
In 2019 is de Werk als Waarde interventie ontwikkeld, gebaseerd op de
capability benadering en positieve psychologie literatuur. De
interventie heeft als doel om zorgprofessionals (teamleiders en hun
medewerkers) te ondersteunen bij het identificeren van (a) waarden
die medewerkers/teams belangrijk vinden in hun werk, (b) werkcontext
factoren die hierbij een rol spelen en (c) individuele/teamacties die
kunnen bijdragen aan het realiseren van deze doelen.

Doel van dit onderzoek is om te onderzoeken:
(1) Wat de barrières en bevorderende factoren voor het

implementeren van de interventie in de ziekenhuispraktijk zijn; en
(2) Wat de effecten van de interventie op het welzijn, de gezondheid

en de teamcohesie van een team van zorgprofessionals in het
ziekenhuis zijn.

Introductie

In deze studie wordt de Werk als Waarde gespreksmethodiek
geëvalueerd binnen ziekenhuisafdelingen van een topklinisch
ziekenhuis.

Pre-, post- en follow-up vragenlijsten worden verspreid onder
teamleiders en medewerkers over onder andere mentaal
welzijn, werkbetrokkenheid en zelfvertrouwen in duurzame
inzetbaarheid.

Een-op-een interviews worden gehouden met teamleiders en
medewerkers om barrières en facilitators voor implementatie
in kaart te brengen en om de ervaren impact op o.a. welzijn,
teamcohesie en duurzame inzetbaarheid te onderzoeken.

Methode Resultaten

Conclusies
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Op dit moment nemen er meer dan 10 ziekenhuisafdelingen
deel, inclusie van afdelingen loopt nog steeds. Resultaten
worden verwacht in de loop van 2022. Eerste voorlopige
resultaten laten zien dat de interventie te implementeren is in
de praktijk en dat teamleiders en medewerkers zeer tevreden
zijn over de interventie.

Uniek aan de Werk als Waarde

interventie is de implementatie van het

positieve psychologie gedachtengoed die

het mogelijk maakt om persoonlijke

betekenisvolle werkwaarden in kaart te

brengen.

Deze studie zal bijdragen aan meer

kennis over wat er nodig is om

zorgprofessionals gemotiveerd, mentaal

gezond en duurzaam aan het werk te

houden.
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