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• Veel GGZ-instellingen ervaren relatief veel psychisch verzuim; 

• In praktijk functioneert een bepaald groep individuen wel succesvol binnen 

een bepaalde functie, terwijl een andere groep daar veel meer problemen 

mee heeft en als gevolg hiervan uitvalt; 

• Hierdoor wens ontstaan om beter te kunnen voorspellen welke individuen 

beschikken over de gewenste psychische weerbaarheid.  

Vier instellingen vertegenwoordigd om dit verder te onderzoeken. 
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Projectdoelstellingen:  

1. Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid door psychisch verzuim te 

verminderen met behulp van een weerbaarheidsprofiel dat wordt ingezet om 

de werving, selectie en ontwikkeling van medewerkers te professionaliseren. 

2. Het delen van deze kennis en expertise met de gehele sector en hierdoor 

bijdragen aan het bevorderen van de sectorbrede duurzame inzetbaarheid 

van personeel; 

3. Bijdragen aan het behoud van geschikt personeel voor de deelnemende 

instellingen en uiteindelijk de sector. 
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In kaart brengen welke persoonlijkheidskenmerken en competenties bijdragen of 

juist een risico vormen voor weerbaarheid van medewerkers: 

• Interviews met diverse stakeholders welke externe (organisatie)kenmerken in 

negatieve of positieve zin bijdragen aan de weerbaarheid van medewerkers. 

• Analyse van persoonlijkheidsvragenlijsten:  

 

 

 

 

 

Opbouw analyse 
 Inleiding Big Five 

 Voorspelling op basis van persoonlijkheid 

Analyse per organisatie 
 Delen organisatiegebonden rapportages 

 Doorloop rapportages 

 Delen organisatiegebonden tendensen 

Overstijgende analyse middels Tableau+++ 
 Delen rapportages (minder-) weerbaar  

 Doorloop rapportages 

 Delen overstijgende tendensen 
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Creativiteit 

Netwerken 

Flexibel gedrag 

Stressbestendigheid 

Probleemanalyse 

Kwaliteitsgerichtheid 

Ambitie 

Plannen en organiseren 

 



  
• Voorselectie competentieprofiel 

  
• Afnemen persoonlijkheidstesten 

• Groeps-analyse van testresultaten 

• Onderzoek aanvullende factoren en generaliseerbaarheid 

• Formuleren positief weerbaarheidsprofiel 

• Advies implementatie positief weerbaarheidsprofiel 

• Implementatie positief weerbaarheidsprofiel 
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Onderzoek externe (organisatie)kenmerken 

• De problematiek aangaande psychische weerbaarheid van medewerkers en 

de individuele verschillen hierin zijn herkenbaar voor alle instellingen; 

• Er is veel overeenstemming tussen de instellingen met betrekking tot de 

(organisatie)kenmerken die bijdragen aan psychische weerbaarheid. Deze 

kenmerken worden in paragraaf 2.1.2 verder worden toegelicht; 

• Ten aanzien van deze (organisatie)kenmerken geldt dat alle instellingen een 

onderscheid signaleren tussen de ambulante en klinische setting: 
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Klinische setting Ambulante setting 

Meer onregelmatige werktijden Meer regelmatige werktijden 

Beperktere (fysieke) vrijheid Meer vrijheid in bepalen eigen agenda 

Veel complexe en zware casuïstiek van 
cliënt  

Geconfronteerd met complexe casuïstiek dat zich 
afspeelt in het netwerk van de cliënt waarbij ook 
schrijnende (thuis)situaties aan de orde zijn 

Inkadering en minder veranderingsgezind Arbeidsomstandigheden door thuissituatie cliënt  

Werken in teamverband 
Grotere kwetsbaarheid medewerker door 
zelfstandig bezoeken van cliënten 



Persoonlijkheidsonderzoek: 

• Analyse van ruim 40 persoonlijkheidsvragenlijsten in Talent Map op de 

ambulante medewerkers 

• Voor alle competenties (behalve Discipline) geldt dat weerbaren gemiddeld 

hoger scoren dan minder weerbaren. Het verschil in gemiddelde score is 

significant voor de volgende competenties: 
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Competentie                                          Aantal T-punten verschil 

Coachen 9 

Klantgerichtheid    8.95 

Delegeren        8.6 

Leervermogen        8.4 

Onderhandelen      7.4 

Luisteren                                          7.4 

Mondelinge communicatie            7.3 

Overtuigingskracht 7 

Ondernemerschap 6.2 



Implementatie weerbaarheidsprofiel door instellingen 

• Inzet in Werving & Selectie 

• Inzet in Ontwikkeling  

 

De instellingen aan het woord:  

.  
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• Significante verschillen tussen medewerkers die psychisch meer of minder 

weerbaar zijn aan de hand van competenties. 

• Weerbaarheidsprofiel als zeer bruikbaar geacht door de GGZ-instellingen. 

• Competenties uit weerbaarheidsprofiel heel herkenbaar ervaren door de 

deelnemende instellingen; profiel mogelijk ook bruikbaar voor andere 

instellingen. 

• Ook mogelijk om per instelling of (nog) specifiekere functiegroepen een 

weerbaarheidsprofiel op maat te maken en deze binnen de organisatie toe te 

passen.  
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Veel succesfactoren! 

• Aantal ingevulde vragenlijsten en significante onderzoeksresultaten. 

• Weerbaarheid als herkenbaar thema. 

• Inzicht in onderscheidende elementen klinische en ambulante setting ten 

aanzien van weerbaarheid en inzetbaarheid.  

• Positieve reacties op weerbaarheidsprofiel vanuit instellingen. 

• Het profiel bevordert dialoog weerbaarheid en inzetbaarheid. 

 

…maar ook knelpunten 

• Praktijk blijkt weerbarstig! Diverse ontwikkelingen (reorganisaties en 

organisatieveranderingen) hebben impact op implementatie. 

• ‘One size fits all’? 
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Vragen!?! 
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