% 35% 17% 3% 

bijdrage leveren 
aan de 
(praktijk)opleiding 
van studenten 

51% 49% 0% 0% 40% 50% 8% 1% 35% 53% 13% 0% 39% 53% 7% 1% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 
 sterk eens 

eens 

oneens 

sterk 
oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk 
oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk 
oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk 
oneens 

 belangrijk   willen   kunnen   mogen   
competentie-
ontwikkeling 

67% 32% 1% 0% 62% 36% 2% 0% 50% 38% 11% 1% 49% 44% 7% 0% 

deelname aan 
vorming 

67% 33% 1% 0% 62% 37% 1% 0% 50% 39% 10% 1% 48% 44% 8% 1% 

zelf geven van 
vorming 

20% 47% 28% 6% 14% 39% 41% 7% 12% 44% 37% 7% 16% 59% 20% 5% 

consulteren, 
adviseren en 
coachen van 
andere 
professionals 

28% 50% 20% 3% 20% 44% 32% 4% 18% 47% 32% 3% 21% 56% 21% 2% 

reflecteren over 
eigen handelen 

64% 36% 0% 1% 59% 40% 1% 1% 50% 43% 6% 2% 50% 44% 5% 1% 

plannen van 
competentie-
ontwikkeling 

41% 51% 8% 1% 35% 54% 10% 1% 31% 49% 18% 1% 31% 49% 19% 1% 

bijdrage leveren 
aan de 
(praktijk)opleiding 
van studenten 

50% 48% 3% 0% 38% 51% 9% 2% 38% 45% 15% 2% 42% 51% 6% 1% 
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Tabel 116: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, 
erkenning en identificatie op competentie-ontwikkeling en de subactiviteiten in de huidige 
werksituatie– volgens grootte van het ziekenhuis 

beïnvloedende factoren 
<300 erkende bedden 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
competentie-ontwikkeling 25% 75% 74% 26% 50% 50% 60% 40% 79% 21% 
deelname aan vorming 22% 78% 82% 18% 51% 49% 58% 42% 82% 18% 
zelf geven van vorming 14% 86% 38% 63% 36% 64% 35% 65% 40% 60% 
consulteren, adviseren en coachen van andere 
professionals 28% 72% 50% 50% 40% 60% 42% 58% 57% 43% 
reflecteren over eigen handelen 35% 65% 88% 13% 56% 44% 57% 43% 79% 21% 
plannen van competentie-ontwikkeling 22% 78% 69% 31% 47% 53% 53% 47% 65% 35% 
bijdrage leveren aan de (praktijk)opleiding van 
studenten 24% 76% 79% 21% 50% 50% 63% 38% 74% 26% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
competentie-ontwikkeling 25% 75% 69% 31% 47% 54% 57% 43% 74% 27% 
deelname aan vorming 23% 77% 82% 18% 52% 48% 63% 37% 80% 21% 
zelf geven van vorming 14% 86% 38% 62% 33% 67% 38% 62% 39% 61% 
consulteren, adviseren en coachen van andere 
professionals 23% 77% 50% 50% 43% 57% 44% 56% 50% 50% 
reflecteren over eigen handelen 46% 54% 82% 18% 59% 41% 61% 39% 82% 18% 
plannen van competentie-ontwikkeling 26% 74% 60% 41% 42% 58% 45% 55% 63% 37% 
bijdrage leveren aan de (praktijk)opleiding van 
studenten 31% 69% 77% 23% 50% 50% 67% 34% 73% 27% 

 
Er worden geen significante verschillen tussen beide groepen in de ideale (P=0.396) en 
huidige (P=0.300) werkcontext gevonden. Uit bovenstaande tabellen blijkt het zelf geven van 
vorming als minder belangrijk (>= 20% oneens) maar het deelnemen aan vorming en het 
reflecteren over het eigen handelen als belangrijk (>= 70% eens) door de sociaal werkers 
aangegeven. Omwille hiervan werden deze subactiviteiten verder uitgewerkt. De sociaal 
werkers werkzaam in een groot ziekenhuis schatten het zelf geven van vorming zowel in de 
ideale als in de huidige werksituatie als significant minder belangrijk in.  
 
Kerntaak – competentie-ontwikkeling P waarde ideale 

werkcontext 
P waarde huidige 
werkcontext  

Deelname aan vorming 
Zelf geven van vorming 
Reflecteren over eigen handelen 

0.489 
0.003 
0.193 

0.548 
0.011 
0.459 
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(5) Belangenbehartiging 
 

In onderstaande tabellen kunnen de percentages van de (sub)resultaten voor de kleine en grote 
algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen van de kerntaak 
belangenbehartiging alsook de beïnvloedende factoren erkenning, tijd, identificatie, ruimte 
en competenties teruggevonden worden. 
 
Tabel 117: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van belangenbehartiging en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de huidige werksituatie – volgens grootte 
van het ziekenhuis. 

huidige werksituatie 
<300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
belangenbehartiging 49% 51% 0% 0% 36% 54% 8% 1% 25% 50% 24% 1% 25% 58% 15% 1% 
belangenbehartiging - 
individueel 43% 57% 0% 0% 32% 57% 10% 1% 22% 54% 22% 1% 21% 58% 19% 1% 
belangenbehartiging - 
collectief 40% 53% 7% 0% 28% 47% 24% 1% 14% 49% 35% 3% 14% 56% 28% 3% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 

  
sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
belangenbehartiging 40% 55% 4% 1% 30% 53% 16% 1% 18% 44% 36% 2% 23% 52% 25% 1% 
belangenbehartiging - 
individueel 38% 60% 1% 1% 29% 62% 8% 1% 16% 54% 28% 2% 21% 60% 18% 1% 
belangenbehartiging - 
collectief 27% 62% 9% 3% 18% 52% 26% 3% 9% 37% 50% 4% 12% 51% 32% 4% 
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Tabel 118: Resultaten van de algemene vraag naar de belangrijkheid van belangenbehartiging en de 
subactiviteiten en het willen, kunnen en mogen uitvoeren in de ideale werksituatie – volgens grootte 
van het ziekenhuis. 

ideale werksituatie 
<300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

Activiteiten belangrijk willen kunnen mogen 
belangenbehartiging 39% 61% 0% 0% 28% 63% 7% 3% 21% 67% 11% 1% 26% 67% 4% 3% 
belangenbehartiging - 
individueel 47% 50% 3% 0% 33% 54% 10% 3% 29% 56% 14% 1% 31% 57% 11% 1% 
belangenbehartiging - 
collectief 36% 58% 6% 0% 24% 51% 18% 7% 18% 54% 24% 4% 21% 58% 17% 4% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 

  

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

sterk eens 

eens 

oneens 

sterk oneens 

  belangrijk willen kunnen mogen 
belangenbehartiging 44% 53% 3% 0% 36% 54% 10% 0% 28% 56% 17% 0% 31% 57% 12% 0% 
belangenbehartiging - 
individueel 44% 55% 1% 0% 38% 54% 8% 0% 31% 56% 13% 1% 34% 57% 9% 1% 
belangenbehartiging - 
collectief 31% 57% 12% 1% 22% 55% 22% 2% 17% 51% 31% 2% 20% 54% 24% 3% 

 
Tabel 119: Resultaten van de algemene vraag naar de invloed van tijd, competenties, ruimte, 
erkenning en identificatie op belangenbehartiging en de subactiviteiten in de huidige werksituatie– 
volgens grootte van het ziekenhuis 

beïnvloedende factoren 
<300 erkende bedden 

  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
belangenbehartiging 29% 71% 85% 15% 53% 47% 54% 46% 65% 35% 
belangenbehartiging - individueel 42% 58% 86% 14% 57% 43% 64% 36% 74% 26% 
belangenbehartiging - collectief 19% 81% 57% 43% 35% 65% 40% 60% 47% 53% 

meer of gelijk aan 300 erkende bedden 
  tijd competenties ruimte erkenning identificatie 
  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 
belangenbehartiging 38% 62% 76% 24% 54% 46% 54% 46% 70% 30% 
belangenbehartiging - individueel 51% 49% 87% 14% 60% 40% 62% 38% 76% 24% 
belangenbehartiging - collectief 26% 74% 54% 46% 39% 61% 42% 58% 54% 47% 
 
Er worden geen significante verschillen tussen beide groepen in de ideale (P=0.587) en 
huidige (P=0.09) werkcontext gevonden. Op basis van belangrijkheid (>=70% eens of >=20% 
oneens) komen geen subactiviteiten tot uiting.  
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2. VERGELIJKING RESULTATEN VRAGENLIJST BELANGRIJK-
HEID ALGEMENE, GERIATRISCHE EN GESPECIALISEERDE 
(AZ) EN UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN (UZ) 

 

2.1 Inleiding 
 
Hieronder zal een vergelijking gemaakt worden tussen de algemene, gespecialiseerde en 
geriatrische ziekenhuizen en de universitaire ziekenhuizen voor de rangordevraag en de 
algemene vraag naar belangrijkheid van de kerntaken en de subactiviteiten. 
 

2.2 Rangordevraag 
 

Uniform met de resultaten voor de algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen 
worden opnieuw in tabel 120 de beschrijvende parameters (gemiddelde en standaarddeviatie) 
weergegeven. De 12 te rangschikken kerntaken worden met hun individuele resultaten, 
opgesplitst naargelang AZ/UZ en de werkcontext, weergegeven. De top 3 van de meest en 
minst belangrijke kerntaken zijn in de tabel in het vet aangeduid.  
 
Er kan opgemerkt worden dat de top 3 van de belangrijkste activiteiten identiek is voor beide 
groepen in de huidige en ideale werkcontext namelijk psychosociale hulpverlening, 
zorgcoördinatie en sociaal administratieve hulpverlening. Hiernaast rangschikten alle 
sociaal werkers andere niet-patiëntgebonden activiteiten in de huidige en ideale context op 
de laatste plaats. Signalering wordt door de sociaal werkers in alle ziekenhuizen in de ideale 
werkcontext op de voorlaatste plaats gezet. In de huidige werkcontext blijken de sociaal 
werkers werkzaam in een universitair ziekenhuis eveneens signalering op de 2de plaats van de 
minst belangrijke kerntaken te zetten, voor de algemene ziekenhuizen staat signalering op 
plaats 3. Voor competentie-ontwikkeling geldt de omgekeerde beweging. De top 3 wordt in 
de ideale context voor de algemene ziekenhuizen vervolledigd met preventie, in de 
universitaire ziekenhuizen met materiële hulpverlening.  
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Tabel 120: Beschrijvende statistiek kerntaken sociaal werk volgens AZ/UZ- rangordevraag 

Beschrijvende statistiek kerntaken: vergelijking algemene, gespecialiseerde en geriatrische 
ziekenhuizen versus universitaire ziekenhuizen 

  huidige werkcontext ideale werkcontext 

 Kerntaak 
AZ UZ AZ UZ 
gem SD gem SD gem SD gem SD 

Psychosociale hulpverlening 9,26 3,308 9,39 3,402 9,93 3,464 9,69 3,678 
Zorgcoördinatie 9 3,006 9,2 3,276 8,95 3,03 8,93 3,008 
Sociaal administratieve hulpverlening 8,64 2,591 9,02 2,453 8,26 2,511 8,65 2,393 
Onderzoek en rapportage 7,95 3,477 7,47 3,49 7,46 3,433 7,6 3,402 
Financieel administratieve hulpverlening 7,53 2,625 7,78 2,194 7,07 2,493 7,01 2,364 
Juridisch administratieve hulpverlening 6 2,509 5,7 2,548 5,75 2,451 5,14 2,443 
Belangenbehartiging 5,78 2,82 5,7 2,642 6,06 2,913 6,03 2,764 
Preventie 5,17 3,083 5,25 2,781 5,27 2,828 5,9 3,066 
Materiële hulpverlening 6,1 2,972 5,54 2,704 5,66 2,838 5,12 2,856 
Signalering 4,42 2,806 4,47 2,798 4,7 2,933 4,56 2,827 
Competentie - ontwikkeling 4,39 2,748 4,77 2,676 5,61 2,755 5,79 2,936 
Andere niet patiëntgebonden activiteiten 3,78 3,048 3,71 3,394 3,28 3,416 3,55 3,3 
 
De verdere verdieping aan de hand van statistische analyses tussen de twee groepen werd 
uitgevoerd aan de hand van de niet-parametrische Mann-Whitney U-test. Het 
significantieniveau 0.05 wordt gehanteerd. 
 
Er worden enkel significante verschillen teruggevonden voor de kerntaken materiële 
hulpverlening, juridisch administratieve hulpverlening en preventie. Er wordt opgemerkt 
dat zowel in de ideale als in de huidige werkcontext materiële hulpverlening in de algemene 
ziekenhuizen significant belangrijker wordt aangeduid. In de ideale werksituatie schatten de 
sociaal werkers werkzaam in een universitair ziekenhuis de kerntaak preventie significant 
belangrijker in. Juridisch administratieve hulpverlening wordt dan weer in de algemene 
ziekenhuizen –in de ideale werkcontext- significant belangrijker aangeduid. Voor de andere 
meest en minst belangrijke kerntaken worden geen significante verschillen bekomen. 
 
Kerntaak P waarde ideale 

werkcontext 
P waarde huidige 
werkcontext  

Psychosociale hulpverlening 
Onderzoek en rapportage 
Zorgcoördinatie 
Sociaal administratieve hulpverlening 
Materiële hulpverlening 
Financieel administratieve hulpverlening 
Juridisch administratieve hulpverlening 
Andere niet-patiënt gebonden activiteiten 
Signalering 
Preventie 
Competentie-ontwikkeling 
Belangenbehartiging 

0.947 
0.814 
0.789 
0.099 
0.052 
0.895 
0.017 
0.062 
0.749 
0.037 
0.628 
0.970 

0.399 
0.114 
0.129 
0.101 
0.033 
0.442 
0.245 
0.330 
0.777 
0.557 
0.075 
0.792 
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2.3 Algemene vraag naar belangrijkheid 
Voor de algemene vraag naar de belangrijkheid van de kerntaken en de subactiviteiten worden 
de resultaten van beide groepen (algemene versus universitaire ziekenhuizen) met elkaar 
vergeleken. Enkel de significante resultaten worden gerapporteerd. Er wordt opnieuw een 
significantieniveau van 0.05 gebruikt. De individuele resultaten voor de universitaire 
ziekenhuizen kunnen teruggevonden worden in het eindrapport ‘Sociaal werk in kaart 
gebracht: ontwikkelen van een sturingsinstrument binnen sociaal werk in het ziekenhuis’ deel 
1 (31 maart 2010). 
 
In de ideale werkcontext schatten de sociaal werkers in de universitaire ziekenhuizen de 
subactiviteiten screening van risicopatiënten (zorgcoördinatie), huisbezoek (onderzoek en 
rapportage), zelf geven van vorming en het consulteren, adviseren en coachen van andere 
professionals (competentie-ontwikkeling) significant belangrijker in. In de algemene 
ziekenhuizen duiden sociaal werkers het geven van informatie, samenwerken en inschakelen 
van andere hulp- en dienstverlening  (zorgcoördinatie), het geven van informatie en 
samenwerken (sociaal administratieve hulpverlening), de psychosociale anamnese (onderzoek 
en rapportage), het geven van informatie (financieel administratieve hulpverlening) en de 
coördinatie van zorg- en hulpverlening (juridisch administratieve hulpverlening) als 
significant belangrijker aan. 
 
Subactiviteiten sociaal werk in het ziekenhuis P waarde 

ideale 
werkcontext 

Screening van risicopatiënten (zorgcoördinatie) 0,039 
Geven van info (zorgcoördinatie) 0,041 
Samenwerken (zorgcoördinatie) 0,006 
Inschakelen andere hulp- en dienstverlening (zorgcoördinatie) 0,046 
Geven van info (sociaal administratieve hulpverlening) 0,018 
Samenwerken (sociaal administratieve hulpverlening) 0,010 
Psychosociale anamnese (onderzoek en rapportage) 0,029 
Huisbezoek (onderzoek en rapportage) 0,001 
Geven van informatie (financieel administratieve hulpverlening) 0,027 
Coördinatie zorg- en hulpverlening (juridisch administratieve hulpverlening)  0,043 
Zelf geven van vorming (competentie-ontwikkeling) 0,014 
Consulteren, adviseren en coachen van andere professionals (competentie-ontwikkeling)  0,020 
 
In de huidige werkcontext schatten de sociaal werkers werkzaam in een universitair 
ziekenhuis de subactiviteiten crisisinterventie (psychosociale hulpverlening), het geven van 
informatie (zorgcoördinatie) en het consulteren, adviseren en coachen van andere 
professionals (competentie-ontwikkeling) significant belangrijker in. In de algemene, 
gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen wordt de kerntaak onderzoek en rapportage als 
significant belangrijker aangeduid. 
 
Kerntaak/ subactiviteit P waarde huidige 

werkcontext 

Crisisinterventie (psychosociale hulpverlening) 0,025 
Onderzoek en rapportage  0,019 
Geven van informatie (zorgcoördinatie)  0,041 
Consulteren, adviseren en coachen van andere professionals (competentie-ontwikkeling) 0,051 
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3. RESULTATEN REGISTRATIE FREQUENTIE EN DUUR 
 

3.1 Inleiding 
 
Na het inventariseren van de activiteiten sociaal werk en de vraag naar de belangrijkheid van 
de kerntaken en subactiviteiten werd overgegaan tot het registreren van de frequentie en duur 
van deze items. Hieronder zullen de resultaten voor België en de verschillende strata 
gerapporteerd worden.  
 
Gedurende 10 dagen dienden de sociaal werkers (n=246) de activiteiten sociaal werk bij te 
houden. Er konden 2123 registraties weerhouden worden. De sociaal werkers dienden niet te 
registreren op de vaste, niet werkende dagen. De onrealistische en extreme waarden werden 
uit de dataset verwijderd. De gegevens werden via een boxplot in beeld gebracht en verder 
verkend. Wanneer een frequentie hoger dan 100 of sterk afwijkend van de andere frequenties 
gevonden werd, werd deze geëxcludeerd. Vermoedelijk werd hierbij in de meeste gevallen de 
duur met frequentie verwisseld. Wanneer een afwijkende duur gevonden werd, dan was dit 
altijd terug te leiden tot één of twee sociaal werkers. Om vertekening te vermijden werden 
ook deze waarden niet opgenomen. Tot slot werden de registraties verwijderd wanneer enkel 
de frequentie of enkel de impact (totale duur van een activiteit per dag) gerapporteerd werd, 
aangezien zo geen evenredige vergelijking tussen de duur (gemiddelde tijd per activiteit per 
dag, impact/frequentie), de frequentie of de impact mogelijk zou zijn. 
 
De sociaal werkers rapporteerden hoe vaak (frequentie) zij een bepaalde activiteit op een dag 
uitgevoerd hadden en hoeveel tijd per dag (impact) zij aan deze taak besteed hebben. Om ook 
in kaart te brengen hoeveel tijd gemiddeld per taak besteed werd, werd in eerste instantie de 
impact door de frequentie gedeeld om zo tot een gemiddelde duur per activiteit per dag te 
komen. 
 
In tweede instantie  werd de duur, de frequentie en de impact van iedere kerntaak berekend, 
aangezien enkel de subactiviteiten (= registratie-items) rechtstreeks geregistreerd konden 
worden. Dit werd bekomen door alle duur, frequenties en impactscores  van de subactiviteiten 
onder een kerntaak op te tellen en te delen door het aantal subactiviteiten onder deze kerntaak. 
Dit om tot vergelijkbare taken te komen. Hierdoor werd een gemiddelde duur, frequentie en 
impact per kerntaak verkregen. 
 

• Voorbeeld: om de frequentie van psychosociale hulpverlening te berekenen, werd de 
frequentie van ondersteunen, bemiddelen, begeleiden, behandelen en crisisinterventie 
opgeteld en het totaal gedeeld door vijf. 

 
Dezelfde methode werd ook gehanteerd om de 2 hoofdrubrieken patiëntgebonden en niet-
patiëntgebonden activiteiten te berekenen. 
 
In derde instantie werden voor alle kerntaken, subactiviteiten en patiëntgebonden/niet-
patiëntgebonden activiteiten volgende cijfers berekend: 

• De totale duur, totale frequentie en totale impact: dit is de som van alle aangegeven 
frequenties, duur en impactscores per kerntaak, subactiviteit en patiëntgebonden/niet-
patiëntgebonden activiteiten over een periode van 10 dagen, uitgedrukt in minuten 
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• De duur, frequentie en impact per dag: de totale duur, de totale frequentie en de 
totale impact werd gedeeld door tien (10 dagen registratie) 

• De duur, frequentie en impact per sociaal werker: de totale duur, de totale 
frequentie en de totale impact werd gedeeld door tien en door 246 (= het aantal sociaal 
werkers die geregistreerd hebben). Er wordt gedeeld door 246 om de impact voor het 
sociaal werk weer te geven en niet enkel voor de sociaal werkers die de taak effectief 
uitgevoerd hebben.  

• De verhouding tussen de duur en frequentie per activiteit: dit werd berekend door 
de totale duur van de taak te delen door de totale frequentie ervan (verhouding: totale 
duur/totale frequentie, uitgedrukt in aantal minuten per keer). 

 
Na de berekeningen werd een rangorde gemaakt voor de patiëntgebonden en niet-
patiëntgebonden activiteiten, de 12 kerntaken en de 56 subactiviteiten (exclusief verlof, eigen 
tijd, verplaatsingen, dienstverantwoordelijke en verpleegkundige activiteiten en meewerken 
aan project en onderzoek). Telkens werd als basis de totale impact genomen. De taak met de 
hoogste impactwaarde staat bovenaan in de rangorde en deze met de laagste, op de laatste 
plaats. Om het overzicht te bewaren werden enkel de 10 hoogste en de 3 laagste 
subactiviteiten gerapporteerd. Voor de rangorde werd geen gebruik gemaakt van de mediaan 
van de impact83

 

, aangezien deze onvoldoende de weerslag van de taak op alle sociaal werkers 
in kaart brengt. 

• Voorbeeld: Dertig sociaal werkers gaan geregeld op huisbezoek en besteden hier veel 
tijd aan. De mediaan van al deze huisbezoeken is 75 minuten per dag, de totale impact 
is 3107 min. Hiertegenover voeren tweehonderd sociaal werkers dagelijks 
psychosociale ondersteuning uit, ze doen dit verschillende keren per dag, voor een 
kortere tijd. Er wordt een mediaan van 30 min per dag bekomen, de totale impact is 
echter 51636 min. Met andere woorden psychosociale ondersteuning weegt zwaarder 
door in het takenpakket van alle sociaal werkers dan huisbezoek. 

 
Naast het zicht krijgen op de impact van de taken in België, werden ook de verschillen op 
basis van de strata nagegaan. Hiervoor werd op de eerste plaats de distributie van de 
variabelen in de steekproef met een Q-Q plot nagegaan. Geen van alle variabelen bleek 
normaal verdeeld. Om de niet-normaal verdeelde continue variabelen te vergelijken met de 
categorische variabele (Nederlandstalig/Franstalig landsgedeelte en openbaar/privaat) werd de 
non-parametrische Mann-whitney U-test gehanteerd. Deze test vergelijkt de mediaan van de 
impact per dag per sociaal werker tussen de twee strata. Bij rapportage van de vergelijking 
tussen de strata werden alle kerntaken weergegeven en enkel de significante subactiviteiten. 
 
Bij het stratum grootte van het ziekenhuis werd geopteerd om de vier categorieën84

 
De bevraagde subactiviteiten ‘verlof’ en ‘eigen tijd’ werden in de berekeningen voor zowel 

 te 
herleiden tot twee categorieën (0-299 en ≥ 300 erkende bedden). Dit is om de resultaten op 
een duidelijke en heldere manier te kunnen weergeven. De analyse van de kerntaken en de 
subactiviteiten op basis van de vier categorieën werd wel uitgevoerd. De resultaten hiervan 
kunnen opgevraagd worden, maar zullen niet gerapporteerd worden. Voor de vergelijking op 
basis van de twee categorieën werd categorie één met categorie twee samen genomen en  
categorie drie met categorie vier. De vergelijking werd uitgevoerd op basis van de non-
parametrische Mann-Whitney U-test. Een significantieniveau van 0.05 werd gehanteerd. 

                                                 
83 De mediaan vormt wel de basis voor de vergelijking van de strata zoals verder in dit rapport gerapporteerd 
84 Categorie 1: 0-199, Categorie 2: 200-299, Categorie 3: 300-449 en Categorie 4: ≥ 450 erkende bedden 



 139 

België als voor de strata niet opgenomen. De taken ‘verpleegkundige activiteiten’, 
‘dienstverantwoordelijke activiteiten’ en ‘verplaatsingen’ werden apart bekeken. Op die 
manier werd  een duidelijker beeld verkregen van de taken van een sociaal werker op zich. 
 
De sociaal werkers dienden voor dit onderzoek gedurende 10 dagen de tijd en frequentie van 
al hun taken registreren. De registratie van dit onderzoek werd ook gerapporteerd in de 
subactiviteit ‘meewerken aan projecten en onderzoek’. Hierdoor was deze subactiviteit geen 
weerspiegeling van de taken van het sociaal werk. Daarom werd ook deze subactiviteit niet 
opgenomen in de rapportering van de resultaten.  
 
In de bijlagen 14, 15, 16 en 17 kunnen alle resultaten voor België en de verschillende strata 
(totale frequentie en duur, verhouding tussen beiden, de mediaan, Q1, Q3, IQR85

 

 en het 
maximum en minimum) teruggevonden worden voor de subactiviteiten sociaal werk. 

3.2 Resultaten registratie frequentie en duur  

3.2.1  Resultaten België 
 

• Patiëntgebonden/niet-patiëntgebonden en kerntaken sociaal werk 
 

De impact van de niet-patiëntgebonden activiteiten is hoger dan deze van patiëntgebonden 
activiteiten. Er wordt ook meer tijd per keer geïnvesteerd in niet-patiëntgebonden activiteiten. 
Op vlak van de kerntaken van de sociaal werkers staan vooral onderzoek en rapportage, 
zorgcoördinatie en andere niet-patiëntgebonden activiteiten hoog in de rangorde. Aan 
competentie ontwikkeling wordt het meeste tijd per keer besteed. Belangenbehartiging, 
preventie en signalering nemen het minste tijd per dag in beslag (tabel 121).  

                                                 
85 Q1= 1ste kwartiel komt overseen met de waarde zodanig dat een kwart van de gegevens vervat zijn; Q3=de 
waarde waarboven een vierde van de totale steekproef valt; IQR= de interkwartiel range bevat 50% van alle 
steekproefwaarden. Uit Inleiding tot de medische statistiek, prof.dr. G. De Moor en G/ Van Maele, faculteit 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, 2001. 
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Tabel 121: Rangorde van de patiëntgebonden/niet-patiëntgebonden taken en de kerntaken voor België op basis van de totale 
impact 

 

 

• Subactiviteiten sociaal werk 
 

Bij de subactiviteiten wordt vooral samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg 
(zorgcoördinatie) uitgevoerd, gevolgd door dossierbeheer en psychosociaal ondersteunen 
(tabel 122). Doorverwijzen (preventie), externe signalering en bemiddelen (preventie) nemen 
de laatste plaatsen in de rangorde in (Tabel 123). Indien de subactiviteit ‘verplaatsingen’ 
opgenomen zou worden in de vergelijking, dan komt deze subactiviteit op de zevende plaats 
in de rangorde te staan. Als de verhouding van het aantal minuten per handeling bekeken 
wordt, dan wordt opgemerkt dat de taken met de grootste impact niet zo veel tijd per keer in 
beslag nemen, terwijl de taken die wel veel tijd per handeling in beslag nemen, geen al te 
grote impact hebben. Enkel niet-patiëntgebonden overleg heeft een vrij grote impact en neemt 
veel tijd per handeling in beslag (tabel 124).  
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Tabel 122: Rangorde van de tien subactiviteiten met de hoogste totale impact in België 

 
 

Tabel 123: Rangorde van de drie subactiviteiten met de laagste totale impact in België 
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Tabel 124: top 10 van de verhouding tussen frequentie en duur van  de subactiviteiten in België 

 
 
 

3.2.2 Resultaten voor het stratum landsgedeelte 

• Kerntaken sociaal werk 
 
De kerntaken psychosociale hulpverlening en onderzoek en rapportage hebben een grotere 
impact in het Nederlandstalig landsgedeelte. In het Franstalige gedeelte is de impact groter 
voor financieel administratieve en juridisch administratieve hulpverlening. Verder worden 
geen significante verschillen tussen de landsgedeelten op vlak van de kerntaken gevonden 
(tabel 125). 

• Subactiviteiten sociaal werk 
 
Bij het vergelijken van de subactiviteiten tussen het Nederlandstalig en het Franstalig 
landsgedeelte wordt opgemerkt dat crisisinterventie, deelname aan vorming en meewerken 
aan het beleid een grotere impact hebben in het Nederlandstalige landsgedeelte (tabel 125).  
 
In het Franstalige landsgedeelte heeft verslaggeving, inschakelen van het sociaal netwerk 
(zorgcoördinatie), financieel administratieve ondersteuning, geven van juridisch 
administratieve info, reflecteren, profileren en organisatie en dienstgebonden activiteiten een 
grotere impact in vergelijking met het Nederlandstalige landsgedeelte (tabel 125). 
 
Doorverwijzen op sociaal administratief vlak heeft een grotere impact in het Nederlandstalige 
landsgedeelte, maar op vlak van zorgcoördinatie en financieel administratief vlak weegt 
doorverwijzen sterker door in het Franstalige landsgedeelte (tabel 125). Het uitvoeren van 
verpleegkundige activiteiten komt enkel voor in het Nederlandstalige landsgedeelte (tabel 
125). 
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Tabel 125: Vergelijking stratum landsgedeelte op basis van de mediaan van de taak per dag sociaal werker 

 

*p-waarden < 0.05 zijn lichtgrijs gearceerd 
** kerntaken zijn vet gedrukt 
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3.2.3 Resultaten voor het stratum statuut 

• Kerntaken sociaal werk 
 
De niet-patiëntgebonden kerntaken competentie ontwikkeling en andere niet-patiëntgebonden 
activiteiten, hebben een significant grotere impact in openbare ziekenhuizen. In private 
ziekenhuizen hebben heel wat patiëntgebonden kerntaken een grotere impact, namelijk 
psychosociale hulpverlening, zorgcoördinatie, materiële hulpverlening, preventie en 
signalering (tabel 126). 

• Subactiviteiten sociaal werk 
 
Voor heel wat subactiviteiten wordt een significant verschil in impact gevonden. De meeste 
subactiviteiten met een significant grotere impact komen voor in private ziekenhuizen. Deze 
taken zijn: psychosociale ondersteuning, psychosociale begeleiding, dossierbeheer, 
huisbezoek, bemiddelen op vlak van zorgcoördinatie, inschakelen van andere hulp- en 
dienstverlening, doorverwijzen: op vlak van zorgcoördinatie, sociaal administratief, financieel 
administratief en juridisch administratief; geven van info op sociaal administratief vlak en op 
vlak van preventie; coördineren van sociaal administratieve hulpverlening, niet-
patiëntgebonden overleg en profileren. Collectieve belangenbehartiging heeft een opvallend 
grote impact in private ziekenhuizen. Ook aan verplaatsen wordt meer tijd per dag besteed in 
private ziekenhuizen (tabel 126). 
 
In openbare ziekenhuizen wordt vooral meer tijd per dag besteed aan verslaggeving, 
registratie en het begeleiden van studenten. Verder hebben verpleegkundige activiteiten en het 
geven van vorming een opvallend hogere impact in openbare ziekenhuizen (tabel 126). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 145 

Tabel 126: Vergelijking stratum statuut op basis van de mediaan van de taak per dag per  sociaal werker 

*p-waarden < 0.05 zijn lichtgrijs gearceerd 
** kerntaken zijn vet gedrukt 
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3.2.4 Resultaten voor het stratum grootte van het ziekenhuis 

• Kerntaken sociaal werk 
 
De kerntaken met een significant grotere tijdsinvestering per dag komen allemaal voor in  de 
kleine ziekenhuizen (0-299 erkende bedden). Dit gaat over de kerntaken psychosociale 
hulpverlening, sociaal administratieve hulpverlening, juridisch administratieve hulpverlening 
en preventie (tabel 127).  

• Subactiviteiten sociaal werk 
 
Ook alle subactiviteiten met een significant grotere impact komen voor in kleine 
ziekenhuizen. Aan volgende taken wordt meer tijd per dag besteed ik kleine ziekenhuizen: 
Psychosociale ondersteuning, bemiddelen op psychosociaal vlak, psychosociale begeleiding, 
verslaggeving, dossierbeheer, huisbezoek, doorverwijzen op vlak van zorgcoördinatie, sociaal 
administratieve hulpverlening en financieel administratieve hulpverlening; samenwerken in 
functie van zorgcoördinatie, bemiddelen en coördineren op vlak van sociaal administratieve 
hulpverlening; bemiddelen, coördineren en administratieve ondersteuning op vlak van 
financieel administratieve hulpverlening; juridisch administratieve ondersteuning, geven van 
info op vlak van preventie en tot slot organisatie en dienstgebonden activiteiten (tabel 127) 
 
De activiteit verplaatsingen komt significant meer voor in kleine ziekenhuizen. 
Verpleegkundige activiteiten worden enkel in grote ziekenhuizen ook door sociaal werkers 
uitgevoerd (tabel 127). 
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Tabel 127: Vergelijking grootte ziekenhuis op basis van de mediaan van de taak per dag per sociaal 
werker

 

*p-waarden < 0.05 zijn lichtgrijs gearceerd 
** kerntaken zijn vet gedrukt 
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4. VERGELIJKING RESULTATEN REGISTRATIE FREQUENTIE 
EN DUUR UNIVERSITAIRE EN ALGEMENE, 
GESPECIALISEERDE EN GERIATRISCHE ZIEKENHUIZEN 

 

4.1 Inleiding 
Er werd een dataset opgesteld met de frequentie en duur van alle registraties van de algemene 
(n= 2123) en de universitaire ziekenhuizen (n=1373). Er werden 3496 registraties 
weerhouden. De onrealistische en extreme waarden werden uit de dataset verwijderd. De 
gegevens werden via een boxplot in beeld gebracht en verder verkend. Wanneer een 
frequentie hoger dan 100 of sterk afwijkend van de andere frequenties gevonden werd, werd 
deze geëxcludeerd. Vermoedelijk werd hierbij de duur met frequentie verwisseld. Wanneer 
een afwijkende duur gevonden werd, dan was dit altijd terug te leiden tot één of twee sociaal 
werkers. Om vertekening te vermijden werden ook deze waarden niet opgenomen. Tot slot 
werden de registraties verwijderd, wanneer enkel frequentie of enkel duur gerapporteerd 
werd, aangezien zo geen evenredige vergelijking tussen duur, frequentie of impact mogelijk 
zou zijn. 
 
Opnieuw werden de kerntaken berekend, dit keer voor universitaire ziekenhuizen, door alle 
subactiviteiten onder een kerntaak op te tellen en te delen door het aantal subactiviteiten die 
onder deze kerntaak vallen om zo tot vergelijkbare taken te komen. Verder werd voor al de 
taken de duur per activiteit berekend door de impact te delen door de frequentie.  
 
Om de verdeling van de variabelen na te gaan werd voor alle variabelen een Q-Q plot 
opgevraagd. De variabelen bleken telkens niet-normaal verdeeld. Daarom werd geopteerd om 
de vergelijking tussen universitaire ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen na te gaan aan de 
hand van de non-parametrische Mann Whitney U-test. Deze test vergelijkt de mediaan van de 
impact per dag per sociaal werker. Naast de mediaan werden ook het eerste kwartiel, het 
derde kwartiel en de interkwartiel range berekend en gerapporteerd om een zo volledig 
mogelijk beeld weer te geven. 
 
De subactiviteiten ‘eigen tijd’ en ‘verlof’ werden niet in de vergelijking opgenomen om 
zoveel mogelijk een beeld te krijgen van de taken van de sociaal werker.  
De registratie van dit onderzoek werd ook gerapporteerd in de subactiviteit ‘meewerken aan 
projecten en onderzoek’. Hierdoor waren de resultaten van deze subactiviteit geen 
weerspiegeling van de taken van het sociaal werk in de dagelijkse praktijk. ‘Meewerken aan 
project en onderzoek’ werd dan ook niet in de vergelijking opgenomen. De vergelijking 
tussen AZ en UZ voor ‘dienstverantwoordelijke activiteiten’ en ‘verpleegkundige activiteiten’ 
werd ook niet uitgevoerd aangezien deze niet bevraagd werden bij de universitaire 
ziekenhuizen. Het item verplaatsingen werd apart bekeken. 
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4.2 Resultaten registratie frequentie en duur 
 

• Kerntaken sociaal werk 
 
Voor acht van de twaalf kerntaken wordt een significant verschil gevonden tussen de 
universitaire en de algemene ziekenhuizen.  
 
In algemene ziekenhuizen is de impact hoger voor zorgcoördinatie.  
 
In de universitaire ziekenhuizen wordt er meer tijd per dag besteed aan psychosociale 
hulpverlening, materiële hulpverlening, sociaal administratieve hulpverlening, financieel 
administratieve hulpverlening, preventie, competentie ontwikkeling en andere niet-
patiëntgebonden activiteiten (tabel 128). 
 

• Subactiviteiten sociaal werk 
 
In universitaire ziekenhuizen worden meer taken gevonden die een significant hogere impact 
hebben ten opzichte van de algemene ziekenhuizen, namelijk psychosociale ondersteuning, 
psychosociale bemiddeling, crisisinterventie, psychosociale anamnese en sociaal onderzoek, 
verslaggeving, dossierbeheer, Zorgcoördinatie: geven van info, bemiddelen, doorverwijzen, 
coördineren, inschakelen van het sociaal netwerk en  inschakelen van andere hulp- en 
dienstverlening;  Sociaal administratieve hulpverlening: geven van sociaal administratieve 
informatie, doorverwijzen, samenwerken en geven van sociaal administratieve ondersteuning; 
financieel administratief: geven van informatie, geven van financieel administratieve 
ondersteuning; juridisch administratief: geven van informatie, doorverwijzen, samenwerken 
in functie van patiëntgebonden overleg; geven van preventieve informatie, deelname aan 
vorming en consulteren, adviseren en coachen van andere professionals. Op vlak van 
deelname aan vorming dient vermeld te worden dat, op het moment van de tiendaagse 
registratie voor dit onderzoek, er in het UZ Gent een verplichte vorming voor alle sociaal 
werkers doorging, wat mogelijks tot een vertekening in de resultaten kan leiden. Verder 
hebben de taken niet-patiëntgebonden overleg en organisatie - en dienstgebonden activiteiten 
een grotere impact in universitaire ziekenhuizen (tabel 128). 
 
In algemene ziekenhuizen wordt er meer tijd per dag besteed aan psychosociale begeleiding, 
samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg (zorgcoördinatie) en doorverwijzen op 
financieel administratief vlak (tabel 128). 
 
Tot slot wordt ook een verschil gevonden op vlak van verplaatsingen. Er wordt meer tijd per 
dag besteed aan verplaatsingen in algemene ziekenhuizen ten opzichte van universitaire (tabel 
128). 
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Tabel 128: Vergelijking AZ/UZ op basis van de mediaan van de taak per dag per sociaal werker 

 

*p-waarden < 0.05 zijn lichtgrijs gearceerd 
** kerntaken zijn vet gedrukt 
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HOOFDSTUK 6: INVENTARISATIE EN IMPACT VAN DE 
BEINVLOEDENDE FACTOREN OP SOCIAAL WERK 

 

1. INLEIDING 
 
Naast het in kaart brengen van de kerntaken sociaal werk werd eveneens nagegaan welke 
factoren een invloed hebben op de dagelijkse praktijk van een sociaal werker werkzaam in 
een ziekenhuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is onvoldoende om enkel het takenpakket te inventariseren zonder rekening te houden met 
factoren die dit in belangrijke mate mee bepalen. Deze essentiële stap zal bijdragen tot de 
verdere verdieping van het sociaal werk alsook tot het realiseren van een sturingsinstrument 
sociaal werk in ziekenhuizen.  
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In dit hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op de begrippen werklast en werkintensiteit, de 
procedure voor de opmaak van de vragenlijst rond de beïnvloedende factoren op sociaal werk, 
de karakteristieken van de deelnemers, de methode alsook de resultaten van de bevraging.   
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2. BEGRIPPEN WERKINTENSITEIT EN WERKLAST 
 
Vooraleer de beïnvloedende factoren op de werklast van sociaal werkers in de ziekenhuizen 
na te gaan, dienen eerst de begrippen werkintensiteit en werklast omschreven te worden.  

Het meten van de werkintensiteit is meestal het vertrekpunt om de werklast na te gaan. Er is 
echter weinig eenduidigheid over wat deze werkintensiteit omvat. Prescott 86 omschrijft 
verpleegkundige werkintensiteit als de combinatie van de hoeveelheid zorg en de nodige 
vaardigheden voor het voorzien in deze zorg. Met de Patient Intensity for Nursing Index 
(PINI) wordt de intensiteit nagegaan, vertrekkende vanuit vier dimensies: de ernst van de 
aandoening, de afhankelijkheid van de patiënt, de complexiteit van de taken, de procedures en 
het verpleegproces, en de tijd nodig om de zorg uit te voeren. Bij deze omschrijving wordt 
echter enkel rekening gehouden met de directe en indirecte patiënt activiteiten en niet met de 
niet-patiëntgebonden activiteiten.87

Fagerström et al. en Rauhala en Fagerström omschrijven verpleegkundige werkintensiteit als 
de mogelijkheid voor verpleegkundigen om op een afdeling tegemoet te komen aan de 
zorgnoden van de patiënt.

 In hoofdstuk 8 zal dieper ingegaan worden op de 
methoden voor werklastmeting en de mogelijke opbouw van een meetinstrument. 

88 89 Hierbij geven ze weinig aandacht aan de complexiteit van de 
taken, procedures en het verpleegproces. Niet-patiëntgebonden activiteiten worden niet 
opgenomen in deze omschrijving.90 O’Brien-Pallas et al.91 92omschrijven verpleegkundige 
werkintensiteit in hun “intensity and complexity of care model” als een systeem dat invloed 
heeft op de werklast en patiënten uitkomsten, waarbij de medische toestand van de patiënt, de 
zorgnoden van de patiënt, de karakteristieken van de zorgverstrekker, de gebruikte 
verpleeginterventies en de werkomgeving elementen van deze verpleegkundige 
werkintensiteit zijn. Hierbij wordt zowel met patiëntgebonden als niet-patiëntgebonden 
aspecten rekening gehouden. Morris et al. komt tot het besluit dat zowel patiëntgebonden als 
niet-patiëntgebonden activiteiten, opgenomen dienen te worden in de concepten rond 
werklast.93

                                                 
86 Prescott, P.A. (1991) Nursing intensity: Needed today more than staffing. Nursing economics, 9(6), 409-414. 

 

87 Morris, R., MacNeela, P., Scott, A., Treacy, P. en Hyde, A.. Reconsidering the conceptualization of nursing 
workload: literature review. Journal of Advanced Nursing, 2007, pg 463-471. 
88 Fagerström, L., Raino, A.K., Rauhala, A., Nojolen, K. (2000) Validation of a new system of patient 
classification, the Oulu patient classification. Journal of advanced nursing, 31(2), 481-490. 
89 Rauhala, A., Fagerström, L. (2004) Determining optimal nursing intensity: the RAFAELA method. Journal of 
advanced nursing, 45(4), 351-359. 
90 Morris, R., MacNeela, P., Scott, A., Treacy, P. en Hyde, A.. Reconsidering the conceptualization of nursing 
workload: literature review. Journal of Advanced Nursing, 2007, pg 463-471. 
91 O’Brien-Pallas, L., Irvine, D., Peereboom,E. (1997) In: Morris, R., MacNeela, P., Scott, A., Treacy, P. en 
Hyde, A.. Reconsidering the conceptualization of nursing workload: literature review. Journal of Advanced 
Nursing, 2007, pg 463-471. 
92 O’Brien-Pallas, L., Bauman, A. (2000) In: Morris, R., MacNeela, P., Scott, A., Treacy, P. en Hyde, A.. 
Reconsidering the conceptualization of nursing workload: literature review. Journal of Advanced Nursing, 2007, 
pg 463-471. 
93 Morris, R., MacNeela, P., Scott, A., Treacy, P. en Hyde, A.. Reconsidering the conceptualization of nursing 
workload: literature review. Journal of Advanced Nursing, 2007, pg 463-471. 
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In de literatuur94 95 96

• ‘The amount of work you have to do’ 

 worden verschillende definities van werklast (workload) 
teruggevonden:  

97

• ‘The volume and/or level of nursing work’
 

98

• ‘The total amount of work to be performed by an individual, a department or other 
group of workers in a period of time.’ (MeSH database) 

 

 
De verschillende definities van werklast zoals omschreven in het onderzoek van Morris et al. 
kunnen als basis dienen voor een definitie van werklast voor sociaal werkers. Wanneer de 
verschillende definities uit het onderzoek samengenomen worden, komen we tot volgende 
omschrijving van werklast: 99

“Werklast verwijst naar het kunnen uitvoeren van de activiteiten van verpleegkundigen 
binnen een specifieke tijdsperiode. Deze activiteiten omvatten zowel directe patiëntenzorg, 
indirecte patiëntenzorg (bvb telefoontjes voor de patiënt doen) en niet-patiëntgebonden 
activiteiten (bvb vergaderingen).” 

 

Voor sociaal werk kan werklast dan als volgt omschreven worden: 

“Werklast verwijst naar de hoeveelheid werk die een sociaal werker binnen een gegeven 
tijdsperiode tot een goed einde brengt/ kan uitvoeren. Dit werk omvat zowel directe 
patiëntgebonden activiteiten, indirecte patiëntgebonden activiteiten en niet-patiëntgebonden 
activiteiten.” 
 

Deze definitie werd gehanteerd in dit onderzoek om de werklast te omschrijven. 

 

3. PROCEDURE OPMAAK VAN DE VRAGENLIJST ROND DE 
BEÏNVLOEDENDE FACTOREN OP SOCIAAL WERK IN HET 
ZIEKENHUIS 

 
Ten eerste werd een literatuurstudie uitgevoerd met als doel na te gaan welke factoren sociaal 
werk beïnvloeden. Hiervoor werden de elektronische databanken Academic Search Elite en 
PubMed alsook de zoekmachine Google gebruikt. Er werd op volgende MeSH termen –al dan 
niet in combinatie- gezocht: social work, workload, tasks en influencing factors. Aangezien er 
weinig onderzoek specifiek voor sociaal werk beschikbaar was, werd de focus verruimd naar 
de beïnvloeding op werk in het algemeen.  

                                                 
94 Myny, D., et al., Determining a set of measurable and relevant factors affecting nursing workload in the acute 
care hospital setting: A cross-sectional study. Int.J. Nurs. Stud. (2011), doi:10.1016/j.ijnurstu.2011.10.005. 
95 Morris, R., MacNeela, P., Scott, A., Treacy, P. en Hyde, A.. Reconsidering the conceptualization of nursing 
workload: literature review. Journal of Advanced Nursing, 2007, pg 463-471. 
96 Myny, D., Van Goubergen, D., Gobert, M., Vanderwee, K., Van Hecke, A. en Defloor, T. Non-direct patient 
care factors influencing nursing workload: a review of the literature. Journal of Advanced Nursing, 2011, 67 
(10), 2109-2129. 
97 Caplan, R.D. en Jones K.W, Effects of Work Load, Role Ambiguity, and Type A Personality on Anxiety, 
Depression, and Heart Rate, Journal of Applied Psychology, 1975, 60 (6), pg 715. 
98 Arthur, T. and James, N. Determining nurse staffing levels: a critical review of the literature. Journal of 
Advanced Nursing, 1994, 19, pg 558. 
99 Morris, R., MacNeela, P., Scott, A., Treacy, P. en Hyde, A.. Reconsidering the conceptualization of nursing 
workload: literature review. Journal of Advanced Nursing, 2007, pg 463-471. 
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Naast deze literatuurstudie werden 2 brainstorm sessies georganiseerd. Voor deze sessies 
werden experten (dienstverantwoordelijken sociaal werk en sociaal werkers) uitgenodigd. Het 
was de bedoeling om alle mogelijke factoren die een invloed hebben op de dagelijkse werking 
van de sociaal werker in het ziekenhuis op te lijsten. Door de literatuurstudie en de brainstorm 
werd een inventaris bekomen van een 100-tal beïnvloedende factoren op sociaal werk in het 
ziekenhuis.  
Deze lijst werd in 5 grote rubrieken ingedeeld: 

• Maatschappelijke factoren 
• Ziekenhuisgebonden factoren 
• Afdelings/sociale dienst gebonden factoren 
• Patiënt/familie gebonden factoren 
• Karakteristieken van de sociaal werker 

 
Om uiteindelijk tot een vragenlijst rond de beïnvloedende factoren te komen, werd op de 2de 
plaats geopteerd om aan de hand van een Delphi-methode100

 

 de uitgebreide lijst van factoren 
te reduceren tot een 30-tal meetbare en relevante beïnvloedende factoren op sociaal werk. In 
januari 2011 werd de opzet en het document aan de stuurgroepleden toegelicht. Zij dienden 
elk afzonderlijk voor elke factor de inschatting van relevantie en meetbaarheid te maken. Eind 
februari werden de ingevulde documenten ontvangen. De Delphi-procedure werd toegepast 
om tot een inhoudsvalide vragenlijst voor de sociaal werkers te komen. De stuurgroepleden 
werden ingezet als expertengroep gezien hun inhoudelijke kennis en ervaring rond sociaal 
werk in het ziekenhuis op de verschillende niveaus (micro-, macro- en mesoniveau) alsook 
hun betrokkenheid bij kwaliteitsprojecten, onderzoek en thesissen van studenten.  

Uit de resultaten van de Delphi-ronde en de feedback van de stuurgroepleden bleek dat het 
niet evident was om de meetbaarheid van de factoren in te schatten. Op basis van de 
meetbaarheid gecombineerd met de relevantie konden geen 30 factoren weerhouden worden. 
Deze vaststelling werd voorgelegd aan dr. Ann Van Hecke (Universiteit Gent) en Dries Myny 
(stafmedewerker nursing UZ Gent). Beiden stelden voor om de meetbaarheid te laten bepalen 
door ‘meetexperten’, aangezien we veronderstelden dat de dienstverantwoordelijken sociaal 
werk dit moeilijker konden inschatten. Eind maart 2011 werd de vraag voorgelegd aan een 
aantal wetenschappelijk onderzoekers van de Universiteit van Gent, Leuven en Luik. De 
reacties die wij ontvingen lagen in de lijn van deze van de inhoudsexperten.  
 
De grondige besprekingen met de wetenschappelijke en inhoudsdeskundigen -en in overleg 
met Ann Van Hecke- bleken noodzakelijk om de problematiek bloot te leggen. Deze fase 
vergde hierdoor meer tijd dan verwacht. Door de moeilijkheden en een mogelijke herhaling 
van de oefening leek het voor ons onmogelijk om de vooropgestelde doelstellingen binnen het 
contract te halen en dienden wij uitstel tot indienen van het eindrapport te vragen naar eind 
maart 2012. Dit werd door de FOD Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de 
Voedselketen goedgekeurd.  
 
Om tegemoet te komen aan de ontvangen feedback, werd voor elke factor een omschrijving of 
definitie aan het document toegevoegd (bijlage 18). Hiernaast werden bepaalde factoren 

                                                 
100 Delphimethode:  ‘a technique for obtaining judgments from an expert panel about an issue of concern; experts 
are questioned individually in several rounds, with a summary of the panel’s views circulated between rounds, to 
foster consensus.’ Polit D.F., Beck, C.T. (2010) Essentials of nursing research. Appraising evidence for nursing 
practice. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & wilkins, 610 blz. 
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samengenomen waardoor de lijst herleid werd tot een 75-tal items. Bovendien werd gekozen 
om geen 2de Delphi-ronde meer uit te voeren maar om ‘consensus meetings’ te organiseren in 
beide landsgedeelten. Gezien de eerder ervaren problemen, werd vermoed dat via de Delphi-
methode niet tot consensus zou kunnen gekomen worden. Daarom werden de stuurgroepleden 
uitgedaagd om tijdens deze ‘consensus meetings’ met elkaar van ideeën te wisselen en te 
verklaren waarom ze een bepaalde mening hebben. Op deze manier werd discussie mogelijk 
gemaakt en kon elk groepslid vanuit ervaringen/ kennis informatie uitwisselen (o.a. 
meetinstrumenten, relevantie van bepaalde beïnvloedende factor).  
 
Uiteindelijk konden een 30-tal beïnvloedende factoren weerhouden worden. Deze vormden de 
basis van de vragenlijst ‘beïnvloedende factoren op sociaal werk in het ziekenhuis’ (bijlage 
19). Voor alle factoren werd gepeild naar de mate van invloed op de werklast en de frequentie 
van voorkomen. De vragenlijst werd nagekeken op opbouw, inhoud en wetenschappelijke 
correctheid alsook uitgetest door Isabel Vantwembeke, adjunct leidinggevende sociaal werk 
binnen het UZ Gent. Uit de rubriek ‘karakteristieken van de sociaal werker’ werden geen 
beïnvloedende factoren weerhouden omdat deze moeilijker meetbaar en in de praktijk 
toegepast kunnen worden. 
 

4. KARAKTERISTIEKEN VAN DE DEELNEMERS 
 
Finaal werden 394 vragenlijsten ‘beïnvloedende factoren op sociaal werk in het ziekenhuis’ 
(288 in het Nederlandstalig en 106 in het Franstalig landsgedeelte) voor België ontvangen. De 
responserate is 88%. Door het wegvallen van 2 ziekenhuizen in het Nederlandstalig 
landsgedeelte alsook rekening houdend met zieken en afwezigheden konden reeds 31 van de 
56 ‘afvallers’ verklaard worden. Van de 394 sociaal werkers bleken 201 (51%) voltijds, 145 
(37%) deeltijds en 48 (12%) halftijds tewerkgesteld. 263 (67%) sociaal werkers werken 
binnen een private organisatie en 131 (33%) in een openbaar ziekenhuis. Van de 394 sociaal 
werkers waren er 214 (54%) werkzaam in een algemeen, gespecialiseerd en geriatrische 
ziekenhuis en 180 (46%) in een universitair ziekenhuis. 

 
Tabel 129: Verdeling van de anciënniteit van de sociaal werkers in een ziekenhuis en het huidig 
ziekenhuis  
  Een ziekenhuis Huidig ziekenhuis 

 Anciënniteit 
Aantal sociaal 

werkers 
Aantal sociaal 

werkers 
0-4 jaar 123 107 
5-9 jaar 67 74 
10-14 jaar 70 72 
15-19 jaar 32 31 
>=20 jaar 102 110 
Totaal 394 394 
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5. METHODE 
 
Om de impact van de verschillende beïnvloedende factoren ten opzichte van mekaar te 
kunnen afwegen werd telkens een impactfactor berekend door de invloed101 te 
vermenigvuldigen met de frequentie van voorkomen102

 

. Een beïnvloedende factor kan dus een 
minimale impact hebben van 1 en een maximale impact van 36. Telkens zal de som van de 
impactgetallen, de mediaan, Q1, Q3 en IQR gerapporteerd worden. 

Voor België zal de top 5 van alle beïnvloedende factoren die de grootste impact hebben, 
worden aangeduid in het groen en diegene met de laagste impact in het rood. Bij de 
verschillende strata worden naast de beschrijvende parameters ook statistische analyses 
uitgevoerd. Om mogelijke verschillen tussen de strata (landsgedeelte, statuut en grootte van 
het ziekenhuis) alsook deze tussen de algemene, geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen 
en de universitaire ziekenhuizen na te gaan werd de non-parametrische Mann-whitney U-test 
gebruikt. Aan de hand van een QQ plot werden de distributies van de variabelen nagegaan. 
Een significantieniveau van 0.05 werd gehanteerd.  
 

6. RESULTATEN VRAGENLIJST BEÏNVLOEDENDE FACTOREN 

6.1 Resultaten voor België 
 
De beïnvloedende factoren met het meeste impact (mediaan 30) op de sociaal werk 
activiteiten zijn de beperkte professionele thuiszorg, de aard en complexiteit van de 
patiëntendoelgroep, de ligduur van de afdeling, het aantal werkonderbrekingen en de beperkte 
zelfredzaamheid van de patiënt.  
 
De laagste impact op de werklast van de sociaal werkers wordt gevonden voor: 

• afwezigheid van een directe leidinggevende 
• een eigen functie-omschrijving 
• een duidelijk vormingsbeleid 
• sociaal werk experten 
•  beperkte vormingsmogelijkheden 

 

                                                 
101 1=geen invloed, 2= zeer weinig invloed, 3=weinig invloed, 4=redelijk invloed, 5=veel invloed, 6= zeer veel 
invloed 
102 1=niet, 2=jaarlijks, 3=halfjaarlijks, 4=maandelijks, 5=wekelijks, 6=dagelijks 
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Tabel 130: Overzicht van de som van de impactgetallen, de mediaan, Q1, Q3 en IQR voor alle beïnvloedende 
factoren voor België 
 

België (n=394) 

Beïnvloedende factor som mediaan Q1 Q3 IQR 

M
aa

ts
ch

ap
pe

lij
ke

 
fa

ct
or

en
 

specialisatie van andere beroepsgroepen en disciplines 5465 15 4 20 16 

overheidsbeslissingen 5513 12 6 20 14 

Zi
ek

en
hu

is
ge

bo
nd

en
 fa

ct
or

en
 

beperkende professionele thuiszorg 10640 30 20 36 16 

beperkte of afwezige mantelzorg 10036 25 20 30 10 

infrastructuur 6878 20 4 30 26 

werkplek van de sociaal werker 7013 20 6 30 24 

basisopvattingen, waarden, inzichten en denkwijzen  6763 18 9 24 15 

beperkte visie en integratie van ontslagmanagement 6929 18 6 30 24 

ligging van het ziekenhuis 5989 16 5 24 19 

afwezigheid/ beperkt vastleggen en communiceren van 
rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 6103 16 9 20 11 

gebrek aan administratieve ondersteuning 6115 15 4 24 20 

afwezigheid van 
samenwerkingsverbanden/afspraken… 5130 12 4 20 16 

betrokkenheid van sociaal werk in het beleid 5443 12 6 20 14 

veranderingen en onstabiliteit 5245 12 4 20 16 

beperkte communicatiestructuur vanuit het beleid 5331 12 5 20 15 

afwezigheid van instructies, richtlijnen en protocollen 4603 10 4 20 16 

omgevingsfactoren 4402 9 2 20 18 

afwezigheid van IT ondersteuning 4879 9 2 20 18 

afwezigheid van een functie-omschrijving van andere 
disciplines 4169 9 3 16 13 

plaats in het organigram 4507 9 2 18 16 

afwezigheid van een eigen functie-omschrijving 3978 7 1 16 15 

afwezigheid duidelijk vormingsbeleid 3442 6 2 12 10 

beperkte vormingsmogelijkheden 3546 6 2 15 13 

afwezigheid van sociaal werk experten 3181 4 1 12 11 
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België (n=394) 

Beïnvloedende factor som mediaan Q1 Q3 IQR 

A
fd

el
in

gs
/s

oc
ia

le
 d

ie
ns

t g
eb

on
de

n 
fa

ct
or

en
 

aard en complexiteit van de patiëntendoelgroep 10338 30 20 36 16 
ligduur 9860 30 20 36 16 
werkonderbrekingen 11419 30 24 36 12 
aard van het werk 10052 25 20 30 10 
chronisch versus acute patiëntenpathologie 9047 24 16 30 14 
functioneren en visie van afdelingsteam op sociaal werk 8634 24 16 30 14 
beperkte visie en integratie van ontslagmanagement 6795 20 6 25 19 
basisopvattingen, waarden, inzichten en denkwijzen  7200 20 10 25 15 
beperkte communicatiestructuur  5619 14 5 20 15 
afwezigheid van samenwerkingsverbanden/afspraken… 5235 12 4 20 16 
beperkte coaching en betrokkenheid directe leidinggevende 4768 12 4 18 14 
afwezigheid van instructies, richtlijnen en protocollen 5586 12 6 20 14 
afwezigheid van een directe leidinggevende 3960 6 1 16 15 

pa
tië

nt
/fa

m
ili

eg
eb

on
de

n 
fa

ct
or

en
 

beperkte zelfredzaamheid 10759 30 24 36 12 
hoge individuele zorgbehoefte 10185 25 20 30 10 
complexiteit van de ziekte 10259 25 20 30 10 
beperkt ziektebesef 9316 25 20 30 10 
beperkte financiële middelen 8680 22 16 30 14 
andere karakteristieken 8331 20 15 30 15 

oorzaak van de ziekte/ trauma 8716 20 16 30 14 

beperkt opleidingsniveau 6586 16 9 24 15 

aanwezigheid van patiënten van andere origine 6640 16 12 20 8 
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6.2 Resultaten naargelang het landsgedeelte 
 
De aard en complexiteit van de patiëntendoelgroep heeft in het Nederlandstalig landsgedeelte 
een significant grotere impact op de werklast van de sociaal werkers ten opzichte van het 
Franstalig landsgedeelte. Hiernaast werd een significant grotere impact gevonden voor de 
beïnvloedende factor functioneren en visie van het afdelingsteam op sociaal werk in het 
Nederlandstalig landsgedeelte. Aangezien de medianen identiek zijn, werd aan de hand van 
een boxplot de richting van de significantie bekeken.  
 
In het Franstalig landsgedeelte wordt een hogere impact van de beperkte financiële middelen 
van de patiënt op de werklast van de sociaal werkers gevonden. Bovendien wordt een 
significant grotere impact in het Franstalig landsgedeelte bekomen voor:  

• beperkte visie en integratie van ontslagmanagement op ziekenhuisniveau alsook op 
afdeling/sociale dienst niveau  

• ligging van het ziekenhuis  
• gebrek aan administratieve ondersteuning  
• veranderingen en onstabiliteit  
• omgevingsfactoren  
• afwezigheid van een functie-omschrijving van andere disciplines  
• de afwezigheid van instructies, richtlijnen en protocollen op afdeling/sociale dienst 

niveau 
• beperkt opleidingsniveau van de patiënt  
• andere karakteristieken van de patiënt  
• aanwezigheid van patiënten van een andere origine  
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Tabel 131: Overzicht van de som van de impactgetallen, de mediaan, Q1, Q3 en IQR voor alle beïnvloedende 
factoren voor het stratum landsgedeelte 
 

Stratum landsgedeelte 

Beïnvloedende factor 

Nederlandstalig (n=288) Franstalig (n=106)   

som med Q1 Q3 IQR som med Q1 Q3 IQR 
P-
waarde 

M
aa

ts
ch

ap
pe

lij
ke

 
fa

ct
or

en
 

specialisatie van andere 
beroepsgroepen en disciplines 4010 15 4 20 16 1455 12 3 21 18 0,738 

overheidsbeslissingen 3901 12 6 20 14 1612 15 4 24 20 0,289 

Zi
ek

en
hu

is
ge

bo
nd

en
 fa

ct
or

en
 

beperkende professionele thuiszorg 7882 30 24 36 12 2758 30 20 36 16 0,143 

beperkte of afwezige mantelzorg 7240 25 20 30 10 2796 30 20 30 10 0,2 

infrastructuur 4996 20 3 30 27 1882 18 6 30 24 0,941 

basisopvattingen, waarden, 
inzichten en denkwijzen  4990 20 9 24 15 1773 16 12 24 13 0,442 

werkplek van de sociaal werker 5032 18 6 30 24 1981 22 6 30 24 0,482 

beperkte visie en integratie van 
ontslagmanagement 4473 16 5 24 19 2456 24 16 30 14 <0,001 
afwezigheid/ beperkt vastleggen en 
communiceren van rollen, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 4418 16 9 20 11 1685 15 6 24 18 0,805 
afwezigheid van 
samenwerkingsverbanden/afsprake
n… 3799 14 4 20 16 1331 12 2 20 18 0,264 

ligging van het ziekenhuis 3977 12 3 20 17 2012 20 12 25 13 <0,001 
betrokkenheid van sociaal werk in 
het beleid 3894 12 6 20 14 1549 12 6 24 18 0,53 
gebrek aan administratieve 
ondersteuning 4213 12 4 24 20 1902 20 6 30 24 0,031 
beperkte communicatiestructuur 
vanuit het beleid 3899 12 5 20 15 1432 12 4 20 16 0,823 

afwezigheid van instructies, 
richtlijnen en protocollen 3301 10 4 16 12 1302 12 1 20 19 0,937 

veranderingen en onstabiliteit 3631 10 4 20 16 1614 12 6 24 18 0,053 

omgevingsfactoren 2847 9 1 16 15 1555 15 6 24 18 <0,001 

plaats in het organigram 3201 9 3 16 13 1306 8 1 20 19 0,86 
afwezigheid van een functie-
omschrijving van andere 
disciplines 2842 9 2 16 14 1327 12 4 20 16 0,023 
afwezigheid van een eigen functie-
omschrijving 2718 6 1 16 15 1260 9 1 20 19 0,086 

afwezigheid van  IT ondersteuning 3298 6 3 20 17 1581 15 1 25 24 0,066 
afwezigheid duidelijk 
vormingsbeleid 2572 6 2 16 14 870 6 1 12 11 0,222 

beperkte vormingsmogelijkheden 2517 6 2 15 13 1029 9 1 15 14 0,435 
afwezigheid van sociaal werk 
experten 2379 4 1 12 11 802 4 1 10 9 0,198 
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Stratum landsgedeelte 

Beïnvloedende factor 

Nederlandstalig (n=288) Franstalig (n=106)   

som mediaan Q1 Q3 IQR som mediaan Q1 Q3 IQR 
P-
waarde 

A
fd

el
in

gs
/s

oc
ia

le
 d

ie
ns

t g
eb

on
de

n 
fa

ct
or

en
 

aard en complexiteit van de 
patiëntendoelgroep 7744 30 24 36 12 2594 24 20 32 12 0,018 

werkonderbrekingen 8304 30 24 36 12 3115 30 24 36 12 0,359 
aard van het werk 7235 25 20 30 10 2817 28 20 30 10 0,338 

ligduur 7018 25 20 36 16 2842 30 23 36 13 0,083 
chronisch versus acute 
patiëntenpathologie 6406 24 16 30 14 2641 25 20 30 10 0,067 
functioneren en visie van 
afdelingsteam op sociaal werk 6129 24 16 30 14 2505 24 18 30 12 0,041 
basisopvattingen, waarden, inzichten 
en denkwijzen  5218 20 9 25 16 1982 20 12 24 12 0,764 
beperkte visie en integratie van 
ontslagmanagement 4388 16 5 24 19 2407 24 18 30 13 <0,001 
afwezigheid van 
samenwerkingsverbanden/afspraken… 3825 12 4 20 16 1410 12 4 20 16 0,764 
beperkte communicatiestructuur  3951 12 5 20 15 1668 16 6 24 18 0,158 
afwezigheid van instructies, 
richtlijnen en protocollen 3788 12 6 20 14 1798 16 12 24 12 0,001 

beperkte coaching en betrokkenheid 
directe leidinggevende 3414 12 4 16 12 1354 12 1 20 19 0,874 

afwezigheid van een directe 
leidinggevende 2965 6 1 16 15 995 4 1 16 15 0,06 

pa
tië

nt
/fa

m
ili

eg
eb

on
de

n 
fa

ct
or

en
 

hoge individuele zorgbehoefte 7538 30 20 30 10 2647 25 20 30 10 0,177 

beperkte zelfredzaamheid 7798 30 24 36 12 2961 30 24 36 12 0,276 

complexiteit van de ziekte 7504 25 20 30 10 2755 25 20 30 10 0,668 

beperkt ziektebesef 6768 25 20 30 10 2548 24 20 30 10 0,938 

oorzaak van de ziekte/ trauma 6263 20 16 30 14 2453 24 16 30 14 0,295 

beperkte financiële middelen 5769 20 15 25 10 2911 30 20 36 16 <0,001 

beperkt opleidingsniveau 4525 16 7 20 14 2061 20 14 24 10 0,001 

andere karakteristieken 5651 20 12 30 18 2680 25 20 32 12 <0,001 

aanwezigheid van patiënten van 
andere origine 4608 16 12 20 8 2032 20 12 25 13 0,001 
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6.3 Resultaten naargelang het statuut van het ziekenhuis 
 
In de openbare ziekenhuizen wordt een significant hogere impact op de werklast van de 
sociaal werkers gevonden voor volgende beïnvloedende factoren: 

• Werkplek van de sociaal werker  
• Plaats in het organigram  
• Beperkte communicatiestructuur vanuit het beleid  
• De aard van het werk  
• Beperkt opleidingsniveau van de patiënt 
• Beperkte financiële middelen  
• Aanwezigheid van patiënten van een andere origine 
• Andere karakteristieken van de patiënt 

 
In de private ziekenhuizen wordt een significant hogere impact op de werklast van de sociaal 
werkers gevonden voor volgende beïnvloedende factoren: 

• Werkonderbrekingen 
• Beperkte zelfredzaamheid van de patiënt 
• Beperkt ziektebesef 

 
Wanneer de medianen identiek zijn, werd steeds aan de hand van een boxplot de richting van 
de significantie bepaald.  
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Tabel 132: Overzicht van de som van de impactgetallen, de mediaan, Q1, Q3 en IQR voor alle beïnvloedende 
factoren voor het stratum statuut 
 

Stratum statuut   

Beïnvloedende factor 
Privaat (n=263) Openbaar (n=131)   

som mediaan 
Q
1 

Q
3 IQR som mediaan 

Q
1 

Q
3 IQR P-waarde 

M
aa

ts
ch

ap
pe

lij
ke

 
fa

ct
or

en
 overheidsbeslissingen 

3606 12 4 20 16 1907 12 6 20 14 0,447 

specialisatie van andere 
beroepsgroepen en disciplines 

3574 12 3 20 17 1891 15 6 24 18 0,436 

Z
ie

ke
nh

ui
sg

eb
on

de
n 

fa
ct

or
en

 

beperkte of afwezige mantelzorg 6742 25 20 30 10 3294 25 20 30 10 0,743 
beperkende professionele thuiszorg 7159 30 24 36 12 3481 30 20 36 16 0,501 
ligging van het ziekenhuis 3983 16 5 24 19 2006 15 4 25 21 0,894 
omgevingsfactoren 2909 9 2 20 18 1493 12 1 20 19 0,886 
afwezigheid/ beperkt vastleggen en 
communiceren van rollen, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 4136 16 9 20 11 1967 15 6 20 14 0,361 
afwezigheid van een eigen functie-
omschrijving 2615 8 1 16 15 1363 6 1 16 15 0,699 
afwezigheid van een functie-
omschrijving van andere disciplines 2771 9 3 16 13 1398 9 2 16 14 0,954 
afwezigheid van 
samenwerkingsverbanden/afspraken
… 3393 12 4 20 16 1737 12 5 20 15 0,706 
infrastructuur 4517 18 3 25 22 2361 20 6 30 24 0,390 
werkplek van de sociaal werker 4382 18 4 30 26 2631 24 9 30 21 0,009 
basisopvattingen, waarden, inzichten 
en denkwijzen  4516 18 9 24 15 2247 18 9 24 15 0,864 
betrokkenheid van sociaal werk in 
het beleid 3687 12 6 20 14 1756 12 4 20 16 0,375 
veranderingen en onstabiliteit 3457 12 4 20 16 1788 12 6 20 14 0,493 
plaats in het organigram 2819 8 2 16 14 1688 12 3 20 17 0,023 
afwezigheid duidelijk 
vormingsbeleid 2329 6 2 15 13 1113 6 1 12 11 0,413 
beperkte vormingsmogelijkheden 2294 6 2 15 13 1252 8 2 16 14 0,303 
afwezigheid van sociaal werk 
experten 2163 4 1 12 11 1018 4 1 12 11 0,497 
gebrek aan administratieve 
ondersteuning 4126 16 4 25 21 1989 12 4 24 20 0,729 
afwezigheid van IT ondersteuning 3127 8 2 20 18 1752 9 2 24 22 0,369 
beperkte visie en integratie van 
ontslagmanagement 4723 20 6 30 24 2206 16 5 25 20 0,353 
beperkte communicatiestructuur 
vanuit het beleid 3380 12 4 20 16 1951 15 6 24 18 0,054 
afwezigheid van instructies, 
richtlijnen en protocollen 3011 9 3 18 15 1592 12 4 20 16 0,523 
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Stratum statuut   

Beïnvloedende factor Privaat (n=263) Openbaar (n=131)   
som mediaan Q1 Q3 IQR som mediaan Q1 Q3 IQR P-waarde 

A
fd

el
in

gs
/s

oc
ia

le
 d

ie
ns

t g
eb

on
de

n 
fa

ct
or

en
 

chronisch versus acute 
patiëntenpathologie 5887 24 16 30 14 3160 30 18 36 18 0,063 
functioneren en visie van 
afdelingsteam op sociaal werk 5584 24 16 30 14 3050 24 18 30 12 0,060 
basisopvattingen, waarden, inzichten 
en denkwijzen  4733 20 10 25 15 2467 20 12 25 13 0,561 
afwezigheid van 
samenwerkingsverbanden/afspraken… 3430 12 4 20 16 1805 12 5 20 15 0,499 
beperkte communicatiestructuur  3729 15 5 20 15 1890 12 5 24 19 0,988 
afwezigheid van een directe 
leidinggevende 2652 6 1 16 15 1308 6 1 16 15 0,859 
beperkte coaching en betrokkenheid 
directe leidinggevende 3220 12 4 18 14 1548 9 2 18 16 0,485 
beperkte visie en integratie van 
ontslagmanagement 4552 20 6 25 19 2243 20 6 24 18 0,902 
aard en complexiteit van de 
patiëntendoelgroep 6822 30 20 36 16 3516 30 24 36 12 0,359 
aard van het werk 6557 25 20 30 10 3495 30 24 30 6 0,034 
ligduur 6505 25 20 30 10 3355 30 20 36 16 0,178 
werkonderbrekingen 7442 30 24 36 12 3977 30 30 36 6 0,002 
afwezigheid van instructies, 
richtlijnen en protocollen 3586 12 6 20 14 2000 15 9 24 15 0,171 
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beperkt opleidingsniveau 4153 16 8 20 12 2433 20 12 25 13 0,011 

beperkte financiële middelen 5602 20 16 30 14 3078 25 18 30 12 0,020 
aanwezigheid van patiënten van 
andere origine 4193 16 12 20 8 2447 18 15 24 9 0,001 
andere karakteristieken 5373 20 15 30 15 2958 24 15 30 15 0,053 
hoge individuele zorgbehoefte 6680 25 20 30 10 3505 30 20 36 16 0,086 
beperkte zelfredzaamheid 7031 30 20 36 16 3728 30 24 36 12 0,041 
complexiteit van de ziekte 6751 25 20 30 10 3508 30 24 30 6 0,217 
beperkt ziektebesef 6061 25 18 30 12 3255 25 20 30 10 0,017 
oorzaak van de ziekte/ trauma 5709 20 16 30 14 3007 24 16 30 14 0,225 

 

6.4 Resultaten naargelang de grootte van het ziekenhuis 
 
Naar analogie met de rapportage van de vragenlijst belangrijkheid en de registratie van de 
frequentie en duur werd opnieuw gekozen om de vier categorieën103

 

 te herleiden tot twee 
categorieën (0-299 en ≥ 300 erkende bedden).  

In de kleine ziekenhuizen (kleiner dan 300 erkende bedden) blijken de sociaal werkers een 
grotere impact te ervaren op hun werklast van volgende beïnvloedende factoren:  

• Beperkte of afwezige mantelzorg  
• Gebrek aan administratieve ondersteuning  
• Afwezigheid van IT ondersteuning  
• Beperkte communicatiestructuur vanuit het beleid  

                                                 
103 Categorie 1: 0-199, Categorie 2: 200-299, Categorie 3: 300-449 en Categorie 4: ≥ 450 erkende bedden 



 165 

 
In de grotere ziekenhuizen blijkt de impact van de specialisatie van andere beroepsgroepen en 
disciplines en de aanwezigheid van patiënten van een andere origine een hogere impact te 
weeg te brengen. 
 
Tabel 133: Overzicht van de som van de impactgetallen, de mediaan, Q1, Q3 en IQR voor alle beïnvloedende 
factoren voor het stratum grootte van het ziekenhuis 
 

Beïnvloedende factor 

Stratum grootte van het ziekenhuis   

kleine ziekenhuizen (<300 
erkende bedden) (n=54) 

grote ziekenhuizen (meer of 
gelijk aan 300 erkende 

bedden) (n=340)   

som mediaan 
Q
1 

Q
3 IQR som mediaan 

Q
1 

Q
3 IQR P-waarde 

M
aa

ts
ch

ap
pe

lij
ke

 
fa

ct
or

en
 overheidsbeslissingen 645 11 2 20 18 4868 12 6 20 14 0,072 

specialisatie van andere 
beroepsgroepen en disciplines 

566 9 1 20 19 4899 15 6 20 14 0,004 

Z
ie

ke
nh

ui
sg

eb
on

de
n 

fa
ct

or
en

 

beperkte of afwezige mantelzorg 1514 30 23 36 13 8522 25 20 30 10 0,006 
beperkende professionele thuiszorg 1505 30 23 36 13 9135 30 20 36 16 0,238 
ligging van het ziekenhuis 857 20 2 25 23 5132 15 6 24 18 0,645 
omgevingsfactoren 599 11 1 20 19 3803 9 2 20 18 0,623 
afwezigheid/ beperkt vastleggen en 
communiceren van rollen, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 908 16 8 24 16 5195 16 9 20 11 0,387 
afwezigheid van een eigen functie-
omschrijving 610 6 1 19 18 3368 8 1 16 15 0,926 
afwezigheid van een functie-
omschrijving van andere 
disciplines 529 6 1 16 15 3640 9 3 16 13 0,152 
afwezigheid van 
samenwerkingsverbanden/afsprake
n… 678 12 4 20 16 4452 12 4 20 16 0,604 
infrastructuur 912 20 2 30 28 5966 19 4 30 26 0,698 
werkplek van de sociaal werker 1008 24 5 30 25 6005 20 6 30 24 0,716 
basisopvattingen, waarden, 
inzichten en denkwijzen  915 16 9 25 16 5848 18 9 24 15 0,864 
betrokkenheid van sociaal werk in 
het beleid 795 12 6 20 14 4648 12 6 20 14 0,383 
veranderingen en onstabiliteit 836 16 6 24 19 4409 12 4 20 16 0,089 
plaats in het organigram 633 9 2 20 18 3874 9 3 18 15 0,935 
afwezigheid duidelijk 
vormingsbeleid 563 9 2 17 15 2879 6 2 12 10 0,138 
beperkte vormingsmogelijkheden 524 9 3 16 13 3022 6 2 15 13 0,347 
afwezigheid van sociaal werk 
experten 362 4 1 9 8 2819 4 1 12 11 0,623 
gebrek aan administratieve 
ondersteuning 1008 20 6 30 24 5107 15 4 24 20 0,038 
afwezigheid van IT ondersteuning 792 12 6 24 18 4087 6 2 20 18 0,021 
beperkte visie en integratie van 
ontslagmanagement 861 14 5 26 21 6068 20 6 30 24 0,311 
beperkte communicatiestructuur 
vanuit het beleid 899 16 6 25 19 4432 12 4 20 16 0,007 
afwezigheid van instructies, 
richtlijnen en protocollen 667 11 3 20 17 3936 10 4 18 14 0,724 
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Beïnvloedende factor 

Stratum grootte van het ziekenhuis   

kleine ziekenhuizen (<300 
erkende bedden) (n=54) 

grote ziekenhuizen (meer of 
gelijk aan 300 erkende 

bedden) (n=340)   
som mediaan Q1 Q3 IQR som mediaan Q1 Q3 IQR P-waarde 

A
fd

el
in

gs
/s

oc
ia

le
 d

ie
ns

t g
eb

on
de

n 
fa

ct
or

en
 

chronisch versus acute 
patiëntenpathologie 1219 24 16 30 14 7828 24 16 30 14 0,848 
functioneren en visie van 
afdelingsteam op sociaal werk 1157 24 12 30 18 7477 24 16 30 14 0,902 
basisopvattingen, waarden, inzichten 
en denkwijzen  955 20 9 24 16 6245 20 10 25 15 0,715 
afwezigheid van 
samenwerkingsverbanden/afspraken… 680 12 4 20 16 4555 12 4 20 16 0,615 
beperkte communicatiestructuur  757 12 4 24 21 4862 15 5 20 15 0,715 
afwezigheid van een directe 
leidinggevende 611 8 1 20 19 3349 6 1 16 15 0,664 
beperkte coaching en betrokkenheid 
directe leidinggevende 685 11 2 24 22 4083 12 4 16 12 0,908 
beperkte visie en integratie van 
ontslagmanagement 850 16 5 24 19 5945 20 6 25 19 0,318 
aard en complexiteit van de 
patiëntendoelgroep 1417 30 20 36 16 8921 30 20 36 16 0,817 
aard van het werk 1445 30 24 30 6 8607 25 20 30 10 0,403 
ligduur 1386 30 20 36 16 8474 30 20 36 16 0,765 
werkonderbrekingen 1599 30 25 36 11 9820 30 24 36 12 0,428 
afwezigheid van instructies, 
richtlijnen en protocollen 830 12 9 21 12 4756 12 6 20 14 0,452 

pa
tië

nt
/fa

m
ili

eg
eb

on
de

n 
fa

ct
or

en
 

beperkt opleidingsniveau 843 15 9 21 12 5743 16 9 24 15 0,282 
beperkte financiële middelen 1148 24 14 30 16 7532 20 16 30 14 0,596 
aanwezigheid van patiënten van 
andere origine 817 15 11 20 9 5823 16 12 20 8 0,024 
andere karakteristieken 1092 20 12 30 18 7239 20 15 30 15 0,599 
hoge individuele zorgbehoefte 1426 28 20 36 16 8759 25 20 30 10 0,581 
beperkte zelfredzaamheid 1534 30 24 36 12 9225 30 24 36 12 0,328 
complexiteit van de ziekte 1379 25 20 30 10 8880 25 20 30 10 0,561 
beperkt ziektebesef 1326 25 20 30 10 7990 25 18 30 12 0,379 
oorzaak van de ziekte/ trauma 1119 20 16 25 9 7597 24 16 30 14 0,24 
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6.5 Resultaten algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen versus 
universitaire ziekenhuizen 

 
Er wordt voor volgende beïnvloedende factoren een significant hogere impact in algemene, 
gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen gevonden: 

• Beperkte of afwezige mantelzorg (P<0.001) 
• Beperkende professionele thuiszorg (P<0.001) 
• Basisopvattingen, waarden, inzichten en denkwijzen (ziekenhuis) (P=0.011) 
• Veranderingen en onstabiliteit (P<0.001) 
• Plaats in het organigram (P=0.057) 
• Afwezigheid van een duidelijk vormingsbeleid (P<0.001) 
• Beperkte vormingsmogelijkheden (P<0.001) 
• Afwezigheid van sociaal werk experten (P=0.031) 
• Gebrek aan administratieve ondersteuning (P=0.013) 
• Beperkte communicatiestructuur vanuit het beleid (P<0.001) 
• Afwezigheid van instructies, protocollen en richtlijnen op ziekenhuisniveau (P=0.009) 
• Afwezigheid van een directe leidinggevende (P=0.05) 
• Beperkte coaching en betrokkenheid van de directe leidinggevende (P=0.005) 
• Aard en complexiteit van de patiëntendoelgroep (P=0.035) 
• Ligduur van de afdeling (P<0.001) 
• Beperkt ziektebesef (P=0.001) 

 
De aanwezigheid van patiënten van een andere origine (P=0.001)  heeft in de universitaire 
ziekenhuizen een significant grotere impact op de werklast van de sociaal werkers ten 
opzichte van de algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen. 
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Tabel 134: Overzicht van de som van de impactgetallen, de mediaan, Q1, Q3 en IQR voor alle beïnvloedende 
factoren voor de universitaire en algemene ziekenhuizen. 
 
  

Beïnvloedende factor 
UZ/AZ   

  AZ (n=214) UZ (n=180)   
  som mediaan Q1 Q3 IQR som mediaan Q1 Q3 IQR P-waarde 

M
aa

ts
ch

ap
pe

lij
ke

 
fa

ct
or

en
 overheidsbeslissingen 

3003 12 6 20 14 2510 12 5 20 15 0,869 

specialisatie van andere 
beroepsgroepen en disciplines 

2972 15 3 20 17 2493 12 4 20 16 0,953 

Zi
ek

en
hu

is
ge

bo
nd

en
 fa

ct
or

en
 

beperkte of afwezige mantelzorg 5792 30 23 30 7 4244 25 20 30 10 <0,001 

beperkende professionele thuiszorg 
6203 30 25 36 11 4437 25 20 36 16 <0,001 

ligging van het ziekenhuis 3242 16 6 24 18 2747 16 4 24 20 0,959 
omgevingsfactoren 2361 9 2 16 14 2041 10 1 20 19 0,851 
afwezigheid/ beperkt vastleggen en 
communiceren van rollen, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 3457 16 9 20 11 2646 15 8 20 12 0,157 
afwezigheid van een eigen functie-
omschrijving 2273 7 1 16 15 1705 7 1 16 15 0,291 
afwezigheid van een functie-
omschrijving van andere disciplines 2372 9 3 16 13 1797 9 2 15 13 0,259 
afwezigheid van 
samenwerkingsverbanden/afspraken… 2893 14 6 20 14 2237 12 3 20 17 0,123 
infrastructuur 3914 20 6 30 24 2964 18 3 25 22 0,135 
werkplek van de sociaal werker 3773 18 6 30 24 3240 20 6 30 24 0,820 
basisopvattingen, waarden, inzichten 
en denkwijzen  3923 20 11 25 14 2840 16 9 24 15 0,011 
betrokkenheid van sociaal werk in het 
beleid 3019 12 6 20 14 2424 12 6 20 14 0,362 
veranderingen en onstabiliteit 3388 16 6 24 18 1857 8 2 15 13 <0,001 
plaats in het organigram 2569 9 3 18 15 1938 7 2 18 16 0,057 
afwezigheid duidelijk vormingsbeleid 2192 9 3 16 13 1250 5 1 9 8 <0,001 
beperkte vormingsmogelijkheden 2229 9 3 16 13 1317 6 1 12 11 <0,001 
afwezigheid van sociaal werk experten 1886 6 1 12 11 1295 4 1 9 8 0,031 
gebrek aan administratieve 
ondersteuning 3576 16 6 25 19 2539 12 3 24 21 0,013 
afwezigheid van IT ondersteuning 2711 9 3 20 17 2168 7 1 20 19 0,386 
beperkte visie en integratie van 
ontslagmanagement 3821 20 6 30 24 3108 18 6 25 19 0,507 
beperkte communicatiestructuur 
vanuit het beleid 3241 15 6 24 18 2090 9 3 20 17 <0,001 
afwezigheid van instructies, 
richtlijnen en protocollen 2747 12 4 20 16 1856 9 2 16 14 0,009 
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Beïnvloedende factor 
UZ/AZ   

  AZ (n=214) UZ (n=180)   
  som mediaan Q1 Q3 IQR som mediaan Q1 Q3 IQR P-waarde 

A
fd

el
in

gs
/s

oc
ia

le
 d

ie
ns

t g
eb

on
de

n 
fa

ct
or

en
 

chronisch versus acute 
patiëntenpathologie 5076 25 16 30 14 3971 24 16 30 14 0,268 
functioneren en visie van 
afdelingsteam op sociaal werk 4690 24 16 30 14 3944 24 16 30 14 0,899 
basisopvattingen, waarden, inzichten 
en denkwijzen  3973 20 10 25 15 3227 20 9 25 16 0,624 
afwezigheid van 
samenwerkingsverbanden/afspraken… 2930 12 5 20 15 2305 12 3 20 17 0,331 
beperkte communicatiestructuur  3094 12 5 20 15 2525 15 5 20 15 0,779 
afwezigheid van een directe 
leidinggevende 2463 6 1 20 19 1497 6 1 12 11 0,050 
beperkte coaching en betrokkenheid 
directe leidinggevende 2915 12 4 20 16 1853 9 2 16 14 0,005 
beperkte visie en integratie van 
ontslagmanagement 3738 20 6 25 19 3057 18 6 25 19 0,537 
aard en complexiteit van de 
patiëntendoelgroep 5831 30 24 36 12 4507 25 20 36 16 0,035 
aard van het werk 5583 28 20 30 10 4469 25 20 30 10 0,114 
ligduur 5814 30 20 36 16 4046 25 12 30 18 <0,001 
werkonderbrekingen 6322 30 24 36 12 5097 30 24 36 12 0,185 
afwezigheid van instructies, 
richtlijnen en protocollen 3201 15 9 20 11 2385 12 5 20 15 0,100 

pa
tië

nt
/fa

m
ili

eg
eb

on
de

n 
fa

ct
or

en
 

beperkt opleidingsniveau 3597 16 9 24 15 2989 16 9 24 15 0,941 
beperkte financiële middelen 4671 20 16 30 14 4009 24 16 30 14 0,605 
aanwezigheid van patiënten van 
andere origine 3392 15 12 20 8 3248 16 15 23 8 0,001 
andere karakteristieken 4596 24 15 30 15 3735 20 16 30 14 0,432 
hoge individuele zorgbehoefte 5653 30 20 30 10 4532 25 20 30 10 0,125 
beperkte zelfredzaamheid 5982 30 24 36 12 4777 30 20 36 16 0,074 
complexiteit van de ziekte 5585 25 20 30 10 4674 25 20 30 10 0,698 
beperkt ziektebesef 5329 25 20 30 10 3987 20 16 30 14 0,001 
oorzaak van de ziekte/ trauma 4724 24 16 30 14 3992 20 16 30 14 0,886 
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HOOFDSTUK 7 : DISCUSSIE 
 

1. INLEIDING 
 
In dit hoofdstuk wensen wij de gerapporteerde resultaten te integreren alsook te zoeken naar 
mogelijke verklaringen. Ten eerste zullen de resultaten voor België besproken worden. Ten 
tweede worden de resultaten naargelang de verschillende strata bediscussieerd alsook de 
vergelijking tussen de algemene, gespecialiseerde en geriatrische en universitaire 
ziekenhuizen uitgediept. Telkens zullen de voornaamste resultaten voor de kerntaken en de  
subactiviteiten besproken worden. Tot slot zullen een aantal beperkingen betreffende het 
onderzoek worden geformuleerd.  
 

2. DISCUSSIE RESULTATEN 
 

• België 
 

Psychosociale hulpverlening werd als significant belangrijkste kerntaak aangeduid. In een 
ideale werkcontext zou deze kerntaak als nog belangrijker naar voor geschoven worden in het 
takenpakket van de sociaal werkers. Dat psychosociale hulpverlening als belangrijkste 
kerntaak wordt aangegeven is niet verwonderlijk aangezien het verweven zit in elke sociaal 
werkinterventie. Ook worden de vaardigheden en het methodisch handelen sterk meegegeven 
vanuit de opleiding. O.i. vormt psychosociale hulpverlening het fundament van het deskundig 
hulpverlenen en dient deze kerntaak ingezet te worden als rode draad doorheen de 
verschillende problematieken waarmee een patiënt en/of zijn omgeving te kampen krijgt. Sjef 
De Vries bevestigt deze zienswijze door aan te geven dat de psychosociale hulpverlening – 
naast de andere kerntaken – het gezicht van het maatschappelijk werk bepaalt. Bovendien 
geeft de auteur aan dat deze kerntaak op verschillende terreinen dient ingezet te worden. 
Hiernaast wordt gesteld dat er geen direct oorzakelijk verband is tussen de levensgebieden 
maar dat de problemen met elkaar verwezen zijn en dus een samenhang vertonen. Binnen het 
geheel van levensgebieden bestaat een bepaalde hiërarchie, die kan verstoord worden door 
een intense gebeurtenis (o.a. overlijden partner) of een langdurige invloed (o.a. langdurige 
financiële problemen). Hierdoor kan de samenhang verstoord worden en dient opnieuw 
gestreefd te worden naar homeostase. Indien de patiënt en/of zijn familie niet het evenwicht 
kan herstellen, dient de sociaal werker mee te zoeken naar mogelijke oplossingen. Zij/ hij 
dient rekening te houden met deze circulaire beïnvloeding. 104

 
 

De subactiviteit ondersteunen komt als significant belangrijkste subactiviteit, onder de 
kerntaak psychosociale hulpverlening, in de huidige en ideale werkcontext tot uiting. 
Bovendien werd bij de registratie van frequentie en duur gevonden dat deze subactiviteit op 
de 3de en de subactiviteit begeleiden op de 9de plaats in de rangorde staat.  
 
Naast psychosociale hulpverlening blijkt dat zorgcoördinatie als 2de belangrijkste kerntaak 
door de sociaal werkers wordt aangeduid.  
 

                                                 
104 Sjef De Vries, Basismethodiek psychosociale hulpverlening. Bohn Stafleu van Loghum, 2010, pg 448. 
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De subactiviteiten geven van informatie, samenwerken in functie van patiëntgebonden 
overleg, het inschakelen sociaal netwerk en andere hulp- en dienstverlening (zorgcoördinatie) 
worden nog belangrijker bevonden in de ideale werkcontext. Uit de registratie van frequentie 
en duur blijkt nochtans dat er reeds heel wat tijd geïnvesteerd wordt in deze subactiviteiten. 
Zo komt het samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg van alle subactiviteiten 
bovenaan te staan in de rangorde.  
 
Aan de kerntaak zorgcoördinatie en de onderliggende subactiviteiten wordt op de 
verschillende niveaus (meso-, micro- en macroniveau) door het streven naar een optimale 
ligduur en een kwalitatief hoogstaande zorg voor de patiënt veel belang gehecht. De 
continuïteit van zorgverlening dient gewaarborgd te worden. De sociaal werker op de afdeling 
speelt hierbij een belangrijke rol als ontslagmanager in het interdisciplinair team. In het 
gecoördineerd advies m.b.t. de sociale dienst in het ziekenhuis vanuit de NRZV in 2001 wordt 
de coördinatie van intra- en extramurale zorg als één van de specifieke taken van de sociale 
dienst in het ziekenhuis aangegeven. 105

 

 Ook in de adviesnota m.b.t. een wettelijk kader voor 
het sociaal werk in het ziekenhuis –opgemaakt vanuit de werkgroep sociale dienst in het 
ziekenhuis in 2011- wordt zorgcoördinatie opgenomen als één van de kerntaken. Bovendien 
wordt de sociaal werker naar voor geschoven als belangrijke spilfiguur in de opname- en 
ontslagvoorbereiding van de patiënt: 

‘Het sociaal werk vertrekt vanuit de interdisciplinaire samenwerking. De sociaal werker 
werkt nauw samen met alle andere beroepsbeoefenaars van het ziekenhuis en met diensten en 
instellingen buiten het ziekenhuis. De sociaal werker vervult hierbij een brugfunctie tussen de 
patiënt en zijn omgeving, het multidisciplinair team en de extramurale partners.’ 106

 
 

Hoewel sociaal administratieve hulpverlening op de 3de plaats staat in de rangorde op basis 
van de belangrijkheid van de kerntaken, komt deze pas op plaats 6 te staan van de rangorde 
frequentie en duur.  

Ondanks het feit dat sociaal werkers onderzoek en rapportage alsook (andere) niet 
patiëntgebonden kerntaken minder belangrijk vinden, blijken de sociaal werkers in de praktijk 
toch ook veel tijd per dag te investeren in indirecte en niet-patiëntgebonden activiteiten. De 
impact van onderzoek en rapportage, zorgcoördinatie en andere niet-patiëntgebonden 
activiteiten op het werkpakket van de sociaal werker ligt hoger dan de psychosociale 
hulpverlening. Van deze 3 kerntaken komt enkel zorgcoördinatie tot uiting in de top 3 van de 
belangrijkheid. Vermoedelijk kan de reden gezocht worden in het feit dat de inhoud van deze 
kerntaken niet rechtstreeks gelinkt is aan hun werkelijke doelgroep en de directe 
patiëntenzorg als prioritair belangrijkst wordt beschouwd. Deze kerntaken zijn echter 
noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle patiëntenzorg. Aangezien dossierbeheer essentieel is 
voor een efficiënte patiëntenopvolging –en belangrijker wordt in het kader van de wet op de 
patiëntenrechten- en de registratie van patiëntenactiviteiten noodzakelijk is voor de 
argumentatie van de meerwaarde van sociaal werk naar het beleid van het ziekenhuis en de 
overheid, is het evident dat deze subactiviteiten een onderdeel vormen van het takenpakket 
van de sociaal werker in het ziekenhuis. Daarnaast blijkt de tijdsinvestering voor organisatie 
en dienstgebonden activiteiten en niet-patiëntgebonden overleg groot te zijn. Sociaal werkers 
zijn vaak actief in interne en externe werkgroepen en thema specifieke overlegstructuren. Het 

                                                 
105 Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, afdeling programmatie en erkenning, NRZV, 
Gecoördineerd advies m.b.t. de sociale dienst in het ziekenhuis, 08/03/2001. 
106 Werkgroep ‘Sociale dienst in het ziekenhuis’ FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu, 
advies mbt wettelijk kader voor het sociaal werk in het ziekenhuis, januari 2011. 



 172 

aantal sociaal werkers in een ziekenhuis is beperkt waardoor deze activiteiten door dezelfde 
personen worden opgenomen.  
 
Tot slot wordt ingegaan op de beïnvloedende factoren op de werklast van de sociaal werkers 
in de algemene, gespecialiseerde, geriatrische en universitaire ziekenhuizen. De factoren met 
de grootste impact hebben voornamelijk betrekking op de directe patiëntenzorg. Gezien 
sociaal werkers de patiëntgerelateerde kerntaken het belangrijkst vinden, lijkt dit een logisch 
resultaat.  
 
Op de 1ste plaats geven sociaal werkers in de ziekenhuizen aan dat een beperkte 
professionele thuiszorg leidt tot een verhoging van hun werklast. De meeste literatuur die 
rond dit onderwerp gevonden wordt, vertrekt vanuit het oogpunt van de patiënt of de 
mantelzorger. Toch kan gesteld worden dat zorgverleners de laatste jaren vanuit de 
patiëntennoden zich steeds vaker dienen te beroepen op professionele thuiszorg. Thuiszorg en 
alternatieve thuismilieus winnen aan belang door evoluties zoals de verkorte ligduur - ook 
aangegeven als beïnvloedende factor - maatschappelijke veranderingen zoals een groeiende 
populatie ouderen - die zolang mogelijk thuis verzorgd willen worden - , een stijgend aantal 
chronisch zieken,107 de technologische mogelijkheden om ook medische behandelingen thuis 
te geven en vermaatschappelijking van zorg.108 De zorgvernieuwingsprojecten in het kader 
van het ouderenzorgbeleid (zgn protocol 3 akkoorden) trachten in te spelen op bovenstaande 
evoluties en gaan op zoek naar alternatieve en ondersteunende zorg voor deze doelgroep.109

Naast moeilijkheden om thuiszorg tot stand te brengen, dient vaak ook heel wat energie 
geïnvesteerd te worden in een degelijke afstemming tussen verschillende 
thuiszorgvoorzieningen.

  

110 In een Nederlands onderzoek naar afstemming van zorg bij 
chronische patiënten geven zorgverleners een aantal punten aan waardoor zorgafstemming en 
zorgafspraken vaak moeilijk verlopen. Er dient voor het zorgtraject van een chronisch zieke 
patiënt beroep gedaan te worden op verschillende disciplines, hierbij wordt gebotst op een 
verschil in visie op vlak van diagnose en de meest efficiënte behandeling. Naast de 
zorginhoudelijke komen ook een aantal organisatorische knelpunten naar voor. Zo ontbreekt 
vaak een degelijke financiering, werkt de complexe regelgeving belemmerend, is er een tekort 
aan gekwalificeerd personeel, zijn er wachtlijsten voor (intramurale) instellingen waardoor 
doorstroming moeizaam verloopt of ontbreekt de tijd om op een degelijke manier op elkaar af 
te stemmen. Voor de patiënt heeft dit tot gevolg dat zij vaak niet de gepaste zorg ontvangen, 
zich niet serieus genomen voelen, te maken hebben met wisselende behandelaars en op 
onverwachte kosten stoten.111

 
 

Uit onze onderzoeksresultaten blijkt dat naast de beperkte professionele 
thuiszorgvoorzieningen ook de aard en complexiteit van de patiëntendoelgroep een 
invloed heeft op de werklast van sociaal werkers. In heel wat onderzoek bij huisartsen en 

                                                 
107 Woodward, A., Abelson, J., Tedford, S., Hutchison, B. (2004) What is important to continuity in home care? 
Perspectives of key stake holders. Social science & medicine, 58, 177-192. 
108 Tummers, G.E.R., Van Meerode, G.G., Landeweerd, J.A. (2002) Organisatie, werk en werkreacties in de 
verpleging en verzorging. OSA Publicatie ZW26 (ISBN9065661115). 
Koops, H., Kwekkeboom, M.H., (2005) Vermaatschappelijking in de zorg. Ervaringen en verwachtingen van 
aanbieders en gebruikers in vijf gemeenten. Den Haag: Sociaal en cultureel planbureau, 77 blz. 
109 http://www.riziv.fgov.be/care/nl/residential-care/alternative_forms/index.htm 
110  Scheepmans, K., Debaillie, R., De Vliegher, K., Paquay, L., Geys, L. (2004)  Succesfactoren en hinderpalen 
in de thuiszorg: de beleving van de mantelzorger.Brussel:  Federatie van Wit-Gele Kruisverenigingen van 
Vlaanderen. 
111 Baan, C.A., Hutten, J.B.F., Rijken, P.M. (2003) Afstemming in de zorg. Een achtergrondstudie naar de zorg 
van mensen met een chronische aandoening. Bilthoven: Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, 568 blz. 
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verpleegkundigen werd reeds aangetoond dat de zorgvraag steeds complexer wordt, wat een 
weerslag geeft op de werklast.112 Naast een complexere zorgvraag worden zorgverleners 
geconfronteerd met complexe patiëntengroepen zoals patiënten met psychische problemen, 
chronisch zieke ouderen, asielzoekers,… Dit houdt in dat de nodige zorg zodanig complex is 
dat er multiple zorgverleners ingeschakeld dienen te worden om aan deze vraag te voldoen. 
Om optimale zorg te kunnen bieden is dus afstemming en samenwerking tussen de 
verschillende zorgverstrekkers nodig.113 Hierbij stoten zorgverleners op problemen zoals 
tijdsgebrek voor een uitgebreide overdracht, gebrekkige communicatie, wachttijden, 
spoedeisende problemen die een grondige overdracht en samenwerking beperken,… Een 
alternatieve manier van ziekenhuisorganisatie zou hieraan tegemoet kunnen komen. 
Onderzoek schuift een theorie van complexiteitsreductie naar voor. Door patiënten met 
dezelfde kenmerken parallel te gaan organiseren - bvb. door orthopedie, oncologie, hart, vaat- 
en longziekten te groeperen - zou er meer eenheid in plaats van kruising ontstaan en zou de 
complexiteit meer hanteerbaar worden.114 Ander onderzoek wijst op het meespelen van 
onverwachte omstandigheden en de aard van de patiënt in de werklast. Bij het plannen van de 
personeelsbezetting dient dan ook naar een evenwicht gezocht te worden tussen geplande 
opnames en de aard van de patiënt.115

• afdeling/zorg gerelateerd: o.a. aantal en complexiteit niveau van de patiënt alsook de 
patiëntenkarakteristieken leeftijd, functionele status, de culturele en taal 
verscheidenheid, de zwaarte en dringendheid van de opname, het sociaal functioneren 

 Door de American Nurses Association (ANA) worden 
de aspecten die meespelen in de verpleegkundige bestaffing ingedeeld in 3 groepen:  

• personeel gerelateerd: o.a. de ervaring en het opleidingsniveau 
• organisatie gerelateerd: o.a. effectieve en efficiënte ondersteuning, toegang tot 

informatie,…116

 
 

Hiernaast blijkt het aantal werkonderbrekingen als beïnvloedende factor een grote impact 
te hebben op de werklast van de sociaal werkers in de ziekenhuizen. Ook in onderzoek van 
Myny et al. werden werkonderbrekingen als één van de belangrijkste factoren gerelateerd aan 
verpleegkundige werklast gevonden.117

                                                 
112 Verkleij, H., Verheij, RA. (2003) Zorg in de grote steden. Rijksdienst voor volksgezondheid en milieu. 

 Redding en Robinson onderzochten de invloed van 
onderbrekingen en afleidingen op de cognitieve workload van verpleegkundigen. De 
voornaamste vormen zijn: onderbrekingen van andere zorgverleners, afleiding door 
gesprekken rondom de verpleegkundige, telefonische oproepen, vragen van familieleden,…. 
Hiernaast dienden verpleegkundigen zich vaak te verplaatsen (o.a. tussen de kamers van 
patiënten, de medicatiekarren,…) Door de verschillende vormen van werkonderbrekingen 
dienden verpleegkundigen hun gedachten opnieuw te ordenen op hun origineel doel. De 
auteurs geven mogelijke oplossingen aan zoals het inbouwen van een buffer om het aantal 
telefonische oproepen te beperken en het inbouwen van een spreekuur voor de patiënt en/of 

113 Hoeymans, N., Gijsen, R. Zorgbehoefte, zorgvraag en zorggebruik IN: De Backer,D.H., Polder, J.J., Sluijs, 
E.M. (2005) Op A(c)A(C)N lijn: Toekomstverkenningen eersteljinszorg 2020. Bilthoven: Rijksinstituut voor 
volksgezondheid en milieu, 260 blz. 
114 Van Amelsvoor, P., Jacobs, M. (2002) Alternatieven voor de ziekenhuisorganisatie.Vlijmen: ST-groep, 13 
blz. 
115 Tummers, G.E.R., Van Meerode, G.G., Landeweerd, J.A. (2002) Organisatie, werk 
en werkreacties in de verpleging en verzorging. OSA Publicatie ZW26 (ISBN 
9065661115). 
116 Mc Gillis Hall, Quality work environments for nurse and patient safety. Jones & Bartlett Learning, 2005, pg 
273. 
117 Myny, D., et al., Determining a set of measurable and relevant factors affecting nursing workload in the 
acute care hospital setting: A cross-sectional study. Int.J. Nurs. Stud. (2011), doi:10.1016/j.ijnurstu.2011.10.005 
 



 174 

zijn familie om tegemoet te komen aan de noden en verwachtingen van de patiënt en zijn 
omgeving.118 Uit de gebruikers- en taakanalyse van sociaal werk in ziekenhuizen van Jan 
Derboven en Mieke Van Gils blijkt dat sociaal werkers ook heel vaak geconfronteerd worden 
met telefonische oproepen en verplaatsingen (o.a. tussen hun bureau en de afdelingen).119

 
 

Zoals eerder aangegeven komt de ligduur van de afdeling in ons onderzoek eveneens tot 
uiting bij de factoren die de grootste impact hebben op de werklast van de sociaal werkers. 
Opnieuw wordt in het onderzoek van Myny et al. gelijklopende resultaten gevonden bij de 
verpleegkundigen. De grote turnover wordt in dit onderzoek als 2de meest belangrijke factor 
op verpleegkundige werklast gevonden.120 Beswick et al. stellen dat het aantal opgenomen en 
ontslagen patiënten alsook het verpleegkundig werk hieraan verbonden dient geïntegreerd te 
worden in de inzet van humane middelen op de afdeling. 121

 
  

Als laatste beïnvloedende factor wordt de beperkte zelfredzaamheid van de patiënt 
aangegeven. Er is weinig literatuur te vinden over de invloed van beperkte zelfredzaamheid 
van de patiënt op de zorgverlener. Wel wordt aangegeven dat patiënten veel weerstand 
kunnen tonen tegen het werken rond zelfredzaamheid, doordat zij als gevolg daarvan 
bijvoorbeeld terug moeten gaan werken.122

 

 Vermoed wordt dat een beperkte zelfredzaamheid 
naast weerstand ook leidt tot complexere problemen - bijvoorbeeld door een verwaarloosde 
zelfzorg en het niet tijdig actief zoeken van hulp - en zo een grotere zorgvraag bij de sociaal 
werker terecht komt. 

 
• Nederlandstalig versus Franstalig landsgedeelte 

 
Voor wat betreft de belangrijkheid van de kerntaak psychosociale hulpverlening wordt geen 
significant verschil teruggevonden tussen de beide landsgedeelten. De subactiviteit 
behandelen wordt zowel in de huidige als in de ideale werkcontext als significant belangrijker 
ingeschat in het Franstalig landsgedeelte. In het Nederlandstalig landsgedeelte blijkt de 
tijdsinvestering in psychosociale hulpverlening alsook de subactiviteit crisisinterventie echter 
significant hoger dan in het Franstalig landsgedeelte.  
 
Bij de algemene vraag rond belangrijkheid zien we dat in het Franstalig landsgedeelte 
zorgcoördinatie als significant belangrijker wordt aangeduid in de huidige werkcontext. De 
leden van de stuurgroep gaven aan dat sociaal werkers werkzaam in het Nederlandstalige 
gedeelte meer kunnen terugvallen op de aanwezigheid van professionele zorg alsook op 
bestaande gezondheidszorgstructuren. In het Franstalig landsgedeelte zou men eerder beroep 
moeten doen op het sociaal netwerk van de patiënt.  Deze stelling wordt bevestigd aan de 
hand van de resultaten van de registratie van frequentie en duur. De impact van het 
inschakelen van het sociaal netwerk (zorgcoördinatie) is significant hoger in het Franstalig 
landsgedeelte. Voor de kerntaak zorgcoördinatie op zich wordt geen significant verschil in 

                                                 
118 Redding, D.A. en Robinson, S., Interruptions and Geographic Challenges to Nurses’ Cognitive Workload. 
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tijdsinvestering tussen de landsgedeelten teruggevonden. Ondanks bovenstaande 
vaststellingen wordt bij de vragenlijst van de beïnvloedende factoren geen significant verschil 
teruggevonden in impact tussen de landsgedeelten voor de afwezigheid/beperkte professionele 
thuiszorg en mantelzorg. De beperkte visie en integratie van het ontslagmanagement op 
ziekenhuisniveau alsook op afdelings/ sociale dienst niveau heeft wel een significant hogere 
impact op de werklast van de sociaal werkers in het Franstalig landsgedeelte. Hiernaast zou de 
ligging en de omgevingsfactoren van het ziekenhuis een rol kunnen spelen. Beide 
beïnvloedende fatoren hebben een significant hogere impact in het Franstalig landsgedeelte. 
Naast de structurele beperkingen die er mogelijks voor zorgen dat zorgcoördinatie een 
belangrijkere plaats inneemt in het Franstalige gedeelte, zien we ook een aantal financiële 
aspecten die een invloed kunnen hebben. De sociaal werkers werkzaam in het Franstalig 
landsgedeelte geven significant meer financieel administratieve ondersteuning en verwijzen 
binnen deze kerntaak ook significant meer door t.a.v. het Nederlandstalig landsgedeelte. Bij 
de beïnvloedende factoren wordt in het Franstalig landsgedeelte een hogere impact van de 
beperkte financiële middelen van de patiënt op hun werklast gevonden.  
 
Naast structurele en financiële aspecten zou ook de ziekenhuispopulatie een verklaring 
kunnen bieden. In het Franstalige gedeelte zou de zorgsector meer te maken hebben met een 
allochtone populatie die een andere levenswijze hanteert dan een autochtone populatie (22% 
van de Waalse populatie en 67,9% van de Brusselse populatie is allochtoon. In Vlaanderen is 
dat maar 13,3%)123. Bij de vragenlijst van de beïnvloedende factoren werd gevonden dat de 
sociaal werkers werkzaam in het Franstalig landsgedeelte inderdaad een hogere impact 
hebben op hun werklast door de aanwezigheid van patiënten van andere origine. Mogelijks 
kan dit opnieuw te maken hebben met de ligging en bepaalde omgevingsfactoren van het 
ziekenhuis. Hiernaast werd een hogere impact in het Franstalig landsgedeelte gevonden voor 
het beperkt opleidingsniveau en andere karakteristieken van de patiënt (o.a. leeftijd). De aard 
en complexiteit van de patiëntendoelgroep heeft in het Nederlandstalig landsgedeelte een 
significant grotere impact op de werklast van de sociaal werkers ten opzichte van het 
Franstalig landsgedeelte. Zoals reeds aangegeven komen deze elementen eveneens terug in de 
opdeling van de ANA.124

 
 

De andere niet-patiëntgebonden activiteiten worden door de sociaal werkers in beide 
landsgedeelten als minst belangrijke kerntaak aangegeven. In het Franstalig landsgedeelte 
blijkt deze kerntaak significant belangrijker in beide contexten (algemene vraag). In het 
Nederlandstalig landsgedeelte wordt competentie-ontwikkeling in de huidige werkcontext als 
significant belangrijker beschouwd (rangorde). Bij de tijdsinvestering worden geen 
verschillen gevonden tussen de landsgedeelten voor de niet-patiëntgebonden kerntaken. 
Indien we de subactiviteiten bekijken wordt echter opgemerkt dat de deelname aan vorming 
en het meewerken aan het beleid een grotere tijdsinvestering kent in het Nederlandstalig 
landsgedeelte (tabel 125). In het Franstalige landsgedeelte hebben het reflecteren, profileren 
en de organisatie- en dienstgebonden activiteiten een grotere impact in vergelijking met het 
Nederlandstalige landsgedeelte (tabel 125).  

                                                 
123 http://www.lavigerie.be/spip.php?article594&lang=fr 
124 Mc Gillis Hall, Quality work environments for nurse and patient safety. Jones & Bartlett Learning, 2005, pg 
273. 
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• Openbare versus private ziekenhuizen 
 

In private ziekenhuizen wordt psychosociale hulpverlening significant belangrijker ingeschat 
in beide contexten (rangorde). Bovendien hebben de patiëntgebonden kerntaken 
psychosociale hulpverlening, zorgcoördinatie, materiële hulpverlening, preventie en 
signalering een grotere impact in de private ziekenhuizen. De niet-patiëntgebonden kerntaken 
competentie-ontwikkeling en andere niet-patiëntgebonden activiteiten, hebben een significant 
grotere impact in openbare ziekenhuizen. 
 
Ook voor heel wat subactiviteiten wordt een significant hogere tijdsinvestering gevonden (o.a. 
ondersteunen, begeleiden, dossierbeheer, bemiddelen, doorverwijzen en inschakelen andere 
hulp- en dienstverlening (zorgcoördinatie), doorverwijzen op sociaal administratief, financieel 
en juridisch vlak, het niet patiëntgebonden overleg, collectieve belangenbehartiging, … - tabel 
126) in de private ziekenhuizen. De subactiviteit inschakelen van andere hulp- en 
dienstverlening alsook doorverwijzen op het vlak van sociaal administratieve hulpverlening, 
wordt bovendien in de huidige werkcontext als significant belangrijker in dit statuut 
aangeduid. In openbare algemene ziekenhuizen wordt vooral meer tijd per dag besteed aan 
verslaggeving, registratie en het begeleiden van studenten. Verder heeft het geven van 
vorming een opvallend hogere impact in de openbare ziekenhuizen. 
 
De leden van de stuurgroep ervaren dat er meer personele middelen voorzien worden in 
openbare ziekenhuizen waardoor de tijdsinvestering van bepaalde activiteiten hoger is dan in 
de private ziekenhuizen. Dit kan echter niet gestaafd worden door literatuur. In een opinie-
onderzoek bij algemeen directeurs van Vlaamse openbare en private ziekenhuizen, blijkt dat 
zij het eens zijn over een aantal aspecten rond het personeelsbeleid. Zo geven zij beiden aan 
dat de aanwervingsprocedure voor het personeel in de private ziekenhuizen efficiënter 
verloopt. Over de werkdruk zijn ze het echter niet eens. De algemeen directeurs uit de 
openbare ziekenhuizen geven aan dat de werkdruk even hoog is als in de private 
ziekenhuizen. Deze uit de private instellingen delen blijkbaar deze mening niet. 125 Deze 
meningsverschillen dienen verder onderzocht en objectieve data verzameld te worden. 
Ondanks bovenstaande bedenkingen komen in de openbare ziekenhuizen voornamelijk 
patiëntgerelateerde factoren (de aard van het werk, het beperkt opleidingsniveau, de financiële 
middelen en andere karakteristieken van de patiënten alsook de aanwezigheid van patiënten 
van een andere origine) naar voor die een grotere impact zouden hebben t.a.v. de private 
ziekenhuizen. In het reeds aangehaalde opinie-onderzoek blijkt dat de algemeen directeurs 
een verschillende mening hebben omtrent het feit of private ziekenhuizen minder patiënten 
aantrekken met sociale problemen.126

                                                 
125 G. Van Herck, E. Cardinaels & S. Vandevelde, Opinie-onderzoek over verschillen tussen openbare en private 
Vlaamse ziekenhuizen. 2003, Acta Hospitalia, 43 (3) 

 In de private ziekenhuizen wordt een hogere impact op 
werklast aangegeven voor de factoren werkonderbrekingen, de beperkte zelfredzaamheid en 
het beperkt ziektebesef bij de patiënt.  

126 G. Van Herck, E. Cardinaels & S. Vandevelde, Opinie-onderzoek over verschillen tussen openbare en private 
Vlaamse ziekenhuizen. 2003, Acta Hospitalia, 43 (3) 
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• Kleine versus grote ziekenhuizen 

 
Er wordt voor voornamelijk patiëntgebonden kerntaken een significant grotere 
tijdsinvestering per dag gevonden in de kleine ziekenhuizen (0-299 erkende bedden). Dit gaat 
over de kerntaken psychosociale hulpverlening, sociaal administratieve hulpverlening, 
juridisch administratieve hulpverlening en preventie. Wat betreft belangrijkheid wordt enkel 
voor sociaal administratieve hulpverlening een significant verschil gevonden. De sociaal 
werkers werkzaam in de grote ziekenhuizen vinden deze kerntaak significant belangrijker in 
de ideale werkcontext (rangorde). Wat de niet patiëntgebonden kerntaken betreft wordt voor 
andere niet- patiëntgebonden activiteiten – bij de algemene vraag rond belangrijkheid- 
gevonden dat in beide werkcontexten de kerntaak significant belangrijker wordt ingeschat in 
de kleine ziekenhuizen.  
 
De subactiviteiten bemiddelen in het kader van psychosociale hulpverlening en het geven van 
informatie (zorgcoördinatie) (beiden in de ideale werkcontext), samenwerken ifv 
patiëntgebonden overleg (sociaal administratieve hulpverlening) (huidige werkcontext) en het 
zelf geven van vorming (competentie-ontwikkeling) (beide werkcontexten) werden significant 
belangrijker aangeduid in kleine ziekenhuizen. Bij de registratie van frequentie en duur wordt 
in de kleine ziekenhuizen een significant grotere tijdsinvestering voor heel wat subactiviteiten 
gevonden (tabel 127). Vermoedelijk kan dit verklaard worden door de beperktere humane 
middelen, structuren en omkadering van de sociaal werker in de kleine ziekenhuizen. In de 
kleine ziekenhuizen wordt namelijk gevonden dat het gebrek aan administratieve en IT 
ondersteuning alsook de beperkte communicatiestructuur vanuit het beleid een grotere impact 
heeft op de werklast van de sociaal werkers. In de grotere ziekenhuizen blijkt de impact van 
de specialisatie van andere beroepsgroepen en disciplines en de aanwezigheid van patiënten 
van een andere origine een hogere impact te weeg te brengen.  
 
 

• Universitaire versus algemene, gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen 
 
Psychosociale hulpverlening, zorgcoördinatie en sociaal administratieve hulpverlening blijken 
voor beide ziekenhuiscontexten de belangrijkste kerntaken.  

Er worden enkel significante verschillen teruggevonden voor materiële hulpverlening, 
juridisch administratieve hulpverlening, onderzoek en rapportage en preventie. Materiële 
hulpverlening (in beide werkcontexten- rangorde), juridisch administratieve hulpverlening 
(ideale werkcontext- rangorde) en onderzoek en rapportage (huidige werkcontext- algemene 
vraag) worden in de algemene ziekenhuizen significant belangrijker gevonden. Bovendien 
blijkt de tijdsinvestering voor de kerntaak zorgcoördinatie in de algemene ziekenhuizen 
hoger. Mogelijks heeft dit te maken met het feit dat sociaal werkers in algemene ziekenhuizen 
de patiënt ook effectief dienen te heroriënteren. Indien gekeken wordt naar de factoren die een 
invloed hebben op de werklast van de sociaal werkers in de algemene ziekenhuizen heeft de 
beperkte of afwezige mantelzorg en professionele thuiszorg een significant hogere impact 
t.a.v. de universitaire ziekenhuizen.  

In de ideale werksituatie wordt preventie in de universitaire ziekenhuizen significant 
belangrijker ingeschat (rangorde). Bovendien wordt in deze setting ook meer tijd per dag 
besteed aan deze kerntaak. Volgens de stuurgroepleden ligt de verklaring waarschijnlijk in de 
derdelijns functie en de specialisatie bvb conventies, zorgprogramma’s en psycho-educatie 
van de universitaire ziekenhuizen. Naast preventie blijkt de tijdsinvestering voor de kerntaken 
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psychosociale hulpverlening, materiële hulpverlening, sociaal administratieve hulpverlening, 
financieel administratieve hulpverlening, competentie-ontwikkeling en andere niet-
patiëntgebonden activiteiten groter te zijn in de universitaire ziekenhuizen (tabel 128).  

Bij de subactiviteiten wordt eveneens opgemerkt dat de tijdsinvestering voor heel wat 
subactiviteiten groter is in de universitaire ziekenhuizen. Uitzonderingen op deze vaststelling 
zijn de psychosociale begeleiding, samenwerken in functie van patiëntgebonden overleg 
(zorgcoördinatie) en doorverwijzen op financieel administratief vlak. (tabel 128).  

Vermoed wordt dat bovenstaande resultaten alsook deze bekomen uit de vragenlijst 
beïnvloedende factoren toe te schrijven zijn aan de specificiteit van een universitaire setting. 
Er worden heel wat factoren gevonden die een hogere impact hebben in algemene, 
gespecialiseerde en geriatrische ziekenhuizen. Zo wordt een hogere impact voor de aard en de 
complexiteit van de patiëntendoelgroep alsook voor de ligduur van de afdeling gevonden. 
Wanneer we de resultaten verder analyseerden, bleek dat 21 sociaal werkers uit de 
universitaire ziekenhuizen aangaven dat de ligduur geen invloed heeft en niet voorkomt. Een 
mogelijke verklaring is dat sociaal werkers werkzaam in een universitair ziekenhuis meer 
gespecialiseerd werken alsook aan minder afdelingen zijn verbonden (o.a. conventies, louter 
chronische afdelingen,…) waardoor de ontslagdruk in mindere mate ervaren wordt. De 
specialistische zorg van de universitaire ziekenhuizen wordt eveneens beschreven in de 
brochure Universitaire Ziekenhuizen in België: Innovatieve en kwalitatieve zorg ondersteund 
door opleiding en onderzoek’. 127 Beiden verstrekken medische zorg, maar volgens de auteur 
is de volledigheid van het medisch aanbod kenmerkend voor het zorgniveau van de 
universitaire ziekenhuizen. Er wordt eveneens gesteld dat het dankzij de brede omkadering, 
de topreferente klinische complexe zorg 24 uur op 24 kan geboden worden. De Raad van de 
Universitaire Ziekenhuizen van België geeft –naast opleiding en onderzoek- complexe en 
topklinische zorg aan als kernopdracht. Het verschil in zorgniveau t.a.v. algemene 
ziekenhuizen is volgens hen terug te brengen op 4 elementen: de bijzondere bekwaamheden 
van het medisch personeel, de omkadering van verpleegkundige en paramedische disciplines, 
de behandeling van complexe aandoeningen (o.a. orgaantransplantaties) en de 
hoogtechnologische uitrusting.128

Bovendien blijkt de beïnvloedende factor veranderingen en onstabiliteit een hogere impact te 
hebben in de algemene ziekenhuizen. Vermoedelijk heeft dit te maken met de 
fusiebewegingen binnen de sector. 

 Vermoedelijk beschouwen de sociaal werkers deze 
complexiteit en variatie aan patiëntendoelgroep als ‘normaal’ en toebehorend aan de opdracht 
van een sociaal werker werkzaam in een universitair ziekenhuis.  

Hiernaast komen een aantal factoren naar voor die betrekking hebben op de organisatie, 
bestaande structuren en ondersteuning voor sociaal werk namelijk de afwezigheid van een 
duidelijk vormingsbeleid en mogelijkheden, de afwezigheid van sociaal werk experten, het 
gebrek aan administratieve ondersteuning, de afwezigheid van een directe leidinggevende en 
de coaching en betrokkenheid van deze persoon,… . Mogelijk is dit te wijten aan het feit dat 
deze op dit ogenblik vaak ontbreken of in beperkte mate aanwezig zijn. De universitaire 
ziekenhuizen hebben een directe leidinggevende en vorming, dienstverlening en 
wetenschappelijk onderzoek behoort tot de kernopdrachten. Sociaal werkers werkzaam in 
algemene ziekenhuizen dienen zich nog te vaak te focussen op de dagelijkse patiëntenzorg en 
hebben minder mogelijkheden om zich te ontwikkelen en beleidsmatig werk te verrichten.  

                                                 
127 http://www.univ-hospitals.be/cms/upload/pdf/Brochure%20NL%20website.pdf 
128 http://www.univ-hospitals.be/nl-soins.asp  
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Tot slot blijkt dat de aanwezigheid van patiënten van een andere origine een hogere impact 
heeft op de werklast van de sociaal werkers in de universitaire ziekenhuizen. Vermoed wordt 
dat dit opnieuw verbonden is aan het universitair karakter. Door de hoogtechnologische zorg, 
het toenemend medisch toerisme en de internationale uitstraling van de universitaire 
ziekenhuizen, is het mogelijk dat buitenlandse patiënten hierdoor aangetrokken worden. De 
sociaal werker dient rekening te houden met de taal- en cultuurverschillen, de organisatie van 
transmurale zorg op afstand en de mogelijke financiële implicaties voor de patiënt en het 
ziekenhuis. Dit kan uiteraard een grotere werklast te weeg brengen. Uit een onderzoek van het 
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) i.s.m. de K.U. Leuven in 2011 
blijkt wel dat de instroom van buitenlandse patiënten die zich laten opnemen in een Belgisch 
ziekenhuis voor een geplande ingreep toeneemt. 129 Een opsplitsing algemene versus 
universitaire ziekenhuizen wordt echter niet gemaakt. Mogelijks heeft de stedelijke inplanting 
van de universitaire ziekenhuizen eveneens een invloed. Zo beschrijft Sjef De Vries dat in een 
landelijk gebied minder allochtone cliënten aanwezig zijn. 130

                                                 
129https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_169A_geplande_zorg_buitenlandse_patienten_sy
nthese.pdf 

 

130 Sjef De Vries, Basismethodiek psychosociale hulpverlening. Bohn Stafleu van Loghum, 2010, pg 448 
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3. BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 
 

Ten eerste wensen wij te benadrukken dat de complexiteit van sociaal werk door het 
eenvoudig gaan registreren van taken en activiteiten niet in zijn volledigheid kan omschreven 
worden en dat bij de opmaak van een instrument voor werklastmeting, naast de activiteiten, 
ook rekening dient gehouden te worden met de samenhang van de verschillende taken en de 
beïnvloedende factoren op sociaal werk. Dit onderzoek kan als basis gebruikt worden voor de 
verdere ontwikkeling van een werklastinstrument voor sociaal werk in de ziekenhuizen. In 
hoofdstuk 8 wordt hier verder op ingegaan.  
 
Ten tweede hebben de resultaten voorlopig enkel betrekking op de algemene, gespecialiseerde 
en geriatrische en de universitaire ziekenhuizen. Het beschreven onderzoek wordt momenteel 
uitgewerkt en toegepast op de psychiatrische ziekenhuizen. Deze resultaten dienen 
geïntegreerd te worden in bovenvermelde bevindingen en discussie.  
 
Hiernaast hebben de resultaten en conclusies betrekking op de volledige steekproef van de 
algemene, geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen. De onderlinge specificiteit gaat 
hierdoor verloren. Er wordt vanuit het onderzoeksteam een individuele terugkoppeling van 
resultaten naar de contactpersonen per ziekenhuis voorzien. 
 
Ten vierde werden in de vragenlijst belangrijkheid verschillende resultaten gevonden voor de 
rangordevraag en de algemene vraag. Dit dient in verder onderzoek uitgeklaard te worden. 
Bovendien werden bij de analyse van de invloed van tijd, ruimte, erkenning, identificatie en 
competentie op het belangrijk vinden, willen, kunnen en mogen uitvoeren van de activiteiten 
lage Nagelkerke R² scores (pg 46) gevonden. Daarom lijkt het nuttiger om de impact op 
sociaal werk te bekijken op basis van de resultaten van de vragenlijst beïnvloedende factoren. 
Dit geeft een realistischer beeld van de werkelijke praktijk weer.   
 
Tot slot werd aan de hand van de zelfregistratie van frequentie en duur getracht de 
tijdsinvestering van de subactiviteiten sociaal werk in kaart te brengen. Zoals reeds 
aangegeven is het opsplitsen van complexe sociaal werkinterventies niet eenvoudig. Door de 
ontwikkeling van een handleiding met duidelijke omschrijvingen en de afbakening van de 
verschillende hulpverleningsinterventies kon sociaal werk geobjectiveerd worden.    
 
 

 
 
.  
 



 181 

HOOFDSTUK 8: AANBEVELINGEN EN CONCLUSIES 

1. NAAR EEN METHODE VOOR WERKLASTMETING SOCIAAL WERK IN 
HET ZIEKENHUIS… 

 
Zoals in hoofdstuk 3 werd beschreven, bestaan er slechts weinig objectieve parameters alsook 
bruikbare classificatiesystemen voor toewijzing van sociaal werkers aan afdelingen in de 
ziekenhuizen. Bovendien is een éénduidige financiering voor het sociaal werk vooralsnog niet 
voorhanden, zoals in algemene en universitaire ziekenhuizen, of verouderd, zoals in 
psychiatrische ziekenhuizen. Normering voor de toewijzing van sociaal werkers per dienst is 
ook vaak onbestaand of verouderd. Werklastmetingen kunnen als basis dienen voor een 
correcte allocatie van economische en humane middelen aan een afdeling of dienst. Hiernaast 
is werklastmeting en werklastmanagement ook noodzakelijk in het kader van job tevredenheid 
en ziekteverlof, aangezien een te hoge werklast geassocieerd kan worden met job 
ontevredenheid en een hogere prevalentie van ziekteverlof en stress.131 132 133 Globaal gezien 
kan een instrument voor werklastmeting dus een bijdrage leveren aan een objectieve allocatie 
van middelen, de ontwikkeling van een organisatie, een kwaliteitsvollere dienstverlening en 
de bescherming en opvolging van het personeel.134

 
 

Hieronder zullen eerst kort de methoden voor werklastmeting besproken worden. Nadien zal 
dieper ingegaan worden op de RAFAELA methode alsook de mogelijke toepassing ervan op 
sociaal werk in het ziekenhuis. Bovendien worden aanbevelingen voor verder onderzoek 
gedaan en de conclusies van het onderzoek weergegeven.  

1.1. Methoden voor werklastmeting 
 

Zoals eerder aangegeven is er substantieel onderzoek te vinden over werklastmetingen en 
patiëntenclassificaties voor allocatie van middelen aan verpleegeenheden. Deze beschreven 
methoden zijn ofwel gebaseerd op tijdsmetingen ofwel wordt de werklast nagegaan op basis 
van de patiëntennoden of de patiënt afhankelijkheid.135 136 137 138 139

                                                 
131 Mariott, A., Sexton, L., Staley, D. Components of job satisfaction in psychiatric social workers. Health and 
social work, 1994, 19 (3), 199-205. 

 

132 Fagerström, L. Evidence-Based human resource management: a study of nurse leader’ resource allocation. 
Journal of nursing management, 2009, 17, 415-425. 
133 Stevens, M. Workload management in social work services: what, why and how? Practice: social work in 
action, 2008, 20(4), 207-221. 
134 Stevens, M. Workload management in social work services: what, why and how? Practice: social work in 
action, 2008, 20(4), 207-221. 
135 Algera-Osinga, J.T., Halfens, R., Hasman, A., Wiersma, D. A Dutch patient classification system for 
community care. Journal of nursing administration, 1994, 24(7/8), 32-38. 
136 Brady, A. M., Byrne, G., Horan, P., Griffiths, C., Macgregor, C., Begley, C. Measuring the workload of 
community nurses in Ireland: a review of workload measurement systems. Journal of nursing management, 
2007, 15, 481-489. 
137 Morris, R., MacNeela, P., Scott, A., Treacy, P., Hyde, A. Reconsidering the conceptualization of nursing 
workload: literature review. Journal of advanced nursing, 2007, 57(5), 463-471. 
138 Fasali, D.R., Haddock, K.S. Results of an integrative review of patient classification systems. Annual review 
of nursing research, 2010, 28(1), 295-316. 
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Gezien dit onderzoek niet tot doelstelling heeft de verschillende methoden voor 
werklastmeting te inventariseren, zal hier niet verder op ingegaan worden.  

De verschillende methoden voor het meten van de werklast en de hierop gebaseerde 
instrumenten zijn veelal ontoereikend. Vaak beperken deze instrumenten zich tot het louter 
meten van taken, waardoor zij minder tastbare, maar belangrijke aspecten missen. Hiernaast 
nemen niet alle instrumenten zowel directe, indirecte als niet-patiëntgebonden activiteiten op. 
Bovendien zijn bepaalde instrumenten tijdsrovend en vaak zijn zij sector specifiek, waardoor 
ze niet in iedere situatie toegepast kunnen worden. 140 Verder ontbreekt vaak een toereikende 
definiëring en omschrijving van verpleegkundig werk of werklast. 141 Ten slotte wijzen 
Rauhala en Fagerström op de gebrekkig aangetoonde validiteit van de ontwikkelde 
instrumenten.142

Vanuit de afweging van de voor- en nadelen van de verschillende methoden, worden in de 
onderzoeken naar werklastmetingen heel wat adviezen geformuleerd voor de ontwikkeling 
van een instrument: 

 

• Morris et al. stellen dat het meten van de verpleegkundige werklast zowel de patiënt 
als niet-patiëntgebonden activiteiten/functies zou moeten meenemen. Bij de 
patiëntgebonden activiteiten maken zij een onderscheid tussen de directe en indirecte 
patiëntenzorg (onder andere telefonische gesprek in functie van de patiënt, bestellen 
van medicatie,… ). Bovendien wordt gesteld dat er dient gekeken te worden naar de 
voornaamste factoren die een invloed hebben op het werk dat een verpleegkundige 
uitvoert. 143

• Het instrument moet gebaseerd zijn op de expertise van verpleegkundigen en indien 
mogelijk het perspectief van de patiënt meenemen (bvb. aan welke taken hechten zij 
veel waarde). Bovendien moet het flexibel te hanteren en te implementeren zijn. 

  

144

• De werklastmeting moet een reflectie zijn van het werk, m.a.w. de basis van het werk 
is het vertrekpunt bij het ontwikkelen van een instrument. Hiernaast mag de meting zo 
weinig mogelijk extra werklast met zich meebrengen. Tot slot dient een duidelijk 
aangetoonde validiteit en betrouwbaarheid aanwezig te zijn. 

 

145 146

 

  

                                                                                                                                                         
139 Soliman, F. Improving resource utilization through patient dependency systems. Journal of medical 
systems,1997, 21(5), 291-302. 
140 Brady, A. M., Byrne, G., Horan, P., Griffiths, C., Macgregor, C., Begley, C. Measuring the workload of 
community nurses in Ireland: a review of workload measurement systems. Journal of nursing management, 
2007, 15, 481-489. 
141 Fasali, D.R., Haddock, K.S. Results of an integrative review of patient classification systems. Annual review 
of nursing research, 2010, 28(1), 295-316 
142 Rauhala, A., Fagerström, L. Determining optimal nursing intensity: the RAFAELA method. Journal of 
advanced nursing, 2004, 45(4), 351-359. 
143 Morris, R., MacNeela, P., Scott, A., Treacy, P., Hyde, A. Reconsidering the conceptualization of nursing 
workload: literature review. Journal of advanced nursing, 2007, 57(5), pg 465.  
144 Stevens, M. Workload management in social work services: what, why and how? Practice: social work in 
action, 2008, 20(4), 207-221. 
145 Fasali, D.R., Haddock, K.S. Results of an integrative review of patient classification systems. Annual review 
of nursing research, 2010, 28(1), 295-316 
146 Stevens, M. Workload management in social work services: what, why and how? Practice: social work in 
action, 2008, 20(4), 207-221. 
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1.2. De RAFAELA methode 
 
Vanuit de ervaring van een gebrek aan verpleegkundigen, een gebrek aan financiële middelen 
en een grote hoeveelheid aan patiëntennoden, werd eind de jaren negentig een studie opgestart 
voor de ontwikkeling van een modern, gevalideerd patiëntenclassificatiesysteem. De dag van 
vandaag is de RAFAELA methode een wijdverspreid systeem om het aantal 
verpleegkundigen nodig per afdeling in ziekenhuizen in Finland te bepalen. Dit systeem komt 
tegemoet aan een aantal kritieken op eerdere patiëntenclassificatiesystemen (hoofdstuk 8, 
1.1). Zo is het instrument sterk gevalideerd, minder taak georiënteerd - doordat niet enkel 
fysieke zorg in acht wordt genomen - is het niet zo tijdsrovend en duur als tijdsmetingen en is 
het instrument eenvoudig te implementeren en toe te passen in de praktijk. Bovendien kunnen 
gegevens verzameld worden, die als basis dienen voor andere wetenschappelijke studies, of 
levert het informatie op voor human resource management (job tevredenheid en 
productiviteit) alsook voor de organisatie op zich (objectieve gegevens rond processen, 
uitkomsten, personeel, kostprijs en kwaliteit van het werk).147 148

 
  

Bij het ontwikkelen van de RAFAELA methode werden twee bestaande instrumenten 
gecombineerd. Zo wordt de dagelijkse verpleegintensiteit nagegaan met het OULU patiënt 
classification instrument (OPC) en de optimale verpleegintensiteit door middel van de 
professional assessment of optimal nursing care intensity level (PAONCIL). Door het gebruik 
van deze twee instrumenten kan de huidige werkintensiteit afgewogen worden tegenover de 
optimale werkintensiteit. Bovendien wordt ook rekening gehouden met de beschikbare 
humane middelen.149

 
 

De RAFAELA methode wordt in zes stappen uitgewerkt: 
 

1. OPC: de huidige verpleegintensiteit wordt nagegaan. Iedere verpleegkundige dient 
dagelijks zijn patiënten te classificeren. De OPC bestaat uit zes subcategorieën, 
waaronder verschillende verpleegactiviteiten vallen:  

• Plannen en coördineren van de verpleegkundige zorg 

• Ademhaling, bloedcirculatie en ziektesymptomen 

• Voeding en medicatie 

• Persoonlijke hygiëne en secretie 

• Activiteit, slaap en rust 

• Aanleren, begeleiden en follow-up van zorg en emotioneel ondersteunen.  
 

                                                 
147 Rauhala, A., Fagerström, L. Determining optimal nursing intensity: the RAFAELA method. Journal of 
advanced nursing, 2004, 45(4), 351-359. 
148 Rauhala, A. The validity and feasibility of measurement tools for human resources management in nursing. 
Case of the RAFAELA system. Doctoral dissertation. University of Kuopio: Kuopio, 2008. 

 
149 Rauhala, A. The validity and feasibility of measurement tools for human resources management in nursing. 
Case of the RAFAELA system. Doctoral dissertation. University of Kuopio: Kuopio, 2008 
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Per patiënt dient de verpleegkundige per categorie 1-4 punten toe te kennen. Er dienen 
dus dagelijks per patiënt 6-24 punten toegekend te worden. Op basis hiervan worden 
patiënten in vier categorieën ondergebracht, gaande van minimale nood aan zorg (6-8 
punten) over gemiddelde nood (9-12 punten), meer dan gemiddelde nood (13-15 
punten), tot maximale nood aan zorg (16-24 punten). De totale verpleegintensiteit per 
afdeling wordt vervolgens berekend door de OPC punten van alle patiënten op te 
tellen. 

 
2. Dagelijkse beschikbare verpleegmiddelen: Het totaal aantal verpleegkundigen die 

op die dag de patiënten op een afdeling verzorgd hebben. 

 
3. Verpleegintensiteit per dag = Verpleegintensiteit/dagelijkse verpleegmiddelen 

 

4. POANCIL: de optimale verpleegintensiteit wordt nagegaan door gedurende een 
drietal weken om de twee jaar dit instrument in te vullen. De verpleegkundigen 
worden gevraagd om gedurende deze periode aan het einde van hun shift een 
beoordeling te maken over de werkintensiteit, gaande van -3 tot +3, waarbij nul staat 
voor de optimale intensiteit, -3 onder het optimale en +3 boven het optimale. 
 

5. De OPC waarde per dag wordt vergeleken met de PAONCIL waarde voor diezelfde 
dag. Op basis van lineaire regressie wordt de optimale verpleegintensiteit per 
verpleegkundige voor die afdeling vastgelegd. Wanneer de OPC punten voor de 
dagelijkse werkintensiteit 15% boven of onder dit optimale punt liggen, dan valt dit 
nog binnen de optimale range en kan de dagelijkse werkintensiteit als optimaal 
beschouwd worden. 

6. De dagelijkse verpleegintensiteit per verpleegkundige kan nu vergeleken worden met 
de optimale verpleegintensiteit voor die afdeling. 



Schematisch voorbeeld van de RAFAELA methode 150
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150 Rauhala, A. The validity and feasibility of measurement tools for human resources management in nursing. 
Case of the RAFAELA system. Doctoral dissertation. University of Kuopio: Kuopio, 2008.  
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2 TOEPASSING VAN DE RAFAELA METHODE OP SOCIAAL WERK IN 
ZIEKENHUIZEN EN AANBEVELINGEN 

 
 

Zoals reeds aangegeven is er een grote nood aan een recent, flexibel en valide instrument om 
op objectieve basis de sociaal werkers toe te wijzen aan afdelingen/ diensten rekening houdend 
met de complexiteit van de patiënt alsook met het sociaal werk op zich. 
 
De RAFAELA methode is een valide instrument voor het meten van de werklast van 
verpleegkundigen werkzaam op verschillende typen van afdelingen, waarvan de bruikbaarheid 
zowel in ziekenhuizen als in een ambulante setting is aangetoond. Zowel patiëntennoden, 
beschikbare humane middelen en de optimale manier van werken worden in rekening 
gebracht, wat een uitbreiding is op vorige methoden. Het is het enige instrument dat rekening 
houdt met het optimale werklastniveau. Zo wordt het mogelijk om na te gaan wat zorgt voor de 
overschrijding van dit niveau. Dit levert informatie op over de determinanten van job 
tevredenheid, waardoor ingespeeld kan worden op het toenemende ziekteverlof, stress en 
medische fouten en mogelijks ook op de patiëntentevredenheid.151 Het instrument is ook 
bruikbaar voor human resource management en benchmarking. Er wordt een evenwicht 
gezocht tussen de werklast en de noden van de werkgever. Dit kan leiden tot een hogere job 
tevredenheid en productiviteit. De RAFAELA methode ondersteunt dit, maar blijft natuurlijk 
wel in de eerste plaats een meetinstrument. Naast informatie voor de organisatie, kan het 
instrument ook informatie opleveren voor wetenschappelijk doeleinden en kan het als basis 
voor soortgelijke ontwikkelingen gebruikt worden. Zo kan bijvoorbeeld doordat er een 
optimale werklast vastgelegd wordt,  nagegaan worden welke negatieve gevolgen het 
overschrijden van het optimum heeft of welke determinanten hiervoor verantwoordelijk 
zijn.152

De omschreven nadelen van de RAFAELA methode zijn: 

 
153 154 155 156

 
 

• Initieel waren geen niet-patiëntgebonden activiteiten in het instrument opgenomen.  
Bijkomend onderzoek hieromtrent kwam tot de conclusie dat deze activiteiten een 
invloed hebben op de werklast van verpleegkundigen. Daarom werden later toch enkele 

                                                 
151 Frilund, M., Fagerström, L. (2009) Managing the optimal workload by the PAONCIL method – a challenge for 
nursing leadership in care of older people. Journal of nursing management, 17, 426-434. 
152 Rauhala, A. The validity and feasibility of measurement tools for human resources management in nursing. 
Case of the RAFAELA system. Doctoral dissertation. University of Kuopio: Kuopio, 2008.  
 
153 Rauhala, A. The validity and feasibility of measurement tools for human resources management in nursing. 
Case of the RAFAELA system. Doctoral dissertation. University of Kuopio: Kuopio, 2008.  
154 Rauhala, A., Fagerström, L. Determining optimal nursing intensity: the RAFAELA method. Journal of 
advanced nursing, 2004, 45(4), 351-359. 
155 Rauhala, A., Kivimäki, M., Fagerström, L., Elovainio, M., Virtanen, M., Vahtera, J., Rainio, A.K., 
Ojaniemi,K. en Kinnunen, J. What degree of work overload is likely to cause increased sickness absenteeism 
among nurses? Evidence from the RAFAELA patient classification system. Journal of Advanced Nursing, 2007, 
57(3), 286–295. 
156 Stevens, M. Workload management in social work services: what, why and how? Practice: social work in 
action, 2008, 20(4), 207-221. 
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vragen rond niet-patiëntgebonden activiteiten in het instrument opgenomen. Volgens de 
auteurs leveren ze vooral waardevolle informatie op over het functioneren van en 
problemen op de afdeling. Stevens adviseert, na zijn analyse van de verschillende 
onderzoeken rond werklastmetingen voor het sociaal werk, om ook niet-
patiëntgebonden activiteiten op te nemen in een instrument voor werklastmeting bij 
sociaal werkers. 

• Het is een ingewikkeldere methode dan andere patiëntenclassificatiesystemen, 
aangezien het rekening houdt met meer facetten voor de inschatting van 
werkintensiteit.  

• De huidige werkintensiteit dient dagelijks geregistreerd te worden in het OPC 
instrument. Dit kan mogelijks wel geïntegreerd worden in de dagelijkse rapportage.  

• De optimale range werd vastgelegd op basis van overwegingen uit de dagelijkse 
praktijk. Bij verpleegkundige managers werd nagegaan welke variatie acceptabel is. Er 
werd geen onderzoek gevonden die deze range onderbouwd 157

Gezien de beschreven voordelen en de bekomen resultaten uit het huidig onderzoek wordt 
vermoed dat mits de nodige aanpassingen, dit instrument ook bruikbaar kan zijn voor 
werklastmeting van sociaal werkers.  

  

 
Noodzakelijke aanpassingen en aanbevelingen voor toepassing op de sociaal werk context 
in de ziekenhuizen zijn: 
 

• Het onderzoek in de psychiatrische ziekenhuizen integreren in de resultaten, 
discussie, aanbevelingen en conclusies van het in dit rapport beschreven onderzoek. 

• Het opmaken van een algemene gedragen definitie voor sociaal werk in de 
ziekenhuizen alsook het vastleggen en omschrijven van de te meten parameters. Dit 
onderzoek alsook het advies mbt een wettelijk kader voor het sociaal werk in het 
ziekenhuis 158

• Het principe van de OPC methode kan behouden worden, in die zin dat er punten 
gescoord dienen te worden op basis van categorieën van activiteiten om zo de 
dagelijkse werklast na te gaan. De initieel gehanteerde categorieën stroken echter 
niet met de activiteiten van een sociaal werker. Deze dienen daarom vervangen te 
worden door de kerntaken zoals opgemaakt uit het onderzoek ‘Sociaal werk in 
kaart gebracht: Ontwikkelen van een sturingsinstrument binnen sociaal werk in het 
ziekenhuis’. De, in dit onderzoek, opgemaakte handleiding kan gehanteerd worden 
als leidraad.

 kan hiervoor als basis gebruikt worden.  

159

                                                 
157 Raino, A.K., Ohinmaa, A.E. (2005) Assessment of nursing management and utilization of nursing resources 
with the RAFAELA patient classification system – case study from the general wards of one central hospital. 
Journal of Clinical Nursing 14, 674–684. 

 In de RAFAELA methode werd het betrekken van niet-

158 Werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’ FOD Volksgezondheid januari 2011  
 
159 Fruyt, P., De Bodt, G., Smaers,M., ea, Eindrapport ‘Sociaal werk in kaart gebracht: ontwikkelen van een 
sturingsinstrument binnen sociaal werk in het ziekenhuis’, eindrapport voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu, 31 maart 2010.  
 



 188 

patiëntgebonden activiteiten beperkt tot enkele vragen, om zo het functioneren van 
de afdeling in kaart te brengen. Niet-patiëntgebonden activiteiten hebben in dit 
instrument maar weinig extra waarde bij het meten van de werklast van 
verpleegkundigen. Stevens neemt echter niet-patiëntgebonden activiteiten wel op in 
de omschrijving van, en de mogelijkheden tot de werklastmanagement in sociale 
diensten.160

• De mogelijkheid om het perspectief van de patiënt te integreren in de ontwikkeling 
van een werklastinstrument dient meegenomen te worden in verder onderzoek.  

. O.i. vormen de niet-patiëntgebonden activiteiten een wezenlijk 
onderdeel van sociaal werk in de ziekenhuizen. Dit blijkt ook uit de resultaten van 
het huidig onderzoek. Daarom wordt het noodzakelijk geacht deze activiteiten op te 
nemen in een instrument voor werklastmeting bij sociaal werkers.  

• De RAFAELA methode brengt het aantal verpleegkundigen per afdeling in 
rekening om zo de werkintensiteit per verpleegkundige na te gaan. Voor sociaal 
werk is er echter vaak maar één sociaal werker per afdeling toegewezen. Dit kan 
mogelijks leiden tot grote verschillen in inschatting van de werkintensiteit, 
aangezien iedereen een eigen invulling en afbakening hanteert voor zijn taken. Het 
is dan ook belangrijk om bij het testen van het instrument de betrouwbaarheid161

• Ook het principe van de PAONCIL methode kan behouden blijven, maar dient 
aangepast te worden aan het sociaal werk. Zo dient onder andere een handleiding 
voor deze methode uitgewerkt te worden. Ook dient nagegaan te worden of de 
optimale range van 15% in dit instrument kan gehanteerd worden en hoe deze 
onderbouwd kan worden. Mogelijke alternatieven dienen onderzocht te worden.  

 na 
te gaan. Bovendien werd in het onderzoek ‘sociaal werk in kaart gebracht’ 
voorlopig geen opdeling gemaakt naargelang de aard van de afdeling (niet 
opgenomen als stratum). De data is beschikbaar en kan gebruikt worden voor 
verder onderzoek. Gezien de ligduur van de afdeling en de aard en complexiteit van 
de patiëntendoelgroep een hoge impact hebben op de werklast van de sociaal 
werkers dient dit meegenomen te worden in de ontwikkeling van een toekomstig 
instrument voor werklastmeting. 

• Het onderzoek ‘sociaal werk in kaart gebracht’, onderzocht heel wat factoren die 
een invloed hebben op de verhoging van de werklast. Om de volledige werklast in 
kaart te brengen, kan het dan ook belangrijk zijn om deze factoren op te nemen in 
een meetinstrument naar werklast voor sociaal werkers. Ze kunnen zowel 
gekwantificeerd worden - waarbij een score gegeven wordt op basis van een aantal 
vragen rond beïnvloedende factoren als extra gewicht bij de inschatting van de 
werkintensiteit om zo op objectieve wijze middelen te alloceren – en/of er kan 
ruimte gelaten worden voor het kwalitatief aangeven van beïnvloedende factoren. 
Zo kan een inschatting gemaakt worden van de individuele beleving van de 
werklast - of de afweging van de individuele draagkracht tegenover de draaglast - 
wat van nut kan zijn voor HRM binnen een organisatie. Het opnemen van 

                                                 
160 Stevens, M. Workload management in social work services: what, why and how? Practice: social work in 
action, 2008, 20(4), 207-221. 
161 Zijn de resultaten zuiver en niet enkel op toeval berust, m.a.w. wordt min of meer dezelfde werklast bekomen 
bij hertesting van dezelfde situatie 
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beïnvloedende factoren in een instrument rond werklastmeting wordt ook gestaafd 
door onderzoek van Stevens. De auteur omschrijft heel wat factoren die een invloed 
hebben op de werklast. Zo wordt gewezen op de invloed van een hoge turnover, de 
kenmerken van de organisatie zoals de structuur, cultuur en managementstijl, de 
invloed van de omgeving zoals landelijkheid, armoede,…162

• Na de aanpassingen van het originele instrument, dient de validiteit

 
163, 

betrouwbaarheid en bruikbaarheid164

• De periode van registratie dient verder onderzocht en meegenomen te worden in de 
opmaak van een instrument voor het meten van de werklast bij de sociaal werkers 
in de ziekenhuizen. 

 - zowel voor de herwerkte OPC methode, de 
herwerkte PAONCIL als het instrument in zijn geheel - opnieuw nagegaan te 
worden. 

 

Schematische voorstelling van een instrument voor het meten van de werklast van sociaal werkers in ziekenhuizen 
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162 Stevens, M. Workload management in social work services: what, why and how? Practice: social work in 
action, 2008, 20(4), 207-221. 
163 Meet het instrument wat het zegt te meten, m.a.w. wordt de werklast van sociaal werkers in zowel huidige als 
optimale toestand nagegaan. 
164 Kan het instrument vlot in een organisatie geïmplementeerd worden en kunnen de sociaal werkers en eventueel 
de human resource managers ermee aan de slag 
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3 CONCLUSIES 
 

Om te besluiten kunnen we stellen dat dit onderzoek de diversiteit van de taken van de sociaal 
werkers werkzaam in een algemeen, gespecialiseerd en geriatrisch ziekenhuis kon aantonen, 
maar eveneens de samenhang en verschillen tussen de strata namelijk het landsgedeelte, het 
statuut en de grootte van het ziekenhuizen heeft weergegeven. Bovendien konden we de 
overeenkomsten en specificiteit tussen de universitaire en de algemene, geriatrische en 
gespecialiseerde ziekenhuizen aan het licht brengen. Naast het in kaart brengen van het 
takenpakket werd duidelijk dat heel wat factoren het sociaal werk in de ziekenhuizen 
beïnvloeden. Vooral de factoren die rechtstreeks gelinkt zijn aan het werk en de 
patiëntendoelgroep/ afdeling sprongen daarbij in het oog.  
 
Dit onderzoek kan als basis gebruikt worden voor de verdere omschrijving van objectieve 
parameters en de ontwikkeling van een instrument voor werklastmeting voor sociaal werk in 
het ziekenhuis. Door de beperkte humane middelen, besparingen, gebrekkige normeringen en 
financiering alsook wijzigingen in de zorgvraag door een veranderende samenleving komt de 
nood aan een instrument voor het nagaan van de werklast naar voor. 165 166 167 Er werden reeds 
heel wat instrumenten ontwikkeld voor werklastmeting, maar deze brengen onvoldoende de 
complexiteit van het werk in kaart, zijn vaak duur en tijdsrovend en hebben meestal geen 
duidelijk aangetoonde validiteit.168 De RAFAELA methode probeert aan deze knelpunten 
tegemoet te komen door een combinatie te maken tussen een patiëntenclassificatiesysteem 
voor huidige werklast en één voor optimale werklast rekening houdend met de beschikbare 
humane middelen. 169

 

 Mogelijks kan dit model, mits enkele aanpassingen en eigen accenten, 
toegepast worden op sociaal werk in de ziekenhuizen. Zo dienen niet-patiëntgebonden 
activiteiten op evenwaardige basis als de patiëntgebonden kerntaken in de methode 
geïntegreerd te worden. Daarbovenop moeten ook de beïnvloedende factoren op de werklast in 
rekening gebracht worden.  

 

                                                 
165Stevens, M. Workload management in social work services: what, why and how? Practice: social work in 
action, 2008, 20(4), 207-221. 
 
166 Rauhala, A., Fagerström, L. Determining optimal nursing intensity: the RAFAELA method. Journal of 
advanced nursing, 2004, 45(4), 351-359. 
167 Werkgroep ‘sociale dienst in het ziekenhuis’ (2010). Adviesnota aan de Minister van sociale zaken en 
volksgezondheid betreffende de sociale dienst in het ziekenhuis. 
 
168 Rauhala, A., Fagerström, L. Determining optimal nursing intensity: the RAFAELA method. Journal of 
advanced nursing, 2004, 45(4), 351-359. 
169 Rauhala, A. The validity and feasibility of measurement tools for human resources management in nursing. 
Case of the RAFAELA system. Doctoral dissertation. University of Kuopio: Kuopio, 2008 
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