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HOOFDSTUK 5. HOOFDSTUK 5. HOOFDSTUK 5. HOOFDSTUK 5.     

DE RELATIE TUSSEN WERKOMSTANDIGHEDEN, PERSOONS- EN 

WERKGEBONDEN KENMERKEN VAN JEUGDZORGWERKERS EN HUN 

WELBEVINDEN BIJ BUREAU JEUGDZORG. 



SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    

Dit onderzoek bestudeert de bijdrage van werkomstandigheden en persoons- en werkgebonden 

kenmerken van jeugdzorgwerkers aan het welbevinden van de jeugdzorgwerkers bij Bureau 

Jeugdzorg. In totaal 259 jeugdzorgwerkers hebben vragenlijsten ingevuld over de 

werkomstandigheden en persoons- en werkgebonden kenmerken. De mate van welbevinden 

werd voor 41% verklaard door kenmerken van individuele medewerkers. Het bezitten van 

bepaalde competenties, het persoonlijkheidskenmerk emotionele stabiliteit, positieve 

werkervaringen en het bezitten van veerkracht bleken gerelateerd te zijn aan een hogere mate 

van welbevinden. Langer werkzaam zijn bij Bureau Jeugdzorg, beleven van een zware caseload, 

het persoonlijkheidskenmerk nieuwsgierigheid, het ervaren van bijzondere omstandigheden die 

de werklast verhogen, organisatiestress en het ervaren van negatieve ervaringen waren 

gerelateerd aan een lagere mate van welbevinden van de medewerkers. Verschillen in de mate 

van welbevinden werden voor 12% toegeschreven aan teamkenmerken. Deze 12% kon nagenoeg 

volledig worden verklaard door positieve en negatieve werkervaringen en de beleving van de 

caseload. De discussie spitst zich toe op mogelijkheden om het welbevinden van de 

jeugdzorgwerkers te vergroten door aandacht te schenken aan de werkomstandigheden en een 

gericht werving- en selectiebeleid. 

 

InleidingInleidingInleidingInleiding    

 

De effectiviteit van jeugdzorg wordt bepaald door het inzetten van effectieve interventies (De 

Swart et al., 2011; Weisz, 2006) en daarnaast onder andere door de condities waaronder 

jeugdzorgwerkers hun werk moeten doen (werkomstandigheden), de professionaliteit van de 

jeugdzorgwerkers (Pijnenburg, Hermanns, Van Yperen, Hutschemaekers, & Van Montfoort, 2010; 

Van der Laan, 2007; Van Yperen, 2005; Van Yperen, Van der Steege, Addink, & Boendermaker, 

2010) en hun welbevinden (Cummins, 1995, 1998; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999; Graham 

& Shier, 2010; Graham, Trew, Schmidt, & Kline, 2007). In deze studie wordt bij een Bureau 

Jeugdzorg onderzocht in welke mate de werkomstandigheden en de persoonsgebonden 

kenmerken (persoonlijkheid en veerkracht) en de werkgebonden kenmerken (werkgerelateerde 

competenties) van jeugdzorgwerkers samenhangen met welbevinden in termen van de ervaren 

kwaliteit van leven, persoonlijke gezondheidstoestand, de mate van arbeidssatisfactie en de 

afwezigheid van burn-out.  

 

Welbevinden 

Welbevinden is in dit onderzoek opgevat als een combinatie van persoonlijk en werkgebonden 

welbevinden. Welbevinden kan worden opgevat als een subjectieve beleving van een persoon 



(Gouw, 2008; Veenhoven, 2002a, 2002b) met betrekking tot het welzijn, de autonomie, de 

competenties en de mate van verwezenlijking van de eigen intellectuele en emotionele 

mogelijkheden (WHO, 2005). Deze subjectieve beleving van welbevinden kan worden opgevat als 

persoonsgebonden en als werkgebonden omdat de aspecten ‘autonomie’, ‘competenties’ en ‘het 

verwezenlijken van eigen mogelijkheden’ verbonden kunnen worden met persoonlijk welbevinden 

alsmede met welbevinden dat gerelateerd is aan de werksituatie.  

In dit onderzoek wordt de term ‘welbevinden’ aangeduid met deze twee dimensies, 

namelijk een persoonsgebonden dimensie en een werkgerelateerde dimensie. De 

persoonsgebonden dimensie is geoperationaliseerd als de ervaren kwaliteit van leven en de 

persoonlijke gezondheidstoestand. De werkgerelateerde dimensie bestaat uit de mate van 

arbeidssatisfactie en de afwezigheid van burn-out. Verondersteld wordt dat persoons- en 

werkgebonden kenmerken van welbevinden sterk met elkaar samen hangen (WHO, 2005). 

 

Werkomstandigheden bij Bureau Jeugdzorg  

De werkomstandigheden die het welbevinden mogelijk beïnvloeden bestaan uit a) de 

betrokkenheid van de medewerkers, b) de betrokkenheid van het management, c) goede 

materiële en personele voorwaarden, d) stabiliteit van de organisatie en e) voldoende 

discretionaire ruimte voor de jeugdzorgwerkers (zie Hoofdstuk 1). 

De werkomstandigheden van de medewerkers bij Bureau Jeugdzorg (jeugdbeschermers / 

gezinsvoogden, medewerkers jeugdreclassering, medewerkers centrale toegang en medewerkers 

AMK) staan regelmatig onder druk. Jeugdzorgwerkers bij Bureau Jeugdzorg ervaren een hoge 

werkdruk; ze vinden dat het werk gedaan moet worden met te weinig middelen en zien een hoog 

verloop onder collega’s (Netwerk, Abva-Kabo, 2009). Gezinsvoogden voelen zich niet altijd 

gehoord als het gaat om het werken met de Delta-methode (Stams, Top – van der Eem, Limburg, 

van Vugt, & van der Laan, 2010). Bijna een kwart van de gezinsvoogden had het gevoel dat het 

werken met de Delta-methode was opgelegd (Netwerk, Abva-Kabo, 2009; Stams, et al., 2010). 

Wel vonden ze dat er voldoende trainingen geboden werden, maar daar stond tegenover dat 

duidelijke informatie over de invoering van de Deltamethode onvoldoende was (Stams et al., 

2010). De caseloadverlaging, waarin de Delta-methode diende te voorzien, werd lang niet overal 

volgens de norm doorgevoerd: 57% van de gezinsvoogden werkt gemiddeld 3 cases boven de 

afgesproken norm (15-17 cases). Bovendien leidde de caseloadverlaging weliswaar tot meer 

cliëntcontacten, maar de gezinsvoogden ervoeren dit nog als te weinig. Bovendien leidde de 

verlaging van de caseload niet tot verlaging van de werkdruk (Stams et al., 2010). Mede door het 

negatieve imago (mede door de hoeveelheid negatieve publiciteit in de pers) dat de jeugdzorg, 

vooral bureau jeugdzorg, heeft gekregen, is de vertrekgeneigdheid uit het beroep van 

jeugdbeschermer momenteel erg groot (Stam, 2009). 



Niet alleen de gezinsvoogden hebben te maken met potentieel stresserende 

omstandigheden, ook andere medewerkers van Bureau Jeugdzorg hebben te maken met een erg 

dynamische en onzekere omgeving. Zo heeft de oprichting van de gemeentelijke Centra voor 

Jeugd en Gezin en de transitie van provinciale jeugdzorg naar gemeentelijk beleid, die in 2015 

voltooid moet zijn, een onzekere invloed op de toekomst van de centrale toegang via Bureau 

Jeugdzorg. Deze toegang, de kortdurende hulp en indicatiestelling, gaat bij Bureau Jeugdzorg 

verdwijnen en deze taken worden overgenomen door de Centra voor Jeugd en Gezin (Commissie 

Zorg om Jeugd, 2009). De werkwijze van de Bureaus Jeugdzorg wordt door deze commissie als 

bureaucratisch, langzaam en onnodig gecompliceerd beschreven (Commissie Zorg om Jeugd, 

2009). Ook de medewerkers binnen de jeugdreclassering en het Meldpunt Kindermishandeling 

hebben te maken met lastige en veranderlijke omstandigheden en ook met veel negatieve 

publiciteit. 

 De mate waarin medewerkers last hebben van werkdruk, of positief geformuleerd zich 

welbevinden, zijn afhankelijk van de werklast (objectief vast te stellen hoeveelheid werk) en de 

draagkracht van medewerkers (Schaufeli, 2000; Schaufeli, Bakker, & De Jonge, 2003; Van 

Veldhoven, Broersen, & Fortuin, 1999). Eventuele stressoren zullen de draagkracht verminderen, 

net als beschermende factoren deze zullen verhogen. 

 Ook de invloed van teamcultuur, de wijze waarop teamleden met elkaar communiceren 

en samenwerken kan van  invloed zijn op het welbevinden (Blanchard & Bowles, 2003; Hendrix & 

Konings, 2000; West, 1996; Van der Willik, 2008). Vooral de cultuurdimensies openheid en 

vertrouwen zijn hierbij van invloed (van der Willik, 2008). 

 

Persoons- en werkgebonden kenmerken van jeugdzorgwerkers 

De persoonskenmerken zijn geordend en beschreven aan de hand van het Kwadrantenmodel van 

Beutler, et al. (2004). Het Kwadrantenmodel verdeelt de kenmerken van jeugdzorgwerkers langs 

twee dimensies (zie Tabel 1). Bij de eerste dimensie gaat het om kenmerken van 

jeugdzorgwerkers die a) persoonsgebonden zijn en b) werkgerelateerd zijn. Bij de tweede 

dimensie  wordt onderscheid gemaakt tussen kenmerken die a) objectief vast te stellen zijn door 

middel van meten of registreren en b) kenmerken die minder objectief vast te stellen zijn; 

waarvan slechts een indicatie te geven is. 

 
Tabel 1  
Het Kwadrantenmodel (Beutler, et al., 2004) 

 Persoonsgebonden kenmerkenPersoonsgebonden kenmerkenPersoonsgebonden kenmerkenPersoonsgebonden kenmerken    Werkgebonden kenmerkenWerkgebonden kenmerkenWerkgebonden kenmerkenWerkgebonden kenmerken    

    
ObjectiefObjectiefObjectiefObjectief 

Kwadrant A 
Leeftijd, sekse, etniciteit 

Kwadrant B 
Opleiding, ervaring, omvang en aard 

dienstverband 



    
SubjectiefSubjectiefSubjectiefSubjectief 

Kwadrant C 
Persoonlijkheid 

Veerkracht 

Kwadrant D 
Professioneel handelen en houding 

(competenties) 

 
 
In kwadrant A worden de objectief persoonsgebonden kenmerken geplaatst. Daaronder vallen de 

leeftijd, sekse, nationaliteit en etniciteit van de jeugdzorgwerker. In kwadrant B worden de 

objectief werkgebonden kenmerken beschreven. Daarbij gaat het om werkervaring, 

opleidingsrichting en –niveau, aard en omvang van het arbeidscontract. In kwadrant C worden de 

(meer) subjectief persoonsgebonden kenmerken geplaatst. Daarbij gaat het om 

persoonlijkheidskenmerken van de jeugdzorgwerkers. Die zijn in dit onderzoek beschreven aan 

de hand van het vijf factoren persoonlijkheidsmodel, vaak aangeduid als Big Five. De vijf factoren 

zijn a) extravert, i.e. sociaal en spraakzaam tegenover teruggetrokken en stil, b) vriendelijk, i.e. 

blijmoedig en onbaatzuchtig tegenover snel geïrriteerd en egoïstisch, c) zorgvuldig, i.e. 

betrouwbaar en voorzichtig tegenover onbetrouwbaar en nonchalant, d) emotioneel stabiel, i.e. 

rustig en zeker tegenover zorgelijk en onzeker, en e) nieuwsgierigheid, i.e. origineel en 

avontuurlijk tegenover conventioneel en niet avontuurlijk (Strijbosch, 2007; McCrea & Costa, 

1984; Bakker, van der Zee, Lewig, & Dollard, 2006). 

Enkele eigenschappen van het  Big Five persoonlijkheidsmodel lijken samen te hangen 

met burn-out (Bakker, Van der Zee, Lewig, & Dollard, 2006), arbeidssatisfactie (Judge, Heller, & 

Mount, 2002) en de gezondheidstoestand (Wall, Ogloff, & Morrisey, 2006; Korotkov & Hannah, 

2004) van medewerkers. Personen met een lage score op emotionele stabiliteit scoren 

doorgaans hoger op de burn-out schaal ‘emotionele uitputting’. Personen met een lage score op 

zowel emotionele stabiliteit, extraversie en nieuwsgierigheid scoren doorgaans hoger op de burn-

out schaal ‘depersonalisatie’. Personen met hoge scores op extraversie en emotionele stabiliteit 

scoren doorgaans hoger op de burn-out schaal ‘persoonlijke bekwaamheid’ (Bakker, Van der Zee, 

Lewig, & Dollard, 2006). Bovenstaande persoonlijkheidsfactoren beschermen tegen burn-out dan 

wel vormen een risico om burn-out te ontwikkelen. 

Uit een meta-analyse van Judge, Heller en Mount (2002) is gebleken dat vier van de vijf 

persoonlijkheidseigenschappen een middelgrote samenhang vertonen met arbeidssatisfactie. 

Emotionele stabiliteit (r = .29), extraversie (r = .25), zorgvuldigheid (r = .26) en vriendelijkheid (r = 

.17) zijn significant gecorreleerd met arbeidssatisfactie (Judge, Heller, & Mount, 2002). 

Nieuwsgierigheid is dat ook, maar niet significant (r = .02). Gezamenlijk correleren de vijf 

persoonlijkheidskenmerken sterk met arbeidssatisfactie (Judge et al., 2002).  

Ook hangen persoonlijkheidskenmerken samen met stress en gezondheid. 

Nieuwsgierigheid, extraversie en emotionele stabiliteit modereren de relatie tussen stress en 

ziektegedrag (Korotkov, 2008). Mensen die hoog scoren op zorgvuldigheid ervaren in mindere 

mate stress naar aanleiding van bepaalde stresserende levensgebeurtenissen (Korotkov, 2008). 

De combinatie van lage emotionele stabiliteit en lage extraversie (angstig en vermijdende 



persoonlijkheid) hebben grotere kans op een slechtere gezondheidstoestand (Wall, Ogloff, & 

Morrisey, 2006). Alle vijf factoren van het persoonlijkheidsmodel hangen samen met de 

gezondheidstoestand, en vooral met de subjectieve gezondheidsbeleving (Korotkov & Hannah, 

2004). 

Extraversie en emotionele stabiliteit blijken ook voorspellers voor Learning Goal 

Orientation (LGO) en Proving Goal Orientation (PGO; Wang & Erdheim, 2007). LGO is de 

vaardigheid om nieuwe competenties te ontwikkelen om moeilijke situaties het hoofd te bieden. 

Bij PGO gaat het om het benutten van competenties die de persoon reeds bezit om uitdagende 

situaties aan te gaan (Wang & Erdheim, 2007). Extraverte en stabiele mensen lijken daarmee 

beter in staat om met moeilijke en stresserende situaties om te gaan.  

Vooral de persoonlijkheidseigenschappen emotionele stabiliteit en extraversie lijken 

belangrijke voorspellers voor het voorkomen van burn-out. Ook kunnen deze factoren de 

subjectieve gezondheidsbeleving en de objectieve gezondheidstoestand positief beïnvloeden. 

Ook lijkt er een samenhang te zijn tussen alle vijf persoonlijkheidskenmerken en 

arbeidssatisfactie (Van der Ploeg & Scholte, 2003), waarbij vooral personen die hoger scoren op 

emotionele stabiliteit, extraversie en zorgvuldigheid meer tevreden zijn. 

Naast het vijf factoren model wordt bij de subjectieve persoonskenmerken (Kwadrant C) 

ook de mate van veerkracht als relevant kenmerk aangemerkt. Voor de kenmerken van 

veerkrachtige mensen sluiten we aan bij de beschrijving van Wagnild en Young (1993): mensen 

die minder snel opgeven bij uitdagingen, meer zelfvertrouwen hebben en beter in staat zijn om 

stressvolle omstandigheden het hoofd te bieden worden als veerkrachtig beschouwd.  

Lamond et al. (2009) hebben gevonden dat veerkracht bijdraagt aan een beter sociaal 

emotioneel welbevinden, optimisme, sociale betrokkenheid en minder gezondheidsproblemen bij 

oudere vrouwen. Friborg et al. (2006) hebben gevonden dat adolescenten met een hoge mate 

van veerkracht minder stressklachten ondervonden en minder pijnklachten hebben in een 

situatie waarin ze werden blootgesteld aan pijnlijke en stresserende experimenten. Veerkracht 

draagt ook bij aan meer positieve gevoelens, een hogere mate van subjectief welbevinden en het 

positiever functioneren in het dagelijks leven (Davydov, Stewart, Ritchie, & Chaudieu, 2010). Ook 

onderzoek bij kinderen wijst uit dat veerkracht bijdraagt aan een aantal positieve factoren, zoals 

het aangaan van positieve relaties, een groter probleemoplossend vermogen en een grotere mate 

van zelf ervaren effectiviteit (Masten, Best, & Garmezy, 2001). Op grond hiervan is te verwachten 

dat veerkracht bij de medewerkers van Bureau Jeugdzorg een effect zal hebben op de mate van 

welbevinden. 

Tot slot worden in kwadrant D de (meer) subjectief werkgebonden kenmerken 

beschreven; met name de houdingsaspecten, vaardigheden en competenties van de 

jeugdzorgwerkers. De competenties van een persoon dragen bij aan het psychisch welbevinden 

(WHO, 2005). We gebruiken hier het competentieprofiel zoals op basis van het 



literatuuronderzoek (Hoofdstuk 3) is ontwikkeld. In dit competentieprofiel gaat het om vier  

categorieën competenties, namelijk a) de zogenaamde Therapeutic Offered Conditions (TOC’s), b) 

het bieden van structuur, c) empowerment van de jeugdigen en d) communicatieve competenties.  

 

Deze studie 

Dit onderzoek richt zich op de vraag wat de relatie is tussen enerzijds werkomstandigheden en 

persoons- en werkgebonden kenmerken van jeugdzorgwerkers en anderzijds welbevinden (in 

termen van kwaliteit van leven, gezondheid, arbeidssatisfactie en afwezigheid van burn-out). De 

vraag ‘welke factoren van de werkomstandigheden en van de persoons- en werkbonden 

kenmerken van de jeugdzorgwerker het welbevinden van de jeugdzorgwerkers bij Bureau 

Jeugdzorg bevorderen dan wel bedreigen’ staat in dit onderzoek centraal. Aangezien de 

cultuurdimensie binnen teams een rol speelt en te verwachten is dat de culttur tussen teams 

verschilt, is met behulp van multilevel analyse nagegaan wat de percentuele bijdrage aan het 

welbevinden is van de jeugdzorgwerker en van het team waarin de jeugdzorgwerker werkzaam is. 

 

MethodeMethodeMethodeMethode    

Participanten 

In totaal zijn N = 366 medewerkers van een Bureau Jeugdzorg uitgenodigd om deel te nemen aan 

dit onderzoek. Dit zijn alle uitvoerende medewerkers, werkzaam in de functie jeugdbeschermer, 

medewerker jeugdreclassering, medewerker centrale toegang en AMK medewerker. In totaal 

hebben N = 259 medewerkers (70,8%) deelgenomen aan dit onderzoek. Non respons is vooral 

veroorzaakt doordat jeugdzorgwerkers wegens andere afspraken niet bij het moment van 

dataverzameling aanwezig konden zijn. Twee jeugdzorgwerkers hebben principieel geweigerd om 

deel te nemen. 

Van de N = 259 respondenten waren N = 200 (77,2%) van het vrouwelijk geslacht. De 

gemiddelde leeftijd van de respondenten was 35,88 jaar (SD = 9,71). Mannelijke medewerkers 

waren ruim 4,5 jaar ouder dan de vrouwelijke medewerkers. Bijna alle respondenten hadden de 

Nederlandse nationaliteit. Ruim 90% heeft een Nederlandse etnische achtergrond, 3,5% een 

Westers Allochtone achtergrond en 6% had een Niet Westers Allochtone achtergrond. De 

respondenten waren werkzaam in de functie van jeugdbeschermer (N = 141, 54,6%), 

medewerker centrale toegang (N = 73, 26,0%), jeugdreclasseerder (N = 26, 10,1%), en  AMK 

medewerker (N = 18, 7,0%). 

Zo goed als alle medewerkers hebben een gerichte relevante HBO beroepsopleiding 

gevolgd. In totaal 49,2% heeft de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) 

gevolgd en 32,3% de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Een klein deel (N = 16, 

6,3%) heeft een afgeronde academische opleiding afgerond. 



 De jeugdzorgwerkers hadden gemiddeld 2,59 jaar ervaring in de huidige functie (SD = 

1,23), 2,87 jaar ervaring bij Bureau Jeugdzorg (SD = 1,34) en 4,16 jaar ervaring in de sector Zorg 

& Welzijn (SD = 1,48). Een overgrote meerderheid heeft een vast contract (N = 221, 86,3%), de 

overigen (N = 34, 13,3%) hebben een tijdelijk of een oproepcontract. In totaal 91 

jeugdzorgwerkers (35,5%) werken voltijds, 117 jeugdzorgwerkers (45,7%) werken tussen 24 – 36 

uur per week, en 48 jeugdzorgwerkers (18,8%) werken minder dan 24 uur per week. 

 

Procedure 

De voorbereiding voor dit onderzoek is gedaan in samenspraak met een werkgroep van Bureau 

Jeugdzorg. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van P&O, lijnmanagement, bureau 

communicatie en uitvoerend medewerkers. De vragenlijsten werden uitgebreid getest door een 

aantal leden van de werkgroep. Voor de dataverzameling zijn afspraken gemaakt met ieder 

afzonderlijk team. Het teambezoek bestond uit een korte introductie van het onderzoek en 

instructie over de procedure en het onderzoek. Er zijn in totaal 35 teams, 15 in Regio A en 20 in 

Regio B, benaderd. Bij drie teams konden geen data worden verzameld. Zieke medewerkers zijn 

allemaal persoonlijk door hun leidinggevende benaderd om te overleggen of, en zo ja, op welke 

manier, waar en wanneer de vragenlijsten zouden worden ingevuld. 

Om de kans op sociaal wenselijke antwoorden te verkleinen is persoonlijke anonimiteit 

absoluut gewaarborgd. Daar is tijdens de introductie en de instructie van het onderzoek 

nadrukkelijk aandacht aan besteed. Daarnaast is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

gestandaardiseerde vragenlijsten, die door middel van controlevragen rekening houden met 

sociaal wenselijke antwoorden.  

 

Instrumenten 

De schaal welbevinden is een composietmaat gemeten met de RAND-36, de Manchester Short 

Assessment of Quality of Life (MANSA), de Utrechtse Burn-out schaal (UBOS), en de 

Arbeidssatisfactie index voor jeugdzorg (ASI-J). 

Met de RAND-36 is de gezondheidstoestand gemeten (Van der Zee, Sanderman, & 

Heyink, 1993; Van der Zee, Sanderman, Heyink, & De Haes, 1993). De RAND-36 bestaat uit een 

zevental subschalen en een overall score voor gezondheid. Gezondheid wordt uitgedrukt in een 

score van 0 – 100, waarbij de score 100 staat voor een optimale gezondheid (RAND Health 

Sciences Program, 1992). De gestandaardiseerde overallscore van de RAND is als onderdeel 

gebruikt voor de schaal voor welbevinden. De gestandaardiseerde Cronbach’s  α van de 36 items 

van de RAND was .82. 

Kwaliteit van leven is gemeten met de MANSA (Priebe, et al., 1999), een verkorte versie 

van de Lancashire Quality of Life Profile (LQLP) (Oliver, Huxley, Priebe, & Kaiser, 1997). De 

MANSA bestaat uit twaalf vragen gericht op de ervaren kwaliteit van leven. De gemiddelde score 



van deze twaalf vragen (op een 7-puntschaal) is meegenomen als onderdeel van de schaal voor 

welbevinden. De Cronbach α van de 12 items van de MANSA was .78. 

Arbeidssatisfactie is gemeten met de arbeidssatisfactie-index voor jeugdzorg (ASI-J) (van 

der Ploeg & Scholte, 2003). De vragenlijst omvat dertig uitspraken over de werksituatie. De 

vragen hebben betrekking op vijf subschalen, namelijk ondersteuning, autonomie, relaties, werk 

en arbeidsvoorwaarden. De mogelijke antwoordcategorieën zijn: 1 volledig oneens, 2 tamelijk 

oneens, 3 noch eens noch oneens, 4 tamelijk eens, of 5 volledig eens. De interne 

betrouwbaarheid van de subschalen was ruimschoots voldoende en lag tussen de Cronbach’s α = 

0.70 en 0.84. De ruwe overall scores van de ASI-J zijn meegenomen als onderdeel van de schaal 

van welbevinden. 

Burn-out is gemeten met de Utrechtse Burn-out Schaal (UBOS). Dit instrument bestaat uit 

drie subschalen: emotionele uitputting (EU), depersonalisatie (DP) en persoonlijke bekwaamheid 

(PB). De EU-schaal bestaat uit acht items die betrekking hebben op het gevoel helemaal leeg of 

opgebrand te zijn. De DP-schaal bestaat uit vijf items die betrekking hebben op een 

onpersoonlijke, onverschillige, negatieve en cynische houding ten opzichte van mensen met wie 

dagelijks wordt gewerkt. De PB-schaal bestaat uit zeven items die staan voor de mate waarin de 

persoon zich in staat acht om op professionele wijze met andere mensen om te gaan. De 

mogelijke antwoordcategorieën zijn: 1 sporadisch, 2 af en toe, 3  regelmatig, 4  dikwijls, 5  zeer 

dikwijls, en 6  altijd. De PB-schaal is omgekeerd, zodat de drie subschalen in dezelfde richting 

stonden. De Cronbach α van de 20 items van de UBOS was .72. De ééndimensionele 

factoroplossing verklaarde 61,9% van de variantie. De factorladingen varieerden van 0.59 (PBr) 

tot 0.88 (DP). Vervolgens is de totale schaal gepoold in positieve richting, zodat een hoge score 

op de schaal wijst op een lage score op burn-out. Wegens de genoemde factorladingen is er 

gekozen om met de overallschaal van burn-out te analyseren. 

Composiet welbevinden. Een principale componenten analyse (PCA) liet een 

ééndimensionele factoroplossing zien van gezondheidstoestand, kwaliteit van leven, 

arbeidssatisfactie en burn-out die 49,7% van de variantie verklaarde. De factorladingen 

varieerden van .55 (arbeidssatisfactie) tot .78 (burn-out). De gestandaardiseerde Cronbach’s 

alpha bleek voldoende te zijn (α = .65). De score voor welbevinden is het gemiddelde van de z-

scores van de vier afzonderlijke schalen voor welbevinden, waarbij de burn-out schaal is 

omgekeerd, zodat een hogere score op de schaal van welbevinden een hogere mate van 

welbevinden betekent. De welbevinden scores bleken licht rechtsscheef en daarmee niet 

normaal verdeeld te zijn: Kolmogorov-Smirnov = 0.063, p < 0.05. Om die reden is de verdeling 

getransformeerd tot normaal met behulp van de square root transformatie ((sqrt (2.61 - 

welbevinden)) * -1). Na correctie was er sprake van een normaalverdeling: Kolmogorov-Smirnov = 

0.036, p = 0.200. 

 



 

 

De werkomstandigheden 

De werkomstandigheden werden in kaart gebracht met behulp van een aantal indicatoren, 

namelijk: werklast, werkdruk, positieve werkervaringen en negatieve werkervaringen. Werklast is 

in kaart gebracht door te vragen of a) de normering voor de caseloadomvang werd aangehouden, 

b) of er sprake was van het uitvoeren van neventaken, en c) of dat er sprake was van bijzondere 

omstandigheden die de werklast verzwaarden. De neventaken en bijzondere omstandigheden 

hingen significant met elkaar samen (r = .23, p < 0.01). De caseloadomvang bleek niet samen te 

hangen met beide andere indicatoren van werklast. 

De werkdruk heeft betrekking op de beleving van de medewerkers, namelijk hoe de 

werklast wordt ervaren. Dit is gemeten door middel van a) de beleving van de zwaarte van de 

caseload, en b) de mate van organisatiestress. Het eerste item is uitgevraagd op een 5-

puntschaal, het tweede item is gemeten met de Organisatiestressindex (OSI; Evers, 2000). De 

OSI bestaat uit 48 items en heeft een goede interne consistentie (Cronbach’s α =  .95).  Een 

voorbeeldvraag van de OSI is: “Geef aan in welke mate je spanning of stress ervaart naar 

aanleiding van werk mee naar huis moeten nemen”. Gescoord kon worden op een 6-puntschaal: 

helemaal niet, nauwelijks, meer niet dan wel, meer wel dan niet, erg, heel erg. Beide indicatoren 

van werkdruk, de beleving van de zwaarte van de caseload en organisatiestress, hingen 

significant met elkaar samen (r = .21, p < 0.01).  

Daarnaast zijn de werkomstandigheden in kaart gebracht door te vragen naar de 

positieve en negatieve werkervaringen die de medewerkers van Bureau Jeugdzorg hebben met de 

cliënten, de organisatie, de samenwerkingspartners en de maatschappij. Voor elk onderdeel werd 

een rapportcijfer gevraagd. 

Voor de positieve werkervaringen met cliënten, samenwerkingspartners, de organisatie en 

de maatschappij werd een principale componentenanalyse uitgevoerd. Een ééndimensionele  

factoroplossing verklaarde 45,7% van de variantie, waarbij de factorladingen varieerden van .58 

(organisatie) tot .77 (samenwerkingspartners). De gestandaardiseerde Cronbach’s α bedroeg .60, 

wat als voldoende kan worden aangemerkt. Ook voor de negatieve werkervaringen met cliënten, 

samenwerkingspartners, de organisatie en de maatschappij werd een principale 

componentenanalyse uitgevoerd. Een ééndimensionele factoroplossing verklaarde 44,8% van de 

variantie, waarbij de factorladingen varieerden van .64 (organisatie) tot .75 

(samenwerkingspartners). De gestandaardiseerde Cronbach’s α bedroeg .65, wat als voldoende 

kan worden aangemerkt. 

 

  



Tabel 2. Instrumenten, subschalen, items, N en alpha’s 

Instrument Subschaal Aantal 
items 

N Cronbach’s α 

        Welbevinden 
 Kwaliteit van leven 

Gezondheid 
Arbeidssatisfactie 
Burn-out 

12 
36 
30 
20 

255 
255 
253 
247 

.78 

.84 

.75 

.72 
Composiet 
Welbevinden 

 4 247 .65 

      Werkomstandigheden 
Werklast Normering caseload 1 258  
 Neventaken 1 258  
 Bijzondere omstandigheden 1 258  
 Positieve werkervaringen 4 253 .60 
 Negatieve werkervaringen 4 253 .65 
Werkdruk Beleving caseload 1 258  
 Organisatiestress 48 258 .95 

     Objectief persoonsgebonden kenmerken 
 Leeftijd, sekse, nationaliteit en  etniciteit 258  

     Objectief werkgebonden kenmerken 
 Functie, ervaring, arbeidscontract en 

opleiding 
258  

     Subjectief persoonsgebonden kenmerken 
Leefstijl  12 254 .63 
Orpheus-NL Extraversie 21 248 .85 
 Stabiliteit 22 248 .83 
 Vriendelijkheid 22 248 .72 
 Zorgvuldigheid 21 248 .75 
 Nieuwsgierigheid 20 248 .65 
Veerkracht Persoonlijke competentie 17 242 .84 
 Acceptatie van zichzelf en het leven  8 242 .60 
 Veerkracht totaal 25 242 .87 

     Subjectief werkgebonden kenmerken 
Competenties Relatie 5 244 .58 
 Structuur 5 244 .55 
 Empowerment 5 244 .53 
 communicatie 5 244 .57 
Composiet 
Competentie 

 4 244 .82 

 

Persoons- en werkgebonden kenmerken van jeugdzorgwerkers 

De persoonsgebonden kenmerken zijn ingedeeld aan de hand van het Kwadrantenmodel van 

Beutler, et al. (zie inleiding van dit hoofdstuk). In Kwadrant A zijn de objectieve 

persoonsgebonden kenmerken verzameld (leeftijd, sekse, nationaliteit en etniciteit). In kwadrant 

B de objectief werkgebonden kenmerken (functie, opleiding, ervaring, arbeidscontract). In 

Kwadrant C gaat het om de subjectief persoonsgebonden kenmerken. Deze zijn in kaart gebracht 

door middel van een persoonlijkheidsvragenlijst (Orpheus-NL) en een vragenlijst voor veerkracht 

(RS-NL). In Kwadrant D tot slot zijn de subjectief werkgebonden kenmerken verzameld aan de 

hand van een competentielijst (bewerkte versie van de C-scan). 



De objectief persoonsgebonden kenmerken (Kwadrant A) zijn gemeten met open vragen. 

Er is gevraagd naar de leeftijd, sekse, nationaliteit en door middel van het vragen naar het 

geboorteland van beide ouders is de etniciteit bepaald1. 

De objectief werkgebonden kenmerken (Kwadrant B) zijn verkregen door middel van open 

vragen. Er is gevraagd welke functie de respondent bekleedt, in welke regio en locatie de 

medewerker werkzaam is, hoeveel jaren ervaring de respondent bezit in zorg en welzijn, bij 

Bureau Jeugdzorg en in de huidige functie. Daarnaast is gevraagd naar opleidingsniveau en 

opleidingsrichting. Tot slot zijn vragen gesteld over het arbeidscontract, namelijk de aard (vast, 

tijdelijk, oproep) en de omvang (aantal uren per week). 

De subjectief persoonsgebonden kenmerken (Kwadrant C) zijn gemeten aan de hand van 

een drietal instrumenten, namelijk: a) lijst voor gezonde leefstijl, b) een 

persoonlijkheidsvragenlijst (Orpheus-NL) en een vragenlijst voor veerkracht (RS-NL). 

De leefstijl is bepaald aan de hand van normen omtrent gezond omgaan met alcohol en 

drugs (RIVM 2011), roken (Stivoro, 2005), gezond eten en gezond bewegen (RIVM, 2011). Het 

instrument bestaat uit de volgende items: a) zelfbeoordeling van de gezonde leefstijl (met behulp 

van rapportcijfer), b) roken (ja of nee), c) alcoholgebruik (vier vragen; ja of nee), d) gezonde 

eetgewoonten (4 vragen; ja of nee), e) drugsgebruik (ja of nee) en f) richtlijnen voor gezond 

bewegen (8-puntschaal) Zie Appendix A voor het volledige instrument. Een principale 

componenten analyse liet een ééndimensionale factoroplossing zien, die 39% van de variantie 

verklaarde. De factorladingen varieerden van .24 (drinken als reactie op spanning) tot .69 (eten 

van groente en fruit). De gestandaardiseerde Cronbach’s alpha voor de leefstijlschaal was met α 

= .63 voldoende. Een hoge score op leefstijl betekent dat de respondent er een gezonde leefstijl 

op nahoudt. 

De Orpheus-NL meet de Big Five persoonlijkheidsfactoren. De Orpheus-NL is de vertaalde 

en aangepaste versie van de originele Engelstalige Orpheus. Er zijn drie normgroepen naar 

opleidingsniveau (laag, midden en hoog) ingedeeld. De respondenten zijn allemaal vergeleken 

met de normgroep ‘hoog opleidingsniveau’. De Orpheus-NL is niet apart genormeerd voor 

mannen en vrouwen. De vragenlijst bestaat uit 110 vragen. Respondenten kunnen per vraag 

kiezen uit vier antwoordmogelijkheden (helemaal mee oneens, mee oneens, eens en helemaal 

mee eens). De vragen zijn geformuleerd in de vorm van stellingen en hebben betrekking op 

gedrag in de werksituatie. Een voorbeeldvraag is “mensen vinden dat ik te perfectionistisch ben”. 

De interne consistentie van de Orpheus-NL (Cronbach’s α) lag in dit onderzoek tussen de 0.65 en 

0.85 (voldoende tot goede betrouwbaarheid). Elk van de vijf persoonlijkheidskenmerken heeft 

een uitkomst op een 9-puntschaal (stanines).  

Veerkracht is gemeten met de RS-NL. Dit instrument is de vertaling van de 25-item 

Resilience Scale (RS; Portzky, 2008). De items worden gescoord op een vierpunt Likertschaal. De 

                                                      
1 Om de etniciteit van de jeugdzorgwerkers vast te stellen is gezocht naar gegevens over het geboorteland van de ouders. Is een van 
de ouders in een niet-westers land geboren dan wordt de persoon aangeduid als (niet-westers) allochtoon (CBS, 2008). 



RS-NL bestaat uit twee subschalen, namelijk: “persoonlijke competentie” (17 items, α.= 84) en 

“acceptatie van zichzelf en van het leven” (8 items, α = .72). Tevens geeft de RS-NL een 

totaalscore voor veerkracht (resilience). De RS-NL uitkomsten zijn genormeerd voor sekse en 

verschillende leeftijden (16-35 jaar; 36-55 jaar; 55+). De uitkomsten op de drie schalen van de 

RS-NL zijn vergeleken met de normgroepen en, net als bij de Orpheus-NL, weergegeven in 

stanines. 

De subjectief werkgebonden kenmerken (Kwadrant D) van de medewerkers van Bureau 

Jeugdzorg zijn gemeten met de competentiescan (C-scan). De betrouwbaarheden van de 

subschalen van de C-scan waren dermate laag (Cronbach’s alpha variërend van -.51 tot .45) dat 

de items van deze vragenlijst aan een principale componentenanalyses zijn onderworpen om na 

te gaan welke dimensionaliteit aanwezig was, met als uitgangspunt de competentiegebieden 

(relatie, structuur, empowerment en communicatie) uit Hoofdstuk drie. Allereerst werden alle 168 

items van de C-scan doorgenomen en waar van toepassing ingedeeld in een van de vier 

competentiegebieden. Dit is door twee onderzoekers, onafhankelijk van elkaar, gedaan en 

daarna zijn de verschillen bediscussieerd en is consensus bereikt over de in te delen items per 

competentiecategorie. Vervolgens werd voor elke competentiecategorie een afzonderlijke 

principale componenten analyse uitgevoerd. Dit resulteerde in vier ééndimensionele 

factoroplossingen met elk vijf items voor de vier competentiegebieden. De ééndimensionele 

factoroplossing voor het competentiegebied relatie verklaarde 37,8% van de variantie. De 

factorladingen varieerden van .50 (tijd nemen voor persoonlijke gesprekken) tot .71 (beslissingen 

met anderen nemen). De ééndimensionele factoroplossing voor het competentiegebied structuur 

verklaarde 37,5% van de variantie. De factorladingen varieerden van .49 (een goed voorbeeld 

zijn) tot .71 (anderen stimuleren om samen te werken). De ééndimensionele factoroplossing voor 

het competentiegebied empowerment verklaarde 36,8% van de variantie. De factorladingen 

variëren van .45 (anderen coachen) tot .71 (verwachtingen uitspreken). De ééndimensionele 

factoroplossing voor het competentiegebied communicatie verklaarde 37,0% van de variantie. De 

factorladingen varieerden van .54 (doelen concretiseren) tot .64 (uitspreken als iets niet bevalt). 

De betrouwbaarheden van de schalen voor de verschillende competentiegebieden varieerden van 

.53 tot .58 en kunnen daarmee als marginaal betrouwbaar gezien worden. Het definitieve 

instrument waarmee de competenties zijn vastgesteld is te vinden in Appendix B.  

Tenslotte is over de vier competentiegebieden een principale componenten analyse 

uitgevoerd, die 67,1% van de variantie verklaarde, met factorladingen die varieerden van .72 

(Competentie ‘relatie’) tot .88 (Competentie ‘communicatie’). De interne betrouwbaarheid van 

deze vier subschalen was goed: α = .83. Om deze reden zijn de subschalen van de aangepaste 

versie van de competentiescan samengevoegd tot een overallschaal voor competenties. 

 

Analyses 



 Allereerst zijn preliminaire analyses uitgevoerd (descriptieven) voor alle factoren die vallen onder 

de werkomstandigheden en de persoons- en werkgebonden kenmerken, verdeeld over de vier 

kwadranten. Vervolgens is een multilevel analyse (Goldstein, 1999) uitgevoerd om antwoord te 

kunnen geven op de volgende onderzoeksvraag; ‘welke factoren van de werkomstandigheden en 

van de persoons- en werkgebonden kenmerken van de jeugdzorgwerker het welbevinden van de 

jeugdzorgwerkers bij Bureau Jeugdzorg bevorderen dan wel bedreigen’. De multilevel analyses 

zijn uitgevoerd in SPSS (Peugh & Enders, 2005). De multilevel analyse is stapsgewijs uitgevoerd. 

Eerst is het nulmodel berekend (random intercept only model), vervolgens zijn stapsgewijs de 

persoons- en werkgebonden kenmerken van de jeugdzorgwerkers toegevoegd, beginnende met 

Kwadrant A, vervolgens Kwadrant B enzovoorts. Als laatste zijn de werkomstandigheden 

toegevoegd aan het model. Per uitgevoerde stap zijn significante predictoren behouden in het 

model, de overige predictoren zijn verwijderd.  

Per stap zijn naast de individuele scores ook de scores meegenomen op teamniveau 

(group mean centering). De individuele scores zijn daarbij geaggregeerd op teamniveau en 

gemiddeld. Vervolgens zijn die gemiddelden afgetrokken van de individuele scores. Zo 

ontstonden de ongecorreleerde voorspellers op individueel niveau (verschillen tussen 

medewerkers binnen teams) en op teamniveau (verschillen tussen teams). De onafhankelijke en 

afhankelijke variabelen zijn daarbij gestandaardiseerd, zodat er gestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënten gerapporteerd zijn (die in principe tussen -1 en 1 liggen en vergelijkbaar 

zijn met correlaties). Deze gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten zijn beter interpreteerbaar 

dan ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, omdat deze naast de richting van het verband 

ook de sterkte van het verband aangeven. 

 

ResultatenResultatenResultatenResultaten    

In dit resultatenhoofdstuk wordt in preliminaire analyses ingegaan op de beleving van de 

werkomstandigheden (werklast en werkdruk) en vervolgens op de subjectieve persoons- en 

werkgebonden kenmerken van jeugdzorgwerkers die aangesteld zijn bij Bureau Jeugdzorg. 

Vervolgens zijn de resultaten beschreven van de multilevel analyses naar predictoren van 

welbevinden op het gebied van werkomstandigheden, persoons- en werkgebonden kenmerken 

van de jeugdzorgwerkers van Bureau Jeugdzorg. 

 

Preliminaire analyses 

 

Werkomstandigheden: werklast 

De werklast is bepaald aan de hand van een drietal factoren, namelijk of de medewerker werkt 

conform de normering van de caseload, of de medewerker naast zijn reguliere werk neventaken 



uitvoert en of er sprake is van bijzondere omstandigheden die de werklast verhogen. Ruim de 

helft 53,1% (N = 136) van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg werkt conform de afgesproken 

normering en 41% (N = 105) verricht naast het reguliere werk ook neventaken. Iets minder dan 

de helft 42,6% (N = 109) rapporteert dat er bijzondere omstandigheden zijn die de werklast 

verhogen (zie Tabel 2). 

 
 
Tabel 3. 

Werklast factoren (N= 256) 

Factor Ja  Nee  

Norm Caseload 136 

(53,1%) 

120 

(46,9%) 

Neventaken 105 

(41,0%) 

151 

(59,0%) 

Bijzondere omstandigheden 109 

(42,6%) 

147 

(57,4%) 

 

Met afstand wordt ziektevervanging2 (N = 29, 22,8%) als de meest belastende bijzondere 

omstandigheid genoemd (Tabel 4), daarna interne cursussen (N = 15, 11,8%), waarbij overigens 

vaak wordt vermeld dat deze wel op prijs gesteld worden, maar dat het nadeel is dat deze veel 

tijd kosten om te volgen. Crisiszaken (N = 15, 11,8%) en onvoldoende ondersteuning (N = 14, 

11,0%) worden ook regelmatig genoemd. Voor een volledig overzicht van bijzondere 

omstandigheden die de werklast verhogen wordt verwezen naar Tabel 4. 

 

Tabel 4 

Werklast factoren: bijzondere omstandigheden       

Aantal Percentage 

Ziektevervanging 29 22,8% 

Interne cursussen 15 11,8% 

Crisiszaken 15 11,8% 

Onvoldoende ondersteuning 14 11,0% 

Bureaucratie 12 9,4% 

Privéredenen 8 6,3% 

Veel afstemming nodig 7 5,5% 

Bureaudiensten 5 3,9% 

Reistijd 5 3,9% 

Terugkeren na ziekte 5 3,9% 

Gezondheidsklachten 4 3,1% 

Wachtlijsten 4 3,1% 

Geen goede werkplek 4 3,1% 

Totaal 127 100% 

 
  

                                                      
2 Met ziektevervanging wordt bedoeld dat de medewerker, bovenop zijn reguliere caseload, zaken van een zieke collega tijdelijk 
vervangt. 



Werkomstandigheden: werkdruk 

Werkdruk is vastgesteld door te vragen naar de beleving van de zwaarte van de caseload, 

organisatiestress en positieve en negatieve werkervaringen. De zwaarte van de caseload wordt 

gemiddeld als enigszins belastend (drie op een vijfpuntschaal) ervaren (N = 256, M = 3,07, SD = 

0.92), waarbij mannen aangeven iets meer last te hebben van de zwaarte van de caseload dan 

vrouwen: t (254) = 1.969, p = .05.  De organisatiestress wordt met iets minder dan drie (meer 

niet dan wel) op een 6-puntschaal als gemiddeld beleefd (N = 253, M = 2,75, SD = 0.69). 

Medewerkers hebben ten slotte rapportcijfers gegeven aan hun positieve en negatieve 

werkervaringen. Positieve werkervaringen worden gemiddeld beoordeeld met het cijfer 5.87 (SD 

= 1.46) en negatieve werkervaringen worden gemiddeld beoordeeld met het cijfer 3.92 (SD = 

1.80). 

 

Subjectief persoonsgebonden kenmerken 

In Tabel 5 zijn de persoonlijkheidseigenschappen van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg 

weergegeven in stanines, waarbij ze zijn vergeleken met de voorgeschreven normgroep (hoog 

opleidingsniveau). Een score hoger dan 5 wijst op een hoger dan gemiddelde score op dat item, 

lager dan 5 wijst op een lager dan gemiddelde score. Van de persoonlijkheidskenmerken scoort 

‘vriendelijkheid’ met 7,22 het hoogst en ‘nieuwsgierigheid’ met 4,16 het laagst. Een Manova laat 

zien dat de verschillen in persoonlijkheidskenmerken significant van elkaar verschillen: F (4, 155) 

= 230.54, p < .001. Aan de hand van een serie Bonferoni gecorrigeerde post-hoc toetsen, met 

alpha = .05, bleken alle onderlinge vergelijkingen significant (p < .001) van elkaar te verschillen, 

met uitzondering van het persoonlijkheidskenmerk ‘extraversie’ ten opzichte van ‘emotionele 

stabiliteit’ en ‘zorgvuldigheid’. Veerkracht scoort met 6,55 bovengemiddeld. 

 

Tabel 5 

De persoonlijkheidseigenschappen volgens het Big Five persoonlijkheidsmodel en Veerkracht 

 N Min. Max. M SD

BF 1 Extraversie 248 1 9 5,23 1,553

BF 2 Stabiliteit 248 1 9 5,42 1,551

BF 3 Vriendelijkheid 248 3 9 7,22 1,348

BF 4 Zorgvuldigheid 248 2 9 4,92 1,530

BF 5 Nieuwsgierigheid 248 1 9 4,16 1,439

Veerkracht 242 1 9 6,55 2,453

 
Subjectief werkgebonden kenmerken 

Vier competentiegebieden zijn in kaart gebracht door middel van de Competentie Scan. 

Gemiddeld (Tabel 5) scoren de jeugdzorgwerkers 3,91 (op een 5-puntschaal) op alle 

competentiegebieden, wat wil zeggen dat de jeugdzorgwerkers aangeven de gevraagde 

competenties ‘in redelijke mate’ te bezitten. Een MANOVA laat zien dat de verschillen in 

competenties significant van elkaar verschillen: F (3, 251) = 93.98, p < .001. Aan de hand van 



een serie Bonferoni gecorrigeerde post-hoc toetsen, met alpha = .05, bleken alle onderlinge 

vergelijkingen significant (p < .05) van elkaar te verschillen. 

 

Tabel 6 

De competenties per competentiegebied van de jeugdzorgwerkers bij Bureau Jeugdzorg. 

 N Min. Max. M SD

Competentie relatie 253 3,00 5,00 4,05 0,29

Competentie structuur 253 2,80 5,00 3,94 0,35

Competentie empowerment 253 2,86 5,00 3,89 0,31

Competentie communicatie 253 2,50 4,69 3,76 0,29

Competentie totaal 253 3,00 4,77 3,91 0,25

 
Multilevel analyse 

In Tabel 6 worden de resultaten van de multilevel analyse gepresenteerd, terwijl Appendix C een 

overzicht biedt van alle variabelen die in het multilevel-model werden getoetst, met gemiddelden, 

standaard deviaties en correlaties tussen predictoren en het welbevinden van de medewerkers 

van Bureau Jeugdzorg. De multilevel analyse is stapsgewijs uitgevoerd, in de eerste stap is het 

nulmodel berekend (random intercept only model). Vervolgens zijn per stap predictoren 

toegevoegd op zowel het niveau van de jeugdzorgwerker als van het team.  

In de tweede stap zijn de objectief persoonsgebonden kenmerken van de 

jeugdzorgwerkers toegevoegd, leeftijd, sekse, nationaliteit en etniciteit. In de derde stap zijn de 

objectief werkgebonden kenmerken toegevoegd, terwijl alle predictoren uit de tweede stap zijn 

verwijderd, met uitzondering van de sekseverdeling op teamniveau. Geen van de overige 

predictoren hing significant samen met het welbevinden van de jeugdzorgwerkers. De predictoren 

die in de derde stap zijn toegevoegd, zijn achtereenvolgens, functie, opleidingsniveau, ervaring bij 

Bureau Jeugdzorg en aard van het arbeidscontract.  

Na de derde stap bleken sekse en opleidingsniveau op teamniveau, en ervaring bij 

Bureau Jeugdzorg en aard van het arbeidscontract op individueel niveau een significante 

samenhang te vertonen met het welbevinden. Deze predictoren zijn meegenomen naar de vierde 

stap en aangevuld met de subjectief persoonsgebonden kenmerken van de jeugdzorgwerkers, te 

weten de vijf persoonlijkheidskenmerken (extraversie, emotionele stabiliteit, vriendelijkheid, 

nieuwsgierigheid en zorgvuldigheid) en de mate van veerkracht.  

Na de vierde analysestap bleken sekseverdeling, opleidingsniveau en emotionele 

stabiliteit op teamniveau en ervaring bij Bureau Jeugdzorg, aard arbeidscontract, emotionele 

stabiliteit, nieuwsgierigheid, en veerkracht op individueel niveau een significante samenhang te 

vertonen met het welbevinden van de jeugdzorgwerkers bij Bureau Jeugdzorg. Vervolgens zijn aan 

deze kenmerken, in de vijfde stap, de competenties (subjectief werkgebonden kenmerken) van 

de jeugdzorgwerkers toegevoegd.  

Na de vijfde stap bleven sekseverdeling, opleidingsniveau en emotionele stabiliteit op 

teamniveau en ervaring bij Bureau Jeugdzorg, aard arbeidscontract, emotionele stabiliteit, 



nieuwsgierigheid, veerkracht en competenties op individueel niveau een significante samenhang 

vertonen met het welbevinden van de jeugdzorgwerkers bij Bureau Jeugdzorg. Al deze significante 

predictoren van welbevinden zijn meegenomen naar de zesde analysestap. Deze zijn aangevuld 

met de predictoren van de werklast en werkdruk.  

Na de zesde stap bleven drie predictoren op teamniveau een significante samenhang 

vertonen met het welbevinden van de jeugdzorgwerkers van Bureau Jeugdzorg, namelijk de 

beleving van de caseload en de positieve en negatieve werkervaringen. Op individueel niveau 

bleven ervaring bij Bureau Jeugdzorg, emotionele stabiliteit, nieuwsgierigheid, veerkracht, 

competenties, bijzondere omstandigheden, beleving van de caseload, organisatiestress en 

positieve en negatieve werkervaringen een significante samenhang vertonen met welbevinden. 

In Tabel 7 worden alle variabelen gepresenteerd die, na alle stappen van de multilevel 

analyse, significant bijdroegen aan het welbevinden van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg. 

De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (b) geven informatie over de sterkte en richting van 

het verband, waarbij een minteken duidt op een negatief verband en een hogere bètawaarde op 

een sterker verband. Bètawaarden liggen doorgaans tussen de -1 en 1: waarden rond de .20 

zouden we met enige voorzichtigheid als klein kunnen beschouwen en waarden rond de .40 als 

middelgroot.  

Uit het nulmodel (zonder verklarende variabelen of predictoren) kan worden opgemaakt 

dat verschillen in welbevinden voor 88% (Wald Z = 10.937, p < .001) konden worden 

toegeschreven aan kenmerken van de individuele medewerkers (level 1) en voor 12% aan 

teamfactoren (level 2): Wald Z = 2.092, p < .05.  Beide levels waren significant. Een model met 

verklarende variabelen leverde een significante verbetering op ten opzichte van het nulmodel [X² 

(13) = 147.026, p < .001], waardoor het mogelijk is om aan te geven welke kenmerken van 

medewerkers en teams verantwoordelijk zijn voor een hoger of lager welbevinden. 

Kenmerken van individuele medewerkers waren voor 88% verantwoordelijk voor 

verschillen in de mate van welbevinden. Van dit percentage werd ongeveer de helft verklaard (de 

andere helft bleef dus onverklaard) door tien variabelen die samen 41% van de mate van 

welbevinden verklaarden. Het bezitten van competenties (b = .25), het persoonlijkheidskenmerk 

emotionele stabiliteit (b = .25), positieve werkervaringen (b = .13) en veerkracht (b = .11) bleken 

gerelateerd te zijn aan een hogere mate van welbevinden. Langer werkzaam zijn bij Bureau 

Jeugdzorg (b = -.14), een als zwaar beleefde caseload (b = -.13), het persoonlijkheidskenmerk 

nieuwsgierigheid (b = -.13), het ervaren van bijzondere omstandigheden die de werklast verhogen 

(b = -.12), organisatiestress (b = -.12), en negatieve werkervaringen (b = -.10) waren gerelateerd 

aan een lagere mate van welbevinden. 

Verschillen in de mate van welbevinden kunnen voor 12% toegeschreven worden aan 

teamkenmerken. Deze 12% kon nagenoeg volledig worden verklaard door een drietal variabelen, 

waarbij opgemerkt kan worden dat de verbanden tussen deze teamkenmerken en het 



welbevinden sterker zijn dan de verbanden van deze predictoren op individueel niveau. Positieve 

werkervaringen (b = .23) waren gerelateerd aan een hogere mate van welbevinden en negatieve 

werkervaringen (b = -.17) en de beleving van een zware caseload (b = -.22) waren gerelateerd 

aan een lagere mate van welbevinden. 

 

 

Tabel 7 

Multilevel Analyse van Welbevinden van Medewerkers bij Bureau Jeugdzorg  (Gestandaardiseerde 

Regressiecoëfficiënten,  t-waarden en Percentages (verklaarde) Variantie) 

 Nulmodel          Verklaringsmodel 

                  b                  t                 p         

Intercept -0.014 (0.086)    

Individueel niveau     

     Ervaring bij Bureau Jeugdzorg  -.139 -3.227 .001 

     Big Five Stabiliteit  .246 4.729 .000 

     Big Five Nieuwsgierigheid  -.125 -2.490 .013 

     Veerkracht  .105 2.156 .032 

     Competenties  .246 5.061 .000 

     Bijzondere Omstandigheden  -.118 -2.641 .009 

     Positieve ervaringen  .125 2.769 .006 

     Negatieve ervaringen  -.098 -2.074 .039 

     Organisatiestress  -.115 -2.508 .013 

     Beleving Caseload  -.132 -2.508 .005 

Teamniveau     

     Positieve ervaringen  .231 4.738 .000 

     Negatieve ervaringen  -.174 -3.668 .001 

     Beleving Caseload  -.219 -4.608 .000 

Variantiecomponenten     

     Individueel niveau .878 (88%) .466   

     Teamniveau .124 (12%) .004   

Verklaarde variantie     

     Individueel niveau  41%   

     Teamniveau  12%   

Χ2(13) =   147.026  .001 

Note. Teamniveau: N = 32 teams; Individueel niveau: N = 269 medewerkers. 

 

 

DiscussieDiscussieDiscussieDiscussie    

Dit onderzoek laat zien dat bepaalde persoons- en werkgebonden kenmerken, 

werkomstandigheden en teamkenmerken samenhangen met het welbevinden van 

jeugdzorgwerkers bij Bureau Jeugdzorg. De belangrijkste persoons- en werkgebonden kenmerken 

die positief samenhangen met het welbevinden van de jeugdzorgwerkers waren emotionele 

stabiliteit, competenties en veerkracht. Voor deze factoren kon dat op basis van de literatuur ook 

worden verwacht (Bakker, van der Zee, Lewig, & Dollard, 2006; Judge, Heller, & Mount, 2002; 

Korotkow & Hannah, 2004; Wang & Erheim, 2007). Voor de persoonlijkheidsfactor ‘extraversie’ 

kon dat ook worden verwacht, maar daar werd in dit onderzoek geen empirische ondersteuning 

voor gevonden (Bakker, van der Zee, Lewig, & Dollard, 2006; Judge, Heller, & Mount, 2002; 



Korotkow & Hannah, 2004; Wang & Erheim, 2007). Extraversie bleek namelijk samen te hangen 

met een hogere mate van arbeidssatisfactie (Judge, Heller, & Mount, 2002), een betere 

gezondheid (Korotkov, 2008; Wall, Ogloff, & Morrisey, 2006) en minder burn-out (Bakker, et al., 

2006). Bovendien was extraversie een voorspeller voor het beter om kunnen gaan met moeilijke 

situaties (Wang & Erdheim, 2007). In de beschreven onderzoeken bleken zowel  ‘extraversie’ als 

‘emotionele stabiliteit’ gerelateerd te zijn aan aspecten van welbevinden, maar dit zegt niets over 

de unieke bijdrage van deze persoonlijkheidsfactoren aan welbevinden. Ook in deze studie 

bleken in univariate analyses zowel extraversie en emotionele stabiliteit samen te hangen met 

welbevinden, maar bleek alleen emotionele stabiliteit uniek bij te dragen aan welbevinden.   

 Competenties van de jeugdzorgwerkers bij Bureau Jeugdzorg vertonen weliswaar een 

kleine samenhang met welbevinden, maar vergeleken met de mate van samenhang die de 

andere predictoren laten zien, lijken de competenties wel een belangrijke factor te zijn als het 

gaat om het voorspellen van welbevinden. Goed opgeleide jeugdzorgwerkers en voldoende 

aandacht voor supervisie en intervisie kunnen een bijdrage leveren om de competenties van de 

jeugdzorgwerkers verder te ontwikkelen. 

Opvallend is dat de persoonlijkheidsfactor ‘nieuwsgierigheid’, ook wel ‘openstaan voor 

nieuwe ervaringen’ genoemd, negatief samenhangt met welbevinden. Ofschoon we voorzichtig 

moeten zijn met de interpretatie van deze uitkomst, omdat deze niet wordt gevonden in bivariate 

correlaties (zie appendix C), kan deze bevinding mogelijk worden verklaard door de aard van het 

beroep. De beroepen bij Bureau Jeugdzorg hebben een sterk geprotocolleerd karakter, met veel 

aandacht voor regels, procedures en werkzaamheden gericht op het regelen en administreren 

van zaken. Medewerkers met een sterke mate van nieuwsgierigheid voelen zich mogelijk meer 

thuis in beroepen met meer inhoudelijke ruimte. Daarnaast zou een verklaring voor deze 

bevinding kunnen zijn dat medewerkers met een hoge mate van nieuwsgierigheid mogelijk te veel 

hooi op hun vork nemen doordat ze openstaan voor veel nieuwe zaken en ontwikkelingen. Dit is 

terug te zien in de samenhang tussen een hogere score op nieuwsgierigheid en het uitvoeren van 

neventaken (r = .18, p = .003; zie Appendix C). 

Ook de competenties zijn gerelateerd aan het welbevinden. Het gaat in dit kader om 

competenties waarvan de basis is beschreven in het literatuuronderzoek (Hoofdstuk 3).  Deze 

competenties blijken belangrijk te zijn voor jeugdzorgwerkers wat betreft hun welbevinden. 

Medewerkers die zich op de vier competentiegebieden competent achten, scoren dan ook hoger 

op welbevinden. Een competente jeugdzorgwerker zal zich mogelijk minder snel overbelast 

voelen door de werkzaamheden. 

 Van de werkomstandigheden hing het meemaken van positieve werkervaringen positief 

samen met welbevinden. De overige onderzochte werkomstandigheden (langer werkzaam bij 

Bureau Jeugdzorg, organisatiestress, de beleving van de zwaarte van de caseload en het ervaren 

van negatieve werkervaringen) bleken negatief samen te hangen met welbevinden. Langere 



ervaring bij Bureau Jeugdzorg en stress door organisatorische voorwaarden kunnen erop wijzen 

dat het de organisatie van Bureau Jeugdzorg onvoldoende lukt om de zogenaamde 

hygiënefactoren (Herzberg, 1987)  voor alle medewerkers goed te regelen. Hygiënefactoren zijn 

factoren binnen een organisatie die er voor verantwoordelijk zijn dat medewerkers niet 

gedemotiveerd worden. Belangrijke hygiënefactoren zijn arbeidsvoorwaarden, relaties met 

collega’s en leidinggevende en de fysieke werkomgeving (Herzberg, 1987). 

Ook de werkdruk hangt negatief samen met welbevinden van de medewerkers bij Bureau 

Jeugdzorg, zowel de beleving van de caseload als ook de bijzondere omstandigheden. Voor de 

jeugdbeschermers geldt dat de invoering van de Delta-methode gepaard diende te gaan met een 

verlaging van de caseload. Deze verlaging heeft voor een deel van de medewerkers inderdaad 

plaatsgevonden, maar een groot deel (66,9%) van de medewerkers geeft aan boven de 

caseloadnormering te werken. Ook voor degenen die wel conform de normering werken geldt dat 

dit niet automatisch leidt tot een lage ervaren werkdruk. Dat sluit, wat betreft de 

jeugdbeschermers aan bij de bevindingen van Stams et al. (2010). Voor de andere functies gold 

dat in dezelfde mate. Opvallend is dat bij de bijzondere omstandigheden de wijze waarop de 

ziektevervanging is geregeld een prominente rol speelt. Bureau Jeugdzorg heeft een regeling 

waarbij ieder team vooraf een bepaald percentage voor ziektevervanging aan de formatie krijgt 

toegevoegd, ongeacht het werkelijke verzuim. Het verzuim dient vervolgens binnen de teams te 

worden opgelost. In de teams waar het verzuimpercentage hoog is, leidt dat tot een onevenredige 

verhoging van de werklast. De caseload van de zieke medewerkers wordt dan immers verdeeld 

over de nog aanwezige teamleden. Dit kan leiden tot een domino-effect, waarbij de verhoging van 

de werklast leidt tot een buitensporig hoge werkdruk, met mogelijke gevolgen voor welbevinden 

en verzuim. Dit effect wordt versterkt door het feit dat Bureau Jeugdzorg met relatief kleine 

teams, van ongeveer tien medewerkers, werkt. Als er een of twee zieke teamleden in een team 

zijn, kan dit de werkdruk voor de andere teamleden fors verhogen. 

Ook de positieve en negatieve werkervaringen die de medewerkers van Bureau Jeugdzorg 

opdoen met cliënten, de organisatie, de samenwerkingspartners en de maatschappij zijn van 

invloed op het welbevinden. Opvallend is dat zowel de positieve (rapportcijfer 5,87) als de 

negatieve (rapportcijfer 3,92) ervaringen niet erg hoog scoren. Dat neemt niet weg dat de 

samenhang met welbevinden op zowel individueel als teamniveau voor beide predictoren 

aanwezig is. Het meemaken van positieve werkervaringen kunnen momenten zijn voor 

jeugdzorgwerkers om inspiratie en motivatie uit te putten. Een cijfer van bijna zes is laag te 

noemen. Bovendien geeft de spreiding van de scores aan dat er een behoorlijk aantal 

jeugdzorgwerkers onvoldoende positieve werkervaringen meemaakt. Een dergelijke, maar 

omgekeerde, verklaring zou kunnen gelden voor de negatieve werkervaringen. De negatieve 

werkervaringen kunnen de motivatie en inspiratie van de jeugdzorgwerkers bedreigen. Een 

rapportcijfer van vier lijkt laag, maar het ervaren van negatieve werkervaringen kan, hoe weinig 



ook behoorlijke impact hebben op het welbevinden van de medewerkers. Ook hierbij geldt dat er 

sprake is van een aanzienlijke  spreiding van de scores, wat wil zeggen dat er een fors aantal 

jeugdzorgwerkers bij Bureau Jeugdzorg meer negatieve werkervaringen beleeft dan aangeduid 

met het rapportcijfer vier. Aandacht voor het bespreken en verwerken van de werkervaringen 

binnen de teams kan dit mogelijk beïnvloeden. 

De positieve en negatieve werkervaringen en de beleving van de zwaarte van de caseload 

en anderzijds het welbevinden hangen, zo laat de multilevel analyse zien, voor een belangrijk deel 

samen met teamfactoren. De samenhang tussen deze factoren op teamniveau en welbevinden is 

sterker dan de samenhang van deze factoren op individueel niveau met welbevinden. Dit kan 

mogelijk verklaard worden door de theorie van ‘groepsdenken’ (Janis, 1971, 1982; Janis & Mann, 

1977). Groepsdenken is gebaseerd op een groepsproces dat zich afspeelt binnen teams waarin 

mensen intensief met elkaar samenwerken en waarbij de nadruk ligt op het behouden van 

eenheid en overeenstemming, waardoor mogelijk kritische en afwijkende meningen en 

kanttekeningen buiten de communicatie en besluitvorming worden gehouden. Niet te 

onderschatten in het teamproces is de wijze waarop de direct leidinggevende communiceert 

binnen de teams. Het lijkt aannemelijk dat een positieve teamcultuur, waarbij teamleden en de 

direct leidinggevende op een positief kritische en ondersteunende manier met elkaar omgaan en 

communiceren, tot meer welbevinden leidt, terwijl een negatieve teamcultuur (een zogenaamde 

‘klaagcultuur’) vermoedelijk minder welbevinden tot gevolg zal hebben.  

Medewerkers bij Bureau Jeugdzorg scoren qua persoonlijkheidsprofiel bovengemiddeld 

vergeleken met de normgroep (personen met een hoog opleidingsniveau) op vriendelijkheid en 

veerkracht en benedengemiddeld op nieuwsgierigheid. Mogelijk trekken de beroepen bij Bureau 

Jeugdzorg een bepaald type mens aan dat vriendelijk, maar ook sterk en veerkrachtig is. Het kan 

ook zijn dat bewust of onbewust op deze kenmerken wordt geselecteerd. 

 

Beperkingen van deze studie 

Dit onderzoek heeft plaatsgebonden bij een van de vijftien Bureaus Jeugdzorg in Nederland. Dit 

betekent dat de gegevens niet vanzelfsprekend generaliseerbaar zijn voor alle Bureaus 

Jeugdzorg. Mogelijk zijn hierdoor de teameffecten ook onderschat, aangezien waarschijnlijk met 

meer Bureaus Jeugdzorg ook meer spreiding verkregen wordt op teamniveau. Op een aantal 

kenmerken, vooral de objectief persoons- en werkgebonden kenmerken, zoals leeftijd, 

sekseverdeling, opleidingsniveau en ervaring liggen deze kenmerken van dit Bureau Jeugdzorg 

niet ver af van de cijfers uit het onderzoek dat  Stams et al. in 2010 onder jeugdbeschermers 

voor alle Bureaus Jeugdzorg hebben uitgevoerd. 

Er is sprake van een hoog responspercentage (70,8%). Er zijn geen aanwijzingen 

gevonden voor specifieke uitval. De oorzaak van de meeste non-respons is de afwezigheid op het 

onderzoeksmoment door andere afspraken. Ook een aantal zieke medewerkers heeft 



meegedaan met het onderzoek. Er zijn echter geen gegevens bekend over het werkelijke verzuim, 

zodat het niet goed mogelijk is om uitspraken te doen over de respons onder de zieke 

medewerkers, maar gezien het aantal respondenten dat rapporteerde ziek te zijn op het moment 

van het onderzoek, lijkt ook dit een redelijk tot goede afspiegeling van de werkelijkheid te zijn. 

Het is bij onderzoek naar persoonlijk gedrag en persoonlijke motieven nooit geheel uit te 

sluiten dat sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven. Dat geldt ook voor dit onderzoek al is 

geprobeerd om de kans te verkleinen door bijvoorbeeld de persoonlijke anonimiteit te 

waarborgen. Een probleem deed zich voor bij het meten van de competenties met de C-scan. 

Zeer lage betrouwbaarheden dwongen ons om nieuwe schalen te construeren. De 

betrouwbaarheden van de uiteindelijke Competentie Scan leverden nog steeds 

betrouwbaarheden op die wat aan de lage kant waren, maar de vervolgens samengestelde score 

voor ‘competenties’ leverde uiteindelijk een aanvaardbare betrouwbaarheid op. 

De multilevel aanpak is te zien als belangrijke kracht van deze studie. Hierdoor is 

aangetoond dat het welbevinden van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg niet alleen 

samenhangt met de werkomstandigheden en de persoons- en werkgebonden kenmerken van de 

jeugdzorgwerkers, maar ook voor een deel van teamfactoren. Hierdoor kan geconcludeerd 

worden dat het welbevinden van de jeugdzorgwerkers mede door het beïnvloeden van de 

teamcultuur het welbevinden van de jeugdzorgwerkers bij Bureau Jeugdzorg verder vergroot kan 

worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van positieve en ondersteunende communicatie, met 

oog voor de invloed van de direct leidinggevende op de teamcultuur.  

Daarnaast kunnen jeugdzorgorganisaties door middel van gerichte werving en selectie 

aandacht besteden aan het aannemen van medewerkers die de gewenste persoons- en 

werkgebonden eigenschappen in hoge mate bezitten. Tot slot moeten de jeugdzorgorganisaties 

aandacht schenken aan het creëren van goede werkomstandigheden voor de jeugdzorgwerkers, 

zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg. 
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Appendix AAppendix AAppendix AAppendix A    

Vragenlijst gezonde leefstijl 

 

1. Hoe beoordeelt u uw eigen levensstijl op het gebied van gezondheid? (aangeven op een schaal van 0 

– 10. Een 0-score staat voor zeer ongezond een 10 betekent dat u vindt dat u er een uitermate 

gezonde levensstijl op nahoudt). 

2. Rookt u? (sigaretten of aanverwante tabaksproducten, zoals sigaren, pijp). (ja of nee) 

3. Drinkt u gemiddeld meer dan 3 standaardglazen alcohol per dag? (ja of nee) 

4. Drinkt u per gelegenheid (bijvoorbeeld een feestje) wel eens meer dan 5 standaardglazen? (ja of nee) 

5. Drinkt u op meer dan 4 dagen per week alcohol? (ja of nee) 

6. Drinkt u wel eens als reactie op spanningen of persoonlijke problemen? (ja of nee) 

7. Gebruikt u drugs? (ja of nee) 

8. Hoe vaak verricht u lichamelijke inspanning? Bijvoorbeeld wandelen, fietsen, sporten, tuinieren of 

traplopen. (iedere dag een uur of meer; iedere dag een half uur; drie á vier keer per week een uur; drie 

á vier keer per week een half uur; een á twee keer per week een uur; een á twee keer per week een 

half uur; af en toe; (bijna) nooit) 

9. Ik eet gevarieerd (ja of nee) 

10. Ik eet weinig verzadigd vet (ja of nee) 

11. Ik eet veel groente, fruit en brood (ja of nee) 

12. Ik let op de veiligheid van het voedsel (ja of nee) 

 

  



Appendix BAppendix BAppendix BAppendix B    

 
De bewerkte competentie scan 
 
Elk item dient beantwoord te worden met een van de vijf mogelijke antwoorden, namelijk:  

(achter elk item is de factorlading vermeldt van de ééndimensionele factoranalyse). 

• Helemaal niet mee eens 

• Niet mee eens 

• Neutraal 

• Mee eens 

• Helemaal mee eens 
 
Competentiegebied: Relatie (α.58) 

Ik ben iemand die ….. 

1. beslissingen het liefst samen met anderen neemt (.714) 

2. voortdurend op zoek is naar de wensen en behoeften van de klant (.698) 

3. de vragen van de klanten inventariseert en daarnaar handelt (.607) 

4. aandacht heeft voor persoonlijke groei van anderen (.522) 

5. tijd neemt voor persoonlijke gesprekken (.502) 

 
Competentiegebied:  structuur (α.55) 

Ik ben iemand die …… 

1. anderen stimuleert om samen te werken (.710) 

2. eerst een planning maakt voordat ik aan een opdracht begin (.708) 

3. houdt van regelmaat (.624) 

4. afspraken nakomt (.491) 

5. een zo goed mogelijk voorbeeld voor anderen is (.488) 

 
Competentiegebied: empowerment (α.53) 

Ik ben iemand die ……… 

1. anderen vertelt wat ik van ze verwacht (.708) 

2. anderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid (.624) 

3. anderen duidelijk laat weten wat er van hen verwacht wordt (.610) 

4. anderen stimuleert om samen te werken (.593) 

5. anderen coacht op hun taken en werkzaamheden (.452) 

 
Competentiegebied: communicatie (α.57) 

Ik ben iemand die ……. 

1. het zegt als er iets gebeurt dat me niet bevalt (.640) 

2. anderen met argumenten kan overtuigen (.633) 

3. duidelijk aangeeft waar mijn grenzen liggen (.624) 

4. bij problemen een overzicht kan geven over consequenties en opties (.604) 

5. doelen concretiseert (.535) 



Appendix CAppendix CAppendix CAppendix C    

Overzicht van alle variabelen opgenomen in het multilevel-model: Gemiddelden, Standaard Deviaties en 

Correlaties tussen predictoren en welbevinden. 

 

Tabel C1.  

Werkomstandigheden 

 M SD 1 2 3 4 5 6 

1. Normering caseload (Ja/Nee) 1,47 .500  1,00      

2. Neventaken (Ja/Nee) 1,59 .493  0,05  1,00     

3. Bijzondere omstandigheden 
(Ja/Nee) 

1,57 .495 -0,06  0,23 **  1,00    

4. Beleving caseload (5-punt) 3,07 .916  0,14* -0,05 -0,17 ** 1,00   

5. OSI (6-punt) 2,75 .688  0,07 -0,05 -0,15 * 0,21 ** 1,00  

6. Welbevinden 6,92 .929 -0,03 0,03 -0,19 ** -0,47 ** -0,43 ** 1,00 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

N = 259 

 
 
Tabel C2.  

Objectief persoonsgebonden kenmerken 

 M SD 1 2 3 4 5 

1. Leeftijd 35,85 9,739   1,00     

2. Sekse 1,77 0,420 -0,20 
** 

1,00    

3. Nationaliteit 1,04 0,256   0,08 0,00 1,00   

4. Etniciteit 1,17 0,575   0,06 0,00 0,41 
** 

1,00  

5. Welbevinden 6,92 0.929 -0,06 0,07 -0,06 0,10 1,00 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

N = 259 

 
  



 

Tabel C3.  

Objectief werkgebonden kenmerken 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 

1. Ervaring in Z&W (jaren) 4,16 1,481 1,00       

2. Ervaring bij BJ (jaren) 2,87 1,335 0,60 **  1,00      

3. Ervaring in functie (jaren) 2,59 1,234 0,50 **  0,79 
** 

 1,00     

4. Aard arbeidscontract 1,14 0,359 0,41 **  0,43 
** 

 0,39 
** 

1,00    

5. Omvang arbeidscontract 3,72 1,144 0,23 **  0,25 
** 

 0,21 
** 

0,12  1,00   

6. Opleidingsniveau  
 
(5 = Hbo, 6 = WO) 
 

5,06 0,243 0,24 **  0,12  0,12 * 0,08  0,05  1,00  

7. Welbevinden 6,92 0.929 0,09 -0,18 
** 

-0,14 * 0,16 * -0,02 -0,02 1,00 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

N = 259 

 
 
Tabel C4.  

Subjectief persoons- en werkgebonden kenmerken 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Extraversie 5,23 1,553  1,00        

2. Stabiliteit 5,42 1,551  0,55 
** 

 1,00       

3. Vriendelijkheid 7,22 1,348 -0,19 -0,24 
** 

 1,00      

4. Zorgvuldigheid 4,92 1,530 -0,09 -0,20 
** 

 0,24 
** 

  1,00     

5. 
Nieuwsgierigheid 

4,16 1,439  0,56 
** 

 0,44 
** 

-0,10 -0,04  1,00    

6. Veerkracht 6,55 2,453  0,37 
** 

 0,46 
** 

-0,10  0,07  0,33 
** 

1,00   

7. Competenties 3,91 0,247  0,39 
** 

 0,27 
** 

 0,20 
** 

 0,31 
** 

 0,39 
** 

0,37 ** 1,00  

8. Welbevinden 6,92 0.929  0,26 
** 

 0,54 
** 

 0,06  0,10  0,12 * 0,38 ** 0,36 ** 1,00 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

N = 259 

 


