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Persoonsgerichte zorg en co-creatie 
van zorg in relatie tot het welzijn 
en de werktevredenheid van mede-
werkers in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking

L. van der Meer, A.P. Nieboer, H. Finkenflügel en J.M. Cramm

1  Inleiding

In de zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking gaat veel aandacht uit naar de tevre-

denheid van medewerkers met hun werk. Het 

werken met verstandelijk beperkten kan belas-

tend zijn en kan leiden tot werkstress en een 

burn-out (Willems et al., 2014). Een aanzien-

lijk deel (variërend tussen de 25 en 32%) van 

de zorgprofessionals die werken met mensen 

met een verstandelijke beperking ervaart een 

hoog niveau van werkstress wat een negatief 

effect heeft op hun welzijn (Devereux et al., 

2009). De continuïteit van de zorg kan hier-

door in gevaar komen, omdat medewerkers 

dreigen uit te vallen (of zelfs weggaan) en 

de teambezetting daardoor niet op niveau is. 

Bovendien krijgen cliënten te maken met een 

wisselende bezetting waardoor de veiligheid 

van cliënten en medewerkers in het geding 

kan komen. Het is dus van belang dat me-

dewerkers tevreden zijn met het werk dat zij 

uitvoeren en dat hun welzijn wordt beschermd 

(Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2007; 

Skirrow & Hatton, 2007). 

Moeizame onderlinge communicatie en moei-

lijk verstaanbaar gedrag van cliënten leidt vaak 

tot werkstress en een hoger risico op burn-out 

onder medewerkers in de zorg voor mensen 

met een verstandelijke beperking (Mansell & 

Beadle-Brown 2004). Aangezien medewerkers 

vaak persoonlijk gehecht raken aan cliënten 

met een verstandelijke beperking (Shaddock 

et al. 1998) ervaren zij veel stress wanneer het 

niet lukt om in samenspel met de cliënt de 

zorg goed te organiseren (Hatton, 1999; Ford & 

Honnor, 2000). Onderzoek laat zien dat wan-

neer het wel lukt om tot co-creatie van zorg te 
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komen dit werkstress en depressieve gevoelens 

onder medewerkers in de zorg aan cliënten 

met een verstandelijke beperking vermindert 

(Gray-Stanley et al., 2010). Co-creatie van zorg 

wordt gedefinieerd als activiteiten die worden 

uitgevoerd door medewerkers in samenwer-

king met de cliënt, verwanten en andere net-

werkleden (McColl-Kennedy et al., 2009). Des 

te persoonsgerichter deze interacties zijn des te 

beter co-creatie tot stand komt is de gedachte. 

Bij persoonsgerichte zorg gaat het echter niet 

alleen om de directe interacties tussen mede-

werkers en cliënten (co-creatie van zorg), maar 

ook om aspecten op organisatorisch niveau 

(Rathert et al. 2012). Organisaties kunnen be-

lemmerend of ondersteunend zijn in de tot-

standkoming van persoonsgerichte zorg wat 

mogelijk ook doorwerkt op het welzijn en de 

werktevredenheid van medewerkers al dan niet 

via co-creatie van zorg. In de literatuur worden 

acht dimensies genoemd die van belang zijn 

als het gaat om persoonsgerichte zorg: ‘respect 

voor voorkeuren en behoeften van cliënten’, 

‘informatie voorziening en kennisontwikke-

ling’, ‘toegang tot zorg’, ‘emotionele onder-

steuning’, ‘betrekken van verwanten’, ‘continu-

iteit van zorg en transities in de zorg’, ‘fysiek 

welzijn’ en ‘coördinatie van zorg’ (Cramm et 

al., 2015; Berghout et al., 2015; Gerteis et al., 

1993a; Gerteis et al., 1993b; Rathert et al. 2013). 

Wanneer organisaties het beter doen ten aan-

zien van deze acht dimensies worden zij als 

meer persoonsgericht beschouwt wat mogelijk 

ook ten goede komt aan meer persoonsgerichte 

interacties tussen medewerkers en cliënten. 

Om co-creatie van zorg tussen medewerkers en 

cliënten met een verstandelijke beperking tot 

stand te brengen zullen medewerkers immers 

continu de vraag van cliënten in ogenschouw 

moeten nemen en zich elke dag afvragen of 

wat er geboden wordt eigenlijk wel is wat de 

cliënt daadwerkelijk wil. Dat uit zich veelal in 

het gedrag van de cliënt (zowel verbaal als non-

verbaal gedrag). Het gedrag kan in de ogen van 

de medewerkers passend zijn bij de (veronder-

stelde) vraag en de ondersteuning die geboden 

werd maar het kan ook zijn dat een cliënt niet 

of erg passief reageert of juist met veel span-

ning. Dit betekent dat veel interactie met cliën-

ten nodig is om tijdig en adequaat te reageren 

als deze cliënt anders reageert dan gebruike-

lijk en de vraag anders te interpreteren of de 

ondersteuning anders in te zetten. Co-creatie 

van zorg is dan ook te herkennen aan accurate, 

frequente, en oplossingsgerichte communica-

tie, die ondersteund wordt door relaties die ge-

baseerd zijn op gedeelde doelen en wederzijds 

respect (Gittell, 2002). De totstandkoming van 

co-creatie van zorg en het nemen van verant-

woordelijkheid wordt bereikt door open com-

municatie, samenwerking, respect voor elkaar 

en het gezamenlijk stellen van doelen (Cramm 

& Nieboer, 2014). Niet alleen rekening houden 

met voorkeuren en behoeften van cliënten is 

bevorderend voor de totstandkoming van co-

creatie van zorg. De coördinatie van zorg en 

het waarborgen van continuïteit van zorg spe-

len ook een belangrijke rol. Er moeten bijvoor-

beeld direct gedragsdeskundigen ingeschakeld 

kunnen worden bij problemen om te achterha-

len wat de oorzaak van de gedragsverandering 

is. Juist bij cliënten die moeite hebben met het 

uiten van hun zorgvraag is dat een uitdaging. 

Het waarborgen van persoonsgerichte zorg 

aan mensen met een verstandelijke beperking 

vraagt dan ook om een goede overdracht en 

hechte samenwerking tussen betrokken me-
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dewerkers (Ducharme et al., 2008). Indien 

medewerkers weten dat ze elkaar kunnen ver-

trouwen, dat er goed wordt overgedragen en 

dat zij als klankbord voor elkaar kunnen die-

nen indien er problemen ontstaan, leidt dit tot 

een vermindering van depressieve gevoelens 

en werkstress bij medewerkers (Hatton et al., 

1999; Willems, 2014; Devereux et al., 2009). 

Verwacht wordt dan ook dat het daadwerkelijk 

kunnen leveren van persoonsgerichte zorg en 

co-creatie van zorg bijdraagt aan de werktevre-

denheid en het welzijn van medewerkers in 

de zorg voor cliënten met een verstandelijke 

beperking. Onderzoekvragen die beantwoord 

worden in dit onderzoek zijn: (1) is er een sa-

menhang tussen persoonsgerichte zorg, co-

creatie van zorg en welzijn bij medewerkers 

en (2) is er een samenhang tussen persoons-

gerichte zorg, co-creatie van zorg en werkte-

vredenheid bij medewerkers. Deze inzichten 

maken de verdere ontwikkeling van persoons-

gerichte zorg aan mensen met een verstandelij-

ke beperking mogelijk en kunnen uitkomsten 

voor medewerkers verbeteren.

2  Methode 

Setting en procedure

Het onderzoek is uitgevoerd bij medewerkers 

van een organisatie voor mensen met een ver-

standelijke beperking in het oosten van het 

land. Naast ambulante zorg biedt de organi-

satie verblijfszorg en behandeling (24/7) aan 

ruim 900 cliënten met een ernstige verstan-

delijke beperking. Er zijn vragenlijsten uitge-

zet bij medewerkers die direct betrokken zijn 

bij de zorg en ondersteuning aan de verblijfs-

cliënten. Alleen medewerkers die een arbeids-

contract (vast of tijdelijk) van tenminste 16 

uur hebben en tenminste 1 jaar werkzaam zijn 

binnen de organisatie, zijn uiteindelijk gese-

lecteerd en gevraagd om mee te doen. De vra-

genlijst is aan 1.146 medewerkers verstuurd. 

De respons was 41%. 

Respondenten

De kenmerken van de respondenten zijn sa-

mengevat in Tabel 1. De meeste respondenten 

zijn vrouw (87%), en de gemiddelde leeftijd 

van de respondenten is 43 jaar. De meerder-

heid (70%) werkt 22 uur per week of meer. De 

Tabel 1:  Achtergrondkenmerken medewerkers, persoonsgerichte zorg, co-creatie van zorg, werktevredenheid en 
welzijn (n = 466)

Gemiddelde, standaard deviatie 
(range) of percentages

Leeftijd (jaren) 42,8 SD 11.5 (22-65)

Geslacht (vrouw) 87%

Werkt minstens 22 uur per week 70%

Al 5 jaar of langer werkzaam in de organisatie 88%

Persoonsgerichte zorg 4,14 SD 0,41 (1-5)

Co-creatie van zorg 3,49 SD 0,52 (1-5)

Werktevredenheid 16,46 SD 2,27 (5-25)

Welzijn 2,87 SD 0,30 (1-4)
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overgrote meerderheid (88%) werkt al 5 jaar of 

langer voor De Twentse Zorgcentra. De mees-

te respondenten zijn werkzaam als begeleider 

wonen (32,5%), persoonlijk begeleider wonen 

(26,8%) en persoonlijk begeleider dagbeste-

ding (17,5%).

Instrumenten

Welzijn van de medewerkers is gemeten met 

de 15-item versie van het ‘Social Production 

Function Instrument for the level of Wellbeing’ 

(Nieboer et al., 2005). De medewerkers werd 

gevraagd 15 vragen te beantwoorden met be-

trekking tot hun fysiek en sociaal welzijn waar-

bij zij konden kiezen uit vier verschillende ant-

woordcategorieën (nooit, soms, vaak en altijd). 

Voorbeeld vragen zijn: “Hebben mensen aan-

dacht voor u”, “voelde u zich de afgelopen paar 

maanden ontspannen” en “voelt u zich nuttig 

voor anderen”. Een gemiddelde score is bere-

kend op basis van de scores op alle 15 items. 

Een hogere score betekent een hoger welzijns-

niveau. De Cronbach’s alfa van het instrument 

is 0,85 en de Gutttman Lambda-2 was 0,79 wat 

een goede betrouwbaarheid betekent. 

De werktevredenheid van de medewerkers 

is gemeten met de ‘Measurement of Job 

Satisfaction’- vragenlijst (Traynor & Wade, 

1993). Dit instrument bestaat uit 38 vragen. In 

een systematische review uitgevoerd door Van 

Saane et al. (2003) is dit meetinstrument be-

oordeeld als het meest betrouwbaar en valide 

om werktevredenheid te meten. De medewer-

kers konden bij het beantwoorden van de vra-

gen kiezen uit 5 verschillende antwoord cate-

gorieën (erg ontevreden, ontevreden, neutraal, 

tevreden en erg tevreden). Voorbeeld vragen 

zijn: “Hoe tevreden bent u met de mate waar-

in uw werk gevarieerd en interessant is”, “hoe 

tevreden bent u met het niveau van geleverde 

zorg en ondersteuning en zorg aan cliënten” 

en “hoe tevreden bent u met de tijd die be-

schikbaar is om uw werk te doen”. Een hogere 

score staat voor een hogere mate van tevreden-

heid met het werk. De Cronbach’s alfa van het 

instrument is 0,77 en de Guttman Lambda-2 

was ook 0,77 wat betekent dat het een betrouw-

baar instrument is.

Om inzicht te krijgen in de manier waarop de 

medewerkers de kwaliteit van persoonsgerich-

te zorg ervaren, is het meetinstrument ‘patiënt-

gerichte zorg’ gebruikt (Cramm en Nieboer, 

ingediend). Dit instrument is ontwikkeld op 

basis van eerdere onderzoeken naar de acht di-

mensies van patiëntgerichte zorg ‘respect voor 

voorkeuren en behoeften van cliënten’, ‘infor-

matie voorziening en kennisontwikkeling’, 

‘toegang tot zorg’, ‘emotionele ondersteuning’, 

‘betrekken van verwanten’, ‘continuïteit van 

zorg en transities in de zorg’, ‘fysiek welzijn’ 

en ‘coördinatie van zorg’ (Cramm et al., 2015; 

Berghout et al., 2015). Dit meetinstrument 

vraagt per dimensie van persoonsgerichte 

zorg naar de mening van de medewerkers; 

het bestaat uit 35 items. Elke vraag heeft 5 ant-

woordcategorieën (nooit, soms, regelmatig, 

vaak en altijd). Voorbeeld vragen zijn: “Binnen 

deze organisatie worden cliënten met waar-

digheid en respect behandeld”, “Binnen deze 

organisatie is de locatie toegankelijk voor alle 

cliënten” en “is de zorg gericht op het verbete-

ren van het welzijn van cliënten”. Een hogere 

score staat voor meer persoonsgerichte zorg. 

De Cronbach’s alfa van het instrument is 0,88 

en de Gutttman Lambda-2 ook 0,88 wat een 

hoge mate van betrouwbaarheid inhoudt. 
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Co-creatie van zorg is gemeten met een aange-

paste versie van het ‘Relationele Coproductie 

instrument’ (Cramm & Nieboer, 2014; 

Weinberg et al., 2007). Co-creatie van zorg 

heeft betrekking op communicatie en relaties 

tussen medewerkers en cliënten, uitgewerkt 

in 6 aspecten. Drie aspecten hebben betrek-

king op de communicatie (frequentie, tijdig-

heid, en probleemgerichtheid). De andere drie 

aspecten hebben betrekking op de relaties (ge-

deelde kennis, wederzijds respect en gedeelde 

doelen). De vragenlijst telt 6 items en mede-

werkers kunnen antwoorden op een 5-punts 

Likertschaal (nooit, bijna nooit, af en toe, bijna 

altijd en altijd). Hoe hoger de score hoe beter 

het is gelukt om tot co-creatie van zorg te ko-

men. De Cronbach’s alfa voor co-creatie van 

zorg is 0,87 en de Gutttman Lambda-2 0,89 

wat staat voor een hoge betrouwbaarheid. 

Om de achtergrond van de medewerkers te 

kunnen beschrijven, is gevraagd naar leeftijd 

en geslacht. Ook is gevraagd naar werk gerela-

teerde kenmerken als functie, omvang dienst-

verband en het aantal jaren werkzaam voor de 

organisatie. 

Analyses

De data van het onderzoek zijn geanalyseerd 

met SPSS (IBM). Beschrijvende statistiek is 

toegepast om voor alle variabelen in het on-

derzoek het gemiddelde, de laagste en hoog-

ste score en de standaarddeviatie dan wel 

percentages te berekenen. Bij het kiezen van 

de afkappunten voor gedichotomiseerde vari-

abelen is gekeken of beide groepen voldoende 

vertegenwoordigd zijn. Voor het aantal uren 

werkzaam in de week is aan 21 uur of minder 

de waarde 0 toegekend en 22 uur of meer de 

waarde 1. Voor het aantal jaren werkzaam in 

de organisatie heeft 10 jaar of meer de waarde 

1 gekregen en minder dan 10 jaar de waarde 0. 

Correlatie analyses zijn uitgevoerd om te on-

derzoeken of er verbanden bestaan tussen per-

soonsgerichte zorg, co-creatie van zorg, ach-

tergrondkenmerken, werktevredenheid en het 

welzijn van medewerkers. Regressieanalyses 

zijn uitgevoerd om de multivariate samen-

hang tussen achtergrondkenmerken, per-

soonsgerichte ondersteuning, co-creatie van 

zorg, werktevredenheid en het welzijn van me-

dewerkers te onderzoeken.

3 Resultaten

De resultaten van de correlatieanalyses (Tabel 

2) laten zien dat er een significante samen-

hang bestaat tussen persoonsgerichte zorg, 

co-creatie van zorg, het welzijn van medewer-

kers en hun werktevredenheid (alle p≤0,001). 

Daarnaast zien we dat er een zwakke negatieve 

samenhang is tussen het vrouwelijk geslacht 

en welzijn (r=-0,13; p=0,008). Dit betekent dat 

vrouwen een lager niveau van welzijn rappor-

teren dan mannen. Er is een zwakke positieve 

samenhang tussen leeftijd en werktevreden-

heid (r=0,17; p≤0,001). Dat wil zeggen dat me-

dewerkers een hogere mate van werktevreden-

heid rapporteren naarmate zij ouder zijn.

Met behulp van regressieanalyses (Tabel 3) is 

de multivariate samenhang tussen persoons-

gerichte zorg, co-creatie van zorg en het wel-

zijn en de werktevredenheid van medewerkers 

onderzocht waarbij gecorrigeerd is voor ach-

tergrondkenmerken. Zowel voor werktevre-

denheid als voor het welzijn van medewerkers 

is er een relatie met persoonsgerichte zorg en 

co-creatie van zorg (gecorrigeerd voor achter-
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grondkenmerken). Kijkend naar achtergrond 

kenmerken dan zien we nog steeds een ne-

gatieve samenhang tussen het vrouwelijke 

geslacht en welzijn (ß=-0,15; p≤0,001) en een 

positieve relatie tussen leeftijd en werktevre-

denheid (ß=0,18; p≤0,001). 

4 Discussie

Uit het huidige onderzoek blijkt dat persoons-

gerichte zorg en co-creatie van zorg van belang 

zijn voor het welzijn en de werktevredenheid 

van medewerkers in de zorg voor mensen met 

een verstandelijke beperking. Deze uitkom-

sten sluiten aan bij de bevindingen die naar 

voren komen in een systematisch literatuur-

overzicht naar effecten van persoonsgerichte 

zorg op het welzijn en tevredenheid van zorg 

onder ziekenhuispatiënten en patiënten in de 

eerstelijn (Rathert et al., 2013). Uit dit systema-

tische literatuuroverzicht bleek dat organisa-

ties die beter scoren op de acht dimensies van 

persoonsgerichte zorg, zoals ook meegenomen 

in het huidige onderzoek, dit resulteerde in be-

tere gezondheidsuitkomsten en tevredenheid 

met zorg bij patiënten. De resultaten van het 

huidige onderzoek laten zien dat er naast ver-

beterde uitkomsten voor cliënten ook sprake is 

van betere uitkomsten voor medewerkers als 

Tabel 2: Relaties tussen achtergrondvariabelen en respectievelijk werktevredenheid en welzijn (n = 466)

Werktevredenheid Welzijn 

r p r p

Leeftijd (jaren) 0,17 ≤0,001 0,02 0,750

Geslacht (vrouw) -0,09 0,059 -0,13 0,008

Werkt minstens 22 uur per week -0,07 0,123 0,03 0,473

Al 5 jaar of langer werkzaam in de organisatie 0,08 0,089 0,02 0,708

Persoonsgerichte zorg 0,38 ≤0,001 0,29 ≤0,001

Co-creatie van zorg 0,25 ≤0,001 0,36 ≤0,001

Tabel 3: Regressieanalyses naar de multivariate samenhang tussen persoonsgerichte zorg, co-creatie van zorg en 
het welzijn en de werktevredenheid (n = 466)

Werktevredenheid Welzijn 

ß (sd) p ß (se) p

Leeftijd (jaren) 0,18 (0,01) p≤0,001 0,04 (0,00) 0,421

Geslacht (vrouw) -0,13 (0,30) 0,004 -0,15 (0,04) 0,001

Werkt minstens 22 uur per week -0,10 (0,22) 0,021 -0,03 (0,03) 0,587

Al 5 jaar of langer werkzaam in de organisatie 0,01 (0,32) 0,922 -0,01 (0,04) 0,878

Persoonsgerichte zorg 0,32 (0,22) p≤0,001 0,13 (0,03) 0,013

Co-creatie van zorg 0,13 (0,28) 0,013 0,29 (0,04) p≤0,001
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het gaat om hun welzijn en werktevredenheid. 

Dat er een relatie bestaat tussen persoonsge-

richte zorg en werktevredenheid onder mede-

werkers komt ook naar voren in onderzoeken 

die zijn uitgevoerd door Avgar et al. (2011) 

en Rathert & May (2007). Ook daar ging het 

net als bij het onderzoek onder patiënten om 

onderzoeken die uitgevoerd zijn in een zie-

kenhuissetting. Het huidige onderzoek biedt 

nieuwe inzichten als het gaat om de werkte-

vredenheid van medewerkers in de zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking. 

Bovendien laat dit Nederlandse onderzoek het 

belang van co-creatie van zorg zien voor zowel 

de werktevredenheid als het welzijn van mede-

werkers die werkzaam zijn in de zorg.

Kijken we naar achtergrondkenmerken dan 

laat dit onderzoek een negatieve samenhang 

zien tussen het vrouwelijke geslacht en wel-

zijn. Wanneer we kijken naar de literatuur 

ten aanzien van welzijn onder werknemers, 

dan is inderdaad bekend dat er een negatieve 

samenhang bestaat tussen het vrouwelijk ge-

slacht en welzijn, vooral in organisaties waar 

het merendeel uit vrouwelijke werknemers 

bestaat (Haile, 2012). Co-creatie van zorg en 

persoonsgerichte zorg hebben deze relatie 

niet gemedieerd. Verder is in het huidige on-

derzoek een positieve relatie gevonden tus-

sen leeftijd en werktevredenheid. Oudere 

werknemers blijken meer tevreden over hun 

werkzaamheden in vergelijking met jongere 

medewerkers. Dit is conform eerdere bevin-

dingen waaruit blijkt dat oudere werknemers 

niet alleen in Nederland, maar ook elders in de 

wereld een hoge mate van werktevredenheid 

rapporteren en het meest betrokken zijn bij 

hun werkzaamheden (Sarkisian en collega’s, 

2011). Andere onderzoeken tonen echter aan 

dat de relatie tussen leeftijd en werktevreden-

heid niet lineair verloopt maar dat er sprake 

is van een U-curve (Clark en collega’s, 1996).

Ten aanzien van het onderzoek kunnen de 

volgende beperkingen worden genoemd. In de 

eerste plaats, alhoewel de vragenlijst de bele-

ving en opvattingen van medewerkers inzich-

telijk maakt zijn er geen aanvullende objectie-

ve metingen en/of observaties uitgevoerd bij-

voorbeeld voor de mate van persoonsgerichte 

zorg. In de tweede plaats, het onderzoek heeft 

een cross-sectioneel design. Het is daarmee 

niet duidelijk of de gevonden relaties ook cau-

sale relaties betreffen. Longitudinaal vervolg-

onderzoek is nodig. In de derde plaats heeft het 

onderzoek binnen één instelling plaatsgevon-

den. Om de generaliseerbaarheid van de be-

vindingen te vergroten is onderzoek in andere 

instellingen nodig. Ten slotte, het responseper-

centage van 41%. Het is niet duidelijk of de ant-

woorden van de respondenten representatief 

zijn voor alle aangeschreven medewerkers van 

deze organisatie. Wel weten we dat de verhou-

ding mannen/vrouwen van de totale populatie 

vergelijkbaar is met de responderende popula-

tie (86% respectievelijk 87% vrouw). Ook de 

functies van de totale sample zijn vergelijkbaar 

met de responderende sample (grootste groep 

is de functie begeleider wonen, gevolgd door 

persoonlijk begeleider wonen en persoonlijk 

begeleider dagbesteding). Desondanks weten 

we niet wat de ervaringen zijn van medewer-

kers die niet gerespondeerd hebben. 

5 Conclusies

Persoonsgerichte zorg en co-creatie van zorg 

hangen positief samen met het welzijn en 
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de werktevredenheid van medewerkers in de 

zorg voor mensen met een verstandelijke be-

perking. Deze bevindingen zijn relevant om-

dat zorgprofessionals die met mensen met een 

verstandelijke beperking werken, hun werk 

als belastend kunnen ervaren, met risico’s op 

werkstress en zelfs een burn-out. Het belang 

dat medewerkers tevreden zijn met het werk 

dat zij uitvoeren en dat hun welzijn wordt be-

schermd is al onderschreven (Inspectie voor 

de Gezondheidszorg 2007; Skirrow & Hatton 

2007). Investeren in persoonsgerichte zorg 

en co-creatie van zorg zal naar verwachting 

positief bijdragen aan het welzijn en de werk-

tevredenheid onder medewerkers, hetgeen 

werkstress kan verminderen en een burn-out 

mogelijk kan voorkomen.            
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Samenvatting

Achtergrond: Persoonsgerichte zorg en co-

creatie van zorg staan steeds vaker centraal 

in de zorg aan cliënten met een verstandelijke 

beperking. Onderzoek laat zien dat persoons-

gerichte zorg positief gerelateerd is aan tevre-

denheid met zorg en het welzijn van cliënten. 

Nog onbekend is of het ook bijdraagt aan 

het welzijn en de werktevredenheid van pro-

fessionals die werkzaam zijn in de zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking. 

Het huidige onderzoek gaat na of er empi-

risch een samenhang kan gevonden worden 

tussen persoonsgerichte zorg, co-creatie van 

Abstract

Background: The provision of person-centred 

care and co-creation of care (productive inter-

actions between clients and professionals) is 

expected to lead to better outcomes for cli-

ents. Professionals play a prominent role in 

the care of people with intellectual disabilities 

at residential facilities. Thus, person-centred 

care and co-creation of care may be argued 

to lead to better outcomes for professionals 

as well. This study aimed to identify relation-

ships of person-centred care and co-creation 

of care with the well-being and job satisfac-
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zorg en het welzijn en de werktevredenheid 

van professionals. 

Methode: Cross-sectioneel vragenlijst onder-

zoek is uitgevoerd onder medewerkers van 

een organisatie voor mensen met een ver-

standelijke beperking. Van de 1.146 medewer-

kers die zijn benaderd hebben in totaal 466 

de vragenlijst ingevuld (41% response). De 

meeste respondenten zijn vrouw (87%), en de 

gemiddelde leeftijd van de respondenten is 43 

jaar. De meerderheid (70%) werkt 22 uur per 

week of meer voor de organisatie. De overgro-

te meerderheid (88%) werkt al 5 jaar of langer 

voor deze organisatie. De meeste responden-

ten zijn werkzaam als (persoonlijk) begeleider 

wonen (59,3%) en persoonlijk begeleider dag-

besteding (17,5%).

Resultaten: Er is een significante samenhang 

gevonden tussen persoonsgerichte zorg, co-

creatie van zorg, het welzijn van medewer-

kers en hun werktevredenheid (alle p≤0,001). 

Persoonsgerichte zorg en co-creatie van zorg 

hangen bovendien positief samen met de 

werktevredenheid en het welzijn van mede-

werkers, ook wanneer gecorrigeerd wordt 

voor achtergrondkenmerken. 

Conclusies: Persoonsgerichte zorg en co-cre-

atie van zorg dragen bij aan de tevredenheid 

met het werk en het welzijn van zorgprofes-

sionals. Dit is een belangrijke bevinding ge-

zien de hoge prevalentie van werkstress en 

burn-out onder medewerkers in de zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking. 

tion of professionals working with people 

with intellectual disabilities.

Methods: A cross-sectional survey was con-

ducted in 2015 among professionals working 

at a disability care organization in the Nether-

lands. All 1,146 professionals involved in the 

care of people with intellectual disabilities 

who required 24-hour care were invited to 

participate. The response rate was 41% (n = 

466). Most (87%) respondents were female, 

and the mean age was 43 years. The majority 

of respondents worked ≥22 hours per week 

(70%) and had worked for the organization for 

≥5 years (88%). Most respondents were direct 

care workers in homes (59.3%) or in day ac-

tivities (17.5%).

Results: We found a significant association 

between person-centred care, co-creation of 

care, well-being and job satisfaction. After 

controlling for background variables, person-

centred care and co-creation of care were still 

associated positively with job satisfaction and 

well-being of professionals. 

Conclusions: The provision of person-centred 

care and co-creation of care may lead to better 

well-being and job satisfaction among profes-

sionals working with people with intellectual 

disabilities. This finding is important, as such 

professionals often experience significant lev-

els of work stress and burnout.
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