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Voorwoord 

Voor u ligt de scriptie ‘een mixed-method onderzoek naar de invloed van onderlinge relaties 

met collega’s van binnen en buiten het team op voice behavior van medewerkers’. Deze 

scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de master Beleid, Communicatie 

en Organisatie (BCO) van de Vrije Universiteit. In de afgelopen maanden heb ik mij verdiept 

in het beroep van verzorgenden IG. Voordat ik mijn scriptie ging schrijven, had ik nog geen 

kennis gemaakt met de zorg. Mijn interesse naar voice behavior is gewekt tijdens een vak dat 

onderdeel uitmaakte van het masterprogramma. Ik zag het als een uitdaging om het fenomeen 

voice behavior te onderzoeken in een werkveld waar ik zelf nog onbekend mee was.   

 De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het afstuderen gepaard ging met extra 

uitdagingen. Tijdens het schrijven van mijn scriptie heb ik met name het contact met mijn 

studiegenoten gemist om ideeën uit te wisselen, maar ook om elkaar te kunnen motiveren 

tijdens dit proces. Ondanks de coronacrisis is het mij uiteindelijk gelukt om zelf interviews af 

te nemen met verzorgenden. Mede dankzij de interviews is het onderwerp waarnaar ik 

onderzoek heb gedaan een stuk levendiger geworden. Daarnaast heb ik veel bewondering 

gekregen voor het vak van verzorgenden, waar ik eerst zo weinig van af wist. 

 Het scriptietraject heb ik ervaren als een proces met ups en downs. Dankzij de steun 

van velen is het mij gelukt om een scriptie waar ik trots op ben, neer te zetten. Graag wil ik 

hiervoor allereerst mijn scriptiebegeleidster Karin bedanken voor de motiverende gesprekken, 

gerichte feedback en met name voor haar geduld. Dit heeft mij enorm geholpen tijdens het 

afstudeertraject en daar ben ik erg dankbaar voor. Daarnaast wil ik graag mijn ouders en 

vriendinnen bedanken die mij hebben opgebeurd tijdens de minder goede momenten. Dat 

zorgde dat ik tijdens het scriptietraject gemotiveerd bleef. 

 

Manon Brabander 

Mijdrecht, 28 mei 2021 
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Samenvatting 

Medewerkers beschikken over unieke en relevante kennis, die zij vaak niet kenbaar maken 

aan de organisatie. Dit terwijl het belangrijk is dat medewerkers voicen over de kennis die zij 

tot hun beschikking hebben, omdat dat positieve gevolgen met zich meebrengt voor zowel het 

individu dat voice behavior vertoont als voor de organisatie. Bestaand onderzoek heeft vooral 

gekeken naar de leidinggevende als ontvanger van voice. Bovendien is daarbij vooral gekeken 

naar de invloed die leidinggevenden hebben op de mate waarin individuele medewerkers 

voice behavior vertonen. Om meer inzicht te krijgen in de invloed die andere collega’s 

uitoefenen op het voice-gedrag van medewerkers, is in het hier beschreven mixed-method 

onderzoek de invloed onderzocht van onderlinge relaties met collega’s van binnen en buiten 

het team op voice onder verzorgenden IG. Allereerst heeft de kwantitatieve studie op grote 

schaal aangetoond dat er een verband bestaat tussen goede relaties (gedefinieerd als gedeelde 

doelen, gedeelde kennis over werkzaamheden en wederzijds respect) en voice behavior, 

waarbij deze relatie gedeeltelijk gemedieerd wordt door bevlogenheid. Hierop volgend is een 

kwalitatieve studie uitgevoerd onder verzorgenden die werkzaam zijn binnen twee 

zorginstellingen. Middels semigestructureerde interviews is dieper ingegaan op de onderlinge 

relaties die op het werk worden ervaren en de invloed daarvan op voice behavior. Uit de 

resultaten is gebleken dat verzorgenden overwegend goede relaties met drie groepen ervaren: 

(1) collega-verzorgenden binnen het team, (2) collega’s buiten het eigen team die tot andere 

disciplines behoren, (3) collega’s buiten het eigen team die behoren tot het management en de 

teamcoach. Volgens de verzorgenden worden goede relaties gekarakteriseerd door (1) de 

aanwezigheid van een gedeeld doel, (2) gedeelde kennis over werkzaamheden en 

organisatiekwesties, (3) wederzijds respect, (4) erkenning van kennis, (5) benaderbaarheid en 

(6) het ervaren van veiligheid in de relatie. Verder is gebleken dat goede relaties leiden tot 

voice behavior en dat de hierboven beschreven kenmerken van goede relaties niet voor alle 

drie de groepen collega’s even belangrijk zijn. Met de resultaten wordt duidelijk dat 

onderlinge relaties op het werk – zowel binnen als buiten het team – in belangrijke mate 

bepalen of medewerkers al dan niet voice behavior vertonen. Hiermee draagt het onderzoek 

bij aan de wetenschappelijke literatuur door de uitkomsten van eerdere studies van voice 

behavior, waarin de leidinggevende centraal stond, uit te breiden doordat is bewezen dat 

relaties met andere collega’s ook bepalend zijn voor het vertonen van voice.
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Inleiding 

Frontline medewerkers, zoals medewerkers in het onderwijs, de zorg, verkoop en 

klantenservice zijn direct betrokken bij vitale werkprocessen doordat zij vaak veel interactie 

hebben met degenen aan wie zij hun diensten leveren (Tangirala & Ramanujam, 2012). 

Hierdoor beschikken deze medewerkers vaak over unieke kennis, ideeën en ervaringen 

waarmee zij een organisatie verder kunnen helpen. Wanneer een organisatie daar echt iets 

mee wil doen, is het belangrijk dat medewerkers deze inzichten kenbaar maken. Oftewel, het 

is belangrijk dat medewerkers voice behavior vertonen. Voice behavior wordt gedefinieerd als 

‘‘een informele manier van communicatie van een medewerker over ideeën, suggesties, 

zorgen of meningen over werkgerelateerde kwesties aan personen die in staat zijn om 

passende maatregelen te nemen, om verbetering of verandering tot stand te brengen’’ 

(Morrison, 2014, p. 174). Zo heeft eerder onderzoek aangetoond dat voice behavior zorgt 

voor verbeterde werkprocessen, innovaties en het voorkomen van crises (Liang et al., 2012). 

Naast het feit dat voice behavior voordelig is voor de organisatie, heeft het ook een positieve 

impact op de mentale gezondheid van medewerkers. Zo is voice behavior een manier waarop 

een medewerker zich kan uiten (Pennebaker, 1997 in Morrison, 2014).  

Gezien de bewezen voordelen van voice behavior, hebben veel wetenschappers 

onderzocht welke factoren voice behavior kunnen stimuleren. Zo is er veel onderzoek gedaan 

naar de rol van 'gezagdragers', die hoger in de hiërarchie staan, zoals leidinggevenden en 

managers bij het proces van voice behavior (Morrison, 2011); voorgaande literatuur heeft zich 

vooral gericht op de rol van de leidinggevende (o.a. Detert & Trivono, 2010; Miliken, 2003; 

Ashford et al., 2009). Leidinggevenden worden vaak gezien als de ontvanger van voice 

behavior, omdat zij potentieel hierop actie kunnen ondernemen (Milliken et al., 2003). 

Gebleken is dat medewerkers eerder voice behavior vertonen als leidinggevenden een open 

houding hebben en er sprake is van een positieve relatie tussen medewerker en 

leidinggevende (Morrison, 2014). Een relatie wordt gedefinieerd als ‘‘het hebben van 

herhaalde interactie tussen individuen’’ (Reich & Hershcovis, 2020; Heaphy & Dutton, 2008). 

 Echter, waar het meeste onderzoek zich heeft gericht op de leidinggevende als 

ontvanger van voice en als degene die voice van medewerkers in meer of mindere mate kan 

stimuleren, wordt in recent onderzoek steeds vaker erkend dat ook andere collega’s voice-

ontvanger kunnen zijn en het voice-proces kunnen beïnvloeden (Hussain et al., 2020; Liu et 

al., 2010; Satterstrom et al., 2020; Morrison et al., 2011). Zo laten Satterstrom et al. zien dat 

medewerkers ook kunnen voicen naar collega’s zonder leidinggevende functie en dat deze 
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collega’s er op hun beurt voor kunnen zorgen dat deze aangedragen ideeën die in eerste 

instantie werden afgewezen, later daadwerkelijk worden geïmplementeerd door voort te 

borduren op deze initiële ideeën.  

Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat voice behavior onder medewerkers wordt 

gestimuleerd wanneer er sprake is van een goede relatie tussen medewerker en 

leidinggevende (Morrison, 2014), maar dat het nog onbekend is of dit ook geldt voor de 

relaties die medewerkers ervaren met andere collega’s dan louter de leidinggevende. Waar 

eerder onderzoek heeft aangetoond dat voice wordt gestimuleerd wanneer de relatie tussen 

medewerker en leidinggevende onder andere wordt gekenmerkt door openheid en 

benaderbaarheid (Morrison, 2011), is nog niet onderzocht welke kenmerken cruciaal zijn voor 

het stimuleren voor voice behavior in relaties met andere collega’s. Dit wordt gezien als een 

belangrijke onderzoeksrichting, omdat medewerkers naast de leidinggevende ook in contact 

staan met andere collega’s op het werk. Zo is bewezen dat medewerkers zowaar 80 procent 

van hun dag doorbrengen met andere collega’s dan hun leidinggevende (Cross et al., 2016 in 

Satterstrom et al., 2020). Binnen het huidige onderzoek staat dan ook de volgende 

onderzoeksvraag centraal: Hoe oefenen onderlinge relaties op het werk met collega’s van 

binnen en buiten het team invloed uit op voice behavior van medewerkers? Binnen dit 

onderzoek wordt het woord ‘collega’s’ breed opgevat: dit kunnen collega-verzorgenden uit 

het eigen team zijn, maar ook verpleegkundigen, fysiotherapeuten, artsen, alsmede managers 

en de teamcoach.   

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een mixed-method onderzoek 

uitgevoerd. Allereerst is er een kwantitatieve studie uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt 

van een online survey die is uitgezet onder verzorgenden. Hiernavolgend is een kwalitatief 

onderzoek uitgevoerd binnen twee zorgorganisaties. In totaal zijn dertien interviews opnieuw 

geanalyseerd afkomstig uit één zorgorganisatie en aanvullend zijn er nog zes interviews 

afgenomen bij een andere zorgorganisatie. Dit heeft geresulteerd in negentien 

semigestructureerde interviews met (a) dertien verzorgenden, (b) drie verpleegkundigen en (c) 

drie medewerkers met een leidinggevende functie. 

Uit de data van het huidige onderzoek komt naar voren dat onderlinge relaties die 

verzorgenden hebben met collega’s van binnen en buiten het team van invloed zijn op het 

voice-gedrag dat zij vertonen. De kwantitatieve studie heeft aangetoond dat er een verband 

bestaat tussen goede relaties (gedefinieerd als gedeelde doelen, gedeelde kennis over 

werkzaamheden en wederzijds respect) en voice behavior. Ook heeft de kwantitatieve studie 
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aangetoond dat de invloed van goede relaties op voice behavior gedeeltelijk wordt verklaard 

door bevlogenheid die verzorgenden ervaren. Hierna heeft de kwalitatieve studie aangetoond 

dat verzorgenden overwegend goede relaties ervaren met drie groepen: (1) collega-

verzorgenden binnen het team, (2) collega’s buiten het eigen team die tot andere disciplines 

behoren, (3) collega’s buiten het eigen team die behoren tot het management en de 

teamcoach. Volgens de verzorgenden worden deze goede relaties gekenmerkt door (1) het 

hebben van een gedeeld doel, (2) gedeelde kennis over werkzaamheden en 

organisatiekwesties, (3) wederzijds respect, (4) erkenning van kennis, (5) benaderbaarheid en 

(6) het ervaren van veiligheid. Uit het onderzoek komt naar voren dat het hebben van goede 

relaties leidt tot het vertonen voice behavior, maar dat het per groep afhankelijk is welke 

kenmerken daarbij belangrijk zijn. Benaderbaarheid is met name van belang in de relatie met 

collega’s van andere disciplines, het management en de teamcoach. Verder is de erkenning 

van kennis belangrijk in de relatie met collega’s van andere disciplines. Uit de resultaten komt 

naar voren dat de erkenning van kennis, maar ook benaderbaarheid ervoor zorgen dat een 

geringe mate van hiërarchie wordt ervaren in de relatie. Daarnaast is het hebben van een 

gedeeld doel, te weten ‘het bieden van optimale patiëntenzorg’, belangrijk in de relatie met 

collega-verzorgenden en collega’s van andere disciplines. Verder is gedeelde kennis in een 

relatie belangrijk voor alle drie de groepen en is het ervaren van veiligheid belangrijk in de 

relatie met collega-verzorgenden, het management en de teamcoach. De resultaten laten zien 

dat het ervaren van een goede relatie voor verzorgenden met name belangrijk is voor het 

vertonen van voice behavior richting degene met wie zij deze relatie ervaren. 

Met dit onderzoek worden drie bijdragen geleverd aan de wetenschappelijke literatuur 

over voice behavior. Bestaand onderzoek heeft aangetoond dat leidinggevenden beïnvloeden 

in welke mate medewerkers zich uitgenodigd voelen om voice behavior te vertonen 

(Nembhard & Edmondson, 2006). Verondersteld wordt dat ook relaties met andere collega’s 

dan de leidinggevende van invloed zijn op voice (Satterstrom et al., 2020). Onderzoek 

hiernaar is echter nog onderbelicht (Greenberg & Edwards, 2011 in Morrison et al., 2011; 

Hussain et al., 2020). Het huidige onderzoek vormt een aanzet tot invulling van deze 

kennisleemte.  

Ten eerste toont het huidige onderzoek aan dat relaties met collega’s van binnen en 

buiten het team van invloed zijn op de mate waarin medewerkers voice behavior vertonen. Dit 

betekent dat naast de leidinggevende, ook andere collega’s van zowel binnen als buiten het 

team voice behavior kunnen beïnvloeden. Ten tweede brengt huidig onderzoek de kenmerken 
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in kaart die belangrijk zijn in de relatie met de leidinggevende, alsmede de relatie met andere 

collega’s die geen leidinggevende positie hebben. Hiermee wordt gehoor gegeven aan een 

roep van Kish-Gephart et al. (2009), die stellen dat kenmerken in de relatie tussen 

medewerker en leidinggevende die kunnen leiden tot meer voice (o.a. Detert & Trevino 2010; 

Tangirala & Ramnujan, 2012), mogelijk niet gegeneraliseerd kunnen worden naar voice 

behavior tussen collega’s onderling - zonder leidinggevende positie. Dat wil zeggen: in de 

relatie tussen collega’s onderling zijn mogelijk andere kenmerken belangrijk dan in de relatie 

met de leidinggevende. Huidige onderzoek zoomt hierop in. Ten derde breidt het onderzoek 

bestaande literatuur uit voor wat betreft de richting van de voice van medewerkers. Waar 

bestaande literatuur zich met name op één ontvanger, de leidinggevende, heeft gericht (Detert 

& Burris, 2007; Edmonson, 1999), toont dit onderzoek aan dat ook wordt gevoiced naar 

collega’s die geen leidinggevende positie innemen. 

Dit onderzoekspaper bestaat uit twee secties. In het volgende hoofdstuk wordt een 

theoretisch kader geschetst. Daarna wordt in de methodische verantwoording uitleg gegeven 

over het kwantitatieve onderzoek dat is uitgevoerd. Daarna volgen de resultaten van het 

kwantitatieve onderzoek, waarbij is onderzocht of onderlinge relaties op het werk van invloed 

zijn op voice behavior. Hiertoe zijn hypothesen opgesteld. Daarna wordt de kwalitatieve 

studie geïntroduceerd, waarin bestudeerd is met wie verzorgenden goede relaties ervaren en 

aan welke kenmerken een relatie moet voldoen om voice behavior te bevorderen. Na de 

bespreking van de resultaten van de kwalitatieve studie wordt de onderzoekspaper afgesloten 

met een conclusie en discussie.  

 

Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de literatuur over voice behavior die relevant is 

voor het onderzoek. Allereerst wordt de oorsprong van voice behavior, de kenmerken, 

uitkomsten en de factoren ervan besproken. Achtereenvolgens zal worden ingegaan op recent 

onderzoek dat voice behavior in verband heeft gebracht met onderlinge relaties op het werk. 

Dit zal vervolgens leiden tot de hypotheses die in dit onderzoek zijn opgesteld. 

 

Voice behavior: de oorsprong 

Voice behavior is voor het eerst geïntroduceerd door Hirschman (1970). Hirschman 

veronderstelt dat voice behavior één van de keuzes is die medewerkers maken wanneer zij 

ontevreden zijn met het functioneren van de organisatie. Naast de keuze om onvrede middels 
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voice behavior te uiten, kunnen medewerkers ervoor kiezen om de organisatie te verlaten 

(exit) of om loyaal te blijven aan de organisatie (loyalty). Voice behavior geeft in 

tegenstelling tot het verlaten of loyaal blijven aan de organisatie informatie over de redenen 

achter de ontevredenheid. Zodoende bestaat de mogelijkheid om de bestaande 

werkomstandigheden te verbeteren. 

Het onderzoek van Hirschman (1970) zag ontevredenheid van medewerkers als 

voornaamste reden om voice behavior te vertonen. In meer recent onderzoek naar voice 

behavior hebben wetenschappers de definitie verder uitgebreid. Voice wordt dan ook niet 

louter gezien als een manier om kritiek te uiten, maar ook om een constructieve verandering 

teweeg te brengen in een organisatie. Door hun ideeën, zorgen en meningen te uiten kunnen 

medewerkers zodoende proberen het functioneren van hun team of organisatie te verbeteren 

(Van Dyne & LePine, 1998). Van Dyne en LePine hanteren de volgende definitie van voice 

behavior: ‘‘Gedrag dat niet verplicht is en de nadruk legt op constructieve uitdagingen, met de 

intentie om de organisatie te verbeteren en niet te bekritiseren’’ (p. 854).   

Naast de aanwezigheid van een constructieve intentie, dat wil zeggen de intentie om 

een verandering op het werk tot stand te brengen, wordt voice behavior gekarakteriseerd door:  

(1) een vorm van extra-rolgedrag en (2) de uiteenlopende inhoud van de boodschap 

(Morrison, 2014). Ten eerste wordt voice behavior heden ten dage gezien als een vorm van 

extra-rolgedrag (Morrison, 2011). Extra-rolgedrag gaat, in tegenstelling tot in-rolgedrag, 

verder dan de functie-eisen waar medewerkers aan moeten voldoen (Van Dyne & LePine, 

1998). Daarnaast wordt extra-rolgedrag niet beloond door beloningssystemen binnen een 

organisatie en heeft het geen negatieve consequenties voor medewerkers die dit gedrag niet 

vertonen. 

Ten tweede kan de boodschap waarover medewerkers voicen uiteenlopen. Hierbij 

wordt er onderscheid gemaakt tussen promotive en prohibitive voice behavior (Liang et al., 

2012; Morrison, 2014). Enerzijds kunnen medewerkers nieuwe ideeën en suggesties 

aandragen die dus toekomstgericht zijn. Dit wordt ook wel promotive voice behavior 

genoemd. Anderzijds gaat prohibitive voice behavior over het aankaarten van serieuze 

problemen die optreden in de organisatie. Prohibitive voice behavior richt zich dus op 

factoren die momenteel schade toebrengen aan de organisatie, maar ook op factoren die in de 

toekomst schadelijk kunnen zijn voor de organisatie, zoals werkprocessen die uiteindelijk 

leiden tot inefficiënties (Liang et al., 2012).                  
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Hoewel beide vormen van voice behavior een constructieve intentie hebben wordt dit 

niet altijd zo ervaren. Dat komt omdat voice behavior de huidige stand van zaken binnen het 

team of de organisatie ter discussie stelt en dus de status quo uitdaagt (Detert & Edmondson, 

2011). Medewerkers zien voice behavior daardoor als risicovol, met name als het gaat om 

prohibitive voice behavior, omdat dat gericht is op het aankaarten van problemen of gevoelige 

onderwerpen (Liang et al., 2012). De keuze om voice behavior te vertonen wordt dan ook 

vaak zorgvuldig gemaakt door de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Medewerkers 

kijken hierbij vooral naar (a) de effectiviteit en (b) de veiligheid van voice behavior 

(Morrison, 2014). Medewerkers ervaren het als effectief om te voicen als zij het gevoel 

hebben dat er daadwerkelijk iets met de input wordt gedaan. Dit zorgt ervoor dat 

medewerkers eerder geneigd zijn om te voicen. Ook zullen medewerkers eerder voicen 

wanneer zij veiligheid ervaren. Dit houdt de perceptie van medewerkers in dat voice geen 

negatieve consequenties met zich meebrengt voor de medewerker zelf en de relatie met 

anderen. Deze negatieve consequenties kunnen bestaan uit een beschadigde reputatie, lagere 

kans op een promotie en/of salarisverhoging (Milliken et al., 2003).  

Als de nadelen om voice behavior te vertonen zwaarder wegen dan de voordelen, dan 

zijn medewerkers eerder geneigd om stil te blijven. Dit wordt benoemd als silence een term 

die verwijst naar ‘‘het niet durven uitspreken van een suggestie, een zorg, informatie over een 

probleem of afwijkend standpunt dat een organisatie verder kan helpen’’ (Morrison et al., 

2014, p. 174). Hierdoor wordt silence onderscheiden van het zwijgen van medewerkers die 

ronduit geen boodschap hebben om te delen in een organisatie. 

 

Uitkomsten en factoren van voice behavior 

Ondanks de mogelijke risico’s brengt voice behavior ook positieve uitkomsten met zich mee 

(o.a. Ashford et al., 2009; Morrison, 2011). Eerder onderzoek heeft namelijk aangetoond dat 

voice behavior in organisaties zorgt voor onder andere innovatie, crisispreventie, verbeterde 

besluitvorming en werkprocessen (Morrison & Miliken, 2000). Wanneer medewerkers echter 

kiezen voor silence worden afwijkende standpunten niet kenbaar gemaakt, waardoor er vanuit 

één invalshoek wordt gekeken (Morrison, 2014). Dit kan leiden tot catastrofes in een 

organisatie, zoals de ramp in 1996 met het ruimteschip ‘Challenger’ van NASA, dat ontplofte 

tijdens de lancering. Daarnaast ondervinden ook medewerkers die voice behavior vertonen 

positieve uitkomsten. Zo ervaren zij een groter gevoel van controle en minder stress 



 
   
 

7 

(Morrison, 2011), daar waar silence daarentegen zorgt voor psychologische klachten, zoals 

stress, cynisme en ontevredenheid (Morrison & Milliken 2000; Perlow & Repenning 2009).  

Gezien de voordelen van voice behavior en de nadelen van silence is er veel 

onderzoek gedaan naar de factoren die voice behavior kunnen stimuleren en belemmeren 

(Morrison, 2011). Onderzoek heeft aangetoond dat individuele persoonlijkheidskenmerken als 

extraversie, pro-activiteit en klantgerichtheid voor meer voice behavior zorgen (Morrison, 

2011). Daarnaast hebben de houding en perceptie tegenover de organisatie invloed op voice 

behavior. Zo zijn identificatie met het team en de organisatie, werktevredenheid en de 

perceptie van de eigen invloed op het werk geïdentificeerd als voorspellers van voice 

behavior (Tangirala & Ramanujam, 2008). Bovendien oefent het gedrag van anderen ook 

invloed uit op voice behavior. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat leidinggevenden vaak 

degenen zijn die voice behavior ontvangen; zij kunnen immers actie ondernemen op de 

kwesties die medewerkers aandragen (Morrison, 2011). Dit zorgt ervoor dat de 

leidinggevende een belangrijke rol speelt bij de inschatting van medewerkers of het veilig en 

effectief is om voice behavior te vertonen. Uit onderzoek blijkt dat voice behavior wordt 

bevorderd als leidinggevenden onder andere openstaan voor overleg (Detert & Burris, 2007; 

Morrison, 2014).  

 Naast het gedrag van leidinggevenden, heeft ook de relatie tussen medewerker en 

leidinggevende effect op voice behavior (Morrison, 2011). De veronderstelling is dat de 

relatie tussen medewerker en leidinggevende van hoge kwaliteit is wanneer deze wordt 

gekenmerkt door wederzijds respect, steun en vertrouwen (Graen & Uhl-Bien, 1995). Zo 

heeft eerder onderzoek aangetoond dat wederzijds vertrouwen ervoor zorgt dat men eerder 

gedrag vertoont dat risico’s met zich meebrengt (o.a. Colquitt et al., 2007; Mayer et al., 1995), 

zoals het vertonen van voice behavior (Gao et al., 2011).   

Samenvattend: veel onderzoek heeft zich gericht op de uitkomsten van voice behavior, 

waarbij is aangetoond dat voice behavior zowel gunstig kan zijn voor de organisatie als voor 

de medewerker die voice behavior vertoont. Gezien de positieve gevolgen heeft onderzoek 

zich met name gericht op de factoren die voice behavior kunnen stimuleren of juist 

tegenhouden. Zo is aangetoond dat de leidinggevende een belangrijke factor is in het voice-

proces.  
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Goede relaties en voice behavior  

Tegenwoordig wordt erkend dat ook relaties met andere collega’s dan de leidinggevende van 

invloed kunnen zijn op het voice-gedrag van medewerkers en dat collega’s ook als voice-

ontvanger kunnen fungeren (o.a. Hussain et al., 2012). Zo hebben Satterstrom et al. (2020) 

aangetoond dat ideeën die in eerste instantie zijn afgewezen, toch geïmplementeerd kunnen 

worden in de organisatie, doordat collega’s zonder leidinggevende functie deze ideeën die 

naar hen gevoiced zijn levendig houden door op een later moment voortborduren op deze 

initiële ideeën. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door de betrokkenheid en steun van 

collega’s. Morrison et al. (2011) tonen aan dat voice behavior niet uitsluitend wordt beïnvloed 

door persoonlijke opvattingen, maar dat ook collectieve (groeps)overtuigingen voice behavior 

beïnvloeden. Wanneer binnen een team de collectieve overtuiging is dat het veilig is om voice 

behavior naar elkaar te vertonen en dat er daadwerkelijk iets met de suggesties en 

bezorgdheden van teamleden wordt gedaan, dan zullen medewerkers eerder voicen binnen het 

team.  

 Echter, wetenschappers hebben nog niet onderzocht hoe relaties met andere collega’s 

op het werk dan louter de leidinggevende van invloed kunnen zijn op de keuze van 

medewerkers om voice behavior te vertonen (Hussain et al., 2020) en aan welke kenmerken 

een relatie moet voldoen om voice behavior te stimuleren. Doel van het huidige onderzoek is 

dan ook om te achterhalen of relaties met andere collega’s van invloed zijn op het voice-

gedrag dat medewerkers vertonen. In het vervolg op het theoretisch kader wordt beschreven 

wat ‘goede relaties’ volgens de literatuur precies zijn en worden hypothesen opgesteld om te 

toetsen of het hebben van goede relaties daadwerkelijk tot meer voice behavior leidt.  

 Carmeli & Gittell (2008) omschrijven het hebben van goede relaties op het werk als 

het hebben van high quality relationships. Volgens Carmeli en Gittell kunnen dit relaties zijn 

met collega’s van de eigen discipline, waar men veelal mee samenwerkt binnen het eigen 

team, maar men kan ook goede relaties hebben met collega’s van buiten het eigen team en die 

veelal een andere functie bekleden in de organisatie. Bovendien stellen Carmeli en Gittell dat 

het individu een goede relatie kan ervaren met het management van de organisatie en de 

leidinggevende. Samenvattend kan het individu dus goede relaties ervaren met verschillende 

typen medewerkers. In huidig onderzoek is er eveneens naar collega’s in de brede zin van het 

woord gekeken. 

Goede relaties worden gekenmerkt door (1) gedeelde doelen, (2) gedeelde kennis en 

(3) wederzijds respect (Gittell, 2006). Het eerste kenmerk, gedeelde doelen, wordt ervaren als 
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medewerkers in een organisatie dezelfde visie delen en wanneer medewerkers dezelfde 

doelstellingen hebben op het werk. Het tweede kenmerk, gedeelde kennis, houdt in dat 

medewerkers op de hoogte zijn van de werkzaamheden die andere collega’s uitvoeren. Dit 

zorgt ervoor dat zij inzicht hebben in de manier waarop de werkzaamheden die zij zelf 

uitvoeren gerelateerd zijn aan het werk dat andere collega’s uitvoeren. Het derde kenmerk, 

wederzijds respect, komt tot uiting wanneer medewerkers elkaars bijdragen op het werk 

waarderen en wanneer op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. 

Gittell (2006) veronderstelt dat de hierboven genoemde kenmerken van relaties 

bepalend zijn voor de manier waarop medewerkers met elkaar communiceren. Dat wil zeggen 

dat het ten goede komt aan de manier van communiceren met elkaar, wanneer medewerkers 

goede relaties op het werk ervaren. Omgekeerd geldt ook dat de manier van communiceren 

invloed heeft op de relaties die worden ervaren. Dat wil zeggen dat medewerkers ook eerder 

goede relaties met elkaar ervaren, wanneer zij van mening zijn dat de communicatie op een 

prettige manier verloopt. Oftewel, de relatie- en communicatiekenmerken versterken elkaar.  

Als medewerkers ervaren dat goede relaties op het werk uitblijven, zal er weinig tot 

geen communicatie plaatsvinden tussen medewerkers en zullen zij zich minder snel naar 

elkaar uitspreken. Wanneer zich problemen op het werk voordoen, zullen zij eerder de schuld 

aan een ander toewijzen. Het tegenovergestelde gebeurt wanneer medewerkers goede relaties 

met hun collega’s ervaren. Zij zullen dan veelvuldig en tijdig met elkaar communiceren en 

wanneer problemen zich voordoen zullen zij die met elkaar bespreken met de intentie de 

problemen op te lossen (Gittell, 2006). Vanuit de gedachte dat medewerkers die goede relaties 

met elkaar ervaren eerder geneigd zijn om met elkaar te communiceren, wordt verwacht dat 

deze medewerkers sneller voice-gedrag zullen vertonen.  

Hiernaast is er een tweede reden waarom wordt verwacht dat er een verband bestaat 

tussen goede relaties en voice behavior. Voorgaande studies hebben aangetoond dat 

medewerkers meer voice behavior vertonen wanneer er sprake is van een goede relatie tussen 

medewerker en leidinggevende. Deze wordt onder andere gekarakteriseerd door wederzijds 

respect (o.a. Van Dyne et al., 2008; Botero & Van Dyne, 2009; Carnevale et al., 2020). 

Verwacht wordt dat hetzelfde geldt voor de relatie met collega’s zonder leidinggevende 

functie. Samenvattend wordt dan ook verwacht dat medewerkers die goede relaties ervaren 

met collega’s van binnen en buiten het eigen team, meer voice behavior vertonen.  

H1: Naarmate medewerkers betere relaties ervaren met collega’s van binnen en buiten 

het eigen team, vertonen zij meer voice behavior. 
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Goede relaties en bevlogenheid                 

In het huidige kwantitatieve onderzoek wordt de relatie tussen goede relaties en bevlogenheid 

verklaard middels het Job Demands-Resources model (JD-R model). Het JD-R model 

veronderstelt dat medewerkers in hun werk zowel werkeisen (job demands) als hulpbronnen 

(job resources) ervaren (Bakker & Demerouti, 2007). Werkeisen hebben betrekking op de 

fysieke, emotionele, sociale of organisatorische aspecten van het werk en zij gaan gepaard 

met bepaalde fysiologische (lichamelijke) en psychologische (mentale) kosten (Bakker & 

Demerouti, 2007). Voorbeelden van werkeisen zijn het ervaren van werkdruk, 

baanonzekerheid en conflicten met collega’s of leidinggevende (Schaufeli & Taris, 2013). 

Hulpbronnen verwijzen naar de fysieke, emotionele, sociale en organisatorische aspecten van 

een functie die helpen om (a) taken en doelstellingen te volbrengen, (b) werkeisen te verlagen 

of (c) persoonlijke groei en ontwikkeling te bevorderen (Llorens et al., 2006). Voorbeelden 

van hulpbronnen zijn het verkrijgen van feedback, autonomie en het ervaren van 

ontwikkelingsmogelijkheden (Schaufeli & Taris, 2013). 

Het JD-R model veronderstelt dat werkeisen en hulpbronnen leiden tot verschillende 

uitkomsten voor het individu. Wanneer er sprake is van werkeisen waar onvoldoende 

hulpbronnen tegenover staan, dan zorgt dit voor een afname van de mentale energie, wat weer 

kan leiden tot gezondheidsklachten die kunnen uitmonden in onder andere een burn-out 

(uitputtingsproces) (Schaufeli & Taris, 2013). Daarentegen leiden hulpbronnen tot een 

verhoogde motivatie, productiviteit en bevlogenheid (motivationele proces) (Bakker & 

Demerouti, 2007). Oftewel, hulpbronnen bevorderen de groei en ontwikkeling van 

medewerkers, maar zorgen er ook voor dat zij hun taken en doelstellingen kunnen bereiken, 

wat uiteindelijk zorgt voor bevlogenheid.  

Voorgaande studies, uitgevoerd in verschillende organisaties, hebben aangetoond dat 

een verhoging van hulpbronnen leidt tot bevlogen medewerkers (o.a. Schaufeli et al., 2009; 

Bakker et al., 2003). Bevlogenheid oftewel engagement wordt gedefinieerd als: ‘‘een 

positieve toestand van opperste voldoening die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding 

en absorptie” (Schaufeli & Bakker, 2004, p. 295). Vitaliteit gaat over het energiek, sterk en fit 

voelen en zin hebben om naar het werk te gaan. Onder toewijding wordt een hoge mate van 

betrokkenheid bij het werk verstaan, wat samengaat met een gevoel van enthousiasme en 

inspiratie. Absorptie houdt in dat medewerkers volledig opgaan in het werk, waarbij de tijd 

snel voorbijgaat en niet-werkgerelateerde zaken worden vergeten (Schaufeli & Taris, 2013).  
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In het huidige onderzoek wordt de hulpbron ‘het ervaren van goede relaties op het 

werk’ verder geanalyseerd. Eerder onderzoek van Warshawsky et al. (2012) heeft reeds 

aangetoond dat het ervaren van goede relaties op het werk zal leiden tot meer bevlogenheid 

onder medewerkers. De studie van Warshawsky et al. – uitgevoerd onder verpleegkundige 

managers werkzaam in verschillende ziekenhuizen – heeft uitgewezen dat relaties op het werk 

met directe collega’s (andere verpleegkundige managers) binnen het eigen team, maar ook 

met indirecte collega’s buiten het team (artsen en verpleegkundigen) waarmee wordt 

samengewerkt, invloed hebben op de mate van bevlogenheid die wordt ervaren. 

Samenvattend wordt dan ook verwacht dat medewerkers die goede relaties ervaren met 

collega’s van binnen en buiten het eigen team, meer bevlogenheid ervaren. Op basis van 

bovenstaande is de volgende hypothese opgesteld: 

H2: Naarmate medewerkers betere relaties met collega’s van binnen en buiten het 

eigen team ervaren, zullen zij meer bevlogenheid ervaren. 

 

Bevlogenheid en voice behavior  

Wanneer medewerkers bevlogenheid ervaren leidt dit tot positieve uitkomsten voor een 

organisatie. Zo zijn bevlogen medewerkers minder snel geneigd de organisatie te verlaten en 

ervaren zij een hogere mate van werktevredenheid (Newman et al., 2010). Bevlogenheid heeft 

niet alleen een positieve invloed op de houding van medewerkers, maar ook op het gedrag dat 

zij op het werk vertonen. Voorgaande studies hebben aangetoond dat bevlogen medewerkers 

zich proactief opstellen (Salanova et al., 2003; Schaufeli & Bakker, 2004). Proactief gedrag 

wordt door Crant (2000, p. 436) gedefinieerd als ‘‘het nemen van initiatief om huidige 

omstandigheden te verbeteren of nieuwe situaties te creëren’’. Oftewel, proactief gedrag 

houdt gedrag in dat de status quo uitdaagt in tegenstelling tot gedrag waarin iemand zich 

aanpast aan de huidige omstandigheden. Bevlogen medewerkers zijn dus eerder bereid zich 

extra in te zetten voor een organisatie dan medewerkers die geen bevlogenheid ervaren 

(Bakker et al., 2004). 

 Voice behavior kan worden gezien als een vorm van proactief gedrag. Immers, 

medewerkers die voice behavior vertonen, nemen initiatief en proberen actief een verandering 

teweeg te brengen (Van Dyne & LePine, 1998). Gezien het feit dat eerder onderzoek heeft 

aangetoond dat bevlogenheid zorgt voor meer proactief gedrag en dat voice behavior kan 

worden gezien als een vorm van proactief gedrag, wordt dan ook verwacht dat bevlogen 

medewerkers sneller voice behavior zullen vertonen.  
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Een positief verband tussen bevlogenheid en voice behavior wordt om nog een andere 

reden verwacht. Zo heeft onderzoek aangetoond dat er een verband bestaat tussen bevlogen 

medewerkers en Organisational Citizenship Behavior (OCB) (Sulea et al., 2012; Rich et al., 

2010; Babcock-Roberson & Strickland, 2010). OCB heeft betrekking op gedragingen van 

medewerkers die een bijdrage leveren aan het functioneren van een organisatie, maar die niet 

formeel in een functieomschrijving zijn opgenomen (Organ, 1988). OCB kan tot uiting komen 

als medewerkers hun collega’s helpen bij hun werk, zonder dat daarom is gevraagd, of als ze 

extra verantwoordelijkheden nemen, zoals het begeleiden van nieuwe medewerkers (Organ et 

al., 2006). Het vertonen van voice behavior kan worden gezien als een vorm van OCB (Van 

Dyne & LePine, 1998), aangezien medewerkers die voicen een constructieve intentie hebben, 

oftewel de intentie om de huidige situatie van een organisatie te verbeteren, zonder dat dit 

type gedrag is vastgelegd in hun taakomschrijving.  

Op basis van bovenstaande argumentatie wordt verwacht dat medewerkers die meer 

bevlogenheid ervaren, meer voice behavior zullen vertonen, dan medewerkers die minder 

bevlogen zijn. Deze relatie wordt getoetst middels de hypothese:  

H3: Naarmate medewerkers meer bevlogen zijn, zullen zij meer voice behavior 

vertonen. 

Op grond van bovenstaande argumentatie is het de verwachting dat goede relaties op 

het werk een positieve invloed hebben op bevlogenheid van medewerkers en dat 

bevlogenheid het verband tussen goede relaties en voice behavior verklaart. In het 

conceptuele model is er dan ook sprake van een mediatie, waarin bevlogenheid als mediator 

fungeert. Deze relatie wordt getoetst aan de hand van de laatste hypothese van dit onderzoek: 

H4: De relatie tussen het ervaren van goede relaties met collega’s van binnen en buiten 

het eigen team en het vertonen van voice behavior wordt verklaard door bevlogenheid. 

 

Figuur 1 

Conceptueel mediatiemodel 
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Methode kwantitatieve studie 

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd. Allereerst 

wordt er een beschrijving gegeven van de context waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. 

Daarna komen de dataverzamelingsprocedure, steekproef en participanten en de 

meetinstrumenten van het onderzoek aan bod. Ook worden de keuzes die gemaakt zijn tijdens 

de dataverzameling toegelicht.  

 

Onderzoekscontext                                                             

Het huidige onderzoek richt zich op verzorgenden. Verzorgenden vormen een specifieke 

beroepsgroep binnen de zorg (Van Wieringen et al., 2020). Verzorgenden kunnen onder 

andere werkzaam zijn in een verpleeghuis, verzorgingshuis, revalidatiecentrum, maar ook 

binnen de kraam-, gehandicapten- en thuiszorg en daar bieden zij persoonlijke zorg waarbij de 

cliënt centraal staat (Nederlands Talen Instituut, z.d.). De werkzaamheden die verzorgenden 

onder andere uitvoeren zijn het wassen en aankleden van de cliënt, het uitvoeren van 

verpleegtechnische handelingen, het toedienen van medicatie en het rapporteren van de 

ontwikkelingen omtrent de toestand van de cliënt (Van Wieringen et al., 2017). Naast de 

daadwerkelijke zorg die zij bieden aan de cliënt, bieden zij ook een luisterend oor en staan zij 

vaak in nauw contact met onder andere de familie van de cliënt, verpleegkundigen, artsen en 

fysiotherapeuten (TMI, z.d.). Ondanks dat verzorgenden de grootse beroepsgroep vormen 

binnen de Nederlandse langdurige zorg, worden zij vaak niet gehoord door degenen die boven 

hen staan in de hiërarchie, zoals artsen, verpleegkundigen, bestuurders en beleidsmakers 

(Poortvliet & Lameris, 2016). Wanneer binnen een organisatie inspraakmomenten worden 

georganiseerd, worden verzorgenden hier vaak niet voor uitgenodigd (Van Wieringen et al., 

2020). Dit heeft als gevolg dat verzorgenden weinig invloed kunnen uitoefenen op het beleid 

binnen de organisatie, omdat zij hun visie en ervaringen niet kenbaar kunnen maken. Het is 

belangrijk dat verzorgenden meer van zich laten horen en in staat worden gesteld om binnen 

zorgorganisaties mee te praten over het beleid dat wordt gevoerd en over zaken die hun 

beroepsgroep aangaan (Van Wieringen et al., 2018; Poortvliet & Lameris, 2016). Dit maakt 

huidig onderzoek van belang, omdat inzichtelijk wordt gemaakt hoe collega’s van binnen en 

buiten het team van invloed zijn op het voice-gedrag van verzorgenden. 
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Dataverzamelingsprocedure         

De data van de kwantitatieve studie zijn verkregen door een survey-onderzoek. Een survey-

onderzoek maakt het mogelijk om een groot aantal mensen te bereiken (Bryman, 2012). In het 

huidige onderzoek is gebruik gemaakt van een self-administered vragenlijst. Dit houdt in dat 

de vragenlijst wordt afgenomen zonder het bijzijn van de onderzoeker. Hierdoor is de invloed 

van de onderzoeker beperkt gebleven en hebben de respondenten de vragenlijst op een 

zelfgekozen moment kunnen invullen. Ook hadden de respondenten de mogelijkheid om op 

een later moment terug te keren om de vragenlijst af te ronden.    

 In het huidige onderzoek is gekozen voor een online-vragenlijst. De vragenlijst kon 

worden ingevuld op de website van Qualtrics. Qualtrics is een enquêtetool waarbij de survey 

online beschikbaar is en de participanten middels een link de vragenlijst kunnen invullen. 

Voorafgaand aan de afname van de online-vragenlijst hebben de respondenten een 

toestemmingsverklaring ondertekend, ook wel een informed consent genoemd. De deelnemers 

van het onderzoek zijn hiermee geïnformeerd over de doelen van het onderzoek en zij zijn 

ervan op de hoogte gebracht dat de gegevens anoniem en vertrouwelijk worden behandeld. 

 De online-vragenlijst is op verschillende manieren onder de aandacht gebracht van de 

respondenten. De respondenten zijn geworven via verschillende social mediakanalen, zoals 

Linkedin, Twitter en Facebook. Daarnaast is de oproep voor deelname geplaatst op de 

websites van het Platform voor Verzorgenden, V&VN Nederland en Tijdschrift voor 

Verzorgenden. Tot slot hebben verschillende wetenschappers van de Vrije Universiteit de 

vragenlijst onder de aandacht gebracht in hun persoonlijke netwerk. Respondenten konden 

vanaf 17 februari tot en met 31 maart 2021 de survey invullen. 

 

Steekproef en participanten                           

De onderzoekspopulatie betreft de Nederlandse Beroepsbevolking die werkzaam is als 

verzorgende. De totale beroepsbevolking van verzorgenden bestaat uit 528.000 personen 

(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021). De respondenten zijn geworven op basis van een 

willekeurige steekproefmethode, namelijk convenience sampling. Dit houdt in dat de 

respondenten geselecteerd zijn op basis van hun bereidheid om deel te nemen aan het 

onderzoek. Hierbij is onbekend of iedere verzorgende dezelfde kans heeft om geselecteerd te 

worden voor het onderzoek (Bryman, 2012). In totaal hebben 946 respondenten de vragenlijst 

volledig ingevuld. Vervolgens zijn de respondenten uit het databestand verwijderd die (a) 
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onrealistische antwoorden hebben gegeven op één of meerdere vragen1 of (b) niet werkzaam 

waren als verzorgende. Dit heeft geresulteerd in een dataset van 895 verzorgenden (94.6% 

respons). Om de steekproefgrootte te bepalen heeft de scriptiebegeleidster een poweranalyse 

uitgevoerd. De analyse maakte duidelijk dat een steekproefgrootte van minstens 246 

respondenten nodig was, waaraan is voldaan.      

 De totale dataset bestaat uit 853 vrouwen2 (95.3%), 34 mannen (3.8%) en acht 

verzorgenden die hebben aangegeven dat zij hun geslacht liever niet willen benoemen (0.9%). 

De gemiddelde leeftijd van de verzorgenden is 48 jaar (SD = 10.66), waarvan de jongste 

verzorgende 18 jaar en de oudste verzorgende 66 jaar is. In totaal hebben 399 respondenten 

aangegeven werkzaam te zijn als verzorgende IG (44.6%), 473 verzorgenden zijn hiernaast 

ook werkzaam als EVV’er (52.8%) en 23 respondenten oefenen een andere functie uit 

(2.6%).3 De respondenten zijn werkzaam in verschillende zorgsectoren: 377 respondenten zijn 

in het verpleeghuis werkzaam (42.1%). Hiernaast zijn 331 respondenten werkzaam in de 

wijkverpleging (37%), 107 in een woonzorgcentrum (12%), 27 in de revalidatiezorg (3%), 18 

in de gehandicaptenzorg (2%) en 9 bij een instelling voor kleinschalig wonen (1%). Ook 

hebben 26 respondenten een andere sector dan de hierboven genoemde sectoren ingevuld 

(2.9%); zo zijn er ook verzorgenden werkzaam in een hospice. Respondenten zijn ook 

gevraagd naar hun opleidingsniveau. 486 respondenten hebben een BBL-opleiding gevolgd 

(54.3%), 234 een oude ziekenverzorgende opleiding (26.1%) en 132 een BOL-opleiding 

(14.7%). Ook hebben 43 respondenten een andere opleiding gevolgd dan de hierboven 

genoemde opleidingen (4.8%). De respondenten hebben gemiddeld 17.2 jaar werkervaring als 

verzorgende (SD = 12.58) waarvan zij gemiddeld 12.71 jaar (SD = 10.55) in dienst zijn bij 

hun huidige werkgever. 

 

Meetinstrumenten  

De uitgezette vragenlijst maakt onderdeel uit van een groter onderzoek naar de rol en positie 

van verzorgenden IG. In het huidige onderzoek zijn uitsluitend de onderwerpen goede 

 
1 Met onrealistische antwoorden wordt onder andere bedoeld dat een respondent 80 contracturen per week had 
ingevuld. 
2 Het hoge percentage vrouwen die de vragenlijst hebben ingevuld is te verklaren aan de hand van de man-vrouw 
verhouding in de zorg waar 91.6% vrouw is (CBS, 2021). 
3 Van de 23 respondenten die een andere functie uitoefenen zijn daarvan zestien leerling verzorgende en vijf 
leerling verpleegkundige. Ook hebben twee respondenten aangegeven een andere functie uit te oefenen, zonder 
dit verder te specificeren. 
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relaties, voice behavior en bevlogenheid meegenomen. Deze zijn gemeten aan de hand van 

verschillende kwantitatieve meetinstrumenten, die hieronder worden besproken. 

 

Goede relaties 

In het huidige onderzoek is goede relaties gemeten onder verzorgenden IG. Voordat de 

deelnemers de items van deze schaal invulden, zijn zij middels een tekst geïnformeerd dat het 

gaat om relaties met collega’s van binnen en buiten het eigen team. Dit kunnen bijvoorbeeld 

collega-verzorgenden zijn, maar ook fysiotherapeuten, verpleegkundigen en hun teamcoach 

waarmee zij samenwerken. Hierbij zijn de vragen over goede relaties niet gespecificeerd per 

groep. Om goede relaties te meten is gebruik gemaakt van de conceptualisering uit het werk 

van Carmeli & Gittell (2008), waarbij goede relaties worden gekenmerkt door gedeelde 

doelen, gedeelde kennis en wederzijds respect. Deze drie subdimensies zijn gemeten aan de 

hand van 10 items (α = .85). Gedeelde doelen wordt gemeten aan de hand van drie items en 

deze subdimensie meet in hoeverre er binnen de organisatie gezamenlijke doelen bestaan. Een 

voorbeeld van een item is: ‘‘In mijn organisatie hebben wij een gemeenschappelijke visie’’ (α 

= .86). Gedeelde kennis meet in hoeverre medewerkers inzicht hebben in de werkzaamheden 

die andere collega’s uitvoeren, wat ervoor zorgt dat zij inzien hoe hun eigen taken gerelateerd 

zijn aan de taken die andere collega’s uitvoeren. Dit wordt gemeten aan de hand van vier 

items, zoals: ‘‘Medewerkers in mijn organisatie weten welke taken hun collega’s uitvoeren’’ 

(α = .75). Wederzijds respect meet in hoeverre medewerkers de bijdragen die andere collega’s 

leveren op het werk waarderen. Dit wordt gemeten aan de hand van drie items, waaronder: 

“Op mijn werk heeft iedereen veel respect voor elkaar’’ (α = .83). De respondenten hebben 

deze items beantwoord aan de hand van een 5-punts Likertschaal (1= helemaal mee oneens, 

5= helemaal mee eens).   

 

Voice behavior                     

Voice behavior werd gemeten middels de schaal die ontwikkeld is door Liang et al. (2012). 

De items van deze schaal gaan over het eigen voice-gedrag van de respondenten. De schaal 

van voice behavior meet zowel promotive als prohibitive voice behavior – de schaal bestaat 

hierdoor uit twee subdimensies. De eerste subdimensie, promotive voice behavior, meet in 

hoeverre medewerkers zich laten horen over ideeën die zij hebben om het functioneren van de 

organisatie te verbeteren. Dit wordt gemeten aan de hand van vijf items, zoals: ‘‘Ik kom met 

constructieve suggesties om werkprocessen in mijn team te verbeteren’’ (α = .89). De tweede 
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subdimensie, prohibitive voice behavior, meet in hoeverre medewerkers zich uitspreken over 

problemen die zij signaleren die schade (kunnen) toebrengen aan de organisatie. Dit wordt 

gemeten aan de hand van vijf items als: ‘‘Als andere collega’s gedrag vertonen dat 

belemmerend is voor de prestaties van het team, spreek ik hen hierop aan’’ (α = .83). Deze 

vragen zijn door de respondent beantwoord aan de hand van een 5-punts Likertschaal (1= 

helemaal mee oneens, 5= helemaal mee eens).  

 

Bevlogenheid   

De variabele bevlogenheid is gemeten middels de verkorte Utrechtse Bevlogenheid Schaal 

(UBES) van Schaufeli (2003). De schaal die het concept bevlogenheid meet bestaat uit drie 

subdimensies: (1) vitaliteit, (2) toewijding en (3) absorptie. Deze subdimensies zijn gemeten 

aan de hand van negen items (α = .93). De eerste subdimensie, vitaliteit, meet in hoeverre 

medewerkers beschikken over veel energie en zich sterk en fit voelen. Dit wordt gemeten aan 

de hand van drie items, zoals: ‘‘Op mijn werk bruis ik van energie’’ (α = .87). De tweede 

subdimensie, toewijding, meet in hoeverre medewerkers betrokken zijn bij het werk en het 

werk voldoening en inspiratie geeft. Dit wordt gemeten aan de hand van drie items als: ‘‘Ik 

ben trots op het werk wat ik doe’’ (α = .84). Tenslotte meet de derde subdimensie, absorptie, 

in hoeverre medewerkers helemaal opgaan in hun werk. Dit wordt gemeten aan de hand van 

drie items, waaronder: ‘‘Als ik aan het werk ben, voel ik mij gelukkig’’ (α = .82). De 

respondenten hebben deze items beantwoord aan de hand van een 7-punts Likertschaal (1= 

nooit, 7= dagelijks).                 

 De complete schalen van goede relaties, voice behavior en bevlogenheid worden 

weergegeven in Bijlage 1.  

 

Controlevariabelen  

Ook zijn enkele controlevariabelen meegenomen in het huidige onderzoek, vanwege de 

mogelijke invloed die zij hebben op voice behavior. Dit zijn de controlevariabelen (1) functie, 

(2) geslacht, (3) aantal jaren werkervaring als verzorgende en (4) leeftijd. Verzorgenden 

kunnen de functie van VIG’er of EVV’er uitoefenen. Uit gepubliceerde 

functieomschrijvingen van verzorgenden is gebleken dat met name de EVV’ers contact 

onderhouden met specialisten in de organisatie, waardoor wordt verwacht dat er een verschil 

bestaat in de scores die gaan over onderlinge relaties. Verder hebben eerdere onderzoeken 

aangetoond dat geslacht ook van invloed is op de mate van voice (Morrison, 2011). In de 
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bestaande literatuur bestaat over het verband tussen geslacht en voice behavior inconsistentie. 

Zo wijst een eerder onderzoek uit dat vrouwen meer met hun leidinggevende communiceren 

(Young, 1978), terwijl andere onderzoeken hebben aangetoond dat mannen meer voice-

gedrag vertonen dan vrouwen (Detert & Burris, 2007; Van Dyne & LePine, 1998). Daarnaast 

is uit onderzoek gebleken dat werkervaring en leeftijd invloed hebben op voice behavior: 

medewerkers die meer jaren werkervaring hebben en ouder zijn zullen meer voicen (Stamper 

& Van Dyne, 2001; Morrison & Miliken, 2000). Ook zijn (5) aantal jaren dienstverband bij de 

huidige werkgever, (6) sector, (7) aantal uren contract per week en (8) opleidingsniveau ter 

exploratie meegenomen als controlevariabelen. 

Resultaten 

De data zijn geanalyseerd via Statistical Package for Social Scientists (SPSS, 26.0.0.0, 2019). 

Voorafgaand aan de hypothesetoetsing is een factor- en betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. 

Verder worden de analyses van de beschrijvende statistiek en correlatieanalyse weergeven en 

tot slot de mediatie-analyse. Deze inhoudelijke analyses worden in dit hoofdstuk nader 

toegelicht.  

 

Factoranalyse          

Allereerst is een factoranalyse uitgevoerd om statistisch aan te tonen of de verschillende 

meetinstrumenten die hierboven beschreven zijn van elkaar te onderscheiden zijn en de items 

op de desbetreffende factor laden. Items met een factorlading hoger dan .30 dragen bij aan de 

meting van een factor (Bryman, 2012). De factorladingen zijn dan ook onderdrukt met een 

ondergrens van .30. De factoranalyse is uitgevoerd over goede relaties (10 items), voice 

behavior (5 items)4 en bevlogenheid (9 items). De Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO) heeft een waarde van .89. Dit cijfer ligt boven de algemene ondergrens van 

.60 (Bryman, 2012). Hiernaast is de Bartlett’s Test of Sphericity significant (χ2(153) = 

12869.91 p < .00. Deze gegevens tonen aan dat de data geschikt is voor het uitvoeren van een 

factoranalyse. Op basis van de theorie werden er in totaal zeven factoren verwacht.5 Echter, 

 
4 In de hypotheses is geen onderscheid gemaakt tussen promotive en prohibitive voice behavior. De 
betrouwbaarheidsanalyse laat echter zien dat promotive en prohibitive voice samen geen betrouwbare schaal 
vormen (α = .07). Echter, als aparte constructen vormen zij wel betrouwbare schalen. In overleg met de 
scriptiebegeleider is dan ook besloten om bij het analyseren van de data, de schaal die promotive voice behavior 
meet te gebruiken. 
5 Het meetinstrument goede relaties bestaat uit (1) gedeelde doelen, (2) gedeelde kennis en (3) wederzijds 
respect. Hiernaast wordt voice behavior gemeten middels de schaal (4) promotive voice behavior. Tenslotte 
bestaat het meetinstrument bevlogenheid uit (5) vitaliteit, (6) toewijding en (7) absorptie. 
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de factoranalyse laat vijf factoren zien, welke respectievelijk 30.94%, 14.65%, 12.34%, 

4.82% en 4.60% van de variantie verklaren. De factoranalyse is weergegeven in Bijlage 2.  

Allereerst is gekeken naar de items die promotive voice behavior meten. De items van 

promotive voice behavior laden op één factor. De betrouwbaarheidsanalyse geeft aan dat de 

items van promotive voice behavior een betrouwbare schaal vormen (α = .89). Ten tweede 

laden de items die bevlogenheid meten op één factor – terwijl op basis van de theorie – drie 

factoren werden verwacht. Schaufeli & Bakker (2004) veronderstellen dat bevlogenheid ook 

als één factor kan worden beschouwd en dit ook in eerdere studies ondervonden is. Op basis 

van deze argumentatie, zal bevlogenheid in dit onderzoek als een unidimensionele schaal 

worden beschouwd. De betrouwbaarheidsanalyse geeft aan dat de items in de schaal 

bevlogenheid een betrouwbare schaal vormen (α = .93). 

Ten derde is gekeken naar de items die goede relaties meten. De items die wederzijds 

respect meten, laden op één factor. Daarnaast laat de betrouwbaarheidsanalyse zien dat deze 

items een betrouwbare schaal vormen (α = .83). De items die gedeelde doelen meten, laden 

eveneens op de juiste factor. De betrouwbaarheidsanalyse geeft aan dat na verwijdering van 

het item ‘medewerkers in mijn organisatie handelen zonder dat ze daarbij een duidelijke 

richting wordt aangegeven’ ook deze schaal betrouwbaar is (α = .86). Aangezien het 

verwijderde item een omgepoold item betreft, terwijl de overige items positief geformuleerd 

waren is het mogelijk dat de respondenten het item verkeerd geïnterpreteerd hebben. De 

subdimensie ‘gedeelde kennis’ laat kruisladingen zien. In totaal bestaat de schaal gedeelde 

kennis uit vier items, waarvan twee items op de juiste factor laden en twee items op ‘gedeelde 

doelen’. Deze twee items hebben op de onbedoelde factor een factorlading hoger dan .30. 

Hiernaast laadt één van de twee items volledig op de onbedoelde factor en het andere item 

laadt, naast de onbedoelde factor, ook op de juiste factor ‘gedeelde kennis’. Wanneer de 

betrouwbaarheidsanalyse wordt uitgevoerd voor alle items die goede relaties meten is de 

schaal zeer betrouwbaar (α = .85). De betrouwbaarheidsanalyse geeft aan dat wanneer items 

uit de schaal verwijderd worden, de betrouwbaarheid van de schaal aanzienlijk daalt. Dit geldt 

ook wanneer één of beide items die op de onjuiste factor laden worden verwijderd. Omdat 

voor het huidige onderzoek hypotheses zijn opgesteld voor de volledige schaal van goede 

relaties en niet voor de afzonderlijke subdimensies waar dit construct uit bestaat, is besloten 

om alle items die gedeelde kennis meten mee te nemen in de schaal die goede relaties meet.  
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Beschrijvende statistiek en correlatieanalyse 

De beschrijvende statistieken en correlaties van de schalen (goede relaties, voice behavior en 

bevlogenheid) zijn weergegeven in Tabel 1. De meetschalen voor deze analyse zijn gebaseerd 

op de factor- en betrouwbaarheidsanalyse. Voorafgaand aan het uitvoeren van de 

correlatieanalyse zijn indexen gemaakt van de variabelen door het gemiddelde te berekenen 

van de items per schaal. De correlatie tussen de variabelen zijn gemeten aan de hand van de 

Pearson correlatiecoëfficiënt.  

Uit de correlatieanalyse blijkt dat goede relaties op het werk en promotive voice 

behavior positief significant correleren (r = .23, p < .00). Naarmate verzorgenden betere 

relaties op het werk ervaren, des te meer promotive voice behavior zij vertonen. Daarnaast 

blijkt uit de resultaten dat goede relaties op het werk positief significant correleert met 

bevlogenheid (r = .30, p < .00). Naarmate verzorgenden betere relaties op het werk ervaren, 

vertonen zij meer bevlogenheid. Ook tonen de resultaten aan dat bevlogenheid positief 

significant correleert met promotive voice behavior (r = .23 p < .00). Des te meer 

bevlogenheid verzorgenden ervaren, des te meer promotive voice behavior zij vertonen. 

In het huidige onderzoek is een positieve significante correlatie gevonden tussen het 

aantal jaren dat iemand als verzorgende werkzaam is en promotive voice behavior vertoont (r 

= .11, p < .00). Dat wil zeggen dat naarmate iemand langer werkzaam is als verzorgende, hij 

of zij meer promotive voice behavior vertoont. Hiernaast blijkt dat leeftijd positief significant 

correleert met promotive voice behavior (r = .12, p < .00). Wanneer de leeftijd van 

verzorgenden toeneemt, vertonen zij meer promotive voice behavior. Ook is een positief 

significante relatie gevonden tussen leeftijd en bevlogenheid (r = .13, p < .00). Des te ouder 

de verzorgenden, des te meer bevlogenheid zij ervaren.  

Tevens blijkt dat de functie die een verzorgende uitoefent positief significant 

correleert met promotive voice behavior (r = .08, p < .03). Dit houdt in dat wanneer 

verzorgenden naast de functie van reguliere verzorgende, ook werkzaam zijn als EVV’er zij 

meer promotive voice behavior vertonen. Ook bestaat een positieve significante relatie tussen 

het aantal contracturen en bevlogenheid (r = .10, p < .00). Des te meer uren verzorgenden 

werkzaam zijn in een week, des te meer bevlogenheid zij ervaren. Voor de controlevariabelen 

(a) het aantal jaren dat iemand bij de huidige werkgever in dienst is, (b) opleiding, (c) sector 

en (d) geslacht zijn geen significante verbanden gevonden met de variabelen goede relaties, 

voice behavior of bevlogenheid. De controlevariabelen waarvan geen significante verbanden 

voor zijn aangetoond worden ter volledigheid meegenomen in de mediatie-analyse. 
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 Tabel 1 

 Gemiddelden, standaarddeviatie, Pearson correlaties en Cronbach’s alpha van alle meetinstrumenten van dit onderzoek 
 

Variabelen M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Goede relaties 3.62 .54 (.85) 
     

     

2 Voice behavior (promotive) 3.86 .58 .23** (.89) 
    

     

3 Bevlogenheid 6.16 .96 .30** .23** (.93) 
   

     

4 Leeftijd 48.47 10.66 .03 .12** .13** -        

5 Aantal jaren werkzaam bij de huidige 

organisatie 

12.71 10.55 .04 .05 .05 .39** -       

6 Aantal jaren werkzaam als verzorgende 17.16 12.58 -.00 .11** .00 .45** .52** -      

7 Sector 2.15 1.22 .13** .02 .03 .08* -.00 -.02 -     

8 Opleiding 1.70 .87 -.01 .04 -.02 .17** .25** .56** -.02 -    

9 Functie 1.54 .50 .06 .08* .02 -.01 .05 .09** -.01 .06 -   

10 Geslacht 1.96 .19 .04 -.06 .01 .03 .06 .06 .07* -.02 .02 -  

11 Aantal uren contract (per week) 24.72 6.12 -.04 .06 .10** -.16** -.08* -.16** -.20** -.14** .20** -.23** - 

* p < .05 ** p < .01 (tweezijdig). N = 598 (listwise). Geslacht: 1 = man en 2 = vrouw; opleidingsniveau: 1= BBL, 2 = BOL en 3 = oude ziekenverzorgende        

opleiding; functie: 1 = verzorgende, 2 = verzorgende en EVV’er; sector: 1 = verpleging, 2 = woonzorgcentrum, 3 = wijkverpleging, 4 = revalidatiezorg, 5 = 

gehandicaptenzorg, 6 = thuiszorg en 7 = kleinschalig wonen. 
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Hypothesetoetsing                                
De hypothesen zijn getoetst middels een hiërarchische multipele regressieanalyse, waarbij 

meerdere modellen worden getoetst. Deze modellen zijn gecorrigeerd voor de 

controlevariabelen (1) functie, (2) leeftijd, (3) geslacht, (4) opleidingsniveau, (5) sector, (6) 

aantal uren dienstverband per week, (7) aantal jaren dienstverband bij de huidige werkgever 

en (8) aantal jaren werkervaring als verzorgende. Het eerste model bestaat uit de hierboven 

benoemde controlevariabelen en de onafhankelijke variabele, goede relaties. In het tweede 

model is de mediator (bevlogenheid) aan het model toegevoegd. In het derde en laatste model 

fungeert de mediator bevlogenheid als afhankelijke variabele en goede relaties als 

onafhankelijke variabele. In Tabel 2 en 3 wordt de hiërarchische multipele regressie 

weergegeven.  

De veronderstelling was dat naarmate medewerkers betere relaties met ervaren met 

collega’s van binnen en buiten het eigen team, zij meer voice behavior vertonen (H1). Hierbij 

is getoetst of de onafhankelijke variabele goede relaties een positief, significant effect heeft 

op de afhankelijke variabele promotive voice behavior. Het totale effect (pad c) geeft aan dat 

goede relaties een positief significant effect heeft op het vertonen van promotive voice 

behavior (β = .23, t = 6.63, p < .00, 95% CI: [.18, .33]). Medewerkers die goede relaties 

ervaren, vertonen dus meer promotive voice behavior. Goede relaties verklaarde samen met 

de controlevariabelen 5% van de variantie in promotive voice behavior. Hypothese 1 wordt 

dan ook bevestigd. De controlevariabele het aantal jaren werkervaring als verzorgende heeft 

een positief significant effect op promotive voice behavior (β = .11, t = 2.11, p < .04, 95% CI: 

[.01, .47]). Ook heeft de controlevariabele leeftijd een positief significant effect op promotive 

voice behavior (β = .09, t = 2.36, p < .02, 95% CI: [.77, 1.36]). Tenslotte heeft het aantal uren 

dat een verzorgende per week werkzaam is een positief significant effect op promotive voice 

behavior in dit model (β = .08, t = 2.05, p < .04, 95% CI: [.83, 1.20]). 

Verder werd verondersteld dat naarmate medewerkers betere relaties met collega’s van 

binnen en buiten het eigen team ervaren, zij ook meer bevlogenheid zullen ervaren (H2). 

Hierbij is getoetst of de onafhankelijke variabele goede relaties een positief, significant effect 

heeft op de mediator bevlogenheid. Hieruit blijkt dat het effect van goede relaties op 

bevlogenheid positief significant is (a-pad: β = .30, t = 8.79, p < .00, 95% CI: [.42, .66]). 

Medewerkers die goede relaties ervaren, ervaren dan ook meer bevlogenheid. Goede relaties 

verklaarde samen met de controlevariabelen 8.5% van de variantie in bevlogenheid. 

Hypothese 2 wordt hierom bevestigd. Wanneer de mediator als afhankelijke variabele 

fungeert heeft de controlevariabele leeftijd een positief significant effect op bevlogenheid (β = 
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.16, t = 4.00 p < .00, 95% CI: [.01, .02]. Ook is een positief significant effect gevonden voor 

de controlevariabele het aantal uren dat een verzorgende per week werkzaam is op 

bevlogenheid (β = .14, t = 3.82 p < .00, 95% CI: [.01, .03]. 

Hierop volgend was de verwachting dat naarmate medewerkers meer bevlogen zijn, zij 

meer voice behavior vertonen (H3). Hierbij is getoetst of de mediator bevlogenheid een 

positief, significant effect heeft op de afhankelijke variabele promotive voice behavior (b-

pad). Hieruit blijkt dat bevlogenheid een positief significant effect heeft op het vertonen van 

promotive voice behavior (β = .16, t = 4.53, p < .00, 95% CI: [.06, .14]). Wanneer 

medewerkers bevlogenheid ervaren, zullen zij ook meer promotive voice behavior vertonen.  

Hypothese 3 wordt dan ook ondersteund.  

Tenslotte was de verwachting dat het verband tussen goede relaties met collega’s van 

binnen en buiten het eigen team en het vertonen van voice behavior wordt verklaard door 

bevlogenheid (H4). Wanneer de mediërende variabele aan het model is toegevoegd blijft de 

onafhankelijke variabele goede relaties een positief significant effect houden op de 

afhankelijke variabele promotive voice behavior (c’- pad: β = .18, t = 5.06, p < .00, 95% CI: 

[.12, .28]). Echter, dit effect neemt wel af. Dit betekent dat de relatie tussen goede relaties en 

promotive voice behavior deels wordt verklaard door bevlogenheid. Ter controle is een Sobel 

test uitgevoerd om statisch aan te tonen of de daling van het effect van goede relaties op 

promotive voice behavior, veroorzaakt door de mediator bevlogenheid, significant is. Er is 

sprake van een mediatie wanneer de p-waarde gelijk of kleiner is dan .05 (Bryman, 2012). Uit 

de resultaten van de Sobel test komt naar voren dat (p < .00, t = 4.04 en se = .013.). Hieruit 

blijkt dat er sprake is van partiële mediatie. Hypothese 4 wordt dan ook gedeeltelijk 

bevestigd. Goede relaties verklaarde samen met bevlogenheid en de controlevariabelen 2.3% 

van de variantie in promotive voice behavior. In tegenstelling tot de uitkomsten van 

voorgaande modellen is voor de controlevariabele leeftijd geen significant verband gevonden. 

Daarentegen is een positief verband voor de controlevariabele het aantal jaren werkervaring 

als verzorgende op promotive voice behavior gevonden (β = .11, t = 2.31, p < .02, 95% CI: 

[.00, .01]).  
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Figuur 2 

De relatie tussen goede relaties en het vertonen van voice behavior via bevlogenheid 
 
*p < .05 
**p < .01 
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  Tabel 2 
  Hiërarchische regressie met als afhankelijke variabele promotive voice behavior 
Model 2: goede relaties (onafhankelijk)                                                                                  Model 3: goede relaties en bevlogenheid (onafhankelijk) 

Variabele B 95% CI for B SE B  β R2 ∆R2 B 95% CI for B SE B  β R2 ∆R2 
 

  LL UL     8.3% 5.0%  LL UL   10.6% 2.3% 

Constant 2.73 2.14 3.32 .30    2.44 1.85 3.0 .04    

Geslacht -.18 -.39 .03 .11 -.06 
  

-.20 -.40 .01 .10 -.07   

Leeftijd  .01 .00 .01 .00 .09*   .00 -.00 .01 .00 .07   

Functie .05 -.03 .13 .04 .04   .06 -.03 .14 .04 .05   

Sector .00 -.03 .04 .02 .01   .00 -.03 .04 .02 .01   

Opleiding -.01 -.07 .04 .03 -.02   -.01 -.07 .04 .03 -.02   

Aantal jaren werkzaam als 

verzorgende 

.01 .00 .01 .00 .11*   .01 .00 .01 .00 .11*   

Aantal jaren in dienst bij 

huidige werkgever 

-.00 -.01 .00 .00 -.04   -.00 -.01 .00 .00 -.04   

Aantal uren werkzaam per week .01 .00 .02 .00 .08*   .01 -.00 .01 .00 .05   

Goede relaties .26 .18 .33 .04 .23**   .20 .12 .28 .04 .18**   

Bevlogenheid        .10 .06 .14 .02 .16**   

* p < .05 ** p < .01 (tweezijdig). N = 598 (listwise). Geslacht: 1 = man en 2 = vrouw; opleidingsniveau: 1 = BBL, 2 = BOL en 3 = 

ziekenverzorgende opleiding; functie: 1 = verzorgende, 2 = verzorgende en EVV’er; sector: 1 = verplegingshuis, 2 = woonzorgcentrum, 3 = 

wijkverpleging, 4 = revalidatiezorg, 5 = gehandicaptenzorg, 6 = thuiszorg en 7 = kleinschalig wonen. 
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  Tabel 3 

Hiërarchische regressie met als afhankelijke variabele bevlogenheid 
Model 4: goede relaties (onafhankelijk) 

Variabele B 95% CI for B SE B β R2 ∆R2 
  

LL UL   12.2% 8.5% 

Constant 2.83 1.90 3.77 .48    

Geslacht .14 -.18 .47 .17 .03   

Leeftijd .01 .01 .02 .00 .16**   

Functie -.04 -.17 .09 .07 -.02   

Sector .00 -.05 .06 .03 .00   

Opleiding -.00 -.09 .08 .04 -.00   

Aantal jaren werkzaam als verzorgende -.00 -.01 .00 .00 -.05   

Aantal jaren in dienst bij huidige 

werkgever 

.00 -.01 .01 .00 .02   

Aantal uren werkzaam per week .02 .01 .03 .01 .14**   

Goede relaties .54 .42 .66 .06 .30**   

* p < .05 ** p < .01 (tweezijdig). N = 598 (listwise). Geslacht: 1 = man en 2 = vrouw; opleidingsniveau: 1 = 

BBL, 2 = BOL en 3 = ziekenverzorgende opleiding; functie: 1 = verzorgende, 2 = verzorgende en EVV’er; 

sector: 1 = verplegingshuis, 2 = woonzorgcentrum, 3 = wijkverpleging, 4 = revalidatiezorg, 5 = 

gehandicaptenzorg, 6 = thuiszorg en 7 = kleinschalig wonen. 
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Aanvullende analyses 

In het huidige onderzoek zijn ook nog aanvullende analyses uitgevoerd.6 In de aanvullende 

analyses is getoetst of goede relaties ook invloed hebben op het vertonen van prohibitive 

voice behavior en is gekeken per subdimensie – gedeelde doelen, gedeelde kennis en 

wederzijds respect – of er een verband bestaat met promotive voice behavior. Hierbij zijn ook 

de controlevariabelen functie, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, sector, aantal uren 

dienstverband per week, aantal jaren dienstverband bij de huidige werkgever en werkervaring 

als verzorgende meegenomen. 

 

Het effect van goede relaties op prohibitive voice behavior 

In de factoranalyse is naar voren gekomen dat het meetinstrument voice behavior enerzijds uit 

promotive en anderzijds uit prohibitive voice behavior bestaat, aangezien de twee vormen van 

voice behavior op twee verschillende factoren laden.7 Zodoende zijn er ook analyses 

uitgevoerd met de schaal prohibitive voice behavior, oftewel wanneer medewerkers van zich 

laten horen over problemen die zich op het moment of in de toekomst voordoen (Liang et al., 

2012).  

 Allereerst is getoetst of de onafhankelijke variabele goede relaties een significant 

effect heeft op de afhankelijke variabele prohibitive voice behavior. Het totale effect (pad c) 

geeft aan dat goede relaties een positief significant effect heeft op het vertonen van 

prohibitive voice behavior (β = .25, t = 7.34, p < .00, 95% CI: [.23, .40]). 

 Daarnaast is een hiërarchische regressie voor het a-pad uitgevoerd, waarbij het effect 

van de onafhankelijke variabele goede relaties op de mediator bevlogenheid is getoetst. 

Hieruit blijkt dat het effect van goede relaties op bevlogenheid positief significant is (β = .30, 

t = 8.79, p < .00, 95% CI: [.42, .66]). 

Hierop volgend is het effect van de mediator bevlogenheid op de afhankelijke 

variabele prohibitive voice behavior getoetst (b-pad). Hieruit blijkt dat bevlogenheid een 

positief significant effect heeft op prohibitive voice behavior (β = .11, t = 3.04, p < .00, 95% 

 
6 In de factoranalyse is naar voren gekomen dat bij ‘gedeelde kennis’ sprake is van kruisladingen. Ondanks de 
kruisladingen zijn deze items meegenomen in de schaal van gedeelde kennis. Deze keuze is gemaakt, omdat de 
items van gedeelde kennis een betrouwbare schaal vormen en de betrouwbaarheid daalt wanneer één of beide 
items met kruisladingen verwijderd worden. Ook is bij ‘gedeelde doelen’ het omgepoolde item ‘medewerkers in 
mijn organisatie handelen zonder dat ze daarbij een duidelijke richting wordt aangegeven’ verwijderd uit de 
schaal. Wanneer dit item werd behouden, vormde gedeelde doelen geen betrouwbare schaal. 
7 Wanneer beide vormen van voice behavior worden meegenomen in de factoranalyse laden alle items van 
prohibitive voice behavior op één factor. De Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) heeft 
een waarde van .90 en Bartlett's Test of Sphericity is significant (χ2(153) = 15557.360 p < .00. 
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CI: [.03, .13]). Wanneer de mediërende variabele aan het model is toegevoegd blijft de 

onafhankelijke variabele goede relaties een positief significant effect houden op de 

afhankelijke variabele prohibitive voice behavior (c’- pad: β = .22, t = 6.14, p < .00, 95% CI: 

[.19, .37). Echter, het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele 

neemt af wanneer de mediator aan het model wordt toegevoegd. Ter controle is de Sobel test 

uitgevoerd om statistisch aan te tonen of de daling van het effect van goede relaties op 

prohibitive voice behavior, wordt veroorzaakt door de mediator bevlogenheid, significant is. 

Uit de Sobel test blijkt dat sprake is van partiële mediatie (p < .00, t = 2.87 en se = .01).  

 

Goede relaties per subdimensie op promotive voice behavior 

Daarnaast heeft de factoranalyse uitgewezen dat het meetinstrument goede relaties uit drie 

factoren bestaat. Deze uitkomst sluit bij de veronderstelling van Gittell (2006) dat goede 

relaties bestaat uit de volgende subdimensies: (1) gedeelde doelen, (2) gedeelde kennis en (3) 

wederzijds respect. Om deze reden is de keuze gemaakt om ook analyses uit te voeren waarbij 

er voor elke subdimensie een schaal is aangemaakt. Hierbij fungeert promotive voice 

behavior als afhankelijke variabele. 

 

Gedeelde doelen.  

Allereerst is getoetst of de onafhankelijke variabele gedeelde doelen een significant effect 

heeft op de afhankelijke variabele promotive voice behavior. Het totale effect (pad c) geeft 

aan dat gedeelde doelen een positief significant effect heeft op het vertonen van promotive 

voice behavior (β = .15, t = 4.30, p < .00, 95% CI: [.07, .17]).  

Daarnaast is een hiërarchische regressie voor het a-pad uitgevoerd, waarbij het effect 

van de onafhankelijke variabele gedeelde doelen op de mediator bevlogenheid is getoetst. 

Hieruit blijkt dat het effect van gedeelde doelen op bevlogenheid positief significant is (β = 

.16, t = 4.67, p < .00, 95% CI: [.12, .30]). 

Hierop volgend is het effect van de mediator bevlogenheid op de afhankelijke 

variabele promotive voice behavior getoetst (b-pad). Hieruit blijkt dat bevlogenheid een 

positief significant effect heeft op promotive voice behavior (β = .20, t = 5.62, p < .00, 95% 

CI: [.04, .15]). Wanneer de mediërende variabele aan het model is toegevoegd blijft de 

onafhankelijke variabele gedeelde doelen een positief significant effect houden op de 

afhankelijke variabele promotive voice behavior (c’- pad: β = .12, t = 3.40, p < .00, 95% CI: 

[.04, .15]). Echter, het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele 
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neemt af wanneer de mediator aan het model wordt toegevoegd. Ter controle is de Sobel test 

uitgevoerd om statistisch aan te tonen of de daling van het effect van gedeelde doelen op 

promotive voice behavior, wordt veroorzaakt door de mediator bevlogenheid, significant is. 

Uit de Sobel test blijkt dat sprake is van partiële mediatie (p < .00, t = 3.55 en se = .01). 

 

Gedeelde kennis. 

Allereerst is getoetst of de onafhankelijke variabele gedeelde kennis een significant effect 

heeft op de afhankelijke variabele promotive voice behavior. Het totale effect (pad c) geeft 

aan dat gedeelde kennis een positief significant effect heeft op het vertonen van promotive 

voice behavior (β = .23, t = 6.73, p < .00, 95% CI: [.16, .30]).  

Daarnaast is een hiërarchische regressie voor het a-pad uitgevoerd, waarbij het effect 

van de onafhankelijke variabele gedeelde kennis op de mediator bevlogenheid is getoetst. 

Hieruit blijkt dat het effect van gedeelde kennis op bevlogenheid positief significant is (β = 

.26, t = 7.63, p < .00, 95% CI: [.31, .52]). 

Hierop volgend is het effect van de mediator bevlogenheid op de afhankelijke 

variabele promotive voice behavior getoetst (b-pad). Hieruit blijkt dat bevlogenheid een 

positief significant effect heeft op promotive voice behavior (β = .17, t = 4.71, p < .00, 95% 

CI: [.06, .15]). Wanneer de mediërende variabele aan het model is toegevoegd blijft de 

onafhankelijke variabele gedeelde kennis een positief significant effect houden op de 

afhankelijke variabele promotive voice behavior (c’- pad: β = .19, t = 5.35, p < .00, 95% CI: 

[.12, .25]). Echter, het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele 

neemt af wanneer de mediator aan het model wordt toegevoegd. Ter controle is de Sobel test 

uitgevoerd om statistisch aan te tonen of de daling van het effect van gedeelde kennis op 

promotive voice behavior, wordt veroorzaakt door de mediator bevlogenheid, significant is. 

Uit de Sobel test blijkt dat sprake is van partiële mediatie (p < .00, t = 4.00 en se = .01).  

 

Wederzijds respect. 

Allereerst is getoetst of de onafhankelijke variabele wederzijds respect een significant effect 

heeft op de afhankelijke variabele promotive voice behavior. Het totale effect (pad c) geeft 

aan dat wederzijds respect een positief significant effect heeft op het vertonen van promotive 

voice behavior (β = .19, t = 5.51, p < .00, 95% CI: [.10, .21).  

Daarnaast is een hiërarchische regressie voor het a-pad uitgevoerd, waarbij het effect 

van de onafhankelijke variabele wederzijds respect op de mediator bevlogenheid is getoetst. 
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Hieruit blijkt dat het effect van wederzijds respect op bevlogenheid positief significant is (β = 

.26, t = 7.69, p < .00, 95% CI: [.25, .43]). 

Hierop volgend is het effect van de mediator bevlogenheid op de afhankelijke 

variabele promotive voice behavior getoetst (b-pad). Hieruit blijkt dat bevlogenheid een 

positief significant effect heeft op promotive voice behavior (β = .18, t = 4.99, p < .00, 95% 

CI: [.07, .15]). Wanneer de mediërende variabele aan het model is toegevoegd blijft de 

onafhankelijke variabele wederzijds respect een positief significant effect houden op de 

afhankelijke variabele promotive voice behavior (c’- pad: β = .14, t = 4.08, p < .00, 95% CI: 

[.06, .17]). Echter, het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele 

neemt af wanneer de mediator aan het model wordt toegevoegd. Ter controle is de Sobel test 

uitgevoerd om statistisch aan te tonen of de daling van het effect van wederzijds respect op 

promotive voice behavior, wordt veroorzaakt door de mediator bevlogenheid, significant is. 

Uit de Sobel test blijkt dat sprake is van partiële mediatie (p < .00, t = 4.19 en se = .01.  

 

Discussie: het belang van goede relaties en voice behavior8 

Met dit kwantitatieve onderzoek werd beoogd de kennis te vergroten over de manier waarop 

onderlinge relaties op het werk invloed uitoefenen op voice behavior. Waar bestaande 

literatuur omtrent voice behavior met name heeft gekeken naar de relatie tussen medewerker 

en leidinggevende (Botero & Van Dyne 2009; Kassing 2002; Tangirala & Ramanujam 2012; 

Van Dyne et al., 2008), toont dit onderzoek aan dat ook relaties met andere collega’s dan de 

leidinggevende van invloed zijn op voice behavior van verzorgenden. Het onderzoek is 

hiermee ingegaan op de aanbeveling om meer onderzoek uit te voeren naar de invloed die 

onderlinge relaties met collega’s zonder leidinggevende functie hebben op het voice-gedrag 

van medewerkers (Greenberg & Edwards, 2011 in Morrison et al., 2011; Hussain et al., 

2020). 

 Hiernaast sluit de bevinding dat collega’s van invloed zijn op voice aan bij eerder 

onderzoek (Satterstrom et al., 2020). Echter, waar het onderzoek van Satterstrom et al. 

uitsluitend heeft aangetoond dat collega’s zonder leidinggevende functie ervoor kunnen 

zorgen dat ideeën die in eerste instantie niet worden opgepakt op een later moment 

geïmplementeerd kunnen worden, toont het huidige onderzoek aan dat collega’s ook van 

invloed zijn op de keuze om überhaupt voice-gedrag te vertonen. Hiernavolgend heeft het 

 
8 Dit is een korte discussie op basis van de bevindingen van de kwantitatieve studie. De volledige discussie volgt 
na de bespreking van de kwalitatieve studie. 
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onderzoek de kenmerken (1) gedeelde doelen, (2) gedeelde kennis en (3) wederzijds respect 

achterhaald. Deze zorgen ervoor dat medewerkers goede relaties ervaren en leiden vervolgens 

tot voice. 

Verder laat de kwantitatieve studie laat zien dat bevlogenheid het verband tussen 

goede relaties op het werk en voice behavior gedeeltelijk medieert. Dit inzicht lijkt aan te 

sluiten bij een bestaand onderzoek van Warshawsky et al. (2012), dat heeft aangetoond dat 

bevlogenheid leidt tot meer proactief gedrag onder verpleegkundigen met een 

managementfunctie. Het huidige onderzoek specificeert de bevindingen van Warshawsky et 

al. door aan te tonen dat bevlogenheid leidt tot het vertonen van zowel promotive als 

prohibitive voice behavior.  

Middels deze kwantitatieve studie is achterhaald dat verzorgenden die goede 

onderlinge relaties met hun collega’s ervaren, meer voice behavior vertonen. Met behulp van 

aanvullende analyses is tevens aangetoond dat gedeelde doelen, gedeelde kennis en 

wederzijds respect alle drie leiden tot meer voice behavior. Het nadeel van de kwantitatieve 

studie is echter dat er geen onderscheid is gemaakt tussen de verschillende collega’s waar 

verzorgenden een goede relatie mee ervaren. Daarnaast is het onbekend of er nog meer 

kenmerken van goede relaties zijn naast de kenmerken die zijn getoetst in de kwantitatieve 

studie. Om deze redenen is dan ook besloten om het onderzoek uit te breiden met een 

kwalitatieve studie. In de kwalitatieve studie zijn semigestructureerde interviews afgenomen 

onder 19 respondenten, afkomstig uit twee zorgorganisaties.  

Methode kwalitatieve studie 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de kwalitatieve studie is uitgevoerd. Allereerst wordt 

de opzet van het onderzoek besproken, waarna de dataverzameling en -analyse beschreven 

wordt. Tenslotte wordt er beargumenteerd op welke manier de kwaliteit van het onderzoek is 

gewaarborgd. 

Onderzoeksopzet                     

De kwantitatieve studie heeft aangetoond dat goede relaties op het werk leiden tot het 

vertonen van voice behavior, waarbij goede relaties gekenmerkt worden door: (1) gedeelde 

doelen, (2) gedeelde kennis en (3) wederzijds respect. De kwalitatieve studie heeft als doel 

dieper in te gaan op de kenmerken waaraan een relatie moet voldoen om voice behavior te 

bevorderen. Daarnaast biedt de kwalitatieve studie mogelijkheden om de onderlinge relaties 

die verzorgenden ervaren met verschillende collega’s van binnen en buiten het team te 
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bestuderen, alsook de manier waarop deze relaties van invloed zijn op hun voice behavior. Er 

is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode, omdat dit type onderzoek zich goed 

leent voor analyse van ervaringen en perspectieven van verzorgenden. Om tot deze 

bevindingen te komen zijn er semigestructureerde interviews afgenomen. Deze keuze is 

gemaakt omdat met deze methode de ervaringen van verzorgenden konden worden 

achterhaald waar het gaat om de interactie met andere collega’s (Hermanowicz, 2002). In het 

huidige onderzoek zijn interviews die eerder zijn afgenomen aan een heranalyse 

onderworpen. Daarnaast zijn er ook nog aanvullende interviews afgenomen door de 

onderzoeker (scriptiestudent). De data van het huidige onderzoek zijn dan ook afkomstig uit 

twee verschillende zorgorganisaties.9  

Onderzoekscontext: Zorgorganisaties 1 en 2 

In beide zorgorganisaties wordt zorg aangeboden op verschillende locaties in Nederland. In 

het huidige onderzoek wordt er gekeken naar één locatie van deze zorgorganisaties. Bij de 

onderzochte locatie van Zorgorganisatie 1 wordt revalidatiezorg aangeboden, alsmede zorg 

die zich richt op cliënten met Parkinson en cliënten die een beroerte (CVA) hebben gehad. Bij 

de locatie van Zorgorganisatie 2 wordt zorg aangeboden aan cliënten met dementie en met 

een lichamelijke beperking. Ook wordt er specialistische zorg aangeboden aan cliënten die 

zowel lichamelijke als gedragsproblemen hebben, zoals cliënten met een psychiatrische 

aandoening, Korsakov of een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

  In Zorgorganisaties 1 en 2 wordt gewerkt met verzorgenden die onderverdeeld kunnen 

worden in Verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (VIG’ers) en Eerste 

Verantwoordelijke Verzorgenden (EVV’ers). De dagelijkse werkzaamheden van beide 

groepen komen grotendeels met elkaar overeen. De EVV’ers hebben in vergelijking met de 

VIG’ers wat extra verantwoordelijkheden. Zo zijn de EVV’ers verantwoordelijk voor het 

opstellen van het zorgleefplan en fungeren zij als het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en 

zijn/haar familie. Verzorgenden werken niet alleen met elkaar samen binnen het eigen team, 

maar ook met collega’s buiten het team, waaronder collega’s van andere disciplines. Dit geldt 

vooral voor de EVV’ers: in vergelijking met de VIG’ers hebben zij vaker contact met de 

specialisten. Dit komt voort uit de EVV-rol, die voorschrijft dat EVV’ers aanschuiven bij 

multidisciplinaire overleggen en contact onderhouden met onder andere fysiotherapeuten, 

logopedisten en psychologen. Daarnaast staan de verzorgenden in contact met het 

 
9 Vermelding van de bronnen is niet toegevoegd omdat de verkregen data van beide zorgorganisaties 
geanonimiseerd zijn. 
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management en de teamcoach buiten het eigen team. In beide zorgorganisaties werken de 

verzorgenden in teams die grotendeels zelfsturend zijn, waarbij de teamcoach ondersteuning 

biedt.             

 Om respondenten te werven is er gebruik gemaakt van convenience sampling. Dit 

houdt in dat de selectie van de onderzoekseenheden gebaseerd is op basis van de 

beschikbaarheid van de onderzoeker (Bryman, 2012, p. 202). Bij beide locaties van de 

zorgorganisaties is er een oproeptekst verspreid over verschillende afdelingen. Verder zijn de 

respondenten binnen Zorgorganisatie 2 ook geworven via snowball sampling. De 

contactpersoon van de onderzoeker – die tevens als respondent fungeert in het onderzoek – 

heeft haar netwerk binnen de organisatie geraadpleegd om zo tot een grotere groep 

respondenten te komen. Voor snowball sampling is gekozen omdat medewerkers binnen de 

zorg vandaag de dag een moeilijk bereikbare doelgroep zijn gezien de coronacrisis. Doordat 

de coronacrisis uitdagingen met zich meebrengt naast de reguliere werkzaamheden, oefent 

deze crisis druk uit op de zorg. Dit zorgt ervoor dat verzorgenden minder tijd over houden om 

deel te nemen aan een onderzoek. Het risico van snowball sampling is weliswaar dat een te 

eenzijdige onderzoekspopulatie wordt gevraagd om mee te doen aan een onderzoek, maar dit 

risico is in dit geval beperkt gebleven omdat de oproep voor deelname ook verspreid is via 

een oproeptekst (Bryman, 2012). Deze steekproefmethoden hebben het mogelijk gemaakt om 

een groot aantal respondenten te bereiken. 

 Binnen Zorgorganisatie 1 zijn in januari 2020 dertien interviews afgenomen door de 

scriptiebegeleider. In totaal zijn negen verzorgenden (twee VIG’ers en zeven EVV’ers), twee 

verpleegkundigen en twee teamcoaches geïnterviewd. De interviews zijn afgenomen op de 

locatie waar de respondenten werkzaam waren. De duur van deze interviews lag tussen de 28 

tot 56 minuten. De onderzoeker heeft binnen Zorgorganisatie 2 vervolgens nog zes interviews 

afgenomen. De respondenten zijn hierbij als volgt onderverdeeld: drie verzorgenden (twee 

VIG’ers en een EVV’er), één verpleegkundige en één teamcoach die tevens werkzaam was 

als verpleegkundige. De interviews zijn afgenomen in een tijdsbestek van drie weken in 

februari-maart 2021, waarbij de duur van de interviews tussen de 49 en 81 minuten lag. De 

interviews hebben zowel face-to-face als telefonisch plaatsgevonden – dit was afhankelijk van 

de voorkeur van de geïnterviewde. Aan de respondenten zijn verschillende mogelijkheden 

aangeboden om het interview af te nemen, aangezien het door de coronapandemie niet altijd 

mogelijk was om het interview fysiek te laten plaatsvinden. In alle gevallen is voorafgaand 
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aan het interview benoemd wat het doel van het onderzoek was en is aangegeven dat de 

interviews vertrouwelijk zijn.  

 

Topiclijst interviews 

Binnen de kwalitatieve studie is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. Dit 

houdt in dat er een topiclijst is aangehouden waarbij voorafgaand aan het interview enkele 

gespreksonderwerpen en vragen zijn opgesteld, maar waarbij de respondenten ook de ruimte 

wordt geboden om af te wijken van de topiclijst om onderwerpen aan bod te laten komen die 

voor hen belangrijk zijn (Bryman, 2012). Hiernaast biedt een semigestructureerd interview de 

mogelijkheid om als interviewer door te vragen op de antwoorden die de geïnterviewde geeft. 

Hierdoor zorgen semigestructureerde interviews voor een balans tussen structuur en 

flexibiliteit (Bryman, 2012, p. 471).  

Voor beide organisaties zijn er verschillende topiclijsten aangehouden. In de topiclijst 

van Zorgorganisatie 1 is er allereerst gevraagd naar de werkervaring, maar ook naar de 

werkzaamheden die onderdeel zijn van de functie die respondenten bekleedden. In het 

bijzonder zijn de respondenten bevraagd of zij van zich laten horen op het werk, met wie zij 

in gesprek gaan en of zij het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterd. In deze topiclijst 

zijn er vooraf geen onderwerpen opgesteld die betrekking hebben op onderlinge relaties. In de 

topiclijst van Zorgorganisatie 2 zijn er aanvullende onderwerpen aan bod gekomen. Zo zijn de 

respondenten bevraagd over de samenwerking die zij ervaren met collega’s (zowel met als 

zonder leidinggevende functie), en over het onderwerp bevlogenheid. De volgende 

interviewvragen zijn onder andere gesteld aan de respondenten: ‘‘Stel u komt met ideeën voor 

verandering en voor verbetering. Hoe reageren uw collega’s hierop?’’ en ‘‘Bent u tevreden 

met uw huidige baan?’’.    

De topiclijst voor beide zorgorganisaties is gespecifieerd per functie. Dit houdt in dat 

er verschillende topiclijsten zijn aangehouden voor de verzorgenden, verpleegkundigen en 

teamcoaches die zijn geïnterviewd.10 De inhoud van de topiclijsten komt over het algemeen 

met elkaar overeen, maar de teamcoaches zijn gevraagd naar hun ervaringen over het 

samenwerken met verzorgenden en zijn in het bijzonder gevraagd of zij van mening zijn dat 

verzorgenden wel of niet van zich laten horen.  

 

 
10 De verschillende topiclijsten die zijn aangehouden voor de verzorgenden, verpleegkundigen en teamcoaches 
zijn opvraagbaar bij de onderzoeker. 
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Data-analyse 

Het coderingsproces binnen het onderzoek heeft zich gekenmerkt als een iteratief proces. Dit 

houdt in dat het verzamelen van gegevens een herhalend proces is; het analyseproces 

kenmerkt zich door drie verschillende fases die hieronder verder worden toegelicht (Bryman, 

2012).  

  1e orde analyse. In de eerste fase zijn de transcripten van de interviews meerdere 

malen doorgelezen om bekend te worden met de data. Dit was met name belangrijk bij de 

semigestructureerde interviews waarbij er een heranalyse heeft plaatsgevonden, omdat de 

onderzoeker (scriptiestudent) nog onbekend was met deze data. Gaandeweg het doorlezen van 

de interviews die zijn afgenomen bij Zorgorganisatie 1, kwam naar voren dat ‘onderlinge 

relaties’ een terugkerend thema is. Zo viel het op dat verzorgenden waarde hechten aan de 

samenwerking met andere collega’s, maar ook dat de houding van andere collega’s een grote 

rol speelt bij de afweging of zij zich uit durven te spreken op het werk. De verzorgenden 

geven onder andere aan dat zij zich niet durven uit te spreken als zij bij andere collega’s een 

gebrek aan ruimte ervaren om te mogen voicen.  

 Na het verkennen van de interviews zijn er open codes aangebracht. Hierbij zijn er 

open codes toegekend aan tekstfragmenten die in verband staan met het onderwerp van het 

huidige onderzoek (Bryman, 2012). De open codes zijn op een beschrijvende wijze 

geformuleerd waarmee ze dicht bij de oorspronkelijke uitspraken van de respondenten liggen. 

Voorbeelden van de bijbehorende open codes zijn ‘collega’s hebben elkaar nodig om goede 

zorg te leveren’ en ‘het gevoel alsof iedereen belangrijk is’.  

2e orde analyse. In de tweede fase zijn alle aangebrachte open codes met elkaar 

vergeleken. Hierbij is er gekeken of er samenhang bestaat tussen de verschillende codes. De 

codes die met elkaar samenhingen zijn ondergebracht in overkoepelende thema’s, die een 

breed aantal codes vertegenwoordigen. Vanuit deze analyse zijn onder andere de thema’s ‘het 

gemakkelijk met elkaar in contact komen zorgt voor voice behavior’ en ‘het gevoel dat de 

mening van verzorgenden er toedoet’ tot stand gekomen. Zo is dit laatste thema - dat de 

mening van verzorgenden er toedoet - ontstaan doordat de volgende open codes met elkaar 

konden worden samengebracht: ‘het gevoel dat iedereen belangrijk is’, ‘arts niet langer 

autoritair’, ‘collega’s hebben elkaar nodig om goede zorg te leveren’ en ‘wordt expliciet 

gevraagd naar de kennis van verzorgenden’. Deze thema’s dragen bij aan het verklaren en 

beschrijven van het fenomeen dat wordt onderzocht in het huidige onderzoek (Gioia et al., 

2013).  
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3e orde analyse. In de derde en tevens laatste fase van het analyseren van de data zijn 

overkoepelende thema’s samengevoegd tot geaggregeerde dimensies. Deze dimensies 

vertegenwoordigen de hoofdcategorieën van het huidige onderzoek. De geaggregeerde 

dimensies geven de kenmerken van onderlinge relaties weer die van invloed zijn op voice 

behavior van verzorgenden. Tijdens deze fase is naar voren gekomen dat de meeste 

verzorgenden overwegend goede relaties ervaren, iets wat voice behavior lijkt te stimuleren. 

Daarentegen geeft een deel van de verzorgenden ook aan dat voice behavior wordt geremd als 

kenmerken die goede relaties karakteriseren uitblijven. Hierdoor is ervoor gekozen om de 

geaggregeerde dimensies van het onderzoek, oftewel de kenmerken van onderlinge relaties 

die voice behavior beïnvloeden, algemeen te formuleren. In het huidige onderzoek zijn onder 

andere de volgende geaggregeerde dimensies geïdentificeerd: ‘het belang van 

benaderbaarheid’ en ‘het belang van een veilig gevoel’. De volledige codeboom wordt 

weergegeven in Figuur 3.  

 

Kwaliteitswaarborging 

In de kwalitatieve studie is er aandacht besteed aan de betrouwbaarheid en validiteit om de 

kwaliteit van het onderzoek te waarborgen. Dit is belangrijk bij het doen van onderzoek, 

omdat zowel de betrouwbaarheid als validiteit van invloed zijn op de waarde die wordt 

toegekend aan een onderzoek (Schwandt et al., 2007). Allereerst is er rekening gehouden met 

de betrouwbaarheid. De kwaliteit van een wetenschappelijk onderzoek hangt onder andere af 

van de mate waarin het onderzoek transparant is. Dit houdt de mate van controleerbaarheid in 

(Bryman, 2012). Om aan de criteria van controleerbaarheid te voldoen is er een logboek 

bijgehouden (Schwandt et al., 2007). Dit houdt in dat alle stappen van het onderzoeksproces 

zijn bijgehouden in verslagen. In deze verslagen zijn onder andere de keuzes die zijn gemaakt 

tijdens het analyseren van de data terug te vinden, maar ook is vastgelegd op welke manier  

de onderzoeksvraag tot stand is gekomen. Bovendien is het coderingsproces uitvoerig 

beschreven en is de codeboom toegevoegd als bijlage. Al deze punten zorgen ervoor dat 

gemaakte keuzes verantwoord kunnen worden en maakt het herhalen van het onderzoek 

mogelijk. 

Hiernaast is rekening gehouden met de validiteit van het onderzoek. Validiteit heeft 

betrekking op de geloofwaardigheid van het onderzoek, met andere woorden de mate waarin 

de bevindingen een juiste weergave geven van het fenomeen dat wordt onderzocht (Bryman, 

2012, p. 390). In het onderzoek is hiermee rekening gehouden door ook de tegenstrijdige 
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bevindingen weer te geven. Daarnaast heeft het merendeel van de interviews plaatsgevonden 

in een vertrouwde omgeving, namelijk op de locatie waar de respondenten werkzaam waren. 

Hierdoor is er een bijdrage geleverd aan de ecologische validiteit van het onderzoek. Verder 

is het kwalitatieve onderzoek uitgevoerd binnen twee zorgorganisaties. Dit heeft het mogelijk 

gemaakt om de resultaten uit beide zorgorganisaties met elkaar te vergelijken en bredere steun 

te vinden voor de bevindingen (Flyvbjerg, 2006).  
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Figuur 3 

Codeboom 

- Het gevoel dat iedereen belangrijk is
- Arts niet langer autoritair
- Collega’s hebben elkaar nodig om goede zorg te 
leveren
- Wordt expliciet gevraagd naar de kennis van 
verzorgenden

- De deuren van het management en de teamcoach staan 
open
- Bespreken van uiteenlopende zaken tijdens het OMT
- Directeur spreekt uit om hem te mogen benaderen
- Wordt op de verzorgenden afgestapt 
- Andere disciplines zijn aanwezig op de afdeling

- Het gevoel dat het management een gebrek aan inzicht 
heeft in de werkzaamheden die verzorgenden uitoefenen

- Verzorgenden worden niet aangesproken door 
collega’s als zij voicen
- Het ervaren van ruimte om zelf initiatief te nemen om 
verandering of verbetering te bewerkstelligen

Het gemakkelijk met 
elkaar in contact 
komen zorgt voor 
voice behavior

Iedereen streeft naar het 
bieden van optimale 
patiëntenzorg

Geen angst voor 
negatieve consequenties 
wanneer voice behavior
wordt vertoond

Een geringe mate van hiërarchie: 
Het belang van benaderbaarheid

Een geringe mate van hiërarchie: 
Het belang dat de kennis van 
verzorgenden wordt erkend

Het belang dat er sprake is van een 
gedeeld doel

Het belang dat kennis binnen de 
organisatie met elkaar wordt 
gedeeld

Het belang van een veilig gevoel

Open codes Thema’s                          Geaggregeerde dimensies

Geringe hiërarchische relaties

- Inzicht in elkaars werkzaamheden zorgt voor 
wederzijds begrip
- OMT zorgt voor informatie over het organisatiebeleid
- Mogelijkheid om mee te denken tijdens de speciale 
corona overleggen
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- Verbondenheid door het gezamenlijke doel
- Samenwerking is cruciaal om optimale patiëntenzorg 
te kunnen bieden
- Wordt van elkaar verwacht dat iedereen zich uitspreekt 
wanneer het aankomt op het welzijn van de cliënt 

- Het gevoel ervaren dat de eigen capaciteiten 
ondergeschikt zijn aan die van verpleegkundigen

Het gevoel dat de 
kennis en capaciteiten 
van verzorgenden 
minder belangrijk zijn

Het ontbreken van 
inzicht in het werk 
van verzorgenden 
remt voice behavior

Gedeelde kennis  
enerzijds over  
werkzaamheden 
anderzijds over het 
organisatiebeleid

- Wanneer verzorgenden zich in vertrouwen uitspreken 
naar de teamcoach wordt deze informatie gedeeld met 
anderen

Onveilig gevoel om 
voice behavior te 
vertonen richting  
teamcoach

Legenda omranding open codes: Open codes gerelateerd aan goede relaties
Open codes waar goede relaties uitblijven

Het gevoel dat de 
mening van 
verzorgenden er 
toedoet
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Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten van de kwalitatieve studie uiteengezet, 

teneinde antwoord te geven op de onderzoeksvraag: Hoe oefenen onderlinge relaties op het 

werk met collega’s van binnen en buiten het team invloed uit op voice behavior van 

medewerkers? Ter onderbouwing en verduidelijking van de resultaten is gebruik gemaakt van 

citaten uit de geanalyseerde interviews.  

 

Onderlinge relaties 

In beide zorgorganisaties werken verzorgenden met verschillende collega’s samen. Ten eerste 

werken de verzorgenden samen met collega’s binnen hun eigen team, veelal andere VIG’ers 

en EVV’ers.11 Tegelijkertijd werken de verzorgenden samen met collega’s van buiten het 

eigen team. Het kan daarbij gaan om collega’s van andere disciplines, zoals de 

verpleegkundige, de fysiotherapeut en de specialist ouderengeneeskunde, maar ook om het 

management van de organisatie en de teamcoach waar de geïnterviewde verzorgenden 

regelmatig contact mee hebben.  

De geïnterviewde verzorgenden benoemden dat zij het belangrijk vinden om goede 

relaties te onderhouden op het werk, met zowel medewerkers van de eigen discipline als met 

andere disciplines. In andere woorden: verzorgenden vonden een goede samenwerking met 

collega’s van zowel binnen als buiten het eigen team belangrijk. Wel is door de respondenten 

benoemd dat vooral de relaties met collega’s binnen het eigen team belangrijk zijn, omdat dit 

bepalend is voor de sfeer die binnen het team heerst. Zo ervaarden de verzorgenden geen 

goede sfeer als zij het niet goed konden vinden met hun teamleden. Wanneer goede relaties in 

het team uitblijven, zouden verzorgenden zelfs de beslissing kunnen nemen om de organisatie 

te verlaten. 

 

“Wat ik zelf wel heel erg merk, is dat ook de sfeer in het team heel erg bepalend is. 

Dat op het moment dat het wat minder wordt of dat mensen denken van, hmm, ik kan 

het niet meer zo goed vinden met mijn collega’s, dat ze dan al snel denken, er zijn 

zoveel vacatures dan vind ik het ergens anders wel.” (Respondent, VIG 13, 

zorgorganisatie 1) 

 

 
11 Helpenden, leerlingen en zorgassistenten maken ook onderdeel uit van deze teams. Voor de analyse is echter 
alleen gekeken naar de samenwerking met andere verzorgenden binnen het eigen team.  
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Onderlinge relaties hebben niet alleen invloed op de sfeer in het team, maar ook op de 

mate van voice behavior van verzorgenden. Wanneer verzorgenden een goede relatie met 

collega’s ervaarden, waren zij eerder geneigd om met elkaar in overleg te gaan en zaken 

bespreekbaar te maken, oftewel voice behavior te vertonen. Zo gaf een verzorgende aan dat 

het gemakkelijk was om op artsen af te stappen om zaken bespreekbaar te maken doordat zij 

een goede relatie met hen ervaarde. 

 

‘‘Nee, absoluut niet. Ja ik heb vanaf dag één gewoon heel goed contact, als ik wat wil 

bespreken dan bel ik ze, loop ik er even naartoe of ik vraag kan je even met mij 

meekijken? Dat is ook omgekeerd zo, hun komen ook heel makkelijk naar mij toe.’’ 

(Respondent 18, VIG, zorgorganisatie 2). 

 

 In het vervolg van de resultatensectie wordt besproken wat ervoor zorgt dat de 

geïnterviewde verzorgenden goede relaties op het werk ervaarden – en hoe deze kenmerken 

van goede relaties vervolgens weer leiden tot meer voice behavior. Om te illustreren dat juist 

dit de kenmerken van goede relaties zijn die voor meer voice behavior zorgen, worden ook 

een aantal voorbeelden aangehaald van gevallen waarin de verzorgenden geen goede relatie 

ervaarden en waarbij hun voice behavior gehinderd wordt. Bij de bespreking van de resultaten 

wordt steeds specifiek onderscheiden om welke relatie het gaat (relatie met collega-

verzorgenden binnen het eigen team, collega’s buiten het eigen team die tot andere disciplines 

behoren en collega’s buiten het eigen team die behoren tot het management en de teamcoach). 

 

Een geringe mate van hiërarchie: Het belang dat de kennis van verzorgenden wordt  

erkend  

Een goede relatie wordt volgens de verzorgenden ten eerste gekenmerkt door een geringe 

mate van hiërarchie. Dit geldt met name voor relaties met collega’s van andere disciplines, 

zoals artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. De geïnterviewde verzorgenden van 

beide organisaties benoemden dat zij weinig hiërarchie ervaarden in de samenwerking met 

deze collega’s. Volgens de verzorgenden zorgde dit voor een gevoel van gelijkwaardigheid 

doordat zij ervaarden dat iedereen even belangrijk was en dat dit los stond van de functie die 

iemand inneemt. Oftewel, de respondenten ervaarden een gevoel dat iedereen er evenveel 

toedoet.  
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‘‘Het voelt alsof iedereen gelijke is, we hebben ook co's hier op de afdeling, 

maar ik heb niet het gevoel van 'oh dat is een co, die heeft meer voor het zeggen 

dan ik', bij wijze van spreken.’’ (Respondent 13, EVV, zorgorganisatie 1) 

 

Respondenten maakten regelmatig een vergelijking met vroeger, waarbij zij benoemden 

dat het vroeger niet gepast was om een arts, die hoger in de hiërarchie staat, aan te spreken. 

Respondenten gaven hierbij aan dat dergelijke hiërarchische relaties vandaag de dag niet meer 

voorkomen en dat er meer gelijkheid is ontstaan tussen medewerkers. Dit komt volgens de 

respondenten, omdat vandaag de dag wordt erkend dat alle medewerkers binnen de 

organisatie belangrijke kennis tot hun beschikking hebben en dat medewerkers van alle 

disciplines nodig zijn om goede patiëntenzorg te kunnen leveren. 

 

“Kijk, een arts weet ook niet alles. Een verpleegkundige weet ook niet alles en ik weet 

ook niet alles. Dus eigenlijk moet je het met elkaar doen” (Respondent 6, EVV, 

zorgorganisatie 1) 

 

Verzorgenden ervaarden dus weinig hiërarchie in de samenwerking met collega’s van 

andere disciplines, omdat hun kennis erkend wordt. Dit komt ook naar voren in de interviews 

met de verpleegkundigen. Daaruit bleek dat de verpleegkundigen erkennen dat verzorgenden 

belangrijke kennis tot hun beschikking hebben. 
 

‘‘Ik leer ook heel veel van een EVV’er en van een verzorgende hè vlak dat niet uit, 

zij staan over het algemeen wel iets dichter bij de bewoners, zij zien misschien 

andere dingen die ik niet zie dus je helpt elkaar ook wel.’’ (Respondent 14, 

verpleegkundige, zorgorganisatie 2). 

 

Volgens de verzorgenden wordt daarnaast ook regelmatig benoemd dat zij unieke 

kennis tot hun beschikking hebben. Zo gaf een verzorgende aan dat de artsen naar de 

verzorgenden uitspreken dat zij belangrijke kennis hebben, omdat zij veel tijd doorbrengen 

met de patiënten en daardoor goed geïnformeerd zijn. Doordat deze erkenning naar de 

verzorgenden toe wordt uitgesproken, zullen zij sneller van zich laten horen, zoals valt terug 

te lezen in onderstaande quote.  
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‘‘De artsen die zeggen ook van als we jullie niet hebben, zijn wij niets. Want jullie zijn 

de oren en ogen van ons. En dan kunnen wij van alles willen, maar als wij jullie niet 

hebben. Jullie zijn de belangrijkste schakel. Nou dat geeft ook al aan, met een arts 

daar praat ik gewoon mee’’ (Respondent 13, EVV, zorgorganisatie 1) 

 

De verzorgenden hebben daarnaast het gevoel dat hun kennis wordt erkend, omdat 

er ook expliciet wordt gevraagd om hun kennis te delen met collega’s van andere 

disciplines. Onderstaande quote laat bijvoorbeeld zien dat de fysiotherapeuten met 

verzorgenden in gesprek gingen om samen te bepalen welke zorg gewenst was. 

Verzorgenden worden hierdoor in staat gesteld om mee te praten en mee te denken, en 

dus van zich te laten horen.  

 

‘‘Ja zeker. Nou de fysio we hebben een dame van 94 en die is net geopereerd aan 

haar heup en die is nu weer aan het herstellen, maar dan komt de fysio altijd even 

naar mij toe van ‘hoe is het deze week geweest en denk je al dat we al wat meer 

kunnen, heb jij al iets met haar geprobeerd’. Het is altijd in samenspraak.’’ 

(Respondent 18, VIG, zorgorganisatie 2) 

 

Hoewel de meeste respondenten aangaven dat er sprake is van geringe hiërarchie in de 

samenwerking met collega’s van andere disciplines, benoemden een aantal respondenten dat 

de hiërarchie binnen de organisatie in stand wordt gehouden. Deze verzorgenden ervaarden 

hiërarchie in een relatie wanneer collega’s van andere disciplines lieten blijken dat zij meer 

capaciteiten tot hun beschikking hadden dan de verzorgenden. Dit gold met name voor de 

samenwerking met verpleegkundigen. Verzorgenden ervaarden hierdoor een zekere mate van 

onderwaardering van hun kennis en kunde, wat het moeilijk maakte om dingen bespreekbaar 

te maken met de collega van een andere discipline. Met andere woorden, verzorgenden 

ervaarden hiërarchie in de relatie met collega’s van andere disciplines op het moment dat hun 

eigen kennis en kwaliteiten niet werden erkend. Dit heeft ervoor gezorgd dat de verzorgenden 

minder snel van zich lieten horen.  

 

‘‘Zij had een hele hoge air, als ik bijvoorbeeld buiten beeld was dan zei ze gerust tegen 

leerlingen van ‘ik heb wel een verpleegkundige opleiding gedaan hè’. Ik dacht dan ja 

het is slechts een titel hè, het zeg niets over je kwaliteiten. Je kan niveau zes hebben, 
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maar als jij werkt op niveau van een helpende, dan zegt zo een diploma helemaal niets. 

Ik vond het lastig om dingen met haar te bespreken, daar was totaal geen ruimte voor.’’ 

(Respondent 17, EVV, zorgorganisatie 1) 

 

Samenvattend: de meeste respondenten ervaarden een geringe mate van hiërarchie in de 

samenwerking met collega’s van andere disciplines, omdat zij het gevoel hadden dat hun 

kennis ertoe doet. Deze erkenning van kennis maakt ook dat verzorgenden sneller van zich 

lieten horen.  

 

Een geringe mate van hiërarchie: Het belang van benaderbaarheid 

Zoals hierboven beschreven ervaarden de meeste verzorgenden weinig hiërarchie in de relatie 

met collega’s van andere disciplines omdat hun kennis wordt erkend en benoemd. De data 

lieten nog een andere reden zien waarom de verzorgenden weinig hiërarchie ervaarden: de 

verzorgenden ervaarden laagdrempelig contact met het management van de organisatie en de 

teamcoach, maar ook met collega’s van andere disciplines.  

 

‘‘Maar je mag hier gewoon meedoen en je kan ook bij iedereen aankloppen van: Joh, 

dit valt ons op. Kunnen we hier iets mee? Of als we ergens hulp bij nodig hebben. Van 

de artsen tot de directeur, je kan eigenlijk bij iedereen binnenlopen.’’ (Respondent 6, 

EVV, zorgorganisatie 1) 

 

Volgens de verzorgenden uit Zorgorganisatie 1 komt het laagdrempelige contact dat 

werd ervaren met het management en de teamcoach voor uit het feit dat hun deuren vaak 

openstonden. Juist deze toegankelijkheid zorgde ervoor dat weinig hiërarchie werd ervaren en 

verzorgenden ook in gesprek gingen met managers en hun teamcoach. 

“Alle deuren staan ook open he. (...) Naar m'n teamcoach en ook naar de 

zorgmanager, naar [naam zorgmanager], daar stap ik zo binnen.” (Respondent 1, 

EVV, zorgorganisatie 1)  

Hiernaast gaven de medewerkers uit Zorgorganisatie 1 aan dat het Open Management 

Team (OMT), dat één keer per zes weken wordt georganiseerd, ervoor zorgde dat zij 

makkelijk in contact konden komen met het management en de teamcoaches. Tijdens deze 

vergadering konden medewerkers hun stem laten horen over uiteenlopende zaken.  
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“Ja. Dus sowieso het OMT is er. Ik denk dat als je iets wilt, dat je er altijd wel 

over kan praten. Dat is [naam directeur], onze directeur, hij is ook heel 

laagdrempelig bereikbaar zeg maar. Die kan je ook heel goed en makkelijk 

benaderen.” (Respondent 10, VIG, zorgorganisatie 1) 

Zo zorgde het OMT er niet alleen voor dat verzorgenden met name het 

management gemakkelijk konden benaderen, maar heeft het er ook voor gezorgd dat 

verzorgenden eerder van zich lieten horen. Zo benoemde één verzorgende dat zij een 

idee heeft geopperd tijdens het OMT om waterflessen uit te delen aan het personeel, 

omdat zij had opgemerkt dat medewerkers onvoldoende vocht tot zich namen tijdens de 

diensten. 

Verder gaf ook een deel van de verzorgenden afkomstig uit beide zorgorganisaties 

aan dat het management en de teamcoach als benaderbaar werden ervaren, omdat zij zelf 

op de verzorgenden afstapten. Hierbij geeft de onderstaande quote als voorbeeld weer 

dat de zorgmanager en teamcoach regelmatig langskwamen op de afdeling om zich te 

laten informeren waar de verzorgenden mee bezig waren. Dit heeft ervoor gezorgd dat 

er meer contactmomenten plaatsvonden, wat de drempel om met elkaar in gesprek te 

gaan verlaagde. 

‘‘Nou onze teamcoach natuurlijk, die komt elke keer wel even langs om te kijken, 

vaak wordt ook de planmap meegenomen (...). En onze zorgmanager komt ook af 

en toe even boven met: “Hey jongens, hoe gaat het er nu mee?’’ (Respondent 6, 

EVV, zorgorganisatie 1) 

Verder benoemden de respondenten uit Zorgorganisatie 1 expliciet dat zij de 

directeur als benaderbaar ervaarden. Zo gaven de respondenten aan dat de directeur naar 

de medewerkers uitsprak dat zij hem mochten benaderen wanneer zij ideeën hadden of 

zaken wilden aankaarten die binnen de organisatie misgingen. Dit verminderde niet 

alleen de ervaren mate van hiërarchie, maar zorgde er ook voor dat verzorgenden zich 

eerder uitspraken, omdat naar hun mening werd gevraagd.  

‘‘Nee, maar dat vind ik ook wel, al zoek je dan op [naam organisatie] of Google 

en overal komt toch wel een berichtje van [naam directeur] voorbij met zijn e-

mailadres erin van benader mij alsjeblieft. Al heb je ideeën of al lopen er dingen 
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mis, weet dat ik er ben. En dat heb ik bij geen één andere zorginstelling zo 

gezien.’’ (Respondent 3, EVV, zorgorganisatie 1) 

Collega’s van andere disciplines waren daarnaast makkelijk te benaderen, omdat 

zij vaak aanwezig waren op de afdeling waar ook de verzorgenden werkzaam zijn, wat 

voor ‘korte lijntjes’ zorgde. Op het moment dat verzorgenden zich dan ook ergens over 

wilden uitspreken, ging dit volgens de verzorgenden gemakkelijk, omdat zij snel en 

makkelijk op hen af konden stappen. Volgens één van de respondenten werden de 

specialisten zelfs als onderdeel van het team gezien, omdat zij zo vaak op de afdeling 

rondlopen.  

‘‘De fysiotherapeuten lopen bij mij gewoon over de afdeling heen, waardoor er 

hele korte lijntjes zijn. Als jij de fysiotherapeut bent dan kan ik zeggen die meneer 

De Boer die staat voor geen meter ‘oh nou, we kijken gelijk wel even mee’.  En 

dat maakt dat je ook veel sneller tegen de fysiotherapeut zegt van ‘joh kan je even 

meekijken’. Dat je bij wijze van spreken een consult aan gaat vragen bij de 

fysiotherapeut via de mail en over twee weken is die meneer misschien al wel met 

ontslag of is hij overleden. Maar hier gaat dat anders en worden dingen snel 

opgepakt.’’ (Respondent 3, EVV, zorgorganisatie 1)  

Samenvattend: de meeste respondenten ervaarden een geringe mate van hiërarchie in 

de samenwerking met het management en de teamcoach, maar ook met collega’s van andere 

disciplines omdat deze collega’s als benaderbaar worden gezien. Deze benaderbaarheid heeft 

er tevens voor gezorgd dat verzorgenden sneller van zich lieten horen.  

 

Het belang dat er sprake is van een gedeeld doel in een organisatie                                      

De data lieten verder zien dat goede relaties op het werk worden gekenmerkt door het 

nastreven van een gezamenlijk doel. Volgens de respondenten zorgde het gedeelde doel 

ervoor dat alle collega’s zich met elkaar verbonden voelden, immers alle respondenten 

streefden ernaar om optimale zorg te bieden aan de cliënten. Zo heeft één van de 

respondenten aangegeven: “We zijn hier allemaal met één doel en dat is de cliënt” 

(Respondent 4, EVV, zorgorganisatie 1). Het idee leeft dat dit doel uitsluitend kan worden 

bereikt wanneer er met elkaar wordt samengewerkt in de organisatie. Zo waren de 

respondenten van mening dat ieders kwaliteiten hiervoor nodig zijn.  
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‘‘Het is niet onze woonomgeving, het is iets wat je voor de bewoners doet om het 

zo mooi mogelijk te maken (...). We gaan ook uiteindelijk allemaal voor hetzelfde 

doel hè, dat de bewoner zich zo fijn en veilig mogelijk voelt, wat je alleen met 

elkaar kunt bereiken.’’ (Respondent 14, verpleegkundige, zorgorganisatie 2). 

Het hebben van een gezamenlijk doel maakte ook dat verzorgenden zich sneller 

naar hun collega-verzorgenden binnen het team durfden uit te spreken. Zo gaf één van 

de verzorgenden aan dat iedereen ernaar streeft om veilige patiëntenzorg te leveren en 

dat hierdoor van elkaar werd verwacht dat het bespreekbaar gemaakt wordt op het 

moment dat er dingen mis (dreigen te) gaan. Deze respondent benoemde als voorbeeld 

dat patiënten regelmatig nieuwe medicatie krijgen toegediend. Volgens deze respondent 

was het op deze momenten belangrijk dat collega’s binnen het team alert zijn en aan de 

bel trekken als zij zien dat de oude, verkeerde medicatie toegediend wordt. Een ander 

voorbeeld dat laat zien dat verzorgenden binnen hun eigen team elkaar aanspraken 

wanneer zij het gevoel hadden dat het gedeelde doel van het leveren van goede 

patiëntenzorg in het geding kwam, doet zich voor als zij denken dat een collega een 

cliënt niet op een goede manier heeft benaderd.  

 “Het gaat ook heel vaak om de benadering van de bewoner. Als je ziet dat de 

bewoners niet goed benaderd worden, dan spreek je collega’s daar direct op 

aan.” (Respondent 18, VIG, zorgorganisatie 2) 

Het hebben van een gezamenlijk doel maakte het volgens de verzorgenden ook 

makkelijker om te voicen naar collega’s van andere disciplines. Omdat de verzorgenden 

wisten dat bijvoorbeeld ook de artsen ernaar streefden om hoogwaardige patiëntenzorg 

te leveren, verlaagde dit de barrière om aan de bel te trekken wanneer er iets mis was. 

Zo merkte één van de verzorgenden op dat één van haar cliënten erg opgeblazen was. 

Deze verzorgende maakte zich zorgen en “stond erop dat de cliënt medisch onderzocht 

moest worden door de arts” (Respondent 5, EVV, zorgorganisatie 1) om te achterhalen 

wat er precies mis was met deze patiënt.  

Kort samengevat lieten de data dus zien dat de verzorgenden het gevoel hadden 

dat iedereen binnen de organisatie hetzelfde doel nastreeft. Het hebben van een 

gemeenschappelijk doel maakte het vervolgens makkelijker om met elkaar in gesprek te 

gaan of aan de bel te trekken wanneer dingen misgingen. 
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Het belang dat kennis binnen de organisatie met elkaar wordt gedeeld                                                    

Goede relaties worden daarnaast gekenmerkt door gedeelde kennis. Hieronder wordt onder 

andere verstaan dat collega’s inzicht hebben in elkaars werkzaamheden. Volgens de 

verzorgenden zorgt gedeelde kennis over werkzaamheden voor wederzijds begrip,  

omdat zij zich meer in andere collega’s kunnen verplaatsen. De verzorgenden van beide 

zorgorganisaties hebben aangegeven dat zij grotendeels op de hoogte zijn van de 

werkzaamheden die hun collega-verzorgenden uitvoeren. Zo informeerden de verzorgenden 

elkaar middels rapportages waarin de bevindingen over cliënten werden vastgelegd. 

Daarnaast vinden er in beide zorgorganisaties overleggen en overdrachten plaats met het 

team, wat ervoor heeft gezorgd dat verzorgenden inzicht hebben in elkaars werkzaamheden. 

Zo geeft de onderstaande quote weer dat middels overleg inzicht werd verkregen in elkaars 

werk. 

 

‘‘We hebben het rooster dusdanig aangepast dat we gewoon proberen om af en toe 

samen te komen, ook al werkt mijn collega op andere dagen dan ik zelf om met elkaar te 

kijken van ‘waar moeten we nog aan spijkeren’ om het werk goed te laten verlopen.’’ 

(Respondent 13, EVV, zorgorganisatie 1) 

 

 De verzorgenden hebben daarnaast ook in toenemende mate inzicht in de 

werkzaamheden van collega’s van andere disciplines. Zo liepen de verzorgenden af en toe een 

dagje mee met bijvoorbeeld een arts of een fysiotherapeut. Dit heeft ertoe geleid dat 

verzorgenden zich makkelijker uitspraken. Zo noemde één van de verzorgende als voorbeeld 

dat zij een dag had meegelopen met een fysiotherapeut en dat de fysiotherapeut een dag met 

haar had meegelopen. Zodoende kregen beide partijen niet alleen inzicht in elkaars dagelijkse 

werkzaamheden, maar ontstond ook de mogelijkheid om samen te bespreken hoe de 

werkzaamheden van beide disciplines beter op elkaar afgestemd konden worden en hoe de 

zorg verder verbeterd kon worden. Zo geeft de onderstaande quote weer dat door het inzicht 

in elkaars werkzaamheden de verzorgende met nieuwe ideeën kwam om de fysiotherapie 

eerder op de dag te laten starten, waardoor de fysiotherapeuten later op de dag ook nog de 

verzorgenden konden ondersteunen. Waar de verzorgende vervolgens over voicede:  

 

“We zijn nu ook wel in gesprek om fysiotherapie ook ’s ochtends vroeg te laten 

beginnen. Dan hebben de fysiotherapeuten al checks gedaan in hoeverre cliënten nog 
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zelfstandig basisverrichtingen uit kunnen voeren en dan ondersteunen zij ons hierna ook 

weer.’’ (Respondent 4, EVV, zorgorganisatie 1) 

 

In de organisatie is dus sprake van gedeelde kennis over elkaars werkzaamheden. 

Daarnaast hebben de geïnterviewde verzorgenden aangegeven dat ook regelmatig informatie 

werd gedeeld over het beleid van de organisatie. Zodoende is er dus ook sprake van gedeelde 

kennis over het functioneren van de organisatie en het organisatiebeleid waar met name het 

management en de teamcoaches zich mee bezighielden. Dit zorgde volgens de verzorgenden 

ervoor dat zij zich meer betrokken voelden bij de organisatie. Volgens de verzorgenden uit 

Zorgorganisatie 1 zorgde het OMT ervoor dat zij inzicht verkregen in organisatiegerelateerde 

zaken. Daarnaast werden de verzorgenden uit Zorgorganisatie 2 eveneens geïnformeerd over 

organisatiekwesties door speciale overleggen die plaatsvonden. Deze speciale overleggen in 

Zorgorganisatie 2 zijn opgericht omdat de coronacrisis uitdagingen voor de zorg met zich 

meebrengt. Tijdens het overleg, dat drie keer in de week plaatsvond, werd onder andere 

besproken op welke manier de bezoekregeling van de cliënten kon worden ingericht en hoe er 

zodanig zorg aan de cliënten kon worden geboden dat de medewerkers voldoende beschermd 

werden tegen het coronavirus.  

‘‘Over het algemeen wel en zeker in die corona tijd, daar hebben we heel veel van 

geleerd ook en de communicatie was toen echt heel goed. We hadden iedere dag 

overleg over de stand van zaken want soms veranderde dat per uur. Wij hadden 

iedere dag om negen uur ’s ochtends overleg met de manager, dokter en met de 

kwaliteitsverpleegkundige. Daarna gingen we naar de afdeling en dan was ik er 

altijd heel open over van ‘meer weten we nog niet, maar dit gaat het worden en 

als je vragen hebt kom naar me toe en dan kunnen we het er over hebben’, dan 

had je soms hele discussies. In het begin zat iedereen stil te luisteren, maar na een 

week of twee drie ging iedereen meedenken en daarom is het bij ons op de 

afdeling ook wel echt goed gegaan.’’ (Respondent 14, verpleegkundige, 

zorgorganisatie 2) 

Bovenstaande quote laat zien dat de verzorgenden ook in de gelegenheid kwamen 

om mee te praten doordat informatie met hen werd gedeeld. Het was echter niet altijd 

mogelijk dat iedere verzorgende in de organisatie aan kon sluiten bij deze overleggen. 

In die gevallen werd elk team wel op de hoogte gehouden over wat er in ieder overleg 
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was besproken door degenen die het overleg wél bijwoonden en werden er updates 

verstuurd via de mail. Zo benoemde één verzorgende dat ze via de mail op de hoogte 

werd gehouden wat er in deze overleggen werd besproken en dat er ook werd gevraagd 

of zij daar nog ideeën over had. Dit heeft ervoor gezorgd dat verzorgenden die niet 

deelnamen aan deze overleggen hierover alsnog konden meepraten. 

Kort samengevat kan gedeelde kennis onderverdeeld worden in twee 

componenten. Ten eerste zijn de verzorgenden op de hoogte van de werkzaamheden die 

door collega’s van de eigen en andere disciplines werden uitgevoerd. Ten tweede is er 

kennis gedeeld over het functioneren van de organisatie en het organisatiebeleid 

middels het OMT in Zorgorganisatie 1 en bij Zorgorganisatie 2 door de speciale 

overleggen die zijn georganiseerd. Gedeelde kennis zorgt ervoor dat verzorgenden 

konden meepraten in de organisatie.                              

Hoewel het merendeel van de geïnterviewde verzorgenden aangaven op de hoogte 

te zijn van de werkzaamheden die door collega’s worden uitgevoerd, hebben ook een 

aantal respondenten aangegeven dat het inzicht in elkaars werkzaamheden ontbreekt. Zo 

noemde een verzorgende een voorbeeld waaruit bleek dat het management geen inzicht 

had in het werk die verzorgenden uitvoerden. De verzorgende gaf aan dat er op de 

CVA-afdeling, waar cliënten met een beroerte terechtkomen, veel cliënten zijn met 

slikproblemen. Dit zorgt ervoor dat het noodzakelijk is dat er tijdens het nuttigen van 

maaltijden ook verzorgenden aanwezig zijn naast de medewerkers die de catering 

verzorgen. Alleen verzorgenden mogen namelijk de cliënten met een slikprobleem 

helpen. Echter, op de afdeling was een tekort aan personeel, waardoor gevaarlijke 

situaties ontstonden. Verzorgenden hadden dit probleem kenbaar gemaakt bij het 

management en voorgesteld om meer personeel aan te nemen. Het management had 

daarop aangegeven dat zij niet op de hoogte waren van het probleem. Volgens de 

verzorgende heeft het management uiteindelijk niets met het voorstel gedaan, omdat zij 

de ernst van de situatie niet inzien. De verzorgenden die aangaven dat kennis over 

elkaars werkzaamheden ontbreekt, vroegen zich zodoende af of het management 

begrijpt wat zich afspeelt op de werkvloer. Dit heeft er vervolgens voor gezorgd dat zij 

minder geneigd zijn om het gesprek met het management aan te gaan wanneer zij 

tijdens hun werk tegen problemen aanlopen. Oftewel, een gebrek aan inzicht in elkaars 

werkzaamheden zorgt ervoor dat voice behavior onder verzorgenden wordt geremd. 
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Het belang van een veilig gevoel 

Goede relaties werden volgens de verzorgenden tot slot gekenmerkt door een gevoel van 

veiligheid. Dit betekent volgens de verzorgenden dat zij zich kunnen uitspreken richting 

anderen, zonder hierop te worden aangesproken door andere collega’s. Daarnaast gaven de 

respondenten aan dat ‘veiligheid’ inhoudt dat er ruimte wordt geboden om fouten te maken. 

Het ervaren van een veilig gevoel maakte dat verzorgenden sneller van zich lieten horen 

richting hun collega-verzorgenden binnen het team.   

 

“Je hebt nu overleggen en je voelt je veilig bij elkaar. (...) Je weet dat wanneer je 

iets zegt in een groep dat alles binnen de deur blijft. Dat maakt het wel fijner en 

inderdaad veiliger om van je te laten horen.” (Respondent 1, EVV, 

zorgorganisatie 1)  

Daarnaast ervaarden de meeste verzorgenden ook een veilig gevoel in de relatie 

met het management en de teamcoach. Zo benoemde één van de verzorgenden het 

voorbeeld dat de teamcoach haar “niet op de vingers gaat tikken” op het moment dat zij 

graag iets wil uitproberen (Respondent 9, VIG, zorgorganisatie 1). Deze verzorgende 

was van mening dat haar teamcoach juist openstaat voor verandering en verbetering en 

de verzorgenden dan ook stimuleert om zelf initiatief te nemen. Deze stimulans en de 

perceptie dat het niet verkeerd is om fouten te maken, maakt dat de verzorgenden ook 

de ruimte voelden om in gesprek te gaan en initiatief te nemen.      

‘‘Ja wij komen gemakkelijk met ideeën naar de teamcoach, zij gaat daar vaak in 

mee en vindt het in de meeste gevallen het proberen waard om de ideeën uit te 

proberen. Als het in de praktijk niet blijkt te werken dan wordt het gewoon weer 

teruggedraaid.’’ (Respondent 19, VIG, zorgorganisatie 2) 

Hoewel de meeste respondenten een gevoel van veiligheid ervaarden om zich te 

kunnen uitspreken op het werk, hebben twee verzorgenden uit Zorgorganisatie 2 

benoemd dat collega-verzorgenden uit hun team niet altijd de ruimte voelen om zich uit 

te spreken op het werk. Volgens deze verzorgenden voelden de teamleden zich onveilig 

om te voicen richting de teamcoach, omdat zij het gevoel ervaarden dat de teamcoach 

informatie niet voor zichzelf hield wanneer zij in vertrouwen hun mening naar haar 



 
   
 

51 

uitten, maar deze deelde met anderen. De respondenten ervaarden dat hierdoor de 

mondigheid in het team ontbrak. 

‘‘Nou niet fijn, omdat het geen veilige thuishaven is. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde 

van ik zit nu mijn verhaal aan jou te vertellen en jij komt morgen op [naam 

organisatie]. Vervolgens vertel je onze afdeling alles wat ik jou verteld heb. Dit 

gebeurde ook bijvoorbeeld met een huiskamermedewerkster, die had een 

meningsverschil met [naam teamcoach]. Het gesprek met de huiskamerwerkster werd 

uitvoerig besproken op de huiskamer met allemaal andere medewerkers. Ik vind een 

teamcoach daar moet je terecht kunnen, bij wijze van alles neer kunnen leggen en dat 

moet niet met anderen besproken worden (…) dus mensen voelen zich niet veilig.’’ 

(Respondent 18, VIG, zorgorganisatie 2) 

 

De resultaten van de kwalitatieve studie lieten zien dat de verzorgenden overwegend 

goede relaties ervaarden met drie groepen: (1) collega-verzorgenden binnen het eigen team, 

(2) collega’s buiten het eigen team die tot andere disciplines behoren, (3) collega’s buiten het 

eigen team die behoren tot het management en de teamcoach. Volgens de verzorgenden betrof 

de kenmerken van goede relaties: (1) erkenning van kennis, (2) benaderbaarheid, (3) het 

hebben van een gedeeld doel, (4) gedeelde kennis over werkzaamheden en 

organisatiekwesties en (5) het ervaren van veiligheid. Deze leiden vervolgens tot het vertonen 

van voice behavior. Een emergente bevinding van de kwalitatieve studie is dat de kenmerken 

niet voor elke groep even belangrijk zijn. Zo was het hebben van een gedeeld doel vooral 

belangrijk in de relatie collega-verzorgenden en collega’s van andere disciplines, maar 

bijvoorbeeld niet in de relatie met het management en de teamcoach. Daarentegen werd een 

goede relatie met het management en de teamcoach weer gekenmerkt door benaderbaarheid, 

gedeelde kennis en veiligheid. In Figuur 4 staat samengevat welke kenmerken belangrijk zijn 

in de relaties met de drie verschillende groepen collega’s.  
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Figuur 4 

De kenmerken die goede relaties weergeven onderverdeeld in collega-verzorgenden, relatie 

met collega’s buiten eigen discipline en relatie met het management en de teamcoach 
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Discussie 

In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op de resultaten van het volledige onderzoek. Allereerst 

wordt de hoofdvraag beantwoord en worden de bevindingen geanalyseerd aan de hand van de 

bestaande (voice-)literatuur. Vervolgens worden sterktes en zwaktes van het onderzoek 

besproken, samen met richtingen voor vervolgonderzoek. Tenslotte wordt de praktische 

bijdrage van het onderzoek besproken. 

 

Theoretische implicaties                             

De onderzoeksvraag van het huidige onderzoek was: Hoe oefenen onderlinge relaties op het 

werk met collega’s van binnen en buiten het team invloed uit op voice behavior van 

medewerkers? Het huidige onderzoek had een mixed-method aanpak, waardoor het mogelijk 

is geweest om de resultaten die in de kwantitatieve studie naar voren kwamen middels de 

hypotheses die zijn opgesteld te combineren met gedetailleerde informatie die is verkregen uit 

de kwalitatieve studie. Op basis van de twee uitgevoerde studies blijkt dat voice behavior die 

medewerkers zeggen te vertonen samenhangt met de relaties die zij op het werk ervaren. Dat 

wil zeggen: naarmate medewerkers betere relaties ervaren met collega’s van binnen en buiten 

het eigen team, vertonen zij meer voice behavior. Dit onderzoek draagt bij aan de literatuur 

door aan te tonen dat niet alleen de relatie met de leidinggevende bepalend is of medewerkers 

voice behavior vertonen, maar dat dit ook geldt voor de relatie met andere collega’s. Dit is 

een aanvulling op de bestaande literatuur omtrent voice behavior, die met name heeft gekeken  

naar de relatie tussen medewerker en leidinggevende (o.a. Botero & Van Dyne 2009; Kassing 

2002; Tangirala & Ramanujam 2012; Van Dyne et al., 2008). 

 Verder heeft het meeste onderzoek naar voice behavior zich gericht op één ontvanger 

van voice, de leidinggevende (o.a. Detert & Burris, 2007; Edmonson, 1999). Dit onderzoek 

laat zien dat medewerkers niet alleen voicen richting de leidinggevende, maar ook naar 

collega’s die geen leidinggevende positie innemen. Het onderzoek gaat hiermee in op de 

aanbeveling om meer onderzoek uit te voeren naar andere voice-ontvangers dan louter de 

leidinggevende (Morrison et al., 2011; Satterstrom et al., 2020; Liu et al., 2010). Ook wordt 

met deze bevinding de bestaande literatuur over verschillende voice-ontvangers uitgebreid. 

 Hiernavolgend laat dit onderzoek zien dat medewerkers meer voice behavior zullen 

vertonen wanneer zij goede relaties op het werk ervaren. Immers, er heeft meer onderzoek 

plaatsgevonden naar goede relaties en de verschillende uitkomsten daarvan (o.a. Gittell, 2006; 

Carmeli & Gittell, 2006). Dit onderzoek breidt de voorgaande onderzoeken naar goede 

relaties uit, doordat is aangetoond dat voice ook een uitkomst is van goede relaties. Ook levert 
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het onderzoek een uitbreiding van de kenmerken van goede relaties: waar bestaande literatuur 

gedeelde doelen, gedeelde kennis en wederzijds respect heeft onderscheiden, laat dit 

onderzoek zien dat het ervaren van gelijkwaardigheid en een veilig gevoel eveneens 

kenmerken zijn van goede relaties. 

 

Gedeelde doelen, gedeelde kennis en wederzijds respect 

Het huidige onderzoek laat zien dat verschillende kenmerken ervoor zorgen dat medewerkers 

overwegend goede relaties ervaren met hun collega’s. Ook maakt het onderzoek duidelijk hoe 

deze kenmerken zorgen voor meer voice behavior onder medewerkers. Een eerste kenmerk 

dat uit het onderzoek naar voren is gekomen, is de aanwezigheid van een gedeeld doel. Zo 

lieten de resultaten zien dat medewerkers zich gemakkelijk uitspreken wanneer iedereen in de 

organisatie streeft naar ‘het bieden van optimale patiëntenzorg’. Voorgaand onderzoek heeft 

aangetoond dat verpleegkundigen eerder durven te voicen als het aankomt op het welzijn van 

de cliënten wanneer managers de veiligheid van patiënten prioriteren (Alingh et al., 2018). In 

navolging op het onderzoek van Alingh et al. (2018) toont het huidige onderzoek aan dat het 

hebben van een gedeeld doel met andere collega’s dan de leidinggevende, ook voor meer 

voice zorgt.  

 Een tweede kenmerk dat uit de data naar voren is gekomen, is gedeelde kennis. In de 

bestaande literatuur wordt gedeelde kennis over de werkzaamheden die iedere medewerker 

uitvoert, erkend als kenmerk van goede relaties (Gittell, 2006). Het huidige onderzoek toont 

aan dat naast gedeelde kennis over elkaars werkzaamheden, ook kennis over het functioneren 

van de organisatie en het organisatiebeleid een kenmerk is van goede relaties. Hiermee wordt 

een bijdrage geleverd aan bestaande literatuur, omdat dit onderzoek de kenmerken die goede 

relaties karakteriseren uitbreidt ten opzichte van de bestaande literatuur. Daarnaast wordt er 

met deze bevinding een bijdrage geleverd aan kennis over de redenen die medewerkers 

hebben om te kiezen voor silence in plaats van voice behavior. Waar bestaande literatuur 

omtrent silence heeft aangetoond dat leidinggevenden in grote mate bepalen of voice behavior 

uitblijft (o.a. Miliken, 2003; Detert & Trivono 2010), wordt met deze bevinding aangetoond 

dat silence ook al kan optreden in die gevallen waarin medewerkers onvoldoende informatie 

tot hun beschikking hebben. 

Een derde kenmerk dat is achterhaald, is wederzijds respect. De kwantitatieve studie 

heeft aangetoond dat wederzijds respect ervoor zorgt dat medewerkers voicen. Hoewel het 

kenmerk ‘wederzijds respect’ niet expliciet naar voren kwam in de kwalitatieve studie, toonde 

de kwalitatieve studie aan dat medewerkers sneller zullen voicen wanneer zij het gevoel 
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hebben dat hun kennis wordt erkend. De erkenning van kennis kan worden gezien als 

wederzijds respect, omdat de bijdragen die verzorgenden leveren hiermee gewaardeerd 

worden (Carmeli et al., 2015). Dit inzicht sluit aan bij voorgaand onderzoek dat heeft 

aangetoond dat voice behavior optreedt wanneer er sprake is van een relatie van hoge 

kwaliteit tussen medewerker en leidinggevende, iets waar wederzijds respect onderdeel van 

uitmaakt (Graen & Uhl-Bien, 1995). Huidig onderzoek laat zien dat respect dat wordt 

verkregen door andere collega’s naast de leidinggevende ook positief gerelateerd is aan voice 

behavior. Hiermee wordt de bestaande literatuur uitgebreid doordat is aangetoond dat respect 

in relaties met collega’s zonder leidinggevende functie minstens zo belangrijk is voor het 

vertonen van voice behavior. 

 

Gelijkwaardigheid en veiligheid 

Uit de kwalitatieve studie zijn daarnaast nog twee kenmerken van goede relaties naar voren 

gekomen. Dit zijn ‘gelijkwaardigheid’ en ‘veiligheid’. De meeste verzorgenden zijn van 

mening dat het uitblijven van hiërarchische relaties ervoor zorgt dat zij voice behavior 

vertonen. Hiermee staat het huidige onderzoek in schril contrast met voorgaande studies, 

waarin verondersteld wordt dat zorgorganisaties over het algemeen gekenmerkt worden door 

hiërarchische relaties – die vervolgens weer voice behavior hinderen (o.a. Morrow et al., 

2006; Weiss et al., 2017). Een mogelijke verklaring voor deze bevinding dat hiërarchische 

relaties kunnen ontbreken, is dat de kennis die verzorgenden hebben wordt erkend door 

collega’s van andere disciplines, maar ook dat verzorgenden collega’s van andere disciplines, 

het management en de teamcoach als benaderbaar ervaren. Verder wijst de bestaande 

literatuur uit dat medewerkers eerder durven te voicen wanneer zij de leidinggevende als 

benaderbaar ervaren (o.a. Detert & Burris, 2007; Saunders, 1992). Dit onderzoek laat zien dat 

de benaderbaarheid van andere collega’s ook van belang is bij de keuze om te voicen.  

 Daarnaast ervaren de meeste medewerkers een gevoel van veiligheid. Het gevoel van 

veiligheid in een relatie komt allereerst tot stand wanneer medewerkers niet worden 

aangesproken door andere collega’s als zij van zich laten horen. Deze uitkomst sluit aan bij 

eerder onderzoek waarin is aangetoond dat medewerkers eerder voicen als zij de perceptie 

hebben dat voice behavior geen negatieve consequenties met zich meebrengt (o.a. Detert & 

Burris, 2007; Detert & Trevino 2010, Liang et al., 2012). Ook is in de resultaten naar voren 

gekomen dat veiligheid in een relatie bevorderd wordt als medewerkers het gevoel hebben dat 

de teamcoach openstaat voor de inzichten die zij hebben. Deze bevinding lijkt aan te sluiten 

bij wat er in de huidige literatuur bekend is. Wanneer medewerkers een open houding van een 
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leidinggevende ervaren, zullen zij eerder voicen (Burris et al., 2017; Fast et al., 2013; 

McClean et al., 2013). 

Tot slot laten de resultaten van de kwalitatieve studie zien dat de kenmerken van 

goede relaties niet voor iedere groep (collega-verzorgenden, collega’s van andere disciplines 

en het management en de teamcoach) waar overwegend goede relaties mee worden ervaren 

even belangrijk zijn. De huidige literatuur over goede relaties erkent dat medewerkers met 

verschillende collega’s, zowel binnen als buiten het team, relaties ervaren (Gittell, 2006). 

Daarentegen is nog niet eerder verondersteld dat het belang van de kenmerken van goede 

relaties per beroepsgroep kan verschillen. 

 

Sterktes en zwaktes van het onderzoek 

Het huidige onderzoek heeft een aantal sterke punten. Het eerste sterke punt is het mixed-

method onderzoeksontwerp. Door de kwantitatieve studie is in kaart gebracht dat goede 

onderlinge relaties leiden tot voice behavior. Door naast de kwantitatieve studie een 

kwalitatieve studie uit te voeren is het mogelijk geweest om de relaties met de verschillende 

collega’s te bestuderen en emergente kenmerken van onderlinge relaties te achterhalen die 

van invloed zijn op het voice-gedrag van medewerkers. De kwalitatieve studie heeft echter 

meerdere kenmerken van goede relaties geïdentificeerd die niet in de kwantitatieve studie zijn 

getoetst. Hierdoor wordt aangeraden in vervolgonderzoek de overige kenmerken - 

gelijkwaardigheid en veiligheid - in een kwantitatieve studie te toetsen en daarnaast verder te 

onderzoeken of alle kenmerken van goede relaties voor iedere beroepsgroep waarmee wordt 

samengewerkt even belangrijk zijn.  

Een andere sterkte van het huidige onderzoek is dat de resultaten afkomstig uit deze 

studie breder toepasbaar zijn. De data van de kwantitatieve studie zijn verkregen onder meer 

dan 900 respondenten, waar minstens 246 respondenten nodig waren om te voldoen aan de 

minimale steekproefgrootte. Daarnaast zijn de data van de kwalitatieve studie verzameld bij 

twee zorgorganisaties, doordat naast de heranalyse van bestaande interviews er ook nog 

aanvullende interviews zijn afgenomen in een andere zorgorganisatie. Dit heeft ervoor 

gezorgd dat de generaliseerbaarheid van het onderzoek is verhoogd (Bryman, 2012). 

Daarnaast kent het onderzoek ook minder sterke punten. Uit de interviews waar een 

heranalyse heeft plaatsgevonden, maar ook in de aanvullende interviews die zijn afgenomen, 

bleek dat de meeste verzorgenden ook in contact staan met helpenden, zorgassistenten en 

leerlingen op het werk. De respondenten zijn echter niet specifiek bevraagd over de relaties 

die zij met deze collega’s ervaren. Gezien dit gegeven zou vervolgonderzoek moeten 



 

 57 

plaatsvinden naar onderlinge relaties met (1) helpenden, (2) zorgassistenten en (3) leerlingen, 

alsmede de mogelijke invloed daarvan op voice behavior.  

Een ander minder sterk punt van het onderzoek is dat de deelnemers van de 

kwantitatieve studie zijn geworven middels convenience sampling, een methode die behoort 

tot de willekeurige onderzoeksmethoden. Het nadeel hiervan is dat het onbekend is of iedere 

verzorgende dezelfde kans heeft gehad om geselecteerd te worden voor het onderzoek. 

Hierdoor bestaat de kans dat de verzorgenden die hebben deelgenomen aan de vragenlijst 

uitsluitend mondige verzorgenden waren. Om uitspraken te doen over de geldigheid van de 

uitkomsten voor de populatie verzorgenden, wordt geadviseerd om dit onderzoek te herhalen 

in een opzet waarbij de deelnemers middels een niet-willekeurige onderzoeksmethode worden 

geworven. 

Een mogelijke richting voor vervolgonderzoek is om het onderzoek uit te breiden met 

variabelen die invloed uitoefenen op de relatie tussen goede relaties en voice behavior. Dit 

wordt geadviseerd doordat uit de kwantitatieve analyses naar voren kwam dat bevlogenheid 

gedeeltelijk het verband tussen goede relaties en voice verklaart. Oftewel, naast bevlogenheid 

zijn er nog andere factoren die het verband tussen goede relaties en voice behavior verklaren 

(MacKinnon et al., 2007). In vervolgonderzoek wordt aanbevolen om Organization-Based 

Self-Esteem (OBSE), dat de overtuiging van de eigen capaciteiten inhoudt (Pierce, 1989), mee 

te nemen als mediërende variabele. De verwachting is dat de mate van OBSE die wordt 

ervaren positief samenhangt met de ervaring van goede relaties op het werk. Ook wordt 

verwacht dat medewerkers die meer vertrouwen hebben in hun eigen capaciteiten eerder 

zullen voicen. 

 Een andere mogelijke richting voor vervolgonderzoek is om dit onderzoek te herhalen 

in een ander werkdomein dan de zorg. Verzorgenden beschikken over unieke kennis in een 

organisatie, net als andere frontline medewerkers in andere branches, zoals onderwijzers die 

in contact staan met hun leerlingen en daardoor unieke kennis hebben die, wanneer geuit, het 

functioneren van een organisatie kan verbeteren (Tangirala & Ramanujam, 2007). 

Toekomstig onderzoek zou zich dan ook kunnen richten op de invloed die onderlinge relaties 

met andere collega’s dan de leidinggevende hebben op voice behavior in andere branches. 

Op die manier kan inzichtelijk worden gemaakt of de huidige resultaten ook van toepassing 

zijn binnen een ander werkdomein. 
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Praktische bijdrage 

Met het huidige onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de praktijk door meer 

duidelijkheid te verschaffen over de invloed die onderlinge relaties hebben op voice behavior 

van medewerkers. In organisaties nemen zelfsturende teams, waar medewerkers veelal met 

elkaar in contact staan, toe doordat een direct leidinggevende ontbreekt. Met betrekking tot 

een dergelijke ontwikkeling zijn deze inzichten relevant (Van Dyne & LePine, 1998). Het 

wordt organisaties allereerst aanbevolen om ervoor te zorgen dat er sprake is van gedeelde 

kennis. De reden hiervoor is dat het huidige onderzoek heeft uitgewezen dat medewerkers de 

mogelijkheid krijgen om hun stem over kwesties te laten horen wanneer zij voldoende zijn 

geïnformeerd. Hierbij is het allereerst belangrijk dat medewerkers inzicht verkrijgen in de 

taken die andere collega’s, zowel binnen als buiten het eigen team, op het werk uitvoeren. Om 

gedeelde kennis over elkaars werkzaamheden te bewerkstelligen, wordt geadviseerd om 

meeloopdagen te organiseren.  

Daarnaast is het advies om medewerkers zoveel mogelijk te informeren over 

organisatiegerelateerde kwesties, om ervoor te zorgen dat medewerkers in staat zullen zijn om 

ook daarover mee te praten. In verband hiermee wordt geadviseerd om overleggen te 

organiseren waarin onderwerpen worden besproken die de alledaagse praktijk overstijgen 

maar wel voor iedere medewerker toegankelijk zijn, ongeacht de functie die hij of zij 

uitoefent. In de literatuur is namelijk aangetoond dat medewerkers die een beroep uitoefenen 

met een lage status niet altijd worden betrokken bij kwesties die de gehele organisatie 

aangaan (Van Wieringen et al., 2018). Ook wordt geadviseerd naast de overleggen gebruik te 

gaan maken van andere middelen om medewerkers te informeren over het functioneren van 

de organisatie en het organisatiebeleid, zoals de mail of een online platform waarmee wordt 

gewerkt. Wanneer medewerkers geïnformeerd zijn, is het daarnaast van belang dat zij zich 

ook uitgenodigd voelen hierover mee te praten, om voice behavior te stimuleren. 

Ten slotte wordt geadviseerd om de gemeenschappelijke doelen te benadrukken door 

de visie van de organisatie terug te laten komen in de interne communicatie naar 

medewerkers, zoals mails, presentaties en overleggen. Wanneer medewerkers zich ervan 

bewust zijn dat iedereen hetzelfde doel nastreeft, zullen zij zich ook gemakkelijker uitspreken 

wanneer situaties zich voordoen die het gedeelde doel in de organisatie aangaan. Verder 

wordt geadviseerd om wederzijds respect te versterken, waardoor medewerkers meer voice 

behavior zullen vertonen. Dit kan gerealiseerd worden door blijken van waardering te geven 

voor de bijdragen die medewerkers leveren en stil te staan bij de prestaties van medewerkers 

(Carmeli et al., 2015). Deze aanbevelingen zijn met name belangrijk gezien het toenemend 
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aantal zorgmedewerkers dat de zorg verlaat. Indien zorgorganisaties inspelen op de gegeven 

aanbevelingen, kan dat helpen om eventueel vertrek te voorkomen (Both, 2020). 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 - schalen en items van: goede relaties, voice behavior (promotive en 

prohibitive) en bevlogenheid 

 
Goede relaties 
 
De volgende vragen gaan over de organisatie 
waarvoor je werkt en de werkrelaties 
daarbinnen. Met werkrelaties bedoelen we de 
relaties met jouw directe collega's in het team, 
maar ook de relaties met collega's van andere 
beroepsgroepen in jouw organisatie 
(bijvoorbeeld fysiotherapeuten, 
verpleegkundigen en managers). Onderstaande 
stellingen gaan dus over jouw hele organisatie. 
Geef aan in hoeverre je het eens bent met de 
volgende stellingen. 

1 (helemaal mee oneens t/m 5 helemaal 
mee eens) 

1. In mijn organisatie hebben wij een 
gemeenschappelijke visie 

 1 2 3 4 5 

2. In mijn organisatie hebben we 
gemeenschappelijke doelen 

 1 2 3 4 5 

3. Medewerkers in mijn organisatie handelen 
zonder dat ze daarbij een duidelijke richting 
wordt aangegeven 

 1 2 3 4 5 

4. Medewerkers in mijn organisatie weten welke 
taken hun collega's uitvoeren 

 1 2 3 4 5 
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5. In mijn organisatie bespreken we met elkaar 
waar we aan werken 

 1 2 3 4 5 

6. Door met elkaar te delen waar wij mee bezig 
zijn, kunnen we ieders behoeften beter 
begrijpen 

 1 2 3 4 5 

7. Door met elkaar te bespreken waar wij tegen 
aan lopen in ons werk, kunnen wij beter 
begrijpen hoe onze acties invloed hebben op 
andere collega's 

 1 2 3 4 5 

8. Op mijn werk heeft iedereen veel respect voor 
elkaar 

 1 2 3 4 5 

9. Als iemand op mijn werk een andere mening 
heeft, dan respecteren wij dit 

1 2 3 4 5 

10. Wederzijds respect vormt de basis van de 
werkrelaties in mijn organisatie 

1 2 3 4 5 

 
Voice behavior 
 
Tijdens het werken heb je vast weleens ideeën 
over hoe de zorg of de organisatie van de zorg 
beter kan. Het kan ook zijn dat je weleens 
tegen dingen aanloopt op je werk. We zijn 
benieuwd wat je doet als je een idee hebt of als 
je ergens tegenaan loopt. Deel je jouw ideeën 
en zorgen met anderen binnen je team of kies 
je ervoor om er toch niks over te zeggen? 
Hierover gaan de volgende stellingen. Geef aan 
in welke mate je het eens bent met 
onderstaande stellingen.  

1 (helemaal mee oneens t/m 5 helemaal 
mee eens) 

1. Als er kwesties spelen binnen het team, geef ik 
suggesties hoe we hiermee om kunnen gaan 

 1 2 3 4 5 
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2. Ik stel ideeën voor die nuttig zijn voor mijn 
team 

 1 2 3 4 5 

3. Ik kom met suggesties om werkprocessen in 
mijn team te verbeteren 

 1 2 3 4 5 

4. Ik kom met constructieve suggesties die ons 
team helpen bij het bereiken van onze doelen 

 1 2 3 4 5 

5. Ik doe constructieve voorstellen om het 
functioneren van ons team te verbeteren 

 1 2 3 4 5 

6. Als andere collega's gedrag vertonen dat 
belemmerend is voor de prestaties van het 
team, spreek ik hen hierop aan 

 1 2 3 4 5 

7. Ik spreek mij eerlijk uit over problemen die 
schade voor het team kunnen veroorzaken, 
zelfs als anderen in het team hierover een 
andere mening hebben 

 1 2 3 4 5 

8. Ik durf mijn mening te geven over zaken die 
van invloed zijn op het functioneren van het 
team, zelfs als dit anderen in verlegenheid kan 
brengen 

 1 2 3 4 5 

9. Als er in het team problemen spelen, durf ik 
die te benoemen, zelfs als dat de relatie met 
collega's negatief kan beïnvloeden 

1 2 3 4 5 

10. Als er op de werkvloer problemen zijn, meld 
ik die altijd aan het management 

1 2 3 4 5 
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Bevlogenheid 
 
De volgende vragen gaan over hoe je 
jouw werk beleeft. Geef aan hoe vaak 
iedere uitspraak op jou van toepassing 
is, door het best passende vakje te 
selecteren.  

1 (nooit t/m 7 dagelijks) 

1. Op mijn werk bruis ik van energie 1 2 3 4 5  6 7 

2. Als ik werk voel ik me fit en sterk 1 2 3 4 5  6 7 

3. Ik ben enthousiast over mijn baan 1 2 3 4 5  6 7 

4. Mijn werk inspireert mij 1 2 3 4 5  6 7 

5. Als ik 's morgens opsta, heb ik zin om 
aan het werk te gaan 

1 2 3 4 5  6 7 

6. Als ik heel intensief aan het werk ben, 
voel ik mij gelukkig 

1 2 3 4 5  6 7 

7. Ik ben trots op het werk dat ik doe 1 2 3 4 5  6 7 

8. Ik ga helemaal op in mijn werk 1 2 3 4 5  6 7 

9. Mijn werk maakt mij blij 1 2 3 4 5  6 7 
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Bijlage 2 - Factoranalyse 

 

Schaal Factoren 

Voice behavior 1 2 3 4 5 6 

Als er kwesties spelen binnen het team, geef ik      

suggesties hoe we hiermee om kunnen gaan 

  .74    

Ik stel ideeën voor die nuttig zijn voor mijn team   .83    

Ik kom met suggesties om werkprocessen in mijn team 

te verbeteren 

  .88    

Ik doe constructieve voorstellen om het functioneren 

van ons team te verbeteren 

  .87    

Als andere collega's gedrag vertonen dat belemmerend 

is voor de prestaties van het team, spreek ik hen hierop 

aan 

  .87    

Goede relaties       

In mijn organisatie hebben wij een gemeenschappelijke 

visie 

  -.78    

In mijn organisatie hebben we gemeenschappelijke 

doelen 

  -.80    

Medewerkers in mijn organisatie handelen zonder dat 

ze daarbij een duidelijke richting wordt aangegeven 

  .59    

Medewerkers in mijn organisatie weten welke taken 

hun collega's uitvoeren 

  -.56    

In mijn organisatie bespreken we met elkaar waar we 

aan werken 

 

 

  -.56   .31 
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Schaal Factoren 

 1 2 3 4 5 6 

Door met elkaar te delen waar wij mee bezig zijn, 

kunnen we ieders behoeften beter begrijpen 

     .86 

Door met elkaar te bespreken waar wij tegen aan lopen 

in ons werk, kunnen wij beter begrijpen hoe onze 

acties invloed hebben op andere collega’s  

     .84 

Op mijn werk heeft iedereen veel respect voor elkaar  .88     

Als iemand op mijn werk een andere mening heeft, dan 

respecteren wij dit 

 .93     

Wederzijds respect vormt de basis van de werkrelaties 

in mijn organisatie 

 .73     

Bevlogenheid       

Op mijn werk bruis ik van energie .80      

Als ik werk voel ik me fit en sterk .83      

Ik ben enthousiast over mijn baan .83      

Mijn werk inspireert mij .83      

Als ik 's morgens opsta, heb ik zin om aan het werk te 

gaan 

.82      

Als ik heel intensief aan het werk ben, voel ik mij 

gelukkig 

.82      

Ik ben trots op het werk dat ik doe  .75      

Ik ga helemaal op in mijn werk .74      

Mijn werk maakt mij blij .87      


