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INLEIDING 

 
De aandacht voor kwaliteit van dienstverlening en tevredenheid in de 

welzijnssector heeft de laatste jaren een enorme groei gekend (Vanden 

Bussche, 1997).  Deze sector dient steeds meer efficiënter en effectiever te 

werken om te kunnen overleven (Vandamme & Leunis, 1993). 

Dat de geleverde diensten niet steeds kwaliteitsvol zijn, hoeft geen betoog 

(Casaert & Heyse, 1997). Toch wordt kwaliteit van dienstverlening steeds 

belangrijker. Denken we maar aan de in de profitsector geldende strategische 

voordelen zoals het marktaandeel, het return-on-investment, het verlagen van 

de bedrijfskosten en het verbeteren van de productiviteit. In de non-profitsector 

wordt kwaliteit eveneens steeds belangrijker. Het steeds meer centraal stellen 

van de klanten, empowerment van het personeel en de verantwoording 

tegenover de overheden zijn belangrijke drijfveren voor de zoektocht naar 

kwaliteit (Casaert & Heyse, 1997). 

 

Wat wil de klant en wat hebben wij te bieden? Dit zijn belangrijke vragen voor 

elk management. Tegenwoordig bestaat er steeds meer interesse om de 

klanten te betrekken, om door middel van tevredenheidsmetingen de kwaliteit 

te evalueren. Er zijn steeds meer bewijzen dat de beoordeling van klanten 

interessante informatie bevat over de dienstverlening. 

In de gehandicaptensector is deze tendens eveneens waarneembaar (Maes, 

1997). Steeds meer wil men deze klanten centraal stellen in de 

dienstverlening.  

 

Verbeteren van de dienstverlening is het uiteindelijke doel. Zonder het 

identificeren van problemen of tekortkomingen kan men geen verbeteringen 

aanbrengen, of: meten is weten.  
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De kwaliteit van dienstverlening en de klantentevredenheid worden door vele 

elementen beïnvloed. In dit onderzoek willen wij een bepaald aspect van de 

dienstverlening en de tevredenheid onderzoeken. De relatie tussen de 

betrokkenheid van het personeel tot de organisatie en de tevredenheid over de 

dienstverlening in Medisch-Pedagogische instellingen willen wij hierin 

onderzoeken. 

 

De betrokkenheid van de medewerkers met de organisatie is van cruciaal 

belang. Betrokkenheid kan men omschrijven als een psychologische binding 

die personeelsleden hebben met hun organisatie (Allen & Meyer, 1990). In 

Medisch-Pedagogische instellingen, waar de opvoeders het grootste aanbod 

van de diensten leveren aan de gebruikers, is hun medewerking van groot 

belang.   

 

Deze betrokkenheid kan zich situeren op verschillende niveaus. Niet enkel het 

directe contact met de klant maar eveneens met de uitvoering van het werk, de 

samenhang en het structureren van de arbeid, de relatie tot externe diensten 

en overheid. Daarnaast zijn er de inhoudelijke aspecten van de zorg die 

belangrijk zijn voor de betrokkenheid van de medewerker.  Deze aspecten 

verwijzen naar de deskundigheid van de medewerker en zijn interesse om 

deze deskundigheid te perfectioneren.  

 

Het optimaal inzetten van medewerkers stimuleert hen hun kennis en ervaring 

aan te wenden in de dienstverlening en tevens verder te ontwikkelen. Werving 

en selectie, begeleiding en evaluatie zijn instrumenten voor het human 

resource management om de organisatie te voorzien van goede uitvoerders 

voor het gamma van aangeboden diensten. De realisatie en zorg voor goede 

arbeidsomstandigheden, veiligheid en welzijn hangt hiermee samen. Hoe er 

binnen de organisatie wordt omgegaan met medewerkers, het benutten en het 

ontwikkelen van het menselijk potentieel, het inzetten van de juiste 

medewerkers in de juiste hoeveelheid op de juiste plaats binnen de organisatie 
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impliceert een betrokkenheid van de top met de basis.  De betrokkenheid van 

de basis met de organisatie impliceert dat de medewerker zich identificeert met 

de onderneming en zorg draagt voor de uitvoering van zijn prestatie. Er moet 

een betrokkenheid zijn van de dienstverlener met de organisatie. 

 

De wijze waarop duidelijkheid gecreëerd wordt betreffende de visie, de missie, 

de doelstellingen van de onderneming, wat bereikt moet worden, welke 

kwaliteitseisen gevraagd worden en welke bijdrage en inzet van de 

medewerker daarvoor nodig is, is belangrijk voor de relatie van de 

onderneming met haar personeelsleden (Weggeman, 1995). 

 

In hoofdstuk 1 van deze thesis wordt besproken wat betrokkenheid van de 

medewerker tot de organisatie inhoudt; welke vormen van betrokkenheid er 

bestaan, wat de oorzaken en beïnvloedende factoren ervan zijn.  Hierbij wordt 

het driecomponenten model van Meyer en Allen (1991) gebruikt. Het 

toepassen van dit model in Belgische context wordt gestaafd door onderzoek 

van Vandenberghe (1996).  

Vervolgens komen de gevolgen van betrokkenheid en de relatie van 

betrokkenheid met tevredenheid aan bod. 

Hoofdstuk 2 belicht wat dienstverlening inhoudt en wat kwaliteit van 

dienstverlening is.  De relatie van kwaliteit met gebruikerstevredenheid wordt 

beschreven.  

Hoofdstuk 3 handelt over de relatie tussen betrokkenheid en tevredenheid van 

dienstverlening. 

 

In het tweede deel worden de resultaten van het empirisch onderzoek 

besproken. De relatie tussen betrokkenheid van het personeel tot de 

organisatie en de tevredenheid van dienstverlening wordt hier onderzocht. 

 

Deel drie geeft als besluit dat de effectieve betrokkenheid een rechtstreekse, 

positieve invloed heeft op de gebruikerstevredenheid.



 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL I 
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HOOFDSTUK 1 

 

BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL BIJ DE 

ORGANISATIE 

 

1.1 Inleiding 

 

De afgelopen jaren deden zich een aantal veranderingen voor in de 

arbeidsmarkt.  Een van deze veranderingen betreft de arbeidsverhoudingen 

tussen de organisatie en de personeelsleden (Smith, 1997).  Vroeger bleven 

mensen gedurende hun hele professionele carrière tewerkgesteld bij dezelfde 

werkgever.  Dit komt tegenwoordig veel minder voor. Zowel de organisatie als 

de personeelsleden voelen zich minder verantwoordelijk voor respectievelijk de 

loopbaan van de medewerkers en de toekomst van de organisatie.  Hierdoor 

zijn er steeds meer verschuivingen in loopbaan waarneembaar.  

Een andere verandering betreft de samenstelling van de actieve bevolking 

(Ellemers, 2000).  In onze hedendaagse maatschappij daalt het aanbod van 

actieve personeelsleden. In combinatie met het steeds meer investeren in 

opleidingen en het grote aantal vervroegde pensioenen zorgt dit ervoor dat het 

voor de organisaties steeds moeilijker wordt om het juiste personeel aan te 

trekken en tevens te behouden. 

 

Deze veranderingen zorgen ervoor dat de relatie tussen de organisatie en de 

personeelsleden steeds belangrijker wordt.  Er bestaat een tegenstelling van 

belangen tussen het personeel en de organisatie.  Traditioneel tracht men 

deze op te lossen door een gezamenlijke visie en missie uit te dragen 

(Weggeman,1995).  Op deze manier kijkt iedereen in dezelfde richting. Het 

personeel kan trots zijn om bij de organisatie te horen en men zal 

inspanningen doen ten voordele van de organisatie. 
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Een andere manier om personeelsleden aan te moedigen om inspanningen te 

leveren is het gebruik van extralegale voordelen, bonusregelingen en 

dergelijke (Ellemers, 2000).  Het motiveren van medewerkers op deze manier 

brengt wel een tweetal moeilijkheden met zich mee.  Eerst en vooral moet de 

organisatie in de mogelijkheid zijn om extra financiële voordelen aan het 

personeel te geven.  Vooral in de non-profit sector is dit een probleem. Ten 

tweede moet men tevens nagaan waaraan het personeel waarde hecht.  Dit 

kan voor iedereen verschillend zijn. 

 

De vraag die zich vervolgens opdringt is: welke factoren ervoor zorgen dat 

personeelsleden zich gaan inspannen voor de onderneming?  Hierbij situeert 

zich de toenemende belangstelling voor de betrokkenheid van het personeel 

bij de organisatie. Uit onderzoek blijkt dat betrokkenheid kan leiden tot 

wenselijke resultaten voor de organisatie (Allen & Meyer, 1990; Becker et al, 

1995; Brown, 1996).  

Het succes van de organisatie hangt af van de bereidheid van het personeel 

om inspanningen te leveren ten voordele van de organisatie.  Het wordt dus 

voor de organisatie van groot belang om in te spelen op de persoonlijke 

behoeften van hun werknemers om zo hun menselijk kapitaal te behouden 

(Ellemers, 2000). 
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1.2 Definities van betrokkenheid 

 

De betrokkenheid van het personeel verwijst naar een psychologische binding 

van arbeidskrachten met hun arbeidsplaats (Allen & Meyer, 1990).  Er ontstaat 

een psychologische link tussen het personeel en de organisatie waardoor het 

minder waarschijnlijk wordt dat het personeel de organisatie vrijwillig zal 

verlaten (Allen & Meyer, 1996).  Deze link met de organisatie houdt niet alleen 

tevredenheid met het werk in, maar tevens loyaliteit en identificatie met het 

bedrijf. 

Betrokkenheid omvat de wil om trouw te blijven aan de organisatie, een gevoel 

van behoren tot de organisatie en het niet willen verlaten van de organisatie 

voor loonsverhoging, stijging van status, professionele vrijheid (Buchanan, 

1974). 

 

De meest gangbare definitie van betrokkenheid vinden we bij Porter et al 

(1974) waarin zij stellen dat “organisationele betrokkenheid de relatieve sterkte 

van een individu zijn identificatie met en medewerking tot een bepaalde 

organisatie weergeeft”.  Uit deze definitie kunnen drie eigenschappen van 

betrokkenheid afgeleid worden:  

• een sterk geloof in de visie, missie, doelstellingen en waarden van de 

organisatie; 

• de wil om een aanzienlijke inspanning te leveren ten voordele van de 

organisatie; 

• een sterke wens om lid te blijven in de organisatie. 
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1.3 Belang van betrokkenheid 

 

De effectiviteit van organisaties hangt niet alleen af van de stabiliteit van de  

werkplaats, maar eveneens van de inzet van zijn medewerkers. Het personeel 

moet in staat zijn om de toegewezen taken op een zelfstandige manier uit te 

voeren en moet bereid zijn om extra-rol gedrag te vertonen (Meyer & Allen, 

1991).  

Jaros (1997) verklaart het belang van betrokkenheid als volgt: 

 

“Much of this interest is due to the idea that organizational commitment 

is an important part of an employee’s psychological state because 

employees who experience high organizational commitment are 

theorized to engage in many behaviors, such as citizenship activities 

and high job performance, that are believed to be beneficial to the 

organization.” (Jaros, 1997, p 319) 

  

Hierbij veronderstelt men dat de bereidheid van het personeel om mee te 

werken aan de effectiviteit van de organisatie beïnvloed wordt door de 

betrokkenheid die zij ervaren (Meyer & Allen, 1991). 

 

 

1.4 Betrokkenheid en HRM 

 

Human Resource Management is een specifieke benadering van 

personeelsbeleid, die ernaar streeft competitief voordeel te halen en te 

behouden door het op een strategische wijze inzetten van betrokken en 

bekwame medewerkers, en hierbij gebruik maakt van een waaier van 

personeelstechnieken (Storey, 1989). In deze definitie komt het inzetten van 

sterk betrokken medewerkers terug. Hij wijst hierbij op het belang van 
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betrokkenheid om gewenst gedrag bij het personeel te verkrijgen.  Betrokken 

personeelsleden zijn de kern van human resource management. 

 

Naast de link met gewenst gedrag op het werk, bestaat er tevens een link met 

minder gewenst gedrag, zoals afwezigheid, turnover, laattijdigheid (Sagie, 

1998).  In zijn onderzoek naar de relatie tussen betrokkenheid en afwezigheid 

vindt Sagie (1998) dat een hoge graad van betrokkenheid geassocieerd is met 

een verlaagd aantal afwezigheidsdagen. 

 

Volgens Meyer, Allen & Smith (1993) is de betrokkenheid van het personeel 

een onafhankelijke voorspeller van de persoonlijke activiteiten en het gedrag 

op het werk. Jimmieson & Griffin (1998) stellen tevens dat positieve perceptie 

van de werkomgeving de aandacht van het personeel zal richten op het 

verlenen van kwaliteitsvolle dienstverlening naar de klanten toe. 

  

 

1.5 Vormen van betrokkenheid 

 

Meyer en Allen (1991) ontwikkelden een driecomponenten model. Binnen dit 

model maken zij een onderscheid tussen drie belangrijke onderdelen van 

betrokkenheid: affectieve binding, waargenomen kosten en verplichting (Meyer 

et al, 1989). 

 

Elke component ontwikkelt zich als resultaat van verschillende antecedenten 

en heeft verschillende implicaties voor het gedrag op het werk (Meyer & Allen, 

1991). 

 

Vervolgens worden de verschillende componenten besproken. 
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1.5.1 Affectieve betrokkenheid 

 

De meest voorkomende benadering van organisationele betrokkenheid in de 

literatuur is deze die betrokkenheid beschouwd als een affectieve of 

emotionele binding met de organisatie. De sterk betrokken individuen 

identificeren zich met de organisatie, zijn betrokken en zijn verheugd er lid van 

te zijn (Allen & Meyer, 1990).  Bij deze affectieve betrokkenheid heeft de 

werknemer het gevoel deel uit te maken van de organisatie en raakt bijgevolg 

emotioneel gehecht aan de organisatie. 

Daarnaast vindt men hier eveneens een affectieve binding met de doelen en 

waarden van de organisatie. De werknemer ervaart een overeenstemming 

tussen zijn of haar doelstellingen en waarden en deze van de organisatie 

(Buchanan, 1974). 

 

Omwille van deze affectieve binding blijft een individu lid van een organisatie 

omdat hij dat wenst (Allen & Meyer, 1990). Deze werknemers zullen het meest 

waardevol zijn voor de organisatie. 

Er bestaan verschillende oorzaken die aan de basis liggen van affectieve 

betrokkenheid (Meyer & Allen, 1991): 

- persoonlijke eigenschappen: leeftijd, geslacht, relaties, opleiding; 

- persoonlijke doelen: drang naar succes, verwantschap, autonomie; 

- organisatiestructuur: decentralisatie van beslissingsniveau, formuleren 

van beleid en procedures; 

- werkervaringen: ervaringen die leiden tot het zich comfortabel voelen in 

de organisatie, ervaringen die bijdragen tot een gevoel van competentie. 

 

Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van betrokkenheid de meeste invloed heeft 

op andere variabelen, zoals personeelsverloop, prestatie op het werk en 

absenteïsme (Ellemers, 2000). 
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1.5.2 Calculatieve betrokkenheid 

 

Betrokkenheid wordt hier gezien als het aanhouden van een bepaalde actie, nl. 

het lid blijven van een organisatie. Dit aanhoudend gedrag komt voort uit het 

waarnemen van kosten bij het beëindigen van die actie. Wanneer een 

werknemer zijn organisatie verlaat, zal hij bijvoorbeeld loonverlies lijden, 

verliest hij anciënniteit en andere voordelen. Ook de beschikbaarheid van 

waardige alternatieve tewerkstellingen kunnen deze betrokkenheid al dan niet 

versterken. Hoe minder alternatieven er beschikbaar zijn, hoe sterker de 

betrokkenheid tot de huidige organisatie zal zijn (Allen & Meyer, 1990). 

Hier bestaat een economische verbondenheid met de organisatie.  

Werknemers maken een soort kosten-batenanalyse (Ellemers, 2000). Men 

heeft het gevoel dat men de organisatie niet kan verlaten omwille van 

investeringen in de organisatie. 

Omwille van deze calculatieve betrokkenheid blijft een individu lid van een 

organisatie omdat hij moet (Allen & Meyer, 1990).  

Alle elementen die de kosten bij het verlaten van de organisatie verhogen, 

dragen bij tot de ontwikkeling van calculatieve betrokkenheid. Deze kunnen 

zowel van financiële als van niet-financiële aard zijn (Meyer & Allen, 1991). 

 

1.5.3 Normatieve betrokkenheid 

 

Een normatieve betrokkenheid bestaat op basis van een gevoel van 

verplichting van het personeel om bij de organisatie te blijven. Men gelooft in 

zijn eigen verantwoordelijkheid om lid te blijven van de organisatie. Men gelooft 

dat dit het juiste en morele is en dat het onfatsoenlijk zou zijn om van 

werkgever te veranderen (Allen & Meyer, 1990).  

Dit gevoel van verplichting kan gegroeid zijn vanuit familiale, culturele of 

organisationele socialisatie. Een werknemer kan sterker normatief betrokken 

zijn naarmate veelbetekenende personen (zoals ouders) lange tijd gewerkt 

hebben in dezelfde organisatie of wanneer zij het belang van trouw tot de 
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organisatie benadrukken. Daarnaast kan dit gevoel van verplichting ook 

groeien wanneer de organisatie aan het personeel beloningen bij voorbaat 

schenkt, bijvoorbeeld het betalen van opleidingen. 

 

 

1.6 Antecedenten van betrokkenheid 

 

1.6.1 Persoonlijke en demografische eigenschappen 

 

Hierbij kan men de variabelen van het individu omschrijven, zoals leeftijd, 

geslacht, opleiding, anciënniteit, functie, behoefte aan succes, loon, interesse 

(Mathieu & Zajac, 1990; Dutta Roy & Ghose, 1997).  Uit onderzoek blijkt dat 

personeelsleden met hoge anciënniteit en oudere personeelsleden meer 

betrokken zijn tot de organisatie, omwille van een grotere tevredenheid met 

hun werk en functie (Mathieu & Zajac, 1990). 

Opleiding vertoont eerder een negatieve relatie met betrokkenheid.  Dit zou 

kunnen verklaard worden doordat hoger geschoolde personeelsleden hogere 

verwachtingen ten opzichte van de organisatie kunnen hebben en dat deze 

verwachtingen niet beantwoord worden.  Een andere mogelijkheid is dat deze 

hoog geschoolde personeelsleden een groter aantal alternatieve 

tewerkstellingsmogelijkheden hebben en dat zij minder geneigd zijn om zich te 

hechten aan een bepaalde positie of organisatie (Mathieu & Zajac, 1990). 

 

 

1.6.2 Organisatorische eigenschappen 

 

Hierbij omschrijft men de eigenschappen van de organisatie, zoals grootte, 

aantal personeelsleden, organisatiestructuur, niveau van beslissingen, 

formuleren van beleid en procedures.  Personeelsleden die weinig 

mogelijkheid hebben tot inspraak in het beleid vertonen een lagere 

betrokkenheid tot de organisatie (Meyer & Allen, 1991).   
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Hoe groter een organisatie, hoe minder deze als persoonlijk wordt ervaren.  

Hierdoor wordt het vervolgens moeilijker om zich met de organisatie te 

identificeren, waardoor de betrokkenheid lager zal zijn (Mathieu & Zajac, 

1990).   

 

1.6.3 Werkervaringen 

 

Betrokkenheid wordt beïnvloed door de mate waarin werknemers zich 

geïntegreerd voelen in de organisatie. De aard en kwaliteit van werkervaringen 

kunnen bijdragen tot de integratie van de werknemers in de organisatie.  Zich 

goed voelen, vertrouwen hebben in de organisatie komen voort uit vroegere 

werkervaringen. Deze elementen zullen vervolgens bijdragen tot de 

betrokkenheid (Meyer & Allen, 1991).   

 

 

1.7 Gevolgen van betrokkenheid 

 

Uit het voorgaande blijkt dat betrokkenheid van het personeel tot de 

organisatie een wenselijke eigenschap is. Meyer et al (1989) toonden reeds de 

relatie aan tussen betrokkenheid en prestatieniveau. Afhankelijk van de mate 

van betrokkenheid zullen de prestaties op het werk verschillen. Zij besluiten 

dat affectieve betrokkenheid positief gerelateerd is, terwijl calculatieve 

betrokkenheid negatief gerelateerd is aan performance.  Deze laatste vorm 

van betrokkenheid kan eerder een negatieve invloed op het prestatieniveau 

teweegbrengen.  Personeelsleden die op deze basis bij de organisatie blijven, 

zijn waarschijnlijk niet geneigd om de organisatie te verlaten maar zijn 

waarschijnlijk evenmin gemotiveerd om zich in te zetten ten voordele van de 

organisatie (Ellemers, 2000).   

 

Affectieve betrokkenheid zorgt ervoor dat het personeel meer inspanningen 

gaat doen in het belang van de organisatie. Bij normatieve betrokkenheid 
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wordt verondersteld dat het gevoel van verplichting tot het blijven bij de 

organisatie eveneens een verplichting tot bijdrage met zich zal meebrengen 

(Meyer & Allen, 1991). 

 

Tevens werden andere relaties aangetoond door diverse auteurs. Zo wordt 

affectieve betrokkenheid gerelateerd aan organisatie relevante ‘outcomes’ 

zoals aanwezigheid en ‘organizational citizenship behavior’ (Meyer & Stanley, 

2002), personeelsverloop (Meyer, 1989), absenteïsme en laattijdigheid (Sagie, 

1998). Er werd aangetoond dat tevreden personeelsleden meer betrokken zijn 

met hun organisatie en dat deze tevreden personeelsleden er minder snel aan 

zullen denken om hun organisatie te verlaten (Kantak, 1998). 

Iles et al (1996) wijzen op het belang van betrokkenheid om flexibiliteit van 

medewerkers te stimuleren. Hiervoor zouden Human Resource Managers 

affectieve en normatieve betrokkenheid moeten aanmoedigen, terwijl zij 

calculatieve betrokkenheid trachten te ontmoedigen. 
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HOOFDSTUK 2 

 

TEVREDENHEID VAN DIENSTVERLENING 

 

2.1 Inleiding 

 

Tegenwoordig wordt dienstverlening steeds belangrijker.  Meer en meer 

mensen worden tewerkgesteld in deze sector (Cronin & Taylor, 1992). De 

medewerking van deze personeelsleden is van groot belang, wegens de 

impact op de effectiviteit en de efficiëntie van de organisatie (Lu et al, 2005).   

Eén van de kenmerken van dienstverlening is de directe interactie tussen 

personeelsleden of dienstverleners en klanten (Friedman & Churchill, 1987, 

Bitner, 1997). Deze interactie krijgt meer en meer aandacht in de marketing en 

management literatuur (Bitner, 1990, Winsted, 2000).  Het gedrag van de 

dienstverlenende medewerkers in de ‘service encounter’ is dan ook 

doorslaggevend in de evaluaties van de klanten (Bitner, 1990).   

 

Hoewel Cronin & Taylor (1994) aantonen dat klanten geen onderscheid 

kunnen maken tussen ‘service quality’ en tevredenheid, bestaat er toch een 

algemene consensus over de meerwaarde die de mening van de klanten kan 

geven (Woodside et al, 1989, Bitner, 1990, Sitzia & Wood, 1997). 

 

2.2 Wat is kwaliteit? 

 

Het begrip kwaliteit kan op vele manieren omschreven worden.  Het feit dat er 

zoveel definities bestaan, wijst erop dat het moeilijk is om op een eenduidige 

manier aan te geven wat onder kwaliteit kan worden verstaan. 
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Kedzierski en Vlemmix (1995) vermelden dat kwaliteit op verschillende 

manieren benaderd kan worden.  Zij bespreken 5 verschillende 

benaderingswijzen:  

1. De ideaalbeeldbenadering: streven naar perfectie: 

Binnen de gezondheidszorg kan men spreken van kwaliteit van medisch 

handelen als het percentage postoperatieve complicaties 0% bedraagt; 

2. De productbenadering: meetbaarheid: 

Hierbij wordt de kwaliteit bepaald door de mate waarin een gewenst 

kenmerk of eigenschap aanwezig is; 

3. De benadering vanuit de klant: de wensen van de klant: 

Hierbij wordt het product of dienst vergeleken met de wensen van de 

klant.  Hoe dichter de wensen worden benaderd, hoe hoger de kwaliteit; 

4. De benadering vanuit de producent, dienstverlener: beheersen van het 

proces: 

Voldoet het product of dienst aan vooraf opgestelde normen? 

5. De waardebenadering: verhouding prijs-kwaliteit. 

 

2.3 Wat is klantentevredenheid? 

 

Er bestaat een consensus in de literatuur dat kwaliteit van dienstverlening en 

tevredenheid verschillende constructs zijn.  Dit verschil is gebaseerd op de 

argumenten dat kwaliteit van dienstverlening een vorm van attitude is met een 

algemene lange termijn evaluatie en dat tevredenheid een korte termijn, 

transactiespecifieke meting voorstelt.  Tevens kan opgemerkt worden dat 

kwaliteit kan beoordeeld worden op basis van externe bronnen, terwijl 

tevredenheid een oordeel is op basis van eigen ervaringen (Taylor & Cronin, 

1994). 

Gebruikerstevredenheid is een vorm van klantenattitude die een subjectieve 

evaluatie of beoordeling inhoudt (Allen & Grisaffe, 2001). Deze tevredenheid 

wordt zowel direct als indirect beïnvloed door verwachtingen.  Er ontstaan 

positieve en/of negatieve gevoelens na aankoop van de diensten, die 
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gebaseerd zijn op een vergelijking  tussen enerzijds verwachte en anderzijds 

gepercipieerde dienst (Taylor & Baker, 1994; Jun et al, 1998). 

 

Woodside et al (1989) hanteren volgende definitie: patiëntentevredenheid is 

een speciale vorm van klantenattitude, een fenomeen dat weergeeft in welke 

mate de patiënt tevreden of niet tevreden is met de dienst na deze te hebben 

ervaren. 

 

De kwaliteitsperceptie van de klant is een evaluatie over de graad van 

superioriteit (Parasuraman et al, 1988). Het betreft dus een subjectieve 

waardering of een attitude. De perceptie van de kwaliteit van een 

dienstverlening moet onderscheiden worden van de tevredenheid. Klanten 

kunnen tevreden zijn over de dienstverlening en kunnen tevens van mening 

zijn dat de dienstverlening niet van hoge kwaliteit was. Gebeurtenissen 

waarover de klant tevreden is, dragen bij tot de perceptie van de kwaliteit van 

dienstverlening. 

 

2.4 Kenmerken van dienstverlening 

 

Diensten hebben tegenover geproduceerde goederen een aantal specifieke 

kenmerken. Haywood-Farmer (1988) omschrijft deze kenmerken als volgt: 

 

 

2.4.1 Ontastbaarheid 

 

Een groot verschil tussen diensten en producten is de ontastbaarheid. 

Diensten zijn niet tastbaar en kunnen niet op voorhand worden geobserveerd. 

Het is voor de klant moeilijk om te specifiëren wat hij verwacht. Tevens is het 

moeilijker om waar te nemen hoe de dienst werd uitgevoerd. 

Een gevolg van de ontastbaarheid is dat men geen voorraden van diensten 

kan aanleggen.  
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Gezien het aanbod zich onvoldoende kan richten op de vraag, kunnen 

wachtrijen ontstaan. Het aanbieden van diensten volgens afspraak kan hieraan 

tegemoet komen. Omdat diensten onvoldoende kunnen worden 

gevisualiseerd, spelen bij de keuze van diensten verwachtingen een cruciale 

rol. Deze verwachtingen worden gedetermineerd door diverse variabelen 

(Zeithaml, 1992). 

 

 

2.4.2 Heterogeniteit 

 

Diensten zijn heterogeen, dat wil zeggen dat geen enkele dienst hetzelfde is. 

De werknemers die de dienst leveren worden vaak als de dienst gezien. Het 

personeel is dus erg belangrijk in het proces van de dienstverlening. Hij/zij 

bepaalt voor een groot deel de tevredenheid van de klant. Daarnaast heeft 

elke klant andere wensen met betrekking tot de dienst. Doordat mensen, 

werknemers en consumenten verschillen, wordt dezelfde dienst elke keer 

anders verleend. Een flexibele instelling en vriendelijke omgeving zijn 

onmisbaar. 

Dit maakt het monitoren van een uniform kwaliteitsniveau van diensten tot een 

complexe taak. Het standaardiseren van diensten is gecompliceerd en een 

voorname uitdaging in het kwaliteitsbeleid van dienstverlenende organisaties 

(Zeithaml, 1992). 

 

 

2.4.3 Gelijktijdigheid van productie en consumptie 

 

De productie en de consumptie van diensten zijn onmogelijk te scheiden van 

elkaar. De kwaliteit van de dienstverlening kan niet in een productiefabriek 

verzorgd worden, maar gebeurt tijdens direct contact tussen het personeel en 

de klant. Hierdoor heeft de organisatie minder controle over de kwaliteit van de 

dienstverlening.  
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De klant maakt een belangrijk deel uit van het productieproces. De echte 

dienstverlening gebeurt hier door het individuele personeelslid, samen met de 

klant. De resultaten van de interactie zijn niet enkel afhankelijk van de 

gedragingen van de dienstverlener maar ook van de klant. Wanneer een 

patiënt bepaalde klachten verzwijgt, kan een arts geen adequaat oordeel 

uitspreken over de gezondheidstoestand van deze patiënt. De patiënt kan 

bovendien weigeren de voorgeschreven medicatie in te nemen. Dit maakt 

duidelijk dat de participatie van de patiënt zelf een essentiële rol speelt in de 

output van de dienstverlening en mogelijk zelf aan de grondslag kan liggen van 

zijn eigen ontevredenheid over de dienstverlening. 

 

Hieruit volgt dat de kwaliteit binnen de dienstverlening het resultaat is van het 

interactieproces tussen enerzijds verwachtingen en anderzijds percepties.  

Door de gelijktijdige productie en consumptie van diensten is de keuze voor 

een dienst gebaseerd op verwachtingen. Vervolgens ervaart de klant een 

dienst. Kwaliteitsbeleid betreft dan zowel het sturen van verwachtingen als het 

sturen van percepties. Tevreden klanten zijn het gevolg van een hoogstaande 

kwaliteitsvolle dienstverlening. Kwaliteit stelt hier de gebruiker centraal. 

 

 

2.5 Kwaliteit van dienstverlening  

 

Volgens Grönroos (1984) bestaan er twee belangrijke dimensies van service 

quality: ‘technical’ (of resultaatsgerichte kwaliteit) en ‘functional’ (of het proces 

van de dienstverlening). De technische kwaliteit in gezondheidszorg verwijst 

naar de juistheid van de medische diagnoses, naar de gevolgde procedures, 

naar de conformiteit met de professionele specificaties (De Man, 2002). Deze 

technische kwaliteit kan men op een objectieve manier meten (Grönroos, 

1984). Indien de dienst wordt verleend in interactie met de klant, dan zal deze 

technische kwaliteit niet gelden voor de totale kwaliteit die de klant ervaart. De 

totale kwaliteit zal dan tevens beïnvloed worden door de manier waarop de 
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technische kwaliteit aan de klant wordt gebracht. Dit noemt men de functionele 

kwaliteit, de manier waarop de dienst werd geleverd. Deze functionele kwaliteit 

kan men echter niet op een objectieve manier meten, maar enkel op een 

subjectieve manier. 

 

Het onderscheid tussen technische en functionele kwaliteit is van belang 

wanneer men kwaliteitsevaluaties wenst uit te voeren.  Onderzoek heeft 

aangetoond dat klanten hun oordeel vooral vormen op basis van de ervaren 

functionele kwaliteit (Lam, 1997).  Dit komt voort doordat klanten vaak enkel in 

staat zijn om een emotionele respons te geven en geen cognitieve evaluatie 

kunnen geven, en is vooral kenmerkend bij zeer technische diensten, zoals 

medische zorgen. 

In ziekenhuizen dragen vooral de affectieve aspecten van de verpleegkundige 

zorg bij tot de algemene patiëntentevredenheid.  Dit komt doordat deze 

verpleegkundigen instaan voor de dagelijkse zorgen van de patiënt (Leiter et 

al, 1998).  Patiënten zullen vervolgens de zorgen, het medeleven en de 

vriendelijkheid van de verpleegkundigen evalueren. 
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HOOFDSTUK 3 

 

DE RELATIE TUSSEN DE BETROKKENHEID VAN HET 

PERSONEEL EN TEVREDENHEID VAN DIENSTVERLENING 

 

3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de aspecten van betrokkenheid 

en kwaliteit van dienstverlening die van belang zijn voor dit onderzoek.  De 

vraag die hierbij gesteld wordt is, of de kwaliteit van dienstverlening 

rechtstreeks beïnvloed wordt door de betrokkenheid van het personeel tot de 

organisatie. 

Het onderzoek vindt plaats in Medisch-Pedagogische instellingen, die deel 

uitmaken van de sociaal-profit sector.  Deze sector wordt gekenmerkt door het 

feit dat men niet rechtstreeks winst wil nastreven, maar eerder het 

verwezenlijken van maatschappelijke en sociale doelstellingen.  Het nastreven 

van deze unieke doelstellingen kan vervolgens invloed hebben op de motivatie 

van het personeel. 

 

 

3.2 Betrokkenheid en Tevredenheid van dienstverlening 

 

3.2.1. Betrokkenheid en personeelsattitudes 

 

Organisationele betrokkenheid leidt tot wenselijke gedragskenmerken van het 

dienstverlenend personeel (Allen & Meyer, 1990; Becker et al, 1995; Brown, 

1996). Betrokken personeelsleden zullen meer geneigd zijn om zich te 

engageren in extra-rol gedrag, zoals creativiteit of innovatie, wat een 

organisatie vaak meer competitief en uniek maakt (Mathieu & Zajac, 1990).  
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Diezelfde auteurs noemen ook andere voordelen van betrokkenheid, namelijk 

een lager personeelsverloop, hogere productiviteit en betere werkkwaliteit.  

Meyer et al (1989) beschrijven de wenselijke gevolgen van betrokkenheid met 

betrekking tot organisatiekenmerken en personeelsattitudes, zoals 

aanwezigheid, prestatieniveau, ‘organizational citizenship behavior’ en 

jobsatisfactie. Ook andere auteurs beschrijven de relatie tussen betrokkenheid 

en jobsatisfactie (Blegen, 1993; Cramer, 1996; Kantak, 1998; Pedrick, 1998; 

Al-Aameri, 2000).  Jobsatisfactie is de affectieve oriëntatie die personeelsleden 

hebben ten opzichte van hun werk (Lu et al, 2005; Price, 2001). 

 

3.2.2. Personeelsattitudes en gebruikerstevredenheid 

 

Er bestaan tal van studies die tonen dat er een relatie bestaat tussen 

eigenschappen van personeel en de reacties van klanten.  In hun onderzoek 

naar de relatie tussen patiëntentevredenheid en burnout van verpleegkundigen 

besluiten Leiter et al (1998) dat de gewaarwording van patiënten over de 

kwaliteit van dienstverlening correspondeert met de werkrelatie van de 

verpleegkundigen. Zij onderstrepen hierbij het belang van de rol van de 

verpleegkundigen in de dienstverlening, waarbij zij vooral aandacht schenken 

aan de affectieve zorg boven de technische aspecten. Jobontevredenheid van 

verpleegkundigen job reflecteert naar de kwaliteit van zorg die de patiënten 

ervaren. 

Ook andere auteurs wijzen op deze relatie. Als link tussen personeelsattitudes 

en klantentevredenheid wijst Adcock (2000) op ‘organizational citizenship 

behavior’ wat reeds gerelateerd werd aan affectieve betrokkenheid. 

Er bestaat tevens een significante impact van verschillende aspecten van de 

relatie organisatie-personeel op de gewaarwording van kwaliteit van 

dienstverlening van de klanten (Bell & Menguc, 2002). 

Atkins et al (1996) merken op dat tevredenheid van verpleegkundigen invloed 

uitoefent op de patiënten bij het aanbevelen van het ziekenhuis of het opnieuw 

gebruik maken van de dienstverlening. 
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3.2.3. Relatie betrokkenheid en gebruikerstevredenheid 

 

Uit het voorgaande kunnen we nu veronderstellen dat er een onrechtstreeks 

verband bestaat tussen organisationele betrokkenheid en klantentevredenheid, 

met jobsatisfactie als intermediërende variabele.  Hierbij nemen we aan dat 

jobsatisfactie een ‘full mediator’ is.  Dit wil zeggen dat organisationele 

betrokkenheid volledig door jobsatisfactie wordt opgenomen en dat 

jobsatisfactie op haar beurt de gebruikerstevredenheid zal beïnvloeden (figuur 

1) (Jones & Suh, 2000). 

 
Figuur 1: Full mediation 

 

In dit onderzoek willen wij nagaan of er een rechtstreeks verband bestaat 

tussen betrokkenheid en klantentevredenheid.  Hierbij steunen wij op het 

onderzoek van Pedrick (1998) die een positieve relatie tussen betrokkenheid 

van het personeel en de gewaarwording van kwaliteit van dienstverlening van 

de klanten aantoont.  We veronderstellen hierbij dat jobsatisfactie een ‘partial 

mediator’ is.  Dit wil zeggen dat organisationele betrokkenheid een antecedent 

is van zowel jobsatisfactie als gebruikerstevredenheid (Jones & Suh, 2000). 

 
Figuur 2: Partial mediation 
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DEEL II 

 

EMPIRISCH ONDERZOEK 
 



 

  25 

HOOFDSTUK 4 

 

VOORSTELLING ONDERZOEKSOPZET 

 

4.1 Bestudeerd onderwerp 

 

In ons empirisch onderzoek wordt nagegaan of er een rechtstreeks verband 

bestaat tussen de betrokkenheid van het personeel tot de organisatie en de 

tevredenheid van dienstverlening bij de gebruikers. 

 

Allen & Meyer (1990) zien in de betrokkenheid van het personeel tot de 

organisatie drie componenten.  

- Affectieve betrokkenheid, waarbij de werknemer zich emotioneel 

identificeert met de doelen en waarden van de organisatie; 

- Calculatieve betrokkenheid, waarbij een economische verbondenheid 

met de organisatie bestaat; 

- Normatieve betrokkenheid, waarbij de werknemer een gevoel van 

verpichting heeft om bij de organisatie te blijven. 

 

 

Afhankelijk van de betrokkenheid van het personeel zullen de prestaties op het 

werk verschillen (Becker, 1996) . Dit heeft op zijn beurt weerslag op de 

kwaliteit van de dienstverlening en de patiëntentevredenheid. 
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4.2 Algemene onderzoeksvraag 

 

De algemene onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: De 

betrokkenheid van het personeel tot de organisatie heeft een positieve invloed 

op de tevredenheid van de gebruikers. 

 

4.3 Specifieke onderzoeksvragen 

 

De algemene onderzoeksvraag wordt vertaald in meer specifieke 

onderzoeksvragen.  Deze specifieke onderzoeksvragen worden in het 

onderzoek getest. 

In dit onderzoek worden de drie vormen van betrokkenheid van het personeel 

volgens Allen & Meyer (1990), de tevredenheid van het personeel en de 

tevredenheid van de gebruikers bevraagd via vragenlijsten. 

 

De specifieke onderzoeksvragen kunnen als volgt worden gedefinieerd: 

• jobsatisfactie heeft een positieve invloed op de algemene tevredenheid 

van de gebruikers; 

• affectieve betrokkenheid van het personeel heeft een positieve invloed 

op jobsatisfactie; 

• calculatieve betrokkenheid van het personeel heeft een negatieve 

invloed op jobsatisfactie; 

• normatieve betrokkenheid van het personeel heeft een positieve invloed 

op jobsatisfactie; 

• affectieve betrokkenheid van het personeel heeft een positieve invloed 

op de algemene tevredenheid van de gebruikers; 

• calculatieve betrokkenheid van het personeel heeft een negatieve 

invloed op de tevredenheid van de gebruikers; 

• normatieve betrokkenheid van het personeel heeft een positieve invloed 

op de tevredenheid van de gebruikers. 
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HOOFDSTUK 5 

 

ONDERZOEKSMETHODOLOGIE 

 

 

5.1 Populatie en steekproef 

  

De gegevens werden verzameld bij opvoeders uit de Medisch-Pedagogische 

instellingen in Vlaanderen. 492 vragenlijsten werden beantwoord en ingediend 

en konden worden gebruikt voor de steekproef. De gemiddelde leeftijd van de 

opvoeders bedroeg 34,11 jaar (Standaarddeviatie 8,11). De totale anciënniteit 

was gemiddeld 11,91 jaar (SD 7,91). 27,2% van de respondenten was 

mannelijk. 

 

 

5.2 Gegevensverzameling 

 

De gegevens voor het descriptief onderzoek werden verzameld via schriftelijke 

ondervraging van 14 Medisch-Pedagogische instellingen uit Vlaanderen.  Deze 

gegevensverzameling maakte deel uit van een groter onderzoek van Prof. Dr. 

P. Vlerick en Lic  I. Cornelis. 

 

 

5.3 Instrumenten 

 

Organisationele betrokkenheid:  

Allen & Meyer (1990) ontwikkelden een instrument om de drie componenten 

van betrokkenheid afzonderlijk te meten. Dit bestaat uit 30 items. Er kan 
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geantwoord worden op een 7-puntenschaal (van 1: helemaal niet akkoord tot 

7: helemaal akkoord).  

Affectieve betrokkenheid: 9 items bevroegen de personeelsleden in welke 

mate zij verbonden zijn met de organisatie, hoe zij zich identificeren met de 

organisatie. Bijvoorbeeld: “Deze organisatie betekent veel voor mij”.  

 

Calculatieve betrokkenheid: 13 items bevroegen de personeelsleden in welke 

mate zij bij de organisatie blijven omwille van de gepercipieerde kosten 

verbonden aan het verlaten van de organisatie. Bijvoorbeeld: “Ik zou mijn 

huidige organisatie niet willen verlaten, want ik zou er veel bij verliezen”.  

 

Normatieve betrokkenheid: 8 items bevroegen de personeelsleden naar de 

mate waarin zij zich verplicht voelen om bij de organisatie te blijven, naar hun 

gevoel van verantwoordelijkheid naar de organisatie toe. Bijvoorbeeld: “Ik zou 

me schuldig voelen als ik zou weggaan”.  

 

Patiëntentevredenheid: 

De algemene patiëntentevredenheid werd bevraagd door middel van één 

vraag aan het personeel: “In het algemeen, hoe tevreden denkt u dat de 

zorggebruikers (en hun familieleden) zijn over de instelling?”. De scores 

worden gemeten aan de hand van een zevenpuntenschaal van Likert (van 1: 

helemaal niet tevreden tot 7: helemaal tevreden). 

 

Jobsatisfactie: 

De tevredenheid van het personeel met betrekking tot hun werk werd bevraagd 

door middel van de volgende vraag aan het personeel: “Hoe tevreden bent u 

met uw werk in zijn geheel?” (Brown & Peterson, 1996). De scores worden 

gemeten aan de hand van een zevenpuntenschaal van Likert (van 1: helemaal 

niet tevreden tot 7: helemaal tevreden). 
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HOOFDSTUK 6 

 

ANALYSE EN RESULTATEN 

 

Door middel van factoranalyse willen wij achterhalen of de verschillende items 

wel meten wat ze moeten meten. We gaan na of de items van een bepaalde 

dimensie hoog scoren of laden op deze dimensie en laag scoren op de andere 

dimensies. 

Er worden twee factoranalyses uitgevoerd. We maken gebruik van Principal 

Axis Factoring als extractiemethode en van Obliquerotatie. 

 

Principal Axis Factoring leidt tot de best ladende variabelen voor de factoren. 

Omdat we het drie-componentenmodel van Meyer & Allen (1991) hanteren, 

verwachten we 3 factoren. We geven dan ook 3 verwachte factoren op. 

Als rotatiemethode gebruiken we de obliquemethode. Deze zal nagaan of er 

correlatie bestaat tussen de dimensies. 

 

Tabel 1 toont de resultaten van de factoranalyses. Hierbij kunnen we 

opmerken dat de items PCC1A, PCC2A, PNC4A, PCC7B, PNC6A, PCC8B, 

PNC16A en PNC11A hoge ladingen hebben bij andere dimensies dan de 

dimensie waartoe deze verondersteld worden.  Item PCC3A heeft een hoge 

lading bij de juiste dimensie, en eveneens een hoge lading op een andere 

dimensie. Beide ladingen blijven echter lager dan 0.40.  Deze items worden 

dan ook geëlimineerd uit het verdere onderzoek. 

 

Vervolgens kunnen we opmerken dat de drie factoren samen 40% van de 

totale variantie verklaren. 
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Pattern Matrixa

.876 -4.52E-02 7.632E-02

.760 -.110 -6.39E-02

.755 -7.61E-02 2.398E-02
-.722 .337 2.917E-02
.624 -8.97E-02 -5.82E-02
.599 8.490E-02 -9.15E-02
.582 -.136 -.281
.566 -5.54E-02 .109
.561 .320 -8.95E-02
.558 8.447E-02 -.127
.518 -9.58E-02 -6.09E-03
.518 -9.12E-03 1.000E-01
.496 .142 -.128
.474 .393 -9.73E-02
.384 -4.67E-02 -.101
.378 -2.54E-02 -.150
.282 2.692E-02 -.195

-.176 .734 -7.75E-02
-.276 .682 -3.69E-02
-.203 .677 3.498E-02
-.111 .652 2.290E-02
.176 .484 -3.90E-02
.171 .451 .179

-.120 .399 -8.46E-02
.313 .367 -.196

-5.58E-02 -4.21E-02 -.804
-6.96E-02 -.129 -.749
5.975E-02 -5.83E-02 -.742
5.630E-02 -5.95E-02 -.715
5.765E-03 5.427E-02 -.668

-.113 -1.78E-02 -.661
9.859E-02 -9.37E-02 -.602
4.950E-02 4.804E-02 -.574

.106 5.744E-02 -.504
-2.23E-02 8.647E-02 -.470

.111 .121 -.352

.146 4.591E-02 -.320

PAC6A
PAC7B
PAC3A
PCC1A
PAC1A
PCC2A
PNC4A
PAC5A
PCC7B
PNC6A
PAC8C
PAC4A
PAC9A
PCC8B
PNC16A
PAC2A
PNC11A
PCC11B
PCC10B
PCC6A
PCC4A
PCC9B
PCC12A
PCC5A
PCC3A
PNC7B
PNC8B
PNC9B
PNC3A
PNC13C
PNC5A
PNC2A
PNC14C
PNC12C
PNC15C
PNC10C
PNC1A

1 2 3
Factor

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 8 iterations.a. 
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Om multicollineariteit in de regressieanalyse te vermijden werd nagegaan of de 

verschillende factoren onderling correleren. 

 

Correlations

1 .088 .499**
. .050 .000

494 494 494
.088 1 .284**
.050 . .000
494 494 494

.499** .284** 1

.000 .000 .
494 494 494

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

AFFECT

CONTINU

NORM

AFFECT CONTINU NORM

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 

 

Tabel 3 toont de interne consistentie hoog is. Cronbach’s alfa is een 

betrouwbaarheidscoëfficiënt die hoger moet zijn dan .70. 

 

Tabel 3: Cronbach’s alfa 

Dimensie Aantal items Cronbach’s alfa 

Affectieve betrokkenheid 9 .84 

Calculatieve betrokkenheid 7 .77 

Normatieve betrokkenheid 12 .87 
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6.1. Betrokkenheid en Gebruikerstevredenheid 

 

In dit onderzoek gaan we de impact van de verschillende vormen van 

betrokkenheid op de gebruikerstevredenheid nagaan. Om de relatie tussen 

betrokkenheid en tevredenheid te kunnen nagaan, werd een lineaire regressie 

uitgevoerd.  Regressieanalyse is een techniek die het verband tussen één 

afhankelijke variabele en één of meerdere onafhankelijke variabelen nagaat.  

 

Uit tabel 4 blijkt dat voor affectieve betrokkenheid de significantie kleiner is dan 

0,05.  Voor calculatieve en normatieve betrokkenheid is de significantie groter 

dan 0,05 en deze kunnen dus niet als zinvol worden beschouwd. 

Dit betekent dat voor de tevredenheid met de instelling in het algemeen enkel 

dient rekening gehouden te worden met de onafhankelijke variabele affectieve 

betrokkenheid. 

 

Onafhankelijke variabele Gestandaardiseerde 

coëfficiënt (�) 

Significantie 

Affectieve betrokkenheid ,258 ,000 (<,05) 

Calculatieve betrokkenheid -,084 ,056 

Normatieve betrokkenheid ,090 ,056 

 

R² (adjusted) 

 

,098 

 

Tabel 4: Regressie analyse voor tevredenheid met de instelling in het algemeen. 

 

 

Om de sterkte van de relatie tussen de variabelen na te gaan, wordt de 

determinatiecoëfficiënt (R²) berekend.  Deze coëfficiënt geeft aan in welke 

mate de vormen van betrokkenheid de variatie in de tevredenheid van de 

gebruikers verklaren. 

Uit tabel 4 blijkt dat de determinatiecoëfficiënt R² .098 is.  Dit betekent dat bijna 

10% van de variatie in de tevredenheid met de instelling in het algemeen wordt 

verklaard door de variatie van de vormen van betrokkenheid. 
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De grootte van de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (�) is een indicatie 

voor het aandeel van de onafhankelijke variabele in de bepaling van de 

tevredenheid.  De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt bedraagt voor 

affectieve betrokkenheid .258.  Dit betekent dat affectieve betrokkenheid een 

positief effect heeft op de tevredenheid. 

 

 

6.2. Jobsatisfactie en Gebruikerstevredenheid 
 
 
Eenzelfde regressieanalyse werd uitgevoerd om het verband na te gaan 

tussen jobsatisfactie als onafhankelijke variabele en gebruikerstevredenheid 

als afhankelijke variabele. Uit tabel 5 vinden wij eveneens een positieve relatie 

tussen jobsatisfactie en gebruikerstevredenheid.  De determinatiecoëfficiënt  

R² bedraagt 0.13, wat betekent dat 13%van de variatie in de tevredenheid met 

de instelling in het algemeen wordt verklaard door de variatie van de 

tevredenheid van het personeel met hun werk.   

De  gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt bedraagt voor jobsatisfactie .364. 

 

Onafhankelijke variabele Gestandaardiseerde 

coëfficiënt (�) 

Significantie 

Jobsatisfactie ,364 ,000 (<,05) 

 

R² (adjusted) 

 

,131 

 

Tabel 5: Regressie analyse voor tevredenheid met de instelling in het algemeen. 

 

 

6.3. Betrokkenheid en Jobsatisfactie 

 

Dezelfde regressieanalyse werd uitgevoerd om het verband na te gaan tussen 

de vormen van betrokkenheid en jobsatisfactie.  De resultaten in tabel 6 

bevestigen de bevindingen uit de literatuur.  Er bestaat een duidelijke invloed 
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van organisationele betrokkenheid op de tevredenheid van de 

personeelsleden. 

De determinatiecoëfficiënt R² bedraagt hier .26 is.  Dit betekent dat 26% van 

de variatie in jobsatisfactie wordt verklaard door de variatie van de drie vormen 

van betrokkenheid.   

 

Onafhankelijke variabele Gestandaardiseerde 

coëfficiënt (�) 

Significantie 

Affectieve betrokkenheid ,393 ,000  

Calculatieve betrokkenheid -,204 ,000 

Normatieve betrokkenheid ,129 ,002 

 

R² (adjusted) 

 

,266 

 

Tabel 6: Regressie analyse voor tevredenheid met het werk in het algemeen. 

 

6.4. Betrokkenheid, jobsatisfactie en gebruikerstevredenheid 

 

Om het veronderstelde model te testen werd vervolgens een regressieanalyse 

gedaan met de vormen van betrokkenheid en jobsatisfactie als onafhankelijke 

variabelen.  

Tabel 7 toont de resultaten, waarbij we kunnen opmerken dat vooral 

jobsatisfactie de grootste rol speelt (�= .271).  Affectieve betrokkenheid heeft 

slechts een kleine, doch positieve invloed op de gebruikerstevredenheid (�= 

.149). 

Onafhankelijke variabele Gestandaardiseerde 

coëfficiënt (�) 

Significantie 

Affectieve betrokkenheid ,149 ,000  

Calculatieve betrokkenheid -,032 ,465 

Normatieve betrokkenheid ,058 ,208 

Jobsatisfactie .271 .000 

 

R² (adjusted) 

 

.151 

 

Tabel 7: Regressie analyse voor tevredenheid met de instelling in het algemeen. 
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6.5. Besluit 

 

Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen we een antwoord geven 

op de specifieke onderzoeksvragen. 

 

Jobsatisfactie heeft een positieve invloed op de tevredenheid van de 

gebruikers (� = .364, r² = .13).  

 

De drie vormen van betrokkenheid hebben een duidelijke invloed op 

jobsatisfactie.  Affectieve betrokkenheid speelt hierbij de grootste rol (� = .393, 

r² = .26).  Calculatieve betrokkenheid vertoont een negatieve relatie (� = -.204) 

en normatieve betrokkenheid heeft een kleine, maar positieve invloed (� = 

.129), wat eveneens overeenstemt met bevindingen uit de literatuur (Meyer et 

al, 2002).   

 

Affectieve betrokkenheid heeft een positieve invloed op 

gebruikerstevredenheid (� = .258, r² = .098).  Voor calculatieve en normatieve 

betrokkenheid is de significantie groter dan 0,05 en deze kunnen dus niet als 

zinvol worden beschouwd. 

 

Wanneer we de invloed van affectieve betrokkenheid samen met jobsatisfactie 

op de gebruikerstevredenheid bekijken, vinden we een iets hogere 

determinatiecoëfficiënt (R²= .15).  Hieruit kunnen we stellen dat jobsatisfactie 

een ‘partial mediator’ is tussen affectieve organisationele betrokkenheid en 

gebruikerstevredenheid.  Affectieve betrokkenheid heeft vervolgens een 

rechtstreekse positieve invloed op de gebruikerstevredenheid, zij het een zeer 

kleine. 
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6.6. Beperkingen van het onderzoek 

 

Deze studie is beperkt tot opvoeders van Medisch-Pedagogische instellingen 

in Vlaanderen. Door deze beperkte steekproef kan men geen veralgemening 

maken naar de volledige zorgsector in Vlaanderen.  

Gezien de gebruikers van Medisch-Pedagogische instellingen moeilijkheden 

hebben om de vragenlijsten zelfstandig in te vullen, werd de 

gebruikerstevredenheid bevraagd door middel van vragenlijsten aan het 

personeel zelf.   

 

6.7. Verder onderzoek 

 

Het kan interessant zijn om affectieve en normatieve betrokkenheid verder te 

onderzoeken omwille van de wenselijke gevolgen ervan. Het stimuleren van 

deze vormen van betrokkenheid leidt tot wenselijke gedragskenmerken van 

personeelsleden.  

 

Het lijkt ons tevens interessant om de betrokkenheid van personeelsleden uit 

andere sectoren te onderzoeken, in het bijzonder verpleegkundigen uit de 

Vlaamse ziekenhuizen. 
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De aandacht voor kwaliteit van dienstverlening en gebruikerstevredenheid in 

de welzijnssector heeft de laatste jaren een enorme groei gekend.  Meer en 

meer worden er inspanningen geleverd om efficiënter en effectiever te werken.  

In deze sector is het verbeteren van de dienstverlening is het uiteindelijke doel.   

 

Het voornaamste kenmerk van deze sector is de directe interactie tussen de 

dienstverlener en de gebruiker.  Deze “service encounter” is moeilijk te sturen 

vanuit het management.  Het gedrag van de dienstverlenende medewerker is 

hier  van cruciaal belang.  Is het personeel bereid om inspanningen te leveren 

ten voordele van de organisatie, dan pas zal de organisatie succesvol zijn.   

 

Organisationele betrokkenheid is één van de kenmerken van de 

dienstverlenende medewerkers die een positieve invloed kan hebben op de 

prestaties. Het is tevens een wenselijke eigenschap van het personeel in de 

huidige economie. In deze huidige economie zijn er steeds meer 

verschuivingen in loopbaan waarneembaar, daar waar men vroeger een hele 

professionele carrière bij dezelfde werkgever tewerkgesteld bleef (Smith, 

1997).  Het inzetten van betrokken en bekwame medewerkers kan leiden tot 

competitieve voordelen ten opzichte van andere organisaties (Storey, 1989).  

Dit blijft de grootste taak van het Human Resource Management. 

 

Betrokkenheid van het personeel verwijst naar een psychologische binding van 

arbeidskrachten met hun arbeidsplaats (Allen & Meyer, 1990). De meest 

gangbare definitie van betrokkenheid stelt dat organisationele betrokkenheid 

de relatieve sterkte van een individu zijn identificatie met en medewerking tot 

een bepaalde organisatie weergeeft (Porter, 1974).  Betrokkenheid heeft drie 

belangrijke eigenschappen, namelijk: een sterk geloof in de visie, missie, 

doelstellingen en waarden van de onderneming; de wil om een aanzienlijke 

inspanning te leveren ten voordele van de organisatie en een sterke wens om 

lid te blijven in de organisatie. 
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Meyer en Allen (1991) ontwikkelden een driecomponenten model. Binnen dit 

model maken zij een onderscheid tussen drie belangrijke onderdelen van 

betrokkenheid: affectieve, calculatieve kosten en normatieve betrokkenheid 

(Meyer et al, 1989). Elke component ontwikkelt zich als resultaat van 

verschillende antecedenten en heeft verschillende implicaties voor het gedrag 

op het werk (Meyer & Allen, 1991). 

 

Affectieve betrokkenheid wordt beschouwd als een emotionele binding met de 

organisatie. De sterk betrokken individuen identificeren zich met de 

organisatie, zijn betrokken en zijn verheugd er lid van te zijn (Allen & Meyer, 

1990).  Een uitgebreide participatie bij het formuleren van de missie van de 

organisatie is een middel om de affectieve binding te vergroten (Weggeman, 

1995). 

Omwille van deze affectieve binding blijft een individu lid van een organisatie 

omdat hij dat wenst.  Deze medewerkers zullen het meest waardevol zijn voor 

de organisatie. Affectieve betrokkenheid zorgt ervoor dat het personeel meer 

inspanningen gaat doen in het belang van de organisatie. 

 

Calculatieve betrokkenheid wordt gezien als een aanhoudend gedrag die 

voorkomt uit het waarnemen van kosten bij het beëindigen van die actie. Hier 

bestaat een economische verbondenheid met de organisatie.  Werknemers 

maken een soort kosten-batenanalyse (Ellemers, 2000). Men heeft het gevoel 

dat men de organisatie niet kan verlaten omwille van investeringen in de 

organisatie. 

Omwille van deze ‘calculatieve’ betrokkenheid blijft een individu lid van een 

organisatie omdat hij moet (Allen & Meyer, 1990). Personeelsleden die op 

deze basis bij de organisatie blijven, zijn waarschijnlijk niet geneigd om de 

organisatie te verlaten maar zijn waarschijnlijk evenmin gemotiveerd om zich in 

te zetten ten voordele van de organisatie (Ellemers, 2000).   
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Een normatieve betrokkenheid bestaat op basis van een gevoel van 

verplichting van het personeel om bij de organisatie te blijven. Men gelooft in 

zijn eigen verantwoordelijkheid om lid te blijven van de organisatie. Men gelooft 

dat dit het juiste en morele is en dat het onfatsoenlijk zou zijn om van 

werkgever te veranderen (Allen & Meyer, 1990).  

Bij deze vorm van betrokkenheid wordt verondersteld dat het gevoel van 

verplichting tot het blijven bij de organisatie eveneens een verplichting tot 

bijdrage met zich zal meebrengen (Meyer & Allen, 1991). 

 

Verscheidene auteurs beschrijven de voordelen van organisationele 

betrokkenheid op de gedragskenmerken van het dienstverlenend personeel.  

De positieve invloed van betrokkenheid op jobsatisfactie wordt door deze 

auteurs beschreven. 

Afhankelijk van de vorm van betrokkenheid van het personeel zullen de 

prestaties op het werk verschillen (Becker, 1996) . Dit heeft op zijn beurt 

weerslag op de kwaliteit van de dienstverlening en de gebruikerstevredenheid. 

 

Gebruikerstevredenheid is een vorm van klantenattitude die een subjectieve 

evaluatie of beoordeling inhoudt (Allen & Grisaffe, 2001). Deze tevredenheid 

wordt zowel direct als indirect beïnvloed door verwachtingen.  Er ontstaan 

positieve en/of negatieve gevoelens na aankoop van de diensten, die 

gebaseerd zijn op een vergelijking  tussen enerzijds verwachte en anderzijds 

gepercipieerde dienst (Taylor & Baker, 1994; Jun et al, 1998).  Woodside et al 

(1989) hanteren volgende definitie: patiëntentevredenheid is een speciale vorm 

van klantenattitude, een fenomeen dat weergeeft in welke mate de patiënt 

tevreden of niet tevreden is met de dienst na deze te hebben ervaren. 

 

Algemeen wordt aangenomen dat gebruikerstevredenheid een belangrijke 

variabele is, omdat zij het gedrag van de klanten zal beïnvloeden.  Belangrijke 

reacties van klanten zijn het opnieuw gebruik maken van de dienst in de 
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toekomst en het aanbevelen van de dienstverlening aan derden (Allen & 

Grisaffe, 2001). 

 

Onderzoek heeft aangetoond dat klanten hun oordeel vooral vormen op basis 

van de ervaren functionele kwaliteit (Lam, 1997).  Dit komt voort doordat 

klanten vaak enkel in staat zijn om een emotionele respons te geven en geen 

cognitieve evaluatie kunnen geven, en is vooral kenmerkend bij zeer 

technische diensten, zoals medische zorgen. In ziekenhuizen dragen vooral de 

affectieve aspecten van de verpleegkundige zorg bij tot de algemene 

patiëntentevredenheid (Leiter et al, 1998). 

 

Tal van studies beschrijven de relatie tussen gedragskenmerken van 

personeel en de reacties van klanten.  Zo zal ontevredenheid van 

verpleegkundigen in hun job reflecteren naar de kwaliteit van zorg die de 

patiënten ontvangen en in hun beoordeling van tevredenheid.  Tevredenheid 

van verpleegkundigen zou dan invloed uitoefenen op klantenattitudes zoals het 

opnieuw gebruik maken van de dienst en het aanbevelen van de diensten. 

Jobsatisfactie heeft dus een positieve invloed op de gebruikerstevredenheid. 

 

In dit onderzoek willen wij nagaan of er een rechtstreeks verband bestaat 

tussen organisationele betrokkenheid en klantentevredenheid.  

Vooraf kijken we na of jobsatisfactie een positieve invloed heeft op de 

gebruikerstevredenheid.  Uit ons onderzoek blijkt een positieve relatie tussen 

jobsatisfactie en gebruikerstevredenheid (�=.364, r²=.13). 

Vervolgens gaan we na wat de invloed is van de verschillende vormen van 

betrokkenheid op de jobsatisfactie van het personeel.   We vinden dat de drie 

vormen van betrokkenheid een duidelijke invloed hebben op jobsatisfactie.  

Affectieve betrokkenheid speelt hierbij de grootste rol (� = .393, r² = .26).  

Calculatieve betrokkenheid vertoont een negatieve relatie (� = -.204) en 

normatieve betrokkenheid heeft een kleine, maar positieve invloed (� = .129). 
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Wanneer we de invloed van affectieve betrokkenheid samen met jobsatisfactie 

op de gebruikerstevredenheid bekijken, vinden we een iets hogere 

determinatiecoëfficiënt (R²= .15).  Hieruit kunnen we stellen dat jobsatisfactie 

een ‘partial mediator’ is tussen affectieve organisationele betrokkenheid en 

gebruikerstevredenheid.   

We kunnen vervolgens stellen dat affectieve betrokkenheid een rechtstreekse 

positieve invloed heeft op de gebruikerstevredenheid, zij het een zeer kleine. 
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