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Masterthesis – Organisatiepsychologie 

Dit onderzoek richt zich op toetsing van het uitgebreide Job Demands – Resources (JDR) 

model (Schaufeli & Bakker, 2004) waarin zowel burn-out als bevlogenheid een centrale c.q. 

medierende rol spelen tussen werkkenmerken enerzijds en gezondheidsklachten en organisatie 

uitkomsten anderzijds. Daarnaast is in dit onderzoek de invloed van de persoonskenmerken, 

stressbestendigheid en workaholisme op de in dit model gepostuleerde verbanden getoetst. De 

data in dit onderzoek zijn verzameld met behulp van vragenlijsten, bij een groot zakelijk 

dienstverleningsbedrijf (N=373). Met behulp van structural equation modelling is het model 

simultaan getoetst voor laag en hoog stressbestendige, respectievelijk laag en hoog 

workaholistische werknemers. De resultaten bevestigden het model: (1) burn-out medieert de 

relatie tussen job demands en gezondheidsklachten, (2) bevlogenheid medieert de relatie 

tussen job resources en organisatie uitkomsten, (3) job resources zijn negatief gerelateerd aan 

burn-out en (4) burn-out is negatief gerelateerd aan organisatie uitkomsten. De relaties tussen 

job demands, job resources, burn-out en bevlogenheid zijn invariant voor laag en hoog 

stressbestendige werknemers, de relaties van burn-out en bevlogenheid met 

gezondheidsklachten respectievelijk organisatie uitkomsten daarentegen niet. Voor hoog 

stressbestendige werknemers is bevlogenheid de enige voorspeller van organisatie 

uitkomsten. Voor laag stressbestendige werknemers is burn-out de voornaamste voorspeller 

van organisatie uitkomsten. De mate van workaholisme is voornamelijk van invloed op de 

eraring van job demands en resources, beide constructen worden verschillend ervaren door 

werknemers die hoog versus laag scoren op workaholisme. De beperkingen van dit onderzoek 

en de implicaties van deze resultaten voor het personeelsbeleid worden besproken. 
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Abstract 

This study focused on the extended Job Demands and Resources (JDR) model (Schaufeli & 

Bakker, 2004) in which both burnout and engagement play a mediating role in the 

relationship between job characteristics on one hand and health and organizational outcomes 

on the other. In addition, this study has tested the influence of two personal characteristics, 

resilience to stress and workaholism, on the presumed relationships in the model. The data 

were collected by questionnaire at a private human services company (N=373). Structural 

equation modelling was used to simultaneously test the model for high and low resilient 

employees and successively for high and low workaholic employees. Results confirmed the 

model: (1) burnout mediates the relationship between job demands and health problems, (2) 

engagement mediates the relationship between job resources and organizational outcomes, 

(3) job resources are negatively related to burnout and (4) burnout is negatively related to 

organizational outcomes. Relationships between job demands, job resources, burnout and 

engagement are invariant for employees with low versus high levels of resilience, yet the 

relationships of burnout and engagement with health complaints and organizational outcomes 

vary depending on the level of resilience. Engagement is the only predictor of organizational 

outcomes for high resilient employees. However, for low resilient employees, organizational 

outcomes are primarily predicted by burnout. Levels of workaholism are mainly related to the 

perception of job demands and resources, both constructs are differently perceived by high 

versus low workaholic employees. Implications for future research and human resource 

management are discussed.  
 

Keywords: job demands, job resources, burnout, engagement, resilience, workaholism 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Burn-out & Bevlogenheid: het JD-R model en de invloed van Stressbestendigheid en Workaholisme Renate Ruigt  

Masterthesis – Juli 2008  0311103 

 

  

Pagina 4 

1. Inleiding 

 

Vanuit een maatschappelijk oogpunt is er een sterke behoefte aan onderzoek op het gebied van arbeid 

en gezondheid. Ruim 15.000 mensen per jaar raken arbeidsongeschikt door burn-out (Blatter, 

Hartman, Bossche, 2005) en één op de tien werkenden in Nederland heeft last van burn-out klachten 

(Hupkens, 2005). De hoge werkdruk blijkt daar met name verantwoordelijk voor te zijn en dat terwijl 

het percentage personen dat een hoge werkdruk ervaart in Nederland ruim tien procentpunt hoger ligt 

dan het Europees gemiddelde (Otten & Houtman, 2001). Daarmee zijn burn-out en werkdruk thema’s 

die hoog op de politieke agenda staan. De overheid kiest hierbij steeds meer voor een preventieve 

aanpak, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het voorkomen van klachten maar waarbij het beleid 

ook specifiek gericht wordt op het bevorderen van positieve zaken, zoals gezondheid en welzijn. 

Vanuit die optiek heeft het kabinet in een nieuw arbeidsomstandighedenbesluit normen vastgelegd 

voor gezond en veilig werken (Ministerie voor Sociale Zaken & Werkgelegenheid, 2006) en in 2008 

en 2009 komt er een Europese campagne: 'Een gezonde werkplek' om extra aandacht te vragen voor de 

veiligheid en gezondheid op het werk (Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het 

Werk, 2008).  

Het onderzoek op het gebied van de arbeids- en gezondheidspsychologie heeft daarentegen nog steeds 

voornamelijk aandacht voor negatieve gevolgen van deelname aan het arbeidsproces, in tegenstelling 

tot mogelijke positieve uitkomsten. Schaufeli en Bakker (2004) kwamen, op basis van een zoektocht 

in de wetenschappelijke artikelen die sinds 1996 zijn gepubliceerd in het Journal of Occupational 

Health Psychology, tot een verhouding van 1:15 voor negatieve, werk-gerelateerde uitkomsten ten 

opzichte van positieve uitkomsten. Er lijkt echter, zoals gezegd, steeds meer aandacht te komen voor 

de positieve psychologie, waarin een verschuiving plaats vindt van de traditionele focus op zwakte en 

disfunctioneren naar een focus op de menselijke kracht en optimaal functioneren (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). Maslach, Schaufeli en Leiter (2001) stelden vanuit die optiek een 

verschuiving voor van de aandacht voor burn-out naar diens tegenhanger, bevlogenheid. In het 

verlengde hiervan suggereerden Schaufeli en Bakker (2004) om bij het onderzoek naar welbevinden 

van werknemers zowel burn-out als bevlogenheid te betrekken. Zij breidden hiertoe het zogenaamde 

Job Demands-Resources (JD-R)
1
 model (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001; Schaufeli 

& Bakker, 2004) uit, waardoor zowel burn-out als bevlogenheid kunnen worden verklaard op basis 

van in het werk aanwezige job demands en job resources. Bovendien worden beide indicatoren van 

welbevinden gerelateerd aan zowel individuele gevolgen (zoals bijvoorbeeld gezondheidsklachten) als 

uitkomsten voor de organisatie (bijvoorbeeld verloopneiging en organisatiebetrokkenheid).  

                                                 
1
  In dit artikel is voor de termen job demands en  job resources verkozen de Engelse term te behouden, gezien 

de Engelse benaming van het onderzoeksmodel en het gebruik van deze benaming in internationale publicaties. 
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Het onderhavige onderzoek richt zich op de voortzetting van deze gedachtegang en op de uitbreiding 

hiervan door specifiek te kijken naar de rol van persoonlijke hulpbronnen, die werknemers in staat 

stellen om zich aan te passen aan de werkomgeving. Eerdere onderzoeken vonden reeds empirische 

bevestiging voor de onderliggende aannamen van het JD-R model, dat job demands de belangrijkste 

voorspellers zijn van uitputting en negatief welbevinden op het werk (Bakker, Demerouti, Taris, 

Schaufeli & Schreurs, 2003; Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004) terwijl job resources de 

belangrijkste voorspellers zijn voor bevlogenheid op het werk (Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006). 

Daarmee is het onderzoek op het gebied van het JD-R model echter beperkt geweest tot de rol van 

werkkenmerken. De rol van persoonlijke kenmerken (individuele verschillen en hulpbronnen) van 

werknemers is tot op heden onderbelicht gebleven in het model (Xanthoupoulou, Bakker, Demerouti 

& Schaufeli, 2007). Het doel van dit huidige onderzoek is dan ook tweeledig: (a) de structuur van het 

JD-R model toetsen, waarin zowel burn-out als bevlogenheid een centrale c.q. mediërende rol spelen 

tussen werkkenmerken enerzijds en gezondheids- en organisatie uitkomsten anderzijds en (b) de 

invloed van individuele verschillen op (de gepostuleerde verbanden in) het JD-R model toetsen. Dit 

onderzoek zal daarbij specifiek kijken naar de rol van de volgende twee persoonlijkheidstyperingen: 

stressbestendigheid en workaholisme.  

 

2. Theoretische achtergrond 

 

2.1 Het Job Demands-Resources model 

Het JD-R model (Demerouti, et al., 2001) is in eerste instantie ontwikkeld als model ter verklaring van 

burn-out. In tegenstelling tot de, tot voor kort heersende, visie waarin burn-out verondersteld werd 

alleen in de dienstverlenende beroepen voor te komen (Maslach, 1982; voor een overzicht zie 

Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001) is het JD-R model ontwikkeld ter conceptualisering van burn-out 

zowel binnen als buiten de dienstverlenende sector.  

Het nadeel van de dominante arbeidpsychologische modellen is dat zij het welbevinden op de 

werkvloer toeschrijven aan identieke demands en resources, onafhankelijk van de context waarin het 

werk wordt uitgevoerd (Lewig & Dollard, 2003; in Lewig, Xanthopoulou, Bakker, Dollard & Metzer, 

2007). Zo voorspelt het Job Demand-Control (JDC) model (Karasek, 1979) dat kwantitatieve job 

demands (bijv. werkdruk) in combinatie met weinig regelmogelijkheden leiden tot stress. Het Effort-

Reward Imbalance (ERI) model (Siegrist, 1996) voorspelt dat hoge inspanning op het werk (bijv. 

werkdruk) in combinatie met weinig beloning leidt tot gezondheidsklachten. Alhoewel er aanzienlijke 

empirische bevestiging is gevonden voor zowel het JDC model (De Lange, Taris, Kompier, Houtman 

& Bongers, 2003) en het ERI model (Van Vegchel, De Jonge, Bosma & Schaufeli, 2005), vormt het 

JD-R model een meer overkoepelend model waarin uiteenlopende job demands en job resources en 
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hun relatie met burn-out samengebracht worden.  

Het JD-R model onderscheidt de kenmerken van de werkomgeving in twee overkoepelende 

categorieën, job demands en job resources. Job demands zijn de fysieke, sociale of organisatie 

aspecten van het werk welke voortdurende fysieke en/of psychische inspanning vereisen. Job 

resources zijn de fysieke, sociale of organisatie aspecten van het werk welke (a) functioneel zijn in het 

bereiken van werkgerelateerde doelen, (b) de job demands doen afnemen en de daarmee gepaarde 

fysieke en psychologische kosten, en (c) persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleren (Demerouti, et 

al., 2001).  

De basisassumptie van het JD-R model is dat burn-out zich los van het type beroep ontwikkelt, 

wanneer job demands hoog zijn en job resources beperkt, waarbij het model flexibel blijft in de 

definiëring van specifieke demands en resources per werkcontext (Demerouti, et al., 2001).  

 

2.2 Burn-out en Bevlogenheid 

De term burn-out werd voor het eerst gebruik door de psychiater Herbert Freudenberger in 1974 (in 

Lewig, Xanthopoulou, Bakker, Dollard & Metzer, 2007) om een specifiek type van uitputting aan te 

duiden welke hij waarnam bij jonge, sterk gecommitteerde vrijwilligers waarmee hij samenwerkte 

(Schaufeli & Enzmann, 1998). De meest algemeen aanvaarde definitie van burn-out werd echter 

geformuleerd door Maslach (1982), waarin zij burn-out weergeeft als een extreme reactie op 

emotioneel veeleisend werk, waarbij de medewerker emotioneel uitgeput raakt en niet meer in staat is 

om te werken. Zij karakteriseert burn-out als een syndroom van emotionele uitputting, depersonalisatie 

en een afname van persoonlijke bekwaamheid. Emotionele uitputting refereert aan een toestand waarin 

de werknemer te veel energie investeert in het werk en uitgeput raakt door de emotionele eisen die het 

werk aan hem/haar stelt. Depersonalisatie kan gezien worden als een manier om om te gaan met de 

emotionele eisen en wordt gekarakteriseerd door een gedistantieerde en cynische reactie jegens de 

hulpvrager aan wie men diensten verleent. Als gevolg hiervan is een hulpverlener op termijn niet 

langer effectief in het werk met de cliënten en kan hij/zij de verantwoordelijkheden van het werk niet 

langer aan (verminderde persoonlijke bekwaamheid). 

Door de bovenstaande uitwerking van de drie dimensies van burn-out beperkt Maslach (1982) zich in 

haar definitie van burn-out tot een syndroom dat zich slechts in de dienstverlenende sector voordoet, 

bij mensen die op enige wijze met of voor andere mensen werken. Zoals echter al eerder aangegeven, 

is het JD-R model vormgegeven met de intentie burn-out ook buiten deze dienstverlenende sector te 

kunnen verklaren. Allereerst omdat er weinig theoretische gronden zijn om burn-out te limiteren tot de 

dienstverlenende sector (Maslach & Leiter, 1997; Schaufeli & Enzmann, 1998; Demerouti, et al., 

2001). Daarnaast is er een overvloed aan onderzoeksresultaten die aantonen dat stressoren die tot burn-

out leiden in de dienstverlenende sector eveneens gevonden kunnen worden in andere sectoren 
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(Buunk, De Jonge, Ybema & de Wolff, 1998; Kahn & Byosiere, 1992). De robuustheid van het JD-R 

model en de aanwezigheid van burn-out is, onder andere, aangetoond bij de overheid (Schaufeli & 

Bakker, 2004), onder productiemedewerkers (Bakker, Demerouti, De Boer & Schaufeli, 2003) en in de 

ICT sector (Llorens, Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006). Om burn-out in iedere beroepssetting te 

kunnen meten ontwikkelden Schaufeli, Leiter, Maslach & Jackson (1996) de Maslach Burnout 

Inventory–General Survey (MBI-GS) en een Nederlandse versie, de Utrechtse Burn-out Schaal voor 

algemeen gebruik (UBOS-A; Schaufeli & Van Dierendonck, 2000). In deze vragenlijsten zijn de 

definities van de drie burn-out dimensies (Maslach, 1982) aangepast, in die zin dat ze breder 

gedefinieerd zijn en niet meer verwijzen naar de mensen met wie men werkt. De eerste dimensie, 

uitputting, meet vermoeidheid zonder te verwijzen naar andere mensen als de bron van vermoeidheid. 

De tweede dimensie, distantie, verwijst naar onverschilligheid of een afstandelijke houding naar het 

werk in zijn algemeenheid, niet per definitie naar het werken met mensen. Tot slot geeft de derde 

dimensie, persoonlijke bekwaamheid, zowel sociale als niet-sociale aspecten van het beroepsmatig 

functioneren weer. 

Verschillende onderzoeken (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001) 

tonen aan dat uitputting en distantie in feite de kern van burn-out vormen en nemen slechts deze twee 

dimensies mee in de meting van burn-out. Het onderhavige onderzoek zal eveneens alleen deze twee 

dimensies meenemen.  

 

Bevlogenheid wordt gedefinieerd als een positieve geestestoestand waarbij men voldoening uit het 

werk haalt, en die wordt gekarakteriseerd door vitaliteit, toewijding en absorptie (Schaufeli & Bakker, 

2004; Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma & Bakker, 2002). Bevlogenheid verwijst naar een 

aanhoudende en voortdurende affectief-cognitieve toestand waarbij een focus op een specifiek object, 

gebeurtenis, individu of gedraging ontbreekt. Vitaliteit wordt getypeerd door hoge energieniveaus en 

mentale veerkracht terwijl men werkt, de bereidheid om inspanning te leveren voor het werk en 

doorzettingsvermogen ondanks tegenslag. De tweede dimensie, toewijding, beschrijft een gevoel van 

betekenis, enthousiasme, inspiratie, trots en uitdaging. Vitaliteit en toewijding vormen de directe 

positieve tegenhangers van respectievelijk uitputting en distantie (Schaufeli & Bakker, 2004). Recent 

onderzoek wijst erop dat deze twee dimensies eveneens de kern vormen van bevlogenheid (Llorens, 

Salanova, Schaufeli & Bakker, 2007). De derde dimensie van bevlogenheid, absorptie, verwijst naar 

een toestand van volledige concentratie en tevredenheid en geheel opgaan in het werk. In het 

onderhavige onderzoek zal de laatst genoemde dimensie echter buiten beschouwing gelaten worden en 

de nadruk liggen op de kern van bevlogenheid. 

 

Burn-out en bevlogenheid vormen elkaars directe tegenhanger, zoals hierboven vermeld heeft dit met 
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name betrekking op de kernschalen van beide constructen, respectievelijk: uitputting en vitaliteit, en 

distantie en toewijding. De eerste twee schalen, uitputting en vitaliteit, kunnen gezien worden als 

uitersten op één dimensie: 'activatie'. De laatste twee schalen, distantie en toewijding, kunnen gezien 

worden als uitersten op de dimensie 'identificatie' (Schaufeli & Bakker, 2001). Daarbij heeft de eerste 

dimensie betrekking op de beschikbaarheid van energie ofwel of men zich wel/niet sterk en vitaal 

voelt op het werk. De tweede dimensie verwijst naar het gevoel van betrokkenheid bij het werk 

waarbij een sterke mate van betrokkenheid/toewijding gezien kan worden als een gedeeltelijke 

indicatie van bevlogenheid, een gebrek hieraan wordt geassocieerd met distantie en burn-out (voor een 

theoretische discussie zie Schaufeli & Bakker, 2001). 

 

2.3 Het onderzoeksmodel 

Theoretisch gezien veronderstelt het basale JD-R model (Demerouti et al., 2001) twee dingen: (1) dat 

job demands de belangrijkste voorspellers zijn van uitputting en negatief welbevinden op het werk, en 

(2) dat een gebrek aan job resources maakt dat men minder effectief kan omgaan met hoge job 

demands, op basis waarvan men op een cognitief niveau terugtrekt en eveneens uitputting ontstaat.  

In het onderhavige onderzoek wordt het basale JD-R model uitgebreid door (1) bevlogenheid toe te 

voegen als mediërende variabele, onafhankelijk gemeten van burn-out, en (2) door indicatoren voor 

gezondheidsklachten en organisatie uitkomsten toe te voegen als consequentie van respectievelijk 

burn-out en bevlogenheid. In dit uitgebreide model worden de volgende twee processen verondersteld: 

(1) een energetisch proces van overspanning en uitputting waarbij hoge job demands de energie 

voorraad van een werknemer uitputten en gezondheidsklachten ontstaan, en (2) een motivationeel 

proces, waarbij job resources maken dat men effectiever om kan gaan met hoge job demands en 

daarnaast zorgen voor extra motivatie op basis waarvan bevlogenheid ontstaat en een werknemer zich 

meer betrokken zal voelen bij de organisatie. Op basis van eerder onderzoek (Schaufeli & Bakker, 

2004) is het onderzoeksmodel (zie Figuur 1) vormgegeven, waarin zowel het energetische als het 

motivationele proces zijn weergegeven. 
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2.3.1 Het energetische proces 

Het onderhavige onderzoek veronderstelt dat het energetische proces, van overspanning en uitputting, 

in wezen een verband tussen job demands en gezondheidsklachten behelst, waarbij deze relatie 

gemedieerd wordt door burn-out.  

Het onderzoek naar het verband tussen werkcondities en gezondheidsklachten is aanzienlijk 

toegenomen in de laatste twee decennia (Frone, Russel & Cooper, 1995). Een overvloed van 

onderzoek levert empirische ondersteuning voor een direct verband tussen job demands en 

gezondheidsklachten, waarbij bevestiging is gevonden voor de veronderstelling dat verschillende 

soorten job demands leiden tot werkgerelateerde depressie, angst en psychosomatische 

gezondheidsklachten (voor een overzicht zie Kahn & Byosiere, 1992). Verschillende onderzoeken 

bevestigen het verband tussen job demands en psychologische gezondheid, fysieke gezondheid en 

gezondheidsgerelateerde gedragingen (voor verschillende overzichten zie Beehr & Newman, 1978; 

Cooper, Russell & Frone, 1990; Ganster & Schaubroeck, 1991; Jex & Beehr, 1991). Het onderhavige 

onderzoek veronderstelt echter dat het verband tussen job demands en gezondheidsklachten verloopt 

via burn-out. Job demands leiden tot burn-out, hetgeen op zijn beurt weer samenhangt met 

gezondheidsklachten.  

Onderzoeken naar de gevolgen van werkdruk en tijdsdruk (voor een overzicht zie Cordes & 

Dougherty, 1993, Lee & Ashforth, 1996) bevestigen de relatie tussen job demands en burn-out. Uit 

onderzoek van Martinussen, Richardsen en Burke (2007) onder politieagenten bleken verschillende 

job demands met burn-out samen te hangen, waarbij de sterkste relatie gevonden werd met werk-thuis 

interferentie. Jansen, Schaufeli en Houkes (1999) tonen aan dat voornamelijk werkdruk, 

rolonduidelijkheid en rolconflicten gecorreleerd zijn met burn-out. 

Dat burn-out met gezondheidsklachten samenhangt wordt bevestigd door onderzoek van 

Mommersteeg, Van Doornen en Heijnen (2003) naar de fysiologische effecten van burn-out. Zij 

vonden dat mensen met burn-out meer algemene klachten ervaren, vermoeider zijn, hoger scoren op 

depressie en meer slaapproblemen ervaren dan respondenten zonder burn-out. Kahill (1988, in 

Schaufeli, Bakker, Hoogduin, Schaap & Kladler, 2001) geeft in een uitgebreid overzicht van 

empirische studies aan dat er een aanzienlijke overlap bestaat tussen burn-out en depressieve 

symptomen. Schaufeli et al. (2001) geven aan dat burn-out en depressieve symptomen samenhangen 

maar dat er desondanks empirische ondersteuning is voor het onderscheiden van de twee verschillende 

syndromen. Glass, McKnight en Valdismardottir (1993) toonden aan dat een model waarin depressieve 

symptomen als consequentie van burn-out getoetst wordt beter paste op hun data dan een model 

waarin depressieve symptomen als voorloper van burn-out weergegeven worden. Daarmee bieden zij 

ondersteuning voor de veronderstelling dat burn-out tot gezondheidsklachten, in het bijzonder 

depressie, leidt.  
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Verschillende onderzoeken naar het JD-R model vonden reeds bevestiging voor de mediërende rol van 

burn-out in de relatie tussen job demands en gezondheidsklachten (Bakker, Demerouti, De Boer & 

Schaufeli, 2003; Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2003; Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004).  

Schaufeli en Bakker (2004) lichten het energetische proces toe aan de hand van het state regulation 

model of compensatory control van Hockey (1997). Dit model gaat in op het behoud van prestatie 

onder condities waarin hoge eisen gesteld worden aan de mentale inspanning. Wanneer een werknemer 

geconfronteerd wordt met hoge job demands, welke, volgens de in dit onderzoek gebruikte definitie, 

voortdurende inspanning vereisen, zal hij/zij overschakelen op hetzij een strain coping mode, dan wel 

op een passive coping mode. Op basis van een zogenaamde strain coping mode zal de energie 

voorraad toe dienen te nemen om aan de hoge eisen te kunnen blijven voldoen. Daarmee wordt het 

prestatieniveau behouden, dit gaat echter gepaard met een toename van kosten op zowel een 

psychologisch niveau (vermoeidheid, irritatie) als op een fysiek niveau (toename in cortisol 

afscheiding). Het alternatief, de zogenoemde passive coping mode, zou betekenen dat de werknemer 

stapsgewijs het prestatieniveau verlaagt, bijvoorbeeld door een afname in nauwkeurigheid en snelheid. 

Psychische en fysieke kosten worden vermeden in ruil voor een afname in prestatieniveau. In extreme 

gevallen zou dit kunnen leiden tot complete loskoppeling van taak- en prestatiedoelen.  

Hockey's state regulation model of compensatory control is niet ontwikkeld ter verklaring van burn-

out maar bevat feitelijk alle drie de elementen die in de definitie van Maslach (1982) naar voren 

komen: uitputting, loskoppeling van taak en prestatie (distantie) en een afname in prestatieniveau 

(persoonlijke bekwaamheid). Maslach (1993) zelf geeft eveneens aan dat burn-out veroorzaakt wordt 

door hoge job demands die de energie van de medewerker uitputten. In een poging om hiermee om te 

gaan trekt de werknemer zich mentaal terug. Uit een meta-analyse van Lee en Ashforth (1996) komt 

dan ook naar voren dat met name emotionele uitputting gerelateerd kan worden aan job demands, 

zoals tijds- en werkdruk.  

De gevolgen van burn-out voor de gezondheid zijn vanuit een fysiologisch oogpunt te verklaren 

doordat een aanhoudende active coping mode en met name een aanhoudende strain coping mode, 

gerelateerd kunnen worden aan een toename van de activiteit in het sympathische zenuwstelsel. 

Aanhoudende sympathische activiteit en overbelasting van het sympathisch zenuwstelsel als gevolg 

van hoge job demands kunnen leiden tot gezondheidsklachten (Taylor, 2003). Kozena, Frantik en 

Horvath (1998 in Taylor, 2003) vonden dat de frequentie, intensiteit en duur van psychologische en 

fysiologische reacties, op veeleisende werksituaties, belangrijke voorspellers waren voor stress- (en 

burn-out) gerelateerde gezondheidsklachten.  
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2.3.2 Het motivationele proces  

Het onderhavige onderzoek veronderstelt, naast het energetische proces, ook een motivationeel proces. 

Dit heeft betrekking op het verband tussen job resources en organisatie uitkomsten, waarbij deze 

relatie gemedieerd wordt door bevlogenheid. Aangezien bevlogenheid een relatief nieuwe toevoeging 

aan het onderzoek op het gebied van welbevinden op het werk is (Schaufeli & Bakker, 2004), is de 

empirische ondersteuning voor de directe verbanden tussen job resources en bevlogenheid enerzijds en 

bevlogenheid en organisatie uitkomsten anderzijds, nog vrij beperkt. Verschillende theorieën geven 

echter de directe relatie tussen job resources en organisatie uitkomsten weer.  

Het onderzoek naar een direct effect van job resources op organisatie uitkomsten is de laatste jaren 

toegenomen (Karsh, Booske & Sainfort, 2005). Wilson en Laschinger (1994) vonden dat toegang tot 

informatie, steun, hulpbronnen en ontplooiingsmogelijkheden allemaal significant samenhangen met 

organisatiebetrokkenheid. Volgens het Effort-Recovery model van Meijman en Mulder (in Schaufeli & 

Bakker, 2004) hebben job resources, ofwel: hulpbronnen in de werkomgeving, een dusdanige 

extrinsiek motiverende werking dat mensen eerder bereid zullen zijn om energie en vaardigheden in te 

zetten voor het volbrengen van de taakdoelstellingen. In dat geval zal de taak eerder succesvol 

volbracht worden en de doelstellingen bereikt. Zo kunnen ondersteunende collega's en goede feedback 

van de leidinggevende mogelijk bijdragen tot het volbrengen van taakdoelstellingen en 

organisatiebetrokkenheid doen toenemen. 

Volgens de Job Characteristics Theory (JCT) van Hackman en Oldham (1980, in Rollison & 

Broadfield, 2002) hangt het motiverend potentieel van een baan af van vijf eigenschappen: de variatie 

in vaardigheden die een taak vereist, het soort taak, het belang van de taak, de autonomie die men 

heeft en de mate waarin men feedback ontvangt. Volgens de JCT hangen deze eigenschappen - via 

verschillende psychologische gemoedstoestanden (mate waarin het werk als betekenisvol beschouwd 

wordt; verantwoordelijkheid die gevoeld wordt voor de resultaten; kennis die verkregen wordt over de 

resultaten) - samen met positieve uitkomsten zoals hoge prestaties, tevredenheid en daling van de 

verloopintentie en daadwerkelijke verloop. Sinds het ontstaan van de theorie is er veel empirische 

ondersteuning voor het model van Hackman en Oldham gevonden (Rollinson & Broadfield, 2002). 

Hierdoor wordt de relatie tussen job resources en organisatie-uitkomsten bevestigd en wordt 

ondersteuning geboden voor het vermoeden dat deze relatie via intrinsieke motivatie (cq. 

bevlogenheid) verloopt. 

Zoals uit de in dit onderzoek gebruikte definitie van job resources naar voren komt dragen job 

resources bij aan de leermogelijkheden, ontwikkeling en groei van de medewerker. Op deze manier 

dragen job resources bij aan het vervullen van verschillende menselijke behoeften zoals een behoefte 

aan autonomie, competentie en sociaal contact. Volgens de self-determination theory van Deci en Ryan 

(1985) zorgt een baan die bijdraagt aan een gevoel van autonomie, competentie en sociaal contact voor 
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een toename in het gevoel van welzijn (vitaliteit) en neemt de intrinsieke motivatie toe (Ryan & 

Federick, 1997).  

Op basis van bovengenoemde theorieën kan verondersteld worden dat het effect van job resources op 

welzijn positief is, onafhankelijk van het feit of dit nu toe te schrijven is aan een intrinsieke danwel 

extrinsieke motiverende werking. Bevlogenheid, een positieve geestestoestand waarbij een werknemer 

voldoening uit het werk haalt, is dan ook een voor de hand liggend construct om het effect van job 

resources te meten. Job resources zouden tot een positieve geestestoestand kunnen leiden waarbij men 

voldoening haalt uit het werk en vitaliteit en toewijding ervaart. Vervolgens is het aannemelijk dat 

bevlogen werknemers zich meer betrokken voelen bij de organisatie en minder geneigd zullen zijn om 

de werkgever te verlaten. Mowday en Steers (1979, in Karsh, et al., 2005, zie ook Pierce & Dunham, 

1987; Mathieu & Zajac, 1990; Grau et al. 1991; Francis-Felsen et al. 1996) geven aan dat zowel 

tevredenheid als betrokkenheid gekoppeld kunnen worden aan een verminderde intentie van de 

werknemers om ontslag te nemen. Kortom, bevlogenheid wordt verwacht een modererende rol te 

spelen in het verband tussen job resources en organisatie uitkomsten.  

In onderzoek van Schaufeli en Bakker (2004) is bevestiging gevonden voor dit motivationele proces, 

waarbij zij aantoonden dat bevlogenheid voorspeld wordt door job resources en dat bevlogenheid een 

mediërende rol speelt in de relatie tussen job resources en verloopintentie. Deze resultaten zijn in 

andere studies gerepliceerd voor verschillende nationaliteiten en sectoren van de arbeidsmarkt, waarbij 

ook organisatie-betrokkenheid als uitkomstmaat werd meegnomen (Llorens, Schaufeli, Bakker, & 

Salanova, 2006; Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006). 

 

2.3.3 Interacties tussen het energetische en motivationele proces 

Zoals weergegeven in Figuur 1 worden, naast het energetische en motivationele proces, in dit 

onderzoek ook enkele kruisverbanden tussen beide processen verondersteld. Bij de bespreking van 

burn-out en bevlogenheid is al aangegeven dat beide constructen elkaars tegenpool vormen, op basis 

daarvan wordt ook verwacht dat zij negatief correleren. Op basis van de definitie van job resources, 

waarin is aangegeven dat zij de potentie bezitten om job demands te doen afnemen, wordt eveneens 

aangenomen dat job resources en job demands negatief gecorreleerd zullen zijn.  

Daarnaast is herhaaldelijk empirische ondersteuning gevonden voor de bufferende werking van job 

resources op het verband tussen job demands en burn-out (Bakker, Demerouti, Taris, Schaufeli & 

Schreurs, 2003; Bakker, Demerouti & Euwema, 2005). Schaufeli en Bakker (2004) vonden eveneens 

ondersteuning voor een direct, negatief, verband tussen job resources en burn-out. Een gebrek aan job 

resources zal, per definitie de job demands doen toenemen en daarmee de kans op burn-out doen 

toenemen. Het onderhavige onderzoek veronderstelt zodoende dat een gebrek aan job resources 

uitputting en distantie doen afnemen, met andere woorden: dat er een negatief verband bestaat tussen 
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job resources en burn-out.  

Tot slot wordt er in het huidige onderzoek een negatief verband tussen burn-out en organisatie 

uitkomsten verwacht. Een dergelijk verband werd reeds aangetoond in een onderzoek van Geurts, 

Schaufeli en De Jonge (1998) waarin op basis van een sociaal-uitwisselingsperspectief werd 

verondersteld dat burn-out en verloopneiging beide voortkomen uit een ongelijkwaardige 

ruilverhouding met de organisatie. Door Schaufeli en Bakker (2004) werd eveneens bevestiging 

gevonden voor een negatief verband tussen burn-out en organisatie uitkomsten.  

 

2.4 Invloed van individuele verschillen 

Naast de toetsing van de uitgebreide versie van het JD-R model, heeft dit onderzoek eveneens tot doel 

de invloed van individuele verschillen op het uitgebreide JD-R model te toetsen. Het onderzoek op het 

gebied van het JD-R model is tot op heden grotendeels beperkt geweest tot werkkenmerken (zie 

eerder), waarmee de rol van persoonlijke kenmerken (individuele verschillen en hulpbronnen) van de 

werknemers in het model onderbelicht zijn gebleven (Xanthoupoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 

2007). 

De oorzaak van werkstress wordt over het algemeen gezocht in externe factoren die gerelateerd zijn 

aan de werkomgeving (Jacobs & Dodd, 2003; Mills & Huebner, 1998). Echter, deze 

omgevingsvariabelen verklaren tezamen slechts een relatief klein deel van de variantie in elk van de 

burn-out dimensies (Huebner, 1994). Shirom (1993) veronderstelt op basis hiervan dat het ontstaan 

van burn-out transactioneel geconceptualiseerd dient te worden. Hiermee bedoelt hij dat burn-out het 

product is van wederkerige interacties tussen de persoon en de (werk)omgeving. Daarom zal in het 

onderhavige onderzoek de rol van twee verschillende persoonlijkheidstyperingen in het kader van het 

JD-R model nader bestudeerd worden, in het bijzonder: stressbestendigheid en workaholisme. 

 

2.4.1 Stressbestendigheid 

Zoals in het algemene onderzoek binnen de arbeids- en organisatiepsychologie vooral aandacht is 

besteed aan negatieve consequenties van werksituaties (zie inleiding) is ook binnen het onderzoek naar 

de relatie tussen persoonlijkheidstyperingen en gezondheid vooral aandacht besteed aan negatieve 

emoties, stress en ziekte (Tedeschi, Park & Calhoun, 1998, in Larsen & Buss, 2002). Het onderhavige 

onderzoek wenst daarnaast ook te kijken naar de positieve en preventie werking van persoonlijkheid, 

de manier waarop persoonlijkheid mensen beschermt tegen burn-out en voorkomt dat zij uitgeput 

raken. In dit onderzoek zal daartoe een onderscheid gemaakt worden tussen mensen die hoog scoren 

en laag scoren op stressbestendigheid. Stressbestendigheid wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een 

verzameling persoonlijke eigenschappen en gedragingen die maken dat men beter in staat is om met 

stressvolle gebeurtenissen om te gaan, specifieker wordt hierbij verwezen naar de volgende 
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eigenschappen en gedragingen: emotionele stabiliteit, actieve coping, pro-activiteit, flexibiliteit, 

resultaatgerichtheid en stressbestendigheid. In dit onderzoek wordt verwacht dat deze eigenschappen 

en gedragingen samenhangen omdat zij allen van positieve invloed zijn op de wijze waarop mensen 

om gaan met stress. 

Uit onderzoek van Jacobs en Dodd (2003) naar de invloed van verschillende intra- en interpersoonlijke 

factoren op burn-out, bleek dat persoonlijkheid de sterkste voorspeller van burn-out was. Zij vonden 

dat voornamelijk neuroticisme aan alle drie de schalen van burn-out gerelateerd was. Onderzoek van 

Langelaan (2007) vond eveneens dat burn-out voornamelijk door hoge scores op neuroticisme werd 

voorspeld, daarnaast vond zij dat emotionele stabiliteit en een hoge score op extraversie beiden met 

bevlogenheid samenhangen. Op basis hiervan kan verondersteld worden dat emotionele stabiliteit 

invloed heeft op het energetische proces in het JD-R model en mogelijk eveneens op het motivationele 

proces.  

Verschillende onderzoeken vinden een negatief verband tussen flexibiliteit en burn-out (Neumann, 

Finaly-Neumann & Reichel, 1990; Williams, 2007). Flexibiliteit wordt gedefineerd als de mate waarin 

men in staat is zich aan te passen aan verschillende situaties (Fresco, Williams & Nugent, 2006) en 

succesvol omgaat met veranderingen (Williams, 2007). Onderzoeken van Wiliams (2002, 2006; in 

Fresco, Williams & Nugent, 2006) tonen aan dat een gebrek aan flexibiliteit positief gerelateerd is aan 

angst en depressieve symptomen. 

Een resultaatgerichte houding, waarbij men controle neemt over de situatie, een planning maakt en de 

problemen 'pro-actief' aanpakt, blijkt in verschillende onderzoeken samen te hangen met een 

vermindering van stress klachten (Folkman et al., in Larsen & Buss, 2002; Taylor, 2003). Een 

confronterende en actieve coping stijl is herhaaldelijk in verband gebracht met stressbestendigheid 

(Taylor, 2003). Parkes (1991) demonstreerde dat actieve coping de negatieve effecten van job demands 

op psychische gezondheidsklachten buffert. Dit resultaat werd eveneens bevestigd in een onderzoek 

van Koeske, Kirk en Koeske (1993), zij vonden dat actieve coping het effect van job demands op 

negatieve werkgerelateerde uitkomsten, zoals burn-out, ontevredenheid, fysieke klachten en 

verloopintentie buffert.  

In eerder onderzoek naar de gevolgen van stress op gezondheid introduceerde Kobasa (1979; in 

Taylor, 2003) het begrip hardiness. In haar onderzoek vond zij dat lichamelijk gezonde en ongezonde 

managers met een zelfde (hoog) niveau van stress verschilden op een persoonlijkheidsdimensie die zij 

met hardiness aanduidde. Deze dimensie verwijst naar drie eigenschappen: betrokkenheid en 

toewijding, een gevoel van controle en doelgerichtheid en tot slot een gevoel van uitdaging. Daarnaast 

bleken hardy personen meer effectieve en meer actieve coping strategieën toe te passen. Zij weten 

stressvolle gebeurtenissen te transformeren zodat zij ze als minder stressvol ervaren en daarnaast 

blijken ze een duidelijk overzicht te hebben van strategieën die hen helpen om te gaan met stress. So-
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kum Tang, Wing-tung, Schwarzer en Smidt (2001) vonden eveneens dat een pro-actieve houding 

negatief gerelateerd was aan burn-out, hetgeen vervolgens een direct, negatief, effect had op 

psychische gezondheid. Op basis van dit onderzoek kan verondersteld worden dat actieve coping en 

een pro-actieve, resultaatgerichte houding zowel maakt dat iemand (a) beter met stress om kan gaan en 

(b) dat de persoon ondanks stress en burn-out minder gezondheidsklachten ervaart. 

In het huidige onderzoek wordt aangenomen dat stressbestendigheid voornamelijk invloed heeft op het 

energetische proces van het onderzoeksmodel. Het is aannemelijk dat wanneer men hoog scoort op 

stressbestendigheid men (a) beter om zal kunnen gaan met job demands, oftewel dat de relatie tussen 

job demands en burn-out minder sterk zal zijn voor personen die hoog scoren op stressbestendigheid 

dan voor de personen die laag scoren op stressbestendigheid en (b) dat men beter met burn-out 

klachten weet om te gaan, waardoor de relatie van burn-out met gezondheidsklachten minder sterk is 

voor personen die hoog scoren op stressbestendigheid dan voor personen die laag scoren op 

stressbestendigheid.  

 

2.4.2 Workaholisme 

De term workaholisme werd voor het eerst gebruikt door Oates in 1971, hij beschreef het als 'the 

compulsion or the uncontrollable need to work incessantly' (Oates, 1971, p.11; in Schaufeli, Taris & 

Bakker, 2006). Voor workaholisten is de drang om te werken zo sterk dat de gezondheid erdoor wordt 

bedreigd, geluk afneemt, interpersoonlijke relaties verslechteren en sociaal functioneren wordt 

beperkt. Er zijn verschillende visies op workaholisme waarbij het zowel aan positieve en negatieve 

gevolgen wordt gekoppeld. Het onderhavige onderzoek sluit zich aan bij de conceptualisatie van 

Schaufeli, Taris en Bakker (2006) waarin workaholisme gezien wordt als een verslaving, als excessief 

en aanhoudend gedrag met schadelijke consequenties, waarmee een positieve interpretatie uitgesloten 

wordt (Schaufeli, Taris & Van Rhenen, 2008). Vanuit die optiek werken workaholisten harder dan 

vereist en stoppen ze veel meer inspanning en energie in het werk dan nodig is of verwacht wordt door 

de mensen met wie en voor wie ze werken. Op die manier verwaarlozen ze het leven naast het werk. 

Ze werken zo hard vanuit een innerlijke drang, behoefte of drijfveer, niet vanwege externe factoren 

zoals bijvoorbeeld financiële beloningen, carrière perspectieven, organisatiecultuur of een slecht 

huwelijk. 

De kenmerken van workaholisme werden al in 1986 door Maslach aan burn-out gerelateerd; zij gaf 

aan dat de belangrijkste oorzaak van burn-out gelegen is in het zo excessief en zo verwoed werken dat 

de mentale bronnen uitgeput worden en burn-out het gevolg is. Dit impliceert dat workaholisme 

invloed heeft op het energetische proces. De innerlijke drang om te werken lijkt bovendien nauw 

samen te hangen met bevlogenheid, in die zin dat er sprake is van een sterke toewijding aan het werk. 

Dit zou dus impliceren dat workaholisme eveneens invloed kan hebben op het motivationele proces.  
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Schaufeli, Taris en Van Rhenen (2008) onderzochten in hoeverre workaholisme, burn-out en 

engagement empirisch onderscheiden kunnen worden. Zij vonden ondersteuning voor het empirische 

onderscheid tussen bevlogenheid, burn-out en workaholisme, de begrippen hangen echter wel nauw 

samen. Ook gezien deze samenhang wordt verwacht dat workaholisme op beide processen in het 

onderzoeksmodel invloed heeft. Het is aannemelijk dat iemand die hoog scoort op workaholisme, 

meer job demands zal ervaren en hier eerder uitgeput van zal raken dan iemand die laag scoort op 

workaholisme. Zodoende zal het verband van job demands met burn-out sterker zijn voor personen die 

hoog scoren op workaholisme dan voor personen die laag scoren op workaholisme. Daarnaast wordt 

verwacht dat een hoge score op workaholisme gekoppeld is aan het motivationele proces. In plaats van 

een verschil in de sterkte van de verbanden wordt hier echter een verschil in het verloop van de 

verbanden verwacht. Gezien de innerlijke drang die workaholisten kenmerkt, is het aannemelijk dat 

deze drang, en dus niet bevlogenheid, maakt dat een workaholist toegewijd is aan het werk. Daarom 

wordt verwacht dat het veronderstelde verband tussen bevlogenheid en organisatie uitkomsten niet 

significant is voor de groep die hoog scoort op workaholisme, terwijl wordt verwacht dat dit wel 

significant is voor de groep die laag scoort op workaholisme. Voor de groep die hoog scoort op 

workaholisme zou dan sprake zijn van een direct verband tussen job resources en organisatie 

uitkomsten, waarmee de mediërende rol van bevlogenheid voor deze groep zou komen te vervallen. 

Job resources kunnen in dat licht gezien worden als bronnen die door de organisatie geboden worden 

om de werkverslaving in stand te houden. 

 

2.5 Hypothesen 

Op basis van bovenstaande theoretische overwegingen zijn de volgende hypothesen geformuleerd: 

 

Hypothese 1: Energetisch proces: 

Burn-out medieert de relatie tussen job demands en gezondheidsklachten. 

 

Hypothese 2: Motivationeel proces: 

Bevlogenheid medieert de relatie tussen job resources en organisatie uitkomsten. 

 

Hypothese 3: De verschillende kruisverbanden tussen het energetische en motivationele proces: 

(a) Job demands en job resources zijn negatief gerelateerd. 

(b) Job resources en burn-out zijn negatief gerelateerd.  

(c) Burn-out en bevlogenheid zijn negatief gerelateerd.  

(d) Burn-out en organisatie uitkomsten zijn negatief gerelateerd. 
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Hypothese 4: De invloed van stressbestendigheid op het onderzoeksmodel: 

(a) Het verband tussen job demands en burn-out is zwakker voor werknemers die hoog 

scoren op stressbestendigheid dan voor werknemers die laag scoren op 

stressbestendigheid. 

(b) Het verband tussen burn-out en gezondheidsklachten is zwakker voor werknemers die 

hoog scoren op stressbestendigheid dan voor werknemers die laag scoren op 

stressbestendigheid. 

 

Hypothese 5: De invloed van workaholisme op het onderzoeksmodel: 

(a) Het verband tussen job demands en burn-out is sterker voor werknemers die hoog 

scoren op workaholisme dan voor werknemers die laag scoren op workaholisme.  

(b) Voor werknemers die hoog scoren op workaholisme is het verband tussen bevlogenheid 

en organisatie uitkomsten niet significant 

(c) Voor werknemers die hoog scoren op workaholisme is er sprake van een direct verband 

tussen job resources en organisatie uitkomsten. 

 

 

3. Methode 

 

3.1 Respondenten en procedure 

De gegevens van dit onderzoek zijn verzameld door middel van een vragenlijst onderzoek. De 

respondenten van dit onderzoek zijn allen werkzaam bij een groot zakelijk dienstverleningsbedrijf. De 

digitale vragenlijst is door een externe arbo-dienst aangeleverd en op het intranet van het betreffende 

bedrijf geplaatst. De vragenlijsten waren voorzien van een inleiding die het doel van het onderzoek 

kort toelichtten. Daarin is duidelijk vermeld dat de verstrekte informatie anoniem en strikt 

vertrouwelijk behandeld wordt en dat alleen de onderzoeker de gegevens te zien krijgt.  

Alle medewerkers van het bedrijf hebben een email ontvangen met de uitnodiging deel te nemen aan 

het onderzoek genaamd: ‘Move for your life’. Van de 635 medewerkers aan wie de email, met 

inlogadres en wachtwoord, is verstuurd hebben 393 mensen de vragenlijst ingevuld (response 

percentage van 62%). In reactie op de email hebben 46 medewerkers (7%) te kennen gegeven dat zij 

niet willen deelnemen aan het traject. In totaal hebben derhalve 439 medewerkers op de uitnodiging 

gereageerd, dat is 69%. De vragenlijsten van 20 respondenten bleken slechts gedeeltelijk ingevuld te 

zijn en zijn zodoende in het verdere onderzoek buiten beschouwing gelaten. Het uiteindelijke aantal 

respondenten komt hiermee dus op 373. 
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Aan dit onderzoek hebben 210 mannen (56 %) en 163 vrouwen (44 %) deelgenomen. De leeftijd van 

de respondenten varieerde tussen de 18 en 62 jaar met een gemiddelde van 32 jaar (SD=8.4). 

Gemiddeld werkten deze medewerkers 5.8 (SD=6.4) jaar bij het bedrijf en 2.7 (SD=3.2) jaar in de 

huidige functie. De respondenten zijn over het algemeen hoog opgeleid (76% heeft een hbo of 

universitaire opleiding afgerond). Van hen is 55 procent getrouwd of samenwonend terwijl 21 procent 

zelfstandig wonend is zonder relatie en 18 procent zelfstandig wonend met relatie. Van de 

respondenten heeft 31 procent thuiswonende kinderen. Onder de respondenten bevonden zich 138 

managers (37 %) waarvan 60 managers als senior manager, director of partner functioneren. De 

respondenten werken over het algemeen fulltime (contractueel M=37.1 uren per week; SD=7.3, 

feitelijk M=43.0 uren per week; SD=10.0) en maken gemiddeld 14 procent overuren. 

 

3.2 Meetinstrumenten 

Job demands. Er zijn vier typen job demands gemeten, waarvan drie met behulp van de verkorte 

versies van de overeenkomstige schalen van de VBBA (Van Veldhoven & Meijman, 1994): werktempo 

en werkhoeveelheid oftewel werkdruk (5 items; bijvoorbeeld, ‘Moet je erg snel werken?), geestelijke 

belasting (5 items; bijvoorbeeld, ‘Vraagt je werk veel concentratie?’) en emotionele belasting (3 items; 

bijvoorbeeld, ‘Is je werk emotioneel zwaar?’). Werk-thuis interferentie is gemeten met behulp van een 

schaal die gebruikt is in een recent onderzoek van Peeters, Montgomery, Bakker en Schaufeli (2005; 7 

items; bijvoorbeeld, ‘Hoe vaak komt het voor dat je zoveel werk te doen hebt dat je niet toekomt aan 

hobby’s?’). De items van alle genoemde schalen zijn gescoord op een 5-punts frequentieschaal die 

loopt van 1 (‘nooit’) tot 5 (‘altijd’).  

Job Resources. Er zijn vier job resources gemeten, alle met behulp van verkorte versies van de 

overeenkomstige schalen van de VBBA (Van Veldhoven & Meijman, 1994): steun van de 

leidinggevende (4 items; bijvoorbeeld, ‘Kun je als dat nodig is de directe leiding om hulp vragen?’); 

ontplooiingsmogelijkheden (3 items; bijvoorbeeld, ‘Ik kan mijzelf bij mijn bedrijf voldoende 

ontplooien.’); participatie in de besluitvorming (8 items; bijvoorbeeld, ´Heb je veel te zeggen over wat 

er op het werk gebeurt?’); en informatie oftewel feedback (3 items; bijvoorbeeld, ‘Ik krijg voldoende 

informatie over het resultaat van mijn werk’). De vier job resources zijn op dezelfde wijze gescoord 

als de taakeisen.  

 

Burn-out. De kern van burn-out is gemeten met behulp van de uitputtingschaal (5 items; bijvoorbeeld, 

‘Ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk’); en de distantieschaal (4 items; bijvoorbeeld, ‘Ik ben 

cynischer geworden over de effecten van mijn werk’) van de Utrechtse Burnout Schaal (UBOS-A; 

Schaufeli & Van Dierendock, 2000). De items van beide burn-out schalen zijn gescoord op een 7-punts 

frequentieschaal die loopt van 0 (‘nooit’) tot 6 (‘altijd’). 
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Bevlogenheid. De kern van bevlogenheid is gemeten met behulp van de vitaliteitschaal (6 items; 

bijvoorbeeld, ‘Op mijn werk bruis ik van de energie’); en de toewijdingschaal (5 items; bijvoorbeeld, 

‘Ik ben trots op het werk dat ik doe’) van de Utrechtse Bevlogenheid Schaal (UBES: Schaufeli et al., 

2002). De items van beide bevlogenheidschalen zijn op dezelfde wijze gescoord als de items van de 

burn-out schalen. 

 

 Gezondheidsklachten. De gezondheidsklachten zijn gemeten met behulp van de Vier Dimensionele 

Klachtenlijst (4DKL; Terluin, Van Rhenen, Schaufeli & De Haan, 2004), bestaande uit schalen voor 

angst (12 items; bijvoorbeeld, ‘Heb je in de afgelopen maand last gehad van: beven in het gezelschap 

van andere mensen?’), depressie (6 items; bijvoorbeeld, ‘Heb je de afgelopen maand het gevoeld dat 

het leven niet de moeite waard is?’), aspecifieke spanningsklachten, oftewel distress (16 items; 

bijvoorbeeld, ‘Heb je de afgelopen maand het gevoel gehad dat je er niet meer tegenop kunt?’) en 

somatisatie, oftewel lichamelijke klachten (16 items; bijvoorbeeld, ‘Heb je de afgelopen maand last 

gehad van een drukkend of beklemmend gevoel op de borst?’). De items van de 4DKL zijn gescoord 

op een 5-punts frequentieschaal die loopt van 1 (‘nee’) tot 5 (‘heel vaak of voortdurend’).  

Omdat alle gezondheidsklachten niet normaal verdeeld zijn gebleken, is er een logistische 

transformatie uitgevoerd, waarna er voor de scoreverdeling van distress en lichamelijke klachten niet 

langer sprake was van schending van de assumptie van normaliteit. De scoreverdeling van de schalen 

angst en depressie bleken echter zodanig af te wijken van een normale verdeling, dat dit niet 

verholpen kon worden met behulp van data transformaties. Aangezien verwijdering van beide schalen 

echter leidt tot een onder geïdentificeerd model, is besloten beide schalen te behouden om 

gezondheidsklachten te meten. Na een logistische transformatie was er sprake van een minder grote 

schending van de assumptie van normaliteit voor de schalen angst (Skewness=.658; SD=.233; 

Kurtosis=-.411; SD=.461) en depressie (Skewness=.553; SD=.291; Kurtosis=-.627; SD=.574).  

Organisatie uitkomsten. Er zijn twee organisatie uitkomsten in dit onderzoek betrokken, beide zijn 

gemeten met behulp van verkorte versies van de overeenkomstige schalen van de VBBA (Van 

Veldhoven & Meijman, 1994): verloopintentie (4 items; bijvoorbeeld, ‘Ik denk er wel eens over om 

van baan te veranderen’) en organisatiebetrokkenheid (5 items; bijvoorbeeld, ‘Ik voel met thuis bij 

mijn bedrijf’). De items zijn steeds gescoord op een 5-puntsschaal die loopt van 1 (‘helemaal mee 

oneens’) tot 5 (‘helemaal mee eens’). 

 

Stressbestendigheid. De factor stressbestendigheid is gemeten met behulp van zes schalen, die op 

basis van een factorscore zijn samengevoegd. Actieve coping (5 items; bijvoorbeeld, ‘Hoe vaak 

reageer je door: een probleem van alle kanten te bekijken?’) is gemeten met behulp van de 

overeenkomstige schaal van de Utrechtse Coping Lijst (UCL; Schreurs, Van de Willege, Brosschot, 

Tellegen & Graus, 1993). De items zijn gescoord op een 4-punts frequentieschaal die loopt van 1 
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(‘zelden of nooit’) tot 4 (‘zeer vaak’). Emotionele stabiliteit (12 items; bijvoorbeeld, ‘Ik ben geen 

tobber’) is gemeten met behulp van de overeenkomstige schaal van de Eysenck Personality Inventory 

(EPI; Eysenck, Eysenck & Sybill, 1977). De items zijn gescoord op een 5-punts schaal die loopt van 1 

(‘helemaal oneens’) tot 5 (‘helemaal eens’). Proactiviteit (7 items; bijvoorbeeld, ‘Ik pak problemen op 

een actieve manier aan.’), stressbestendigheid (5 items; bijvoorbeeld, ‘Ik kan tegen een stootje’), 

flexibiliteit (5 items; bijvoorbeeld, ‘Ik vind het inspirerend wanneer je bij het werk voor verassingen 

komt te staan en dan weer een hele nieuwe aanpak moet ontwikkelen.’) en resultaatgerichtheid (3 

items; bijvoorbeeld, ‘Bij de werkzaamheden in het project richt ik mij op duidelijke en haalbare 

doelen.’) zijn alle vier gescoord op een 5-punts frequentieschaal die loopt van 1 (‘nooit’) tot 5 

(‘altijd’). 

Workaholisme. Voor het meten van workaholisme is gebruik gemaakt van twee schalen die eveneens 

gebruikt worden in de Work Addiction Risk Test (WART; Robinson, 1999) en de Workaholisme 

Battery (WorkBat; Spence & Robbins, 1992). De twee schalen ‘compulsive tendencies’ en ‘drive’ zijn 

door Shimazu en Schaufeli (2008) vertaald naar het Nederlands en herbenoemd als excessief werken (9 

items; bijvoorbeeld, ‘Ik heb haast en werk tegen deadlines aan.’) en compulsief werken (7 items; 

bijvoorbeeld, ‘Ik voel me schuldig als ik vrij neem van mijn werk.’). Deze twee schalen zijn op basis 

van een factorscore samengevoegd om samen de factor workaholisme te vormen. De items van beide 

schalen zijn gescoord op een 4-punts schaal die loopt van 1 (‘helemaal oneens’) tot 4 (‘helemaal 

eens’).  

 

4. Resultaten 
 

Ter toetsing van de eerste drie hypothesen, waarin wordt aangenomen dat zowel burn-out als 

bevlogenheid een mediërende rol spelen in de relatie tussen job demands en gezondheidsklachten 

(Hypothese 1), respectievelijk job resources en organisatie uitkomsten (Hypothese 2) en dat er 

verschillende kruisverbanden tussen het energetische en motivationele proces zijn (Hypothese 3), zijn 

vijf verschillende modellen met elkaar vergeleken. Deze vergelijking is gemaakt door middel van 

structural equation modelling, met behulp van het softwareprogramma AMOS (versie 7.0; Arbuckle, 

2006). 

 

Allereerst is een versoberd model getoetst. In Model 1
2
 is het verband in het energetische proces 

tussen job demands en gezondheidsklachten, gemedieerd door burn-out en het verband in het 

motivationele proces tussen job resources en organisatie-uitkomsten, gemedieerd door bevlogenheid, 

getoetst met alleen een covariantie tussen job demands en job resources en een directe feedbackloop 

                                                 
2
 Voor een grafische weergave van elk van de verschillende modellen, die in het onderhavige onderzoek zijn 

getoetst, wordt verwezen naar Figuur I t/m VII in Bijlage 1. 
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tussen burn-out en bevlogenheid. Voor de fit-index van dit model wordt verwezen naar Tabel 1.  

Ter toetsing van Hypothesen 1 en 2, met betrekking tot het mediërende effect van burn-out en 

bevlogenheid, zijn vervolgens twee directe verbanden aan dit model toegevoegd (Model 2): (1) een 

verband tussen job demands en gezondheidsklachten en (2) een verband tussen job resources en 

organisatie uitkomsten. Beide directe verbanden bleken echter niet significant (job demands  

gezondheidsklachten: β = -.003, p> .05 n.s.; job resources organisatie-uitkomsten: β =.284, p>.05 

n.s.). Daarmee wordt Hypothese 1 geaccepteerd: het verband tussen job demands en 

gezondheidsklachten wordt volledig gemedieerd door burn-out. Hypothese 2 wordt eveneens 

geaccepteerd: het verband tussen job resources en organisatie-uitkomsten wordt volledig gemedieerd 

door bevlogenheid.  

Vervolgens is Model 3 vormgegeven, ter toetsing van Hypothese 3b en 3d. Deze hypothesen hebben 

betrekking op de veronderstelde kruisverbanden in het uitgebreide JD-R model, een verband tussen 

job resources en burn-out, respectievelijk burn-out en organisatie uitkomsten. Dit model komt overeen 

met het hypothetisch model zoals weergegeven in Figuur 1. Toevoeging van deze kruisverbanden 

leverde, in vergelijking met Model 1, een significante daling in chi-kwadraat op en een verbetering 

van elk van de andere fit indices (zie Tabel 1, ∆χ
2
(2)=15.224; p<.001). De veronderstelde 

kruisverbanden bleken, beide, van toegevoegde waarde (job resources burn-out: β = -.205, p<.05; 

burn-out organisatie-uitkomsten: β =-.166, p<.001) waarmee Hypothese 3b en 3d worden 

geaccepteerd. 

Ter controle is daarnaast nog Model 4 getoetst, waarin de twee andere mogelijke kruisverbanden zijn 

weergegeven; een verband tussen job demands en bevlogenheid en een verband tussen bevlogenheid 

en gezondheidsklachten. Echter, dit leverde, zoals verondersteld, geen significante verbetering van de 

verschillende fit indices op, ten opzichte van Model 1 (∆χ
2
(2)=5.733; p>.05, n.s.; zie Tabel 1, Model 

4). Daarnaast bleken beide toegevoegde verbanden ook niet significant (job demands  

bevlogenheid: β=-.643, p>.05 n.s.; bevlogenheid  gezondheidsklachten: β=.105, p>.05 n.s.). 

Hiermee wordt bevestigd dat de twee veronderstelde kruisverbanden van toegevoegde waarde zijn in 

tegenstelling tot andere mogelijke kruisverbanden.  

 

Bovengenoemde toetsing is gedaan op basis van het hypothetisch onderzoeksmodel, paden die in 

Model 1 al niet significant bleken zijn zodoende nog behouden in de daarop volgende toetsing. Echter, 

bij nadere inspectie van de maximum likelihood estimates van de regressie gewichten bleken twee van 

de veronderstelde paden in Model 1 niet significant te zijn bij een niveau van p=.05. Dit bleef zo voor 

de daarop volgende modellen. De covariantie tussen job demands en job resources (Hypothese 3a) 

bleek niet significant (in Model 1: β= -.037, p>.05 n.s.), daarmee wordt Hypothese 3a verworpen. 

Daarnaast bleek eveneens geen bevestiging gevonden te worden voor de directe feedbackloop tussen 
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burn-out en bevlogenheid (Hypothese 3c). Het directe pad van bevlogenheid naar burn-out werd wel 

bevestigd (in Model 1: β=-.668, p<.001) het omgekeerde pad van burn-out naar bevlogenheid echter 

niet (in Model 1: β=.131, p>.05 n.s.). Hiermee wordt Hypothese 3c gedeeltelijk verworpen.  

Vervolgens is Model 5 vormgegeven als alternatief voor het hypothetisch onderzoeksmodel (Model 3) 

waarbij de correlatie tussen job demands en job resources is komen te vervallen en alleen sprake is van 

een direct pad van bevlogenheid naar burn-out en niet andersom. 

Tabel 1. De fit-indices voor verschillende variaties op het onderzoeksmodel; 

single group analyse (N=373) 

  Chi-square d.f. RMSEA NFI CFI 

Model 1 632,174 128 0,103 0,794 0,827 

Model 2 627,621 126 0,103 0,796 0,828 

Model 3 616,950 126 0,102 0,799 0,832 

Model 4 626,421 126 0,103 0,796 0,829 

Model 5 618,204 128 0,101 0,799 0,832 

Model 6 581,548 126 0,099 0,811 0,844 

Note: RMSEA, Root Mean Square Error of Approximation; NFI, Normed Fit 

Index; CFI, Comparative Fit Index. Voor de beschrijving van de verschillende 

modellen zie de tekst. 

 

Zoals blijkt uit Tabel 1 vertoont Model 5 echter nog steeds een slechte fit, de kritieke waarden voor 

RMSEA (<.10; Cudeck & Browne, 1993) en ook de kritieke waarden voor NFI en CFI (>.90; Hoyle, 

1995) worden niet bereikt. Zodoende zijn de modificatie indices van Model 5 bekeken. Op basis van 

eerder onderzoek met het JD-R model (Schaufeli & Bakker, 2004) is eveneens gekeken naar de 

modificatie indices van de verschillende error-termen. Ondanks het gevaar van kanskapitalisatie 

(MacCallum, Roznowski, & Necowitz, 1992) is besloten om drie covarianties tussen error-termen toe 

te laten, aangezien deze vanuit een theoretisch oogpunt goed te verklaren zijn. Allereerst tussen 

uitputting en vitaliteit (M.I.= 12.47), daarnaast tussen distantie en toewijding (M.I.= 19.50) en tot slot 

tussen depressie en angst (M.I.= 25.63).  

Zoals ook in de theoretische inleiding van dit onderzoek is aangegeven kan worden aangenomen dat 

uitputting en vitaliteit enerzijds en distantie en toewijding anderzijds ieder polen zijn van één 

dimensie, respectievelijk van de dimensie activiteit en identificatie. Zodoende kan worden 

aangenomen (Schaufeli & Bakker, 2004) dat een deel van de error-variantie van uitputting en vitaliteit 

enerzijds en distantie en toewijding anderzijds, gelijk is en verklaard kan worden door deze twee 

onderliggende dimensies.  

Het toestaan van een covariantie tussen de error-termen van depressie en angst is voornamelijk op een 

methode effect gebaseerd. Zoals eveneens besproken in de methodesectie, bleek er bij de variabelen, 

die manifeste indicatoren vormen van het latente construct gezondheidsklachten, sprake te zijn van 

non-normaliteit. Dit is deels verholpen met logistische transformaties. Voor de variabelen depressie en 

angst bleek de scoreverdeling echter zo extreem afwijkend dat hier ook na de transformatie nog steeds 
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niet voldaan kan worden aan een assumptie van normaliteit. Aangezien beide variabelen op een zelfde 

wijze non-normaal verdeeld zijn kan aangenomen worden dat dezelfde afwijking ten grondslag ligt 

aan de error-variantie. Zodoende wordt de covariantie tussen deze error-termen eveneens toegestaan.  

Model 6 is vormgegeven door middel van toevoeging van drie covarianties, tussen de bovengenoemde 

error-termen. Dit leverde een significante verbetering van de verschillende fit indices op 

(∆χ
2
(2)=36.656; p<.001; zie Tabel 1, Model 6) waarbij RMSEA<.10. Zodoende is besloten dit model 

als uitgangspunt te nemen bij het toetsen van de hierop volgende hypothesen. 

 

Ter toetsing van Hypothesen 4 en 5 zijn groepen gecreëerd op basis van de factorscore op de factoren 

stressbestendigheid en workaholisme.  

De onderlinge correlaties tussen de verschillende schalen die ten grondslag liggen aan de factor 

stressbestendigheid zijn weergegeven in Tabel 2
3
. De hoge onderlinge correlaties van deze schalen 

doen vermoeden dat er sprake is van een onderliggend construct zoals verondersteld in de opzet van 

dit onderzoek. Zodoende zijn deze schalen, op basis van de verschillende factorscores, samengevoegd 

om gezamenlijk de factor stressbestendigheid te vormen. Deze factor vertoont een zeer goede interne 

betrouwbaarheid (α = 0.92) en een initiële eigenwaarde van 9,82 waarmee 27.3 % van de variantie 

verklaard wordt.  

Met behulp van een mediaansplitsing zijn de scores op de factor stressbestendigheid in twee gelijke 

groepen verdeeld, de helft die onder de mediaan scoorde en een even grote groep die boven de 

mediaan scoorde. 

 

1 2 3 4 5 6

1 Coping Actief 1

2 Proactiviteit .55** 1

3 Emotionele Stabiliteit .39** .40** 1

4 Stressbestendigheid .50** .49** .53** 1

5 Flexibiliteit .41** .44** .28** .49** 1

6 Resultaatgerichtheid .40** .51** .28** .48** .43** 1

Note. * p < .05, ** p < .01.

Tabel 2. Pearson's product-moment correlaties van alle stressbestendigheidsvariabelen

Variabelen

r

 
 

Tussen de beide workaholisme schalen, excessief en compulsief werken, werd eveneens een hoge 

correlatie gevonden (r = 0.66; p<.05) en ook deze factor vertoont een goede interne betrouwbaarheid 

(α = 0.88). Op basis van de score op de factor workaholisme is eveneens, met behulp van een 

mediaansplitsing, een indeling gemaakt in twee gelijke groepen, een groep die boven de mediaan 

scoorde en een groep die onder de mediaan scoorde.  

                                                 
3
 Voor een overzicht van de onderlinge correlaties van de overige onderzoeksvariabelen wordt verwezen naar 

Bijlage 2. 
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De beschrijvende en psychometrische eigenschappen van de in dit onderzoek betrokken variabelen 

zijn in Tabel 3 weergegeven, uitgesplitst per groep. Zoals in Tabel 3 te zien is vertonen alle schalen 

betrouwbaarheden boven de .70 waarde die wordt aangeraden door Nunnally (1978).  

De resultaten van de t-toetsen voor de verschillen tussen de gemiddelde scores op de 

onderzoeksvariabelen, voor de groepen (1) hoge vs. lage stressbestendigheid; en (2) hoog vs. laag 

workaholisme, zijn eveneens weergegeven in Tabel 3. 

 

Voor de indeling op stressbestendigheid bestaat er op alle onderzoeksvariabelen, met uitzondering van 

emotionele belasting, werk-thuis interferentie en excessief werken, een significant (p<.05, zie Tabel 3) 

verschil. Uit de resultaten blijkt dat de groep die hoog scoort op stressbestendigheid meer job 

resources ervaart op het werk, zij hebben minder burn-out en opvallend meer bevlogenheid dan de 

groep die laag scoort op stressbestendigheid. De hoog stressbestendige groep ervaart ook minder 

gezondheidsklachten en betere organisatie uitkomsten dan de laag stressbestendige groep. 

De verschillen qua job demands tussen de hoog en de laag stressbestendige groep zijn relatief klein. 

Het verschil op emotionele belasting (Mhoog=1.75; Mlaag=1.84; t=1.50, p>.05, n.s.) en werk-thuis 

interferentie (Mhoog=2.17; Mlaag=2.16; t=.09, p>.05, n.s.) is niet significant. De hoog stressbestendige 

groep ervaart wel meer werkdruk (Mhoog=2.92; Mlaag=2.72; p<.01) en geestelijke belasting 

(Mhoog=3.79; Mlaag=3.56; p<.01) dan de laag stressbestendige groep. 

De hoog stressbestendige groep scoort hoger op elk van de verschillende job resources in vergelijking 

tot de laag stressbestendige groep. De hoog stressbestendige groep ervaart meer participatie in 

besluitvorming (Mhoog=.3.34; Mlaag=2.71; t=8.75, p<.001), feedback (Mhoog=3.80; Mlaag=3.21; t=6.90, 

p<.001), steun van de leidinggevende (Mhoog=3.95; Mlaag=3.38; t=7.61, p<.001) en 

ontplooiingmogelijkheden (Mhoog=.3.82; Mlaag=3.37; t=5.00, p<.001) dan de laag stressbestendige 

groep.  

De hoog stressbestendige groep ervaart significant minder burn-out dan de groep die laag scoort op 

stressbestendigheid. De hoog stressbestendige groep ervaart minder uitputting (Mhoog=1.13; 

Mlaag=1.51; t=4.25, p<.001) en eveneens minder distantie (Mhoog=.91; Mlaag=1.43; t=5.62, p<.001) dan 

de laag stressbestendige groep. 

Qua bevlogenheid scoort de hoog stressbestendige groep beduidend hoger dan de laag stressbestendige 

groep. In vergelijking met de laag stressbestendige groep ervaart de hoog stressbestendige groep zowel 

meer vitaliteit (Mhoog=4.31; Mlaag=3.31; t=12.40, p<.001) als toewijding (Mhoog=4.31; Mlaag=3.38; 

t=9.17, p<.001). 

Op basis van eerdere onderzoeken, in de klinische praktijk, zijn afkapwaarden bepaald die het 

onderscheid aangeven tussen klinische significante en niet-significante aanwezigheid van 

gezondheidsklachten. Deze afkapwaarden zijn vastgesteld voor distress (score > 10), lichamelijke 
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klachten (score > 10), depressie (score > 2) en angst (score > 8) (Terluin, 1998). Vanuit de klinische 

optiek is er voor geen van beide groepen sprake van significante gezondheidsklachten, gezien de 

afkapwaarden van de verschillende schalen. Statistisch gezien wordt er, tussen beide groepen, echter 

wel een significant verschil gevonden voor de score op elk van de gezondheidsklachten. De laag 

stressbestendige groep scoort hoger op distress (Mhoog=4.04; Mlaag=8.30; t=7.15, p<.001), depressie 

(Mhoog=.15; Mlaag=0.74; t=4.80, p<.001), angst (Mhoog=.27; Mlaag=1.24; t=5.53, p<.001) en lichamelijke 

klachten (Mhoog=4.13; Mlaag=.6.79; t=5.38, p<.001) dan de hoog stressbestendige groep. 

Tot slot zijn de organisatie uitkomsten voor de hoog stressbestendige groep eveneens positiever, zij 

ervaren meer organisatiebetrokkenheid (Mhoog=3.24; Mlaag=2.99; t=3.96, p<.001) en de verloopintentie 

(Mhoog=2.49; Mlaag=2.85; t=3.43, p<.01) is lager dan voor de groep die laag scoort op 

stressbestendigheid. 

 

M SD M SD     t M SD M SD     t  

Actieve Coping 1 - 4 2,67 ,37 3,16 ,36 2,96 ,46 2,87 ,42  1.93

Proactiviteit 1 - 5 3,03 ,54 3,82 ,43 3,46 ,64 3,39 ,60  1.04

Emotioneel Stabiel 1 - 5 3,44 ,52 4,17 ,46 4,03 ,58 3,59 ,56  7.44***

Stressbestendigheid 1 - 5 3,07 ,52 3,84 ,42 3,55 ,62 3,36 ,58  3.02**

Flexibiliteit 1 - 5 2,66 ,49 3,10 ,43 2,88 ,52 2,88 ,50    .03

Resultaatgerichtheid 1 - 5 3,46 ,64 4,07 ,45 3,77 ,68 3,76 ,59    .25

Workaholisme: execessief 1 - 4 2,54 ,44 2,50 ,44    .69 2,23 ,33 2,81 ,33

Workaholisme: compulsief 1 - 4 2,42 ,44 2,19 ,53  4.46*** 1,95 ,36 2,66 ,34

Werkdruk 1 - 5 2,72 ,70 2,92 ,70  2.65** 2,58 ,63 3,06 ,69  6.85***

Geestelijke belasting 1 - 5 3,56 ,74 3,79 ,66  3.21** 3,52 ,70 3,83 ,68  4.44***

Emotionele belasting 1 - 5 1,84 ,65 1,75 ,52  1.50 1,59 ,47 1,99 ,64  6.80***

Werk-Thuis interferentie 1 - 5 2,16 ,83 2,17 ,78    .09 1,77 ,61 2,55 ,79 10.70***

Participatie in besluitvorm. 1 - 5 2,71 ,65 3,34 ,75  8.75*** 3,15 ,82 2,91 ,71  3.05**

Feedback 1 - 5 3,21 ,83 3,80 ,81  6.90*** 3,68 ,86 3,33 ,85  3.98***

Steun Leidinggevende 1 - 5 3,38 ,76 3,95 ,70  7.61*** 3,87 ,76 3,47 ,76  5.04***

Ontplooingmogelijkheden 1 - 5 3,37 ,88 3,82 ,85  5.00*** 3,71 ,90 3,49 ,87  2.37*

Burn-out: Uitputting 1 - 6 1,51 ,85 1,13 ,84  4.25*** ,93 ,67 1,71 ,87  9.64***

Burn-out: Distantie 1 - 6 1,43 ,90 ,91 ,89  5.62*** ,89 ,83 1,46 ,94  6.17***

Bevlogenheid: Vitaliteit 1 - 6 3,31 ,81 4,31 ,76 12.40*** 3,92 ,98 3,70 ,86  2.31*

Bevlogenheid: Toewijding 1 - 6 3,38 ,98 4,31 ,98  9.17*** 4,04 1,07 3,66 1,06  3.41**

Distress 0 - 32 8,30 7,06 4,04 4,06  7.15*** 4,01 4,81 8,30 6,54  7.23***

Depressie 0 - 12 0,74 1,61 ,15 ,51  4.80*** ,22 ,96 ,67 1,41  3.58***

Angst 0 - 24 1,24 2,26 ,27 ,81  5.53*** ,49 1,37 1,02 2,05  2.95**

Lichamelijke klachten 0 - 32 6,79 5,37 4,13 4,09  5.38*** 3,97 3,94 6,94 5,40  6.05***

Organisatiebetrokkenheid 1 - 5 2,99 ,60 3,24 ,65  3.96*** 3,07 ,65 3,16 ,62  1.34

Verloopintentie 1 - 5 2,85 ,92 2,49 1,06  3.43** 2,50 1,04 2,84 ,96  3.28**

N

,79

,83

,90

,83

,80

,89

,93

,91

,79

,77

,83

,88

,83

,88

,79

,84

,82

,85

,84

Stressresistant 

Laag

Stressresistant 

Hoog

Workaholism 

Laag

,83

,76

,84

,86

,75

,71

,80

Klinische afkapwaarden gezondheidsklachten: Distress>10; Somatisatie>10; Depressie>2; Angst>8.

Tabel 3. Beschrijvende en psychometrische eigenschappen van al de, in dit onderzoek, onderzochte variabelen uitgesplitst per 

groep. Daarnaast een weergave van de resultaten van de verschiltoetsing tussen de groepen hoge/lage score op 

stessbestendigheid en hoge/lage score op workaholisme (N  totaal = 373)

Mogelijk 

reikwijdte

Workaholism 

Hoog

Note: * p  < .05; ** p  < .01; *** p < .001. 

186 187 186 187

Cronbach's 

alpha
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Voor de vergelijking met betrekking tot laag versus hoog workaholisme wordt voor alle variabelen, 

met uitzondering van organisatiebetrokkenheid (Mhoog=3.16; Mlaag=3.07; t=1.34, p>.05; n.s.) een 

significant verschil gevonden.  

Uit de resultaten (zie Tabel 3) blijkt dat de groep die hoog scoort op workaholisme meer job demands 

ervaart op het werk, minder job resources, zij hebben meer burn-out, minder bevlogenheid en meer 

gezondheidsklachten dan de groep die laag scoort op workaholisme. De resultaten met betrekking tot 

de organisatie uitkomsten zijn minder eenduidig. 

De groep die hoog scoort op workaholisme scoort significant hoger op elk van de verschillende job 

demands dan de groep die laag scoort op workaholisme. De groep hoog workaholisten ervaart meer 

werkdruk (Mhoog=3.06; Mlaag=2.58; t=6.85, p<.001), meer geestelijke belasting (Mhoog=3.83; 

Mlaag=3.52; t=4.44, p<.001), meer emotionele belasting (Mhoog=1.99; Mlaag=1.59; t=6.80, p<.001) en 

met name meer werk-thuis interferentie (Mhoog=2.55; Mlaag=1.77; t=10.70, p<.001) dan de groep laag 

workaholisten. 

De groep die hoog scoort op workaholisme ervaart daarnaast minder resources dan de groep die laag 

scoort op workaholisme. De verschillen, qua job resources, tussen de hoog en laag workaholistische 

groep zijn allen significant, voor ontplooiingsmogelijkheden (Mhoog=3.49; Mlaag=3.71; t=2.37, p<.05) 

en participatie in besluitvorming (Mhoog=2.91; Mlaag=3.15; t=3.05, p<.01) zijn deze verschillen echter 

kleiner dan voor feedback (Mhoog=3.33; Mlaag=3.68; t=3.98, p<.001) en steun van de leidinggevende 

(Mhoog=3.47; Mlaag=3.87; t=5.04, p<.001).  

De groep die hoog scoort op workaholisme ervaart meer burn-out dan de groep die laag scoort op 

workaholisme. De groep hoog workaholisten ervaart meer uitputting (Mhoog=1.71; Mlaag=.93; t=9.64, 

p<.001) en meer distantie (Mhoog=1.46; Mlaag=.89; t=6.17, p<.001) dan de groep die laag scoort op 

workaholisme. 

De verschillen qua bevlogenheid zijn kleiner dan de verschillen qua burn-out. De groep die hoog 

scoort op workaholisme ervaart minder toewijding (Mhoog=3.66; Mlaag=4.04; t=3.41, p<.01) en minder 

vitaliteit (Mhoog=3.70; Mlaag=3.92; t=2.31, p<.01) dan de groep die laag scoort op workaholisme. 

Vanuit de klinische optiek is er voor geen van beide groepen sprake van significante 

gezondheidsklachten. Statischisch gezien wordt er tussen beide groepen echter wel een significant 

verschil gevonden voor elk van de gezondheidsklachten. De hoog workaholistische groep scoort hoger 

op distress (Mhoog=8.30; Mlaag=4.01; t=7.23, p<.001), depressie (Mhoog=.67; Mlaag=.22; t=.3.58, 

p<.001), angst (Mhoog=1.02; Mlaag=.49; t=2.95, p<.01) en lichamelijke klachten (Mhoog=6.94; 

Mlaag=.3.97; t=6.05, p<.001) dan de laag workaholistische groep. 

Tot slot zijn de resultaten voor de organisatie uitkomsten niet geheel eenduidig. Er wordt geen 

significant verschil gevonden in de score op organisatiebetrokkenheid (Mhoog=3.16; Mlaag=3.07; 
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t=1.34, p>.05, n.s.) tussen beide groepen. De verloopintentie van de groep die hoog scoort op 

workaholisme (Mhoog=2.84) is wel hoger dan de verloopintentie van de groep die laag scoort op 

workaholisme (Mlaag=.2.50; t=3.28, p<.01). 

 

Ter toetsing van Hypothese 4, waarin wordt aangenomen dat stressbestendigheid invloed heeft op de 

sterkte van verschillende paden in het onderzoeksmodel, is het model simultaan getoetst voor de groep 

die hoog scoort en voor de groep die laag scoort op stressbestendigheid, door middel van de ‘multiple-

group’ toetsing in AMOS (Arbuckle, 2006). Tijdens deze toetsing zijn steeds verschillende paden, in 

Model 6, stapsgewijs vast gezet, waarmee de ongestandaardiseerde padcoëfficiënten gelijk gezet 

worden voor beide groepen. Wanneer dit een significante toename in chi-kwadraat opleverde, of een 

verslechtering van de andere drie fit indices, werd de beperking weer verwijderd, zodat de 

padcoëfficiënten opnieuw konden variëren tussen beide groepen. Wanneer de chi-kwadraat gelijk bleef 

of daalde, of een van de andere drie fit indices geen verslechtering vertoonde, werd de beperking 

behouden en het padcoëfficiënt voor beide groepen vastgezet.  

De resultaten van deze toetsing zijn hieronder grafisch weergegeven (Figuur 2; voor de fit indices van 

deze toetsing zie Tabel 4, Model 6b) op basis van gestandaardiseerde padcoëfficiënten
4
. De paden die 

vast gezet zijn, zijn normaal weergegeven. De paden die niet meer vast gezet zijn, zijn dikgedrukt 

weergegeven, dit duidt erop dat er een significant verschil bestaat in de padcoëfficiënten tussen beide 

groepen. 

 

 

                                                 
4
 Voor een overzicht van de ongestandaardiseerde padcoëfficiënten resulterend uit de multi-group toetsing voor 

beide stressbestendigheidgroepen wordt verwezen naar bijlage 3. 
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Figuur 2. Stressbestendigheid: grafische weergave van de resultaten van multi-group toetsing van het 

onderzoeksmodel (Model 6b; gestandaardiseerde padcoëfficiënten). Note: Groep die laag scoort op 

stressbestendigheid is eerst aangegeven, tweede coëfficiënt is voor de groep die hoog scoort op 

stressbestendigheid. Dik gedrukte coëfficiënten zijn niet vastgezet en daarmee significant verschillend voor beide 

groepen. Geen toevoeging = p<.001;  ^ = .001<p<.01;  ^^ = .01<p<.05;  ^^^= p>.05, n.s. 

 

Zoals uit Figuur 2 blijkt, is het verband tussen job demands en burn-out gelijk voor werknemers die 

hoog scoren op stressbestendigheid en voor werknemers die laag scoren op stressbestendigheid. 

Daarmee wordt Hypothese 4a verworpen.  

Het verband tussen burn-out en gezondheidsklachten blijkt wel significant verschillend voor beide 

groepen werknemers (Figuur 2). Echter in Hypothese 4b werd aangenomen dat dit verband zwakker 

zou zijn voor werknemers die hoog scoren op stressbestendigheid dan voor werknemers die laag 

scoren op stressbestendigheid. Zoals in Figuur 2 weergegeven blijkt dit verband echter sterker te zijn 

voor werknemers die hoog (β=.73, p<.001) scoren op stressbestendigheid dan voor werknemers die 

hier laag (β=.68, p<.001) op scoren. Daarmee wordt Hypothese 4b eveneens verworpen. 

 

Naast een verschil in het verband tussen burn-out en gezondheidsklachten, wordt tussen de groep die 

hoog scoort op stressbestendigheid en de groep die daar laag op scoort, eveneens een significant 

verschil gevonden in het verband tussen bevlogenheid en organisatie uitkomsten. Dit verband is voor 

de groep die laag scoort op stressbestendigheid minder sterk (β=.34, p<.05) dan voor de groep die 

hoog scoort op stressbestendigheid (β=.89, p<.001).  

Het negatieve verband tussen burn-out en organisatie uitkomsten is voor de groep die laag scoort op 
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stressbestendigheid significant (β= -.60, p<.001) terwijl hier voor de groep die hoog scoort op 

stressbestendigheid geen significant verband wordt gevonden (β= -.06, p>.05; n.s.). Voor de groep die 

hoog scoort op stressbestendigheid komt het verband tussen burn-out en organisatie uitkomsten 

daarmee te vervallen.  

Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de stressbestendige en niet-

stressbestendige groep voornamelijk verschillen in de relatieve bijdrage die de mediërende 

constructen, burn-out en bevlogenheid, leveren aan de organisatie uitkomsten. Voor de groep die laag 

scoort op stressbestendigheid, is burn-out de voornaamste voorspeller van organisatie uitkomsten en 

levert bevlogenheid een beperkte bijdrage. Voor de groep die hoog scoort op stressbestendigheid is 

bevlogenheid daarentegen de enige voorspeller van organisatie uitkomsten en levert burn-out geen 

significante bijdrage.  

 

Tussen beide groepen, hoog stressbestendig en laag stressbestendig, zijn eveneens verschillen 

gevonden in het meetmodel. Zowel de latente variabele gezondheidsklachten als de latente variabele 

organisatie uitkomsten lijken voor beide groepen verschillend gemeten te zijn. De relatieve bijdrage 

van elk van de vier indicatoren voor gezondheidsklachten en de relatieve bijdrage van de twee 

indicatoren voor organisatie uitkomsten, zijn verschillend voor de groep die hoog scoort op 

stressbestendigheid en de groep die laag scoort op stressbestendigheid.  

Voor de groep die laag scoort op stressbestendigheid is, in vergelijking met de groep die hoog scoort 

op stressbestendigheid, de relatieve bijdrage van distress aan gezondheidsklachten groter (βlaag=.97, 

p<.001; βhoog=.72, p<.001) en de relatieve bijdrage van lichamelijke klachten kleiner (βlaag=.51, 

p<.001; βhoog=.63, p<.001). De verschillen in de relatieve bijdrage van depressie en angst aan het 

latente construct gezondheidsklachten kunnen niet vrij geïnterpreteerd worden, gezien de non-normale 

scoreverdeling van deze twee schalen (zie paragraaf 3.2).  

De verschillen in de relatieve bijdrage die de twee indicatoren, organisatiebetrokkenheid en 

verloopneiging, leveren aan het latente construct organisatie uitkomsten duiden er op dat voor de 

groep die laag scoort op stressbestendigheid verloopintentie de voornaamste organisatie uitkomst is 

(β=-.72, p<.001) en organisatiebetrokkenheid een relatief kleinere bijdrage levert aan organisatie 

uitkomsten (β=.30, p<.001). Voor de groep die hoog scoort op stressbestendigheid is de relatieve 

bijdrage van beide indicatoren, verloopintentie (β=-.51, p<.001) en organisatiebetrokkenheid 

(βlaag=.46, p<.001) daarentegen meer in balans dan voor de laag stressbestendige groep. 

 

Ter toetsing van Hypothese 5, waarin wordt aangenomen dat workaholisme invloed heeft op het 

onderzoeksmodel, is het model simultaan getest voor de groep die hoog scoort op workaholisme en de 

groep die laag scoort op workaholisme, door middel van de ‘multiple-group’ toetsing in AMOS 
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(Arbuckle, 2006). Tijdens deze toetsing zijn steeds verschillende paden in model 6 stapsgewijs vast 

gezet. Dit is op een zelfde wijze gedaan als voor de toetsing van het verschil tussen beide 

stressbestendigheidgroepen. Wanneer het vastzetten van een pad een verslechtering, qua fit, opleverde 

werd de beperking weer verwijderd, zodat de padcoëfficiënten tussen beide groepen opnieuw konden 

variëren in de overige gevallen werd de beperking behouden en het padcoëfficiënt voor beide groepen 

vastgezet. 

De resultaten van deze toetsing zijn hieronder grafisch weergegeven (Figuur 3; zie Tabel 4, Model 6c, 

voor de fit indices van deze toetsing) op basis van de gestandaardiseerde padcoëfficiënten
5
. De paden 

die vast gezet zijn, zijn normaal weergegeven. De paden die niet meer vast gezet zijn, zijn dikgedrukt 

weergegeven, dit duidt erop dat er een significant verschil bestaat in de padcoëfficiënten tussen beide 

groepen. 

 

 
Figuur 3. Workaholisme: grafische weergave van de resultaten van multi-group toetsing van het 

onderzoeksmodel (Model 6c; gestandaardiseerde padcoëfficiënten). Note: Groep die laag scoort op 

workaholisme is eerst aangegeven, tweede coëfficiënt is voor de groep die hoog scoort op workaholisme. Dik 

gedrukte coëfficiënten zijn niet vastgezet en daarmee significant verschillend voor beide groepen. Geen 

toevoeging = p<.001;  ^ = .001<p<.01;  ^^ = .01<p<.05;  ^^^= p>.05, n.s. 

 

Zoals uit Figuur 3 blijkt zijn er binnen de tweedeling op workaholisme meerdere verschillen 

gevonden, tussen de groep die hoog scoort op workaholisme en de groep die hier laag op scoort, in 

zowel het meetmodel als het structurele model. 

                                                 
5
 Voor een overzicht van de ongestandaardiseerde padcoëfficiënten resulterend uit de multi-group toetsing voor 

beide workaholismegroepen wordt verwezen naar bijlage 4. 
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Het meetmodel voor job demands van beide groepen is significant verschillend. Tussen beide 

workaholisme groepen wordt voor drie van de vier indicatoren van job demands een verschil 

gevonden in de bijdrage die de indicatoren leveren aan het onderliggende latente construct; job 

demands, namelijk voor werkdruk (βlaag=.63, p<.001; βhoog=.73, p<.001), geestelijke belasting 

(βlaag=.56, p<.001; βhoog=.48, p<.001) en emotionele belasting. Voor werkthuis interferentie wordt geen 

significant verschil gevonden tussen de groep die hoog scoort op workaholisme en de groep die laag 

scoort op workaholisme.  

Het meetmodel voor job resources verschilt eveneens significant voor beide groepen. Voor drie van de 

vier indicatoren wordt een verschil gevonden in de bijdrage die de indicatoren leveren aan het 

onderliggende construct; job resources, namelijk voor steun van de leidinggevende (βlaag=.74, p<.001; 

βhoog=.61, p<.001), feedback (βlaag=.77, p<.001; βhoog=.62, p<.001) en ontplooiingsmogelijkheden 

(βlaag=.72, p<.001; βhoog=.74, p<.001). Voor participatie in de besluitvorming wordt geen significant 

verschil gevonden, tussen beide workaholismegroepen. 

Tot slot wordt er ook een verschil gevonden in het meetmodel van burn-out. Voor de groep die hoog 

scoort op workaholisme levert distantie relatief gezien de grootste bijdrage aan het latente construct 

burn-out (βhoog=.81, p<.001). Voor de groep die laag scoort op workaholisme is de bijdrage van 

distantie aan burn-out kleiner (βlaag=.72, p<.001) voor deze groep is uitputting de belangrijkste 

indicator voor burn-out (βhoog=.84, p<.001). Daarentegen draagt uitputting, in verhouding tot distantie, 

slechts in beperkte mate bij aan burn-out voor de groep die hoog scoort op workaholisme (βhoog=.57, 

p<.001).  

Bovenstaande resultaten duiden erop dat de meting van job demands, job resources en burn-out 

significant verschilt voor de groep die hoog scoort op workaholisme en de groep die laag scoort op 

workaholisme. Als gevolg van de verschillen in het meetmodel van job demands en job resources en in 

mindere mate als gevolg van de verschillen in het meetmodel van burn-out, kunnen de verschillen die 

gevonden worden in het structurele model, strikt genomen niet vrij geïnterpreteerd worden.  

 

Het verband tussen job demands en burn-out verschilt voor de groep die hoog scoort op workaholisme 

van de groep die laag scoort op workaholisme. Dit verschil is echter klein (βlaag=.55, p<.001; βhoog=.53, 

p<.001) en wordt daarmee verondersteld het gevolg te zijn van het verschil in de meting van job 

demands. Zodoende wordt aangenomen dat het verband tussen job demands en burn-out gelijk is voor 

beide groepen in de indeling op workaholisme. Hiermee wordt hypothese 5a, waarin verondersteld 

wordt dat het verband tussen job demands en burn-out sterker is voor werknemers die hoog scoren op 

workaholisme dan voor werknemers die laag scoren op workaholisme, verworpen.  

Hypothese 5b veronderstelt dat het verband tussen bevlogenheid en organisatie uitkomsten niet 

significant is voor de groep die hoog scoort op workaholisme. Aangezien de groep die hoog scoort op 
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workaholisme een sterk verband laat zien tussen bevlogenheid en organisatie uitkomsten (βhoog=.58, 

p<.001) en hypothese 5b geen betrekking heeft op het verschil met de groep die laag scoort op 

workaholisme wordt aangenomen dat dit verband significant is. Daarmee wordt hypothese 5b 

eveneens verworpen. 

Hypothese 5c veronderstelt een additioneel verband tussen job resources en organisatie uitkomsten 

voor de groep die hoog scoort op workaholisme. Ter toetsing van deze hypothese is Model 7 

vormgegeven, waarbij een extra verband, tussen job resources en organisatie uikomsten, aan Model 6 

is toegevoegd. Voor de fit indices van dit model wordt naar Tabel 4 verwezen.  

Chi-square d.f. RMSEA NFI CFI

Stressbestendigheid

Model 6: unconstrained 668,44 250 0,067 0,763 0,834

Model 6b: specific parameters constrained (Figure 2) 672,70 260 0,065 0,762 0,836

Workaholisme

Model 6: unconstrained 628,11 250 0,064 0,784 0,855

Model 6c: specific parameters constrained (Figure 3) 632,48 261 0,062 0,782 0,857

Model 7: unconstrained 623,48 248 0,064 0,786 0,856

Tabel 4. De fit-indexen voor de multigroup analyses; getoetst voor stressbestendigheid laag (N =186) en 

stressbestendigheid hoog (N =187); en voor workaholisme laag (N =186) en workaholisme hoog (N =187).

Note: RMSEA, Root Mean Square Error of Approximation; NFI, Normed Fit Index; CFI, Comparative Fit Index. Voor de 

beschrijving van de verschillende modellen zie de tekst.

 

De multi-group toetsing van Model 7, voor de indeling op workaholisme, leverde geen significante 

verbetering van de verschillende fit indices op, ten opzichte van Model 6 (∆χ
2
(2)=4,63; p>.05; n.s.). 

Het toegevoegde verband, tussen job resources en organisatie uitkomsten, bleek niet significant voor 

de groep die laag scoort op workaholisme (βlaag=.09, p>.05; n.s.). Dit toegevoegde verband bleek 

echter wel significant voor de groep die hoog scoort op workaholisme (βhoog=.29, p<.05). Daarmee 

wordt Hypothese 5c geaccepteerd, voor de groep die hoog scoort op workaholisme is er sprake van 

een significant, direct verband tussen job resources en organisatie uitkomsten. 

Daarnaast zijn, voor de groep die hoog scoort op workaholisme, twee andere veranderingen in het 

structurele model gevonden, nadat het directe verband tussen job resources en organisatie uitkomsten 

is toegevoegd. Door toevoeging van dit verband neemt het verband tussen bevlogenheid en organisatie 

uitkomsten af (βmodel 6 =.48, p>.001; βmodel 7 =.36, p>.05) en vervalt het verband tussen job resources en 

burn-out (βmodel 6 =-.29, p>.001; βmodel 7 =-.19, p>.05; n.s.).  

 

Tot slot is er een significant verschil gevonden tussen de groep die hoog scoort op workaholisme en de 

groep die laag scoort op workaholisme op het verband tussen burn-out en gezondheidsklachten. Dit 

verschil is dermate groot (βlaag=.70, p<.001; βhoog=.49, p<.001) dat aangenomen kan worden dat dit 

verschil niet slechts het gevolg is van een verschil in het meetmodel van job demands of burn-out. Uit 
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deze resultaten blijkt dat het verband tussen burn-out en gezondheidsklachten sterker is voor de groep 

die laag scoort op workaholisme dan voor de groep die hoog scoort op workaholisme.  

 

5. Discussie 

 

Het doel van het onderhavige onderzoek was tweeledig: (a) de structuur van het uitgebreide JD-R 

model (Schaufeli & Bakker, 2004) toetsen, waarin zowel burn-out als bevlogenheid een centrale c.q. 

mediërende rol spelen tussen werkkenmerken enerzijds en gezondheids- en organisatie uitkomsten 

anderzijds en (b) de invloed van individuele verschillen op (de gepostuleerde verbanden in) het 

uitgebreide JD-R model toetsen. Dit onderzoek heeft daarbij specifiek gekeken naar de rol van de 

volgende twee persoonlijkheidstyperingen: stressbestendigheid en workaholisme.  

Op deze wijze werd beoogd bij te dragen aan de positieve psychologie (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000) door: (a) niet alleen naar een negatieve toestand als burn-out te kijken maar eveneens naar de 

positieve tegenhanger daarvan, bevlogenheid en (b) door ook te kijken naar de positieve en 

preventieve werking van individuele verschillen, de manier waarop persoonlijkheid mensen mogelijk 

beschermt tegen burn-out, danwel motiveert en bevlogen maakt. 

 

5.1 Het onderzoeksmodel 

In het hypothetische onderzoeksmodel zijn twee processen verondersteld: (1) een energetisch proces 

van overspanning en uitputting waarbij hoge job demands de energie voorraad van een werknemer 

uitputten en aansluitend gezondheidsklachten ontstaan, en (2) een motivationeel proces, waarbij job 

resources maken dat een werknemer effectiever om kan gaan met hoge job demands en daarnaast 

zorgen voor extra motivatie op basis waarvan bevlogenheid ontstaat en een werknemer zich 

uiteindelijk meer betrokken zal voelen bij de organisatie. Voor beide processen is in deze studie 

bevestiging gevonden (Hypothese 1 en 2). 

Burn-out blijkt de relatie tussen job demands en gezondheidsklachten volledig te mediëren (Hypothese 

1). De relatie tussen job resources en organisatie uitkomsten wordt volledig gemedieerd door 

bevlogenheid (Hypothese 2). Het model waarin deze processen zijn getoetst bleek beter bij de data te 

passen dan een model waarin een direct verband tussen, respectievelijk, job demands en 

gezondheidsklachten of job resources en organisatie uitkomsten, werd verondersteld. Deze 

bevindingen komen overeen met eerdere onderzoeken naar het JD-R model (Bakker, Demerouti, De 

Boer & Schaufeli, 2003; Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2003; Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004; 

Schaufeli & Bakker, 2004).  

In eerder onderzoek (Schaufeli & Bakker, 2004) werd daarnaast bevestiging gevonden voor 

verschillende kruisverbanden tussen het energetische en het motivationeel proces. In overeenstemming 

met deze resultaten is in het onderhavige onderzoek bevestiging gevonden voor een negatief verband 



Burn-out & Bevlogenheid: het JD-R model en de invloed van Stressbestendigheid en Workaholisme Renate Ruigt  

Masterthesis – Juli 2008  0311103 

 

  

Pagina 34 

tussen job resources en burn-out (Hypothese 3b), respectievelijk, burn-out en organisatie uitkomsten 

(Hypothese 3d). Deze bevindingen wijzen op de centrale rol van burn-out in het model, niet alleen 

medieert burn-out de relatie tussen job demands en gezondheidsklachten volledig, daarnaast blijkt 

burn-out eveneens ten dele de relatie tussen job resources en organisatie uitkomsten te mediëren. 

Voor een negatieve correlatie tussen job demands en job resources (Hypothese 3a) is echter geen 

bevestiging gevonden. In tegenstelling tot de definitie van job resources, waarin verondersteld wordt 

dat zij het potentieel bezitten om job demands te doen afnemen (Demerouti, et al., 2001), blijken beide 

constructen in dit onderzoek niet significant aan elkaar gerelateerd. Het feit dat er in dit onderzoek 

geen significant verband tussen job resources en job demands is gevonden, zou gezien kunnen worden 

als ondersteuning voor de differentiatie van de twee processen in het onderzoeksmodel, in die zin dat 

job demands en job resources niet in interactie aan burn-out respectievelijk bevlogenheid bijdragen 

maar elk onafhankelijk van elkaar een bijdrage leveren. Dat zou betekenen dat werknemers job 

demands ervaren die voortdurende inspanning vereisen en los daarvan, tegelijkertijd, job resources op 

het werk ervaren die voornamelijk de persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleren.  

Daarnaast biedt het ontbreken van een samenhang tussen job demands en resources, eveneens 

ondersteuning voor het vermoeden dat de verschillende job demands en job resources niet door iedere 

werknemer gelijk gewaardeerd worden. Wat voor de ene werknemer als een energiebron op het werk 

beschouwd wordt kan door een andere werknemer mogelijk waargenomen worden als extra taakeis. 

Deze interpretatie zal hieronder nog meer uitgebreid besproken worden in verband met de toetsing van 

de invloed van individuele verschillen op de verbanden in het onderzoeksmodel.  

Tot slot bleek er geen sprake te zijn van de, veronderstelde, directe feedback loop tussen burn-out en 

bevlogenheid (Hypothese 3c). Voor een direct, negatief, verband van bevlogenheid naar burn-out is 

bevestiging gevonden, voor het verband van burn-out naar bevlogenheid is echter geen bevestiging 

gevonden. Dit zou er op duiden dat bevlogenheid beschermend kan werken, in die zin dat meer 

bevlogenheid samengaat met minder burn-out, maar andersom hangt een gebrek aan burn-out niet 

zondermeer samen met meer bevlogenheid. Dit lijkt erop te duiden dat voor bevlogenheid meer nodig 

is dan een gebrek aan uitputting. Een lager niveau van burn-out maakt dat een werknemer zich goed 

voelt maar nog niet bevlogen. Meer bevlogenheid draagt er daarentegen wel aan bij dat een 

werknemer minder burn-out ervaart.  

Bovenstaande bevindingen doen vermoeden dat job demands en job resources, onafhankelijk van 

elkaar samen hangen met de gezondheid en motivatie van de werknemers. Meer job demands blijken 

daarbij samen te hangen met meer uitputting, terwijl de afwezigheid van job demands en burn-out niet 

samenhangt met meer bevlogenheid. Andersom, lijkt het motivationele proces wel een rol te spelen bij 

de preventie van burn-out, in die zin dat de aanwezigheid van zowel job resources als bevlogenheid 

samenhangt met een lager niveau van burn-out.  
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5.2 Invloed van stressbestendigheid op het onderzoeksmodel 

In overeenstemming met het doel van het onderhavige onderzoek om bij te dragen aan de positieve 

psychologie (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) is de invloed van stressbestendigheid, een 

verzameling persoonlijke eigenschappen en gedragingen die maken dat men beter in staat is om met 

stressvolle gebeurtenissen om te gaan, op de (in het onderzoeksmodel) gepostuleerde verbanden 

getoetst.  

Uit de verschiltoetsingen bleek dat stressbestendige werknemers inderdaad op alle fronten betere 

uitkomsten te ervaren. Stressbestendige werknemers hebben minder burn-out en meer bevlogenheid 

dan de niet-stressbestendige werknemers. In tegenstelling tot de veronderstelling lijkt 

stressbestendigheid echter niet zo zeer invloed te hebben op het energetische proces (Hypothese 4). 

Het blijkt geen invloed te hebben op de wijze waarop job demands en resources waargenomen worden 

(de ladingen op de latente constructen verschillen niet) of op de sterkte van het verband tussen job 

demands en burn-out (Hypothese 4a). Ook heeft stressbestendigheid geen invloed op de eerste fase 

van het motivationele proces, i.e. op de relatie tussen job resources en bevlogenheid. Daarentegen 

blijkt stressbestendigheid wel invloed te hebben op de consequenties van burn-out en bevlogenheid, in 

het bijzonder op de relatie van beide constructen met organisatie uitkomsten en in mindere mate met 

de gezondheidsklachten. 

Stressbestendigheid blijkt voornamelijk van invloed op de relatieve bijdrage die burn-out en 

bevlogenheid leveren aan de organisatie uitkomsten. Voor de groep die laag scoort op 

stressbestendigheid, is burn-out de voornaamste voorspeller van organisatie uitkomsten en levert 

bevlogenheid een beperkte bijdrage. Voor de groep die hoog scoort op stressbestendigheid is 

bevlogenheid daarentegen de enige voorspeller van organisatie uitkomsten en levert burn-out geen 

significante bijdrage.  

Voor de hoog stressbestendige werknemers lijkt het motivationele proces te verlopen zoals 

verondersteld, het verband tussen job resources en organisatie uitkomsten wordt volledig gemediëerd 

door bevlogenheid. Burn-out heeft voor de hoog stressbestendige werknemers alleen invloed op de 

gezondheidsuitkomsten en niet op organisatie uitkomsten. In die zin versterkt stressbestendigheid het 

positieve effect van bevlogenheid op organisatie uitkomsten omdat het ervoor zorgt dat uitputting geen 

invloed heeft op organisatie uitkomsten. 

Voor laag stressbestendige werknemers is het verband tussen bevlogenheid en organisatie uitkomsten 

zwakker dan voor de hoog stressbestendige werknemers. Voor de laag stressbestendige werknemers 

wordt organisatiebetrokkenheid en verloopintentie voornamelijk verklaard door burn-out. Voor deze 

groep lijkt er dus niet zozeer sprake te zijn van een motivationeel proces waarin bevlogenheid leidt tot 

positieve organisatie uitkomsten, maar van een indirect proces waarin de relatie tussen bevlogenheid 

en organisatie uitkomsten wordt gemediëerd door burn-out. Bevlogenheid heeft voor deze groep 
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voornamelijk invloed door een preventieve werking, via lagere burn-out niveaus.  

 

Zoals hierboven vermeld ervaart de hoog stressbestendige groep significant minder burn-out dan de 

laag stressbestendige groep. Dit is in overeenstemming met de resultaten van eerdere onderzoeken 

naar het effect van verschillende persoonlijkheidseigenschappen op burn-out (zie inleiding). Op basis 

van deze onderzoeken werd verondersteld dat het verband tussen burn-out en gezondheidsklachten 

zwakker is voor de hoog stressbestendige werknemers dan voor de laag stressbestendige werknemers 

(Hypothese 4b). In tegenstelling tot de veronderstelling, bleek echter dat wanneer hoog 

stressbestendige werknemers wel burn-out ervaren, de samenhang van burn-out met 

gezondheidsklachten bij hen sterker is dan voor de niet-stressbestendige werknemers. Deze bevinding 

lijkt echter voornamelijk een methodisch effect, als gevolg van de non-normale verdeling van de 

gezondheidsklachten. Doordat er sprake is van vrijwel geen variantie in het meetmodel van 

gezondheidsklachten en bij geen van de groepen klinisch significante gezondheidsklachten worden 

gevonden, wordt het padcoëfficiënt tussen burn-out en gezondheidsklachten vrijwel exclusief bepaald 

door de variantie in burn-out. Aangezien de laag stressbestendige groep significant meer burn-out 

ervaart is de samenhang met het (lage) niveau van gezondheidsklachten minder sterk. 

Bovenstaande bevindingen met betrekking tot de invloed van stressbestendigheid op het 

onderzoeksmodel leveren bevestiging voor het basale JD-R model (Demerouti, et al., 2001). Job 

demands blijken, ongeacht de mate van stressbestendigheid, de belangrijkste voorspellers van 

uitputting. Een gebrek aan job resources maakt, ongeachte de mate van stressbestendigheid, dat 

uitputting ontstaat.  

De bevindingen bieden eveneens ondersteuning voor het uitgebreide JD-R model (Schaufeli & 

Bakker, 2004), waarin gezondheidsklachten en organisatie uitkomsten zijn toegevoegd als 

consequenties van respectievelijk burn-out en bevlogenheid. Bevlogenheid blijkt van toegevoegde 

waarde in het model. Allereerst omdat job resources, ongeacht de mate van stressbestendigheid, 

voornamelijk leiden tot bevlogenheid. Daarnaast omdat voor de hoog stressbestendige werknemers 

bevlogenheid de enige voorspeller is van organisatie uitkomsten. De resultaten tonen echter ook aan 

dat individuele verschillen, op het gebied van stressbestendigheid, wel van invloed zijn op het 

uitgebreide JD-R model. Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat voor de laag stressbestendige 

werknemers burn-out een centrale rol in het model speelt, doordat het voor deze groep zowel de relatie 

tussen job demands en gezondheidsklachten als de relatie tussen job resources en organisatie 

uitkomsten mediëert. Voor de hoog stressbestendige werknemers is deze centrale rol juist voor 

bevlogenheid weggelegd aangezien deze positieve geestestoestand de relatie tussen job resources en 

organisatie uitkomsten volledig medieert en daarnaast doordat het een preventieve werking lijkt te 

hebben met betrekking tot burn-out. 
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5.3 Invloed van workaholisme op het onderzoeksmodel 

De voornaamste bevinding met betrekking tot de invloed van workaholisme op het onderzoeksmodel 

is het verschil tussen de workaholistische en de niet-workaholistische werknemers in het meetmodel 

van job demands en resources. Elk van beide groepen blijkt job demands en job resources anders te 

ervaren. Immers, de bijdrage die de verschillende typen demands en resources leveren aan het 

onderliggende construct verschilt tussen beide groepen. Dit betekent dat bij laag workaholistische 

werknemers andere job demands weggenomen of verminderd zouden moeten worden om de daar uit 

voortvloeiende uitputting te verminderen dan bij hoog workaholistische werknemers. Voor de hoog 

workaholistische werknemer zouden voornamelijk mogelijkheden om de kwantitatieve werkdruk te 

verlagen van belang zijn. Voor de laag workaholistische werknemer zou het verlagen van de werk-

thuis interferentie daarentegen de grootste invloed hebben op de ervaren job demands. Vanuit een 

zelfde optiek zou een toename in de ervaring van job resources op het werk voor de hoog 

workaholistische werknemer bereikt worden door de ontplooiingsmogelijkheden te vergroten. 

Daarentegen is die rol voor de niet-workaholistische werknemer weggelegd voor feedback, het 

verschaffen van informatie over het functioneren is voor hen de grootste energiebron.  

Deze bevinding duidt erop dat job demands en resources geen ‘objectieve’ werkkenmerken zijn. De 

wijze waarop deze kenmerken ervaren worden blijkt mede afhankelijk van individuele verschillen. De 

relatieve invloed van verschillende werkkenmerken als ‘startpunt’ van het energetische en 

motivationele proces verschilt dus afhankelijk van het niveau van workaholisme dat een werknemer 

vertoont. Dit kan eveneens verklaren waarom er geen significante correlatie is gevonden tussen job 

demands en job resources. Zoals hierboven besproken biedt het ontbreken van deze samenhang 

ondersteuning voor het vermoeden dat de verschillende job demands en job resources door iedere 

werknemer verschillend gewaardeerd kunnen worden. Zo zou verondersteld kunnen worden dat 

feedback voor een workaholistische werknemer niet zozeer ervaren wordt als een positieve bron van 

informatie over het functioneren, waardoor het bijdraagt aan persoonlijke groei en ontwikkeling, maar 

mogelijk meer ervaren wordt als bron van informatie waaruit de werknemer nieuwe taakeisen en 

doelen haalt. Als zodanig zou dit de werkdruk verhogen in plaats van verlagen. 

Door de verschillen in het meetmodel kunnen de verschillen in het structurele model niet vrijelijk 

geïnterpreteerd worden. In het onderhavige onderzoek werd verondersteld dat het verband tussen job 

demands en burn-out sterker zou zijn voor hoog workaholistische werknemers dan voor laag 

workaholistische werknemers (Hypothese 5a). Voor deze veronderstelling is echter geen bevestiging 

gevonden. Het verschil tussen beide groepen werknemers in het verband tussen job demands en burn-

out bleek zo klein dat verondersteld kan worden dat dit het gevolg is van het verschil in het meetmodel 

van job demands. Zodoende wordt aangenomen dat het verband tussen job demands en burn-out gelijk 

is voor beide groepen in de indeling op workaholisme.  
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Naast de verschillen die zijn gevonden in het meetmodel, is er ondersteuning gevonden voor het 

veronderstelde directe verband tussen job resources en organisatie uitkomsten in het model voor de 

hoog workaholistische werknemers (Hypothese 5c). Dit verband bleek alleen een significante 

toevoeging voor deze groep werknemers, dit wijst erop dat het motivationeel proces voor de hoog 

workaholistische werknemer anders verloopt dan voor de werknemer die laag workaholistisch is. Voor 

de hoog workaholistische werknemer hangen job resources direct samen met betere organisatie 

uitkomsten en wordt de rol van bevlogenheid in het motivationele proces minder. Voor de 

veronderstelling dat de relatie tussen bevlogenheid en organisatie uitkomsten daarmee voor deze groep 

geheel komt te vervallen (Hypothese 5b) is echter geen bevestiging gevonden. 

Desondanks biedt de bevinding met betrekking tot het directe verband tussen job resources en 

organisatie uitkomsten ondersteuning voor het vermoeden dat job resources gezien kunnen worden als 

bronnen die door de organisatie geboden worden om de werkverslaving in stand te houden. Dit zou 

ook verklaren waarom, door toevoeging van het directe verband tussen job resources en 

gezondheidsklachten, het verband tussen job resources en burn-out vervalt. Job resources zouden in 

lijn met deze redenering enerzijds leiden tot persoonlijke groei en ontwikkeling en maken dat de 

werknemer beter in staat is om met job demands om te gaan, anderszijds leiden zij voor de hoog 

workaholistische werknemer ook tot een continuering van de werkverslaving die juist voor uitputting 

zorgt. Daarmee is het effect van job resources voor de hoog workaholistische werknemer niet 

eenduidig positief of negatief en blijkt het verband zodoende niet significant. 

Tot slot bleek uit de resultaten dat voor de hoog workaholistische werknemer distantie de belangrijkste 

component van burn-out is, in tegenstelling tot de laag workaholistische werknemer voor wie 

uitputting de belangrijkste component is. Dit zou er enerzijds op kunnen duiden dat voor de hoog 

workaholistische werknemers gevoelens van uitputting ‘normaler’ zijn, minder opvallen, minder 

gerapporteerd worden en zodoende minder bijdragen aan burn-out. Anderzijds zou het erop kunnen 

duiden dat burn-out voor hen een wezenlijk ander construct is waarin uitputting een minder grote rol 

speelt. In dat geval is distantie voor de hoog workaholistische werknemers de voornaamste indicator 

voor het latente construct omdat distantie al een onderdeel vormt van het dagelijks functioneren. 

Wanneer het werk gezien wordt als bron om de verslaving in stand te houden, zou een werknemer 

mogelijk niet zozeer vanuit betrokkenheid bij de inhoud van het werk of enthousiasme werken, maar 

vanuit een innerlijke noodzaak, louter en alleen om te werken, die gepaard kan gaan met cynisme en 

distantie. Dit duidt erop dat distantie een, voor de workaholistische werknemer, vanzelfsprekendere 

gemoedstoestand is, dan voor een niet-workaholistische werknemer. Als zodanig zou het verband 

tussen burn-out en gezondheidsklachten verondersteld kunnen worden minder sterk te zijn voor hoog 

workaholistische werknemers, zoals ook uit de resultaten blijkt.  

Echter, het verschil tussen de workaholistische en niet-workaholistische werknemers, met betrekking 
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tot het verband tussen burn-out en gezondheidsklachten bleek zo groot dat het aannemelijk is dat het 

niet alleen verklaard kan worden door de bovengenoemde verschillen in het meetmodel van job 

demands respectievelijk burn-out. Dit zou erop kunnen wijzen dat de hoog workaholistische 

werknemer beter in staat is om te gaan met burn-out waardoor dit minder snel tot gezondheidsklachten 

leidt. Vanuit de conceptualisatie van workaholisme als verslaving, excessief en aanhoudend gedrag 

met schadelijke consequenties (Schaufeli, Taris & Van Rhenen, 2008), kan verondersteld worden dat 

voor de workaholistische werknemer de schadelijke consequenties op gebied van de gezondheid 

minder opvallend zijn en dus ook minder gerapporteerd worden dan door de niet-workaholistische 

werknemer. De workaholistische werknemer lijkt als het ware meer gewoon te zijn te functioneren met 

een fysiek minder optimale conditie. 

 

5.4 Beperkingen van dit onderzoek en suggesties voor vervolg onderzoek 

Bij de hierboven besproken bevindingen dienen enkele kanttekeningen geplaatst te worden. Allereerst 

bleek de fit van het uiteindelijke model (model 6), met uitzondering van RMSEA<0.10 (Cudeck & 

Browne, 1993), niet voldoende (Hoyle, 1995). Ondanks het feit dat het onderzoeksmodel de beste fit 

vertoonde met de data, in vergelijking tot de alternatieve modellen, blijkt dit model nog steeds 

onvoldoende overeen te komen met de in dit onderzoek verzamelde data. Feitelijk duidt dit erop dat 

het uiteindelijk model ook afgewezen dient te worden.  

De oorzaak van deze slechte fit zou mogelijk gevonden kunnen worden in de non-normale verdeling 

van de verschillende gezondheidsklachten. Zoals eerder besproken bleken, ook na logistische 

transformaties, de scores op depressie en angst nog steeds niet normaal verdeeld. Elk van de gemeten 

gezondheidsklachten komt vrijwel niet voor in de onderzochte populatie. De vraag ontstaat zodoende 

of de gebruikte vragenlijst, de 4DKL (Terluin, Van Rhenen, Schaufeli & De Haan, 2004) het meest 

geschikte instrument is ter bestudering van de relatie tussen burn-out en gezondheid. Deze vragenlijst 

is ooit ontwikkeld om een onderscheid te kunnen maken tussen distress, als een aanwijzing voor 

ongecompliceerde stressgerelateerde aandoeningen en daadwerkelijke psychiatrische aandoeningen 

zoals angst en depressie en in mindere mate lichamelijke klachten (Terluin, 1998). Het feit dat de 

scores op met name depressie en angst dermate ernstig afweken van een normale verdeling komt 

overeen met het onderzoek van Terluin, Van Rhenen, Schaufeli en De Haan (2004) waaruit bleek dat 

overspanningsklachten voornamelijk samen hangen met distress en in mindere mate met lichamelijke 

klachten maar niet met angst en depressie. Op basis van deze uitkomsten raden zij een 2-fasen aanpak 

aan waarin eerst voor de aanwezigheid van distress en lichamelijke klachten getoetst wordt; wanneer 

daar hoog op gescoord wordt overgegaan op het toetsen van angst en depressie. Op basis van de 

resultaten van het onderhavige onderzoek wordt deze aanbeveling overgenomen als suggestie voor 

vervolgonderzoek. Distress hangt mogelijk zo zeer samen met overspanning en zodoende met burn-
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out dat het onderscheid tussen burn-out en gezondheidsklachten, zoals weergegeven in het 

onderzoeksmodel, niet overeenkomt met de werkelijkheid. Distress zou mogelijk zelfs als voorloper 

van burn-out gezien kunnen worden. De andere schalen van de 4DKL zouden daarentegen wel als 

consequentie van burn-out beschouwd kunnen worden maar zij lijken betrekking te hebben op dermate 

ernstige psychiatrische aandoeningen dat deze mogelijk niet (normaal verdeeld) in de werkende 

populatie zijn terug te vinden.  

Een andere mogelijkheid ter verklaring van het feit dat het uiteindelijke model, in tegenstelling tot 

eerder onderzoek naar het JD-R model, in het onderhavige onderzoek slecht bij de data past is dat de  

onderzochte populatie afwijkt van eerder onderzochte populaties. De respondenten in dit onderzoek 

zijn relatief jonger, hoog opgeleid, kort in dienst en ambitieus (gezien de overuren die zij maken). Een 

dergelijke ambitieuze groep ziet job resources waarschijnlijk veel sneller als eisen, feedback wordt dan 

gezien als extra eisen, ontplooiingsmogelijkheden als een verhoging van de druk om de carrièreladder 

te beklimmen en participatie in de besluitvorming als een mogelijkheid om te laten zien wat men in 

huis heeft, waardoor emotionele en geestelijke belasting toe kunnen nemen. Dit verklaart eveneens het 

ontbreken van een significant verband tussen job resources en job demands en ondersteunt wederom 

de veronderstelling dat individuele verschillen van invloed zijn op (de relaties in) het 

onderzoeksmodel.  

Vervolgonderzoek naar de invloed van individuele verschillen op de relaties in het uitgebreide JD-R 

model lijkt dus zeker van belang. Uit het onderhavige onderzoek blijkt het model niet invariant te zijn 

over de verschillende subgroepen, die ingedeeld zijn op basis van de persoonlijkheidstyperingen: 

stressbestendigheid en workaholisme. Niet alleen worden er verschillen gevonden met betrekking tot 

de sterkte van de verbanden tussen de centrale constructen in het onderzoeksmodel maar ook in het 

meetmodel van deze concepten lijkt de relatieve bijdrage van de verschillende indicatoren verschillend 

te liggen voor de verschillende subgroepen.  

Het JD-R model is zo vormgegeven dat het model flexibel is in de definiëring van specifieke demands 

en resources per werkcontext (Demerouti, et al., 2001). De verschillen die voor workaholisme 

gevonden worden in het meetmodel van job demands en resources, geven aanleiding om te postuleren 

dat het model eveneens flexibel zou dienen te zien in de definiëring van specifieke demands en 

resources per type individu. Het JD-R model is waarschijnlijk minder geschikt om universele 

uitspraken over alle (typen) werknemers te doen en dient zodoende eerder als een beschrijvend dan als 

een verklarend model gezien te worden. In lijn met deze redenering dient er meer onderzoek gedaan te 

worden naar de generaliseerbaarheid van het model met betrekking tot verschillende typen individuen.  

De grootste beperking van dit onderzoek is het feit dat het cross-sectioneel is. Het gebruik van pijlen 

in het onderzoeksmodel wekken de suggestie van causaliteit maar dit is nadrukkelijk niet het geval. 

Het is zodoende ook mogelijk dat uitputting en ontevredenheid op het werk maakt dat men meer job 
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demands, zoals werkdruk en werk-thuis interferentie ervaart (Zapf, Dormann, & Frese, 1996), in plaats 

van andersom. Het is dan ook van belang dat er longitudinaal onderzoek naar het uitgebreide JD-R 

model plaatsvindt. Dat er geen bevestiging is gevonden voor de dubbele feedback loop, maar wel voor 

een verband van bevlogenheid naar burn-out in plaats van andersom dient eveneens verder, 

longitudinaal onderzocht te worden. Dit type onderzoek zou daarmee meer inzicht kunnen bieden in de 

preventieve werking van bevlogenheid.  

Ook onderzoek dat gebruik maakt van verschillende beoordelaars van demands en resources (bijv. 

collega’s, medewerkers, leidinggevende) en objectieve gezondheids- en stressindicatoren blijft nodig 

(Van der Zee, 2007). Alle data in dit onderzoek zijn verzameld door middel van zelfrapportage, 

hetgeen tot gevolg kan hebben dat de sterkte van de verbanden die in dit onderzoek gerapporteerd zijn 

vertekend kunnen zijn door gelijke methode-variantie en de wens van respondenten om consistent te 

antwoorden (Conway, 2002). Zo blijkt dat individuen die hoog scoren op neuroticisme (zoals de niet-

stressbestendige werknemers) sterker geneigd zijn klachten te rapporteren dan emotioneel stabiele 

individuen zonder dat hier een verschil in feitelijke gezondheidstoestand aan ten grondslag ligt (Van 

der Zee, 2007). Het is in de huidige onderzoeksopzet niet mogelijk om de vertekening door het 

gebruik van een gelijke methode te toetsen. Anderzijds geven verschillende onderzoeken (zoals o.a. 

Semmer, Zapf, & Greif, 1996; Spector, 1992; in Schaufeli, Taris & Van Rhenen) aan dat deze 

vertekening niet zo ernstig is als wel eens wordt verondersteld. In vervolg onderzoek zou men echter 

gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld fysiologische metingen ter operationalisatie van 

gezondheidsklachten en werkelijke verzuim- en verloopcijfers betrekken bij de meting van organisatie 

uitkomsten. 

Tot slot biedt het onderhavige onderzoek ondersteuning voor de aanname dat bevlogenheid een 

belangrijke rol speelt in de onderzoeksmodel. Meer onderzoek naar antecedenten en consequenties van 

deze positieve werkgerelateerde toestand is zodoende gewenst. Ondanks dat workaholisme in het 

onderhavige onderzoek geen centrale variabele is, biedt dit onderzoek voldoende aanleiding voor de 

suggestie dat er, aansluitend op het onderzoek van Schaufeli, Taris en Van Rhenen (2008), meer 

onderzoek naar workaholisme gewenst is.  

 

5.5 Praktische implicaties 

Aangezien de resultaten van dit onderzoek erop wijzen dat zowel burn-out als bevlogenheid een 

belangrijke rol spelen in twee onafhankelijke processen, biedt zowel het verminderen van job demands 

als het doen toenemen van job resources de praktische mogelijkheid om gezondheidsklachten te 

verminderen en organisatie uitkomsten te verbeteren. 

Er bestaan verschillende mogelijke interventies ter vermindering van job demands, zoals het 

herontwerpen van de werkplek, flexibele werktijden en doelen stellen (voor een overzicht zie Quick, 
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Quick, Nelson & Hurell, 1997; pp 163-206). Meer job resources aanbieden kan gedaan worden door 

bijvoorbeeld teambuilding, feedback, participatief management en het vergroten van sociale steun 

(voor een overzicht zie Cummings & Worley, 2005; pp 216-242; 306-330; 396-433).  

Meer job resources aanbieden hangt niet alleen samen met meer bevlogenheid maar zou ook 

beschermend werken in de ontwikkeling van burn-out. Bovendien zou het zowel direct als indirect de 

organisatie betrokkenheid doen toenemen en de verloopneiging doen afnemen. In overeenstemming 

met de aanbevelingen van Llorens et al. (2006) lijkt het, vanuit een management perspectief, meer op 

te leveren om te investeren in job resources dan om de focus te leggen op het verminderen van job 

demands. HRM beleid gericht op groei en ontwikkeling van de werknemers is mogelijk succesvoller 

in het vergroten van bevlogenheid en betrokkenheid en het verminderen van burn-out dan de 

traditionelere aanpak, waar de nadruk ligt op het verminderen van job demands (Schaufeli & 

Salanova, 2007). 

Aangezien stressbestendigheid op zichzelf een preventieve functie lijkt te hebben bij het ontstaan van 

burn-out en het daarnaast bevlogenheid doet toenemen, is het eveneens aan te raden medewerkers te 

trainen op het gebied van omgaan met stress. Trainingsprogramma’s zouden volgens Schabracq (2003) 

voornamelijk gericht moeten zijn op stress-managment en self-management. Beide zijn volgens 

Schaufeli en Salanova (2007) relevant voor het vergroten van bevlogenheid. Van der Klink, Blonk, 

Schene en Van Dijk (2001) toonden in een meta-analyse van 48 studies aan dat met name stress-

management trainingen vanuit een cognitieve-gedrag aanpak effectief zijn in het verminderen van 

stressklachten, waaronder burn-out.  

De resultaten met betrekking tot workaholisme duiden erop dat er individuele verschillen bestaan in de 

ervaring van job demands en job resources. Daardoor kan het per type werknemer verschillen welke 

interventies het meest effectief zal zijn. Het lijkt zodoende, met het oog op preventie van 

arbeidsgerelateerde problematiek, voor zowel werkgever als werknemer van belang om de dialoog met 

betrekking tot de persoonlijke ervaring van de werksituatie met de individuele werknemer te blijven 

voeren.  

Al met al biedt dit onderzoek ondersteuning voor de positieve psychologie, aangezien een positieve 

geestestoestand als bevlogenheid een duidelijke, aanvullende rol in het klassieke JD-R model blijkt te 

hebben. 
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Grafische weergave van elk van de verschillende modellen die in het onderhavige onderzoek 

getoetst zijn 

 

 
Figuur I. Model 1  

Versoberd onderzoeksmodel 
 
 

 
 

Figuur II. Model 2  
Toevoeging directe verbanden: job demands – gezondheidsklachten;  

job resources – organisatie uitkomsten. 
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Figuur III. Model 3  

Hypothetisch onderzoeksmodel.  
 
 
 
 
 

 
Figuur IV. Model 4  

Alternatieve kruisverbanden: job demands – bevlogenheid; bevlogenheid – gezondheidsklachten.  
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Figuur V. Model 5  
Verwijderd: correlatie job demands – job resources en direct verband burn-out – bevlogenheid. 

 
 
 
 

 
Figuur VI. Model 6  

Toevoeging drie co-varianties error-termen. 
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Figuur VII. Model 7  
Toevoeging direct verband job resources – organisatie uitkomsten;  

getoetst voor de indeling op workaholisme. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Factor stressbestendigheid

2 Factor workaholisme -.19**

3 Werkdruk  .14** .43**

4 Geestelijke belasting  .19** .28** .46**

5 Emotionele belasting -.13* .39** .48** .31**

6 Werk-thuis interferentie .01   .60** .66** .37** .53**

7 Participatie besluitvorming .49**  -.18** .11* .07   .01    -.01    

8 Feedback .41** -.22** -.03     .14** -.15** -.07    .46**

9 SteunLeiding .34** -.30** -.16** .03    -.31** -.29** .51** .52**

10 Ontplooingmogelijkheden .33**  -.06     .04   .22**  -.03   .10* .48** .55** .43**

11 Burn-out uitputting -.28** .55** .36** .30** .44** .49**  -.30** -.24** -.34**  -.17** 

12 Burn-out distantie -.29** .35** .28** .08    .36** .32**  -.30** -.28** -.49**  -.40** .56**

13 Bevlogenheid vitaliteit .66** -.09     .13* .20** -.09    .05    .49** .38** .34** .40** -.34** -.43** 

14 Bevlogenheid toewijding .53** -.14** .00   .21** -.14** -.05     .46** .45** .46** .59** -.34** -.61** .79**

15 Distress -.45** .40** .18** .09   .35** .32**  -.27** -.27** -.29**  -.21** .59** .41** -.35** -.32** 

16 Depressie -.33** .21** .03   -.05    .17** .10     -.22** -.22** -.17**  -.16** .33** .30** -.25** -.30** .70**

17 Angst -.36** .15    .03   -.01** .13** .06     -.14** -.11* -.04     -.17** .27** .19** -.17** -.13*   .53** .45**

18 Somatisatie -.37** .34** .14** .14** .33** .26**  -.32** -.33** -.25**  -.20** .51** .30** -.30** -.25** .57** .33** .33**

19 Organisatie betrokkenheid .28** .01     .09  .05    .04    .09    .26** .18**  .18**  .31** -.10*   -.22** .40** .43** -.07      -.08     -.13*   -.07    

20 Verloopneiging -.18** .19** .18** .04    .26** .22**  -.21     -.30** -.40**  -.38** .30** .54** -.29** -.47** .23** .14** .08   .18** -.25**

r

Variabelen

Tabel I. Pearson's product-moment correlaties (r ) van alle in dit onderzoek onderzochte variabelen

Note. * p < .05, ** p < .01.  
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Tabel II. Ongestandaardiseerde padcoëfficiënten (B)  voor multi-group toetsing van 

Model 6b (Figuur 2) voor de groep die laag scoort op stressbestendigheid en de groep 

die hoog scoort op stressbestendigheid.  
       

   
 Stressbestendigheid 

Laag 
 

Stressbestendigheid 

Hoog 

    B S.E.  B S.E. 

Job_Resources  Bevlogenheid    1.30*** .14    1.30*** .14 

Job Demands  Burn-out      .76*** .07      .76*** .07 

Bevlogenheid  Burn-out     -.19*** .05     -.19*** .05 

Job Resources  Burn-out     -.41*** .11     -.41*** .11 

Burn-out  Gezondheidsklachten      .41*** .05       .30*** .05 

Bevlogenheid  Organisatie uitkomsten      .07*  .03       .30*** .06 

Burn-out  Organisatie uitkomsten     -.16*** .05     -.03 .06 

Job Demands  Emotionele belasting      .63*** .05      .63*** .05 

Job Demands  Geestelijke belasting      .61*** .06      .61*** .06 

Job Resources  Participatie besluitvorming      .91*** .10      .91*** .10 

Job Resources  Feedback    1.19*** .12    1.19*** .12 

Burn-out  Burn-out: uitputting    1.00      1.00  

Burn-out  Burn-out: distantie      .90*** .09      .85*** .10 

Bevlogenheid  Bevlogenheid: toewijding    1.00     1.00  

Bevlogenheid  Bevlogenheid: vitaliteit      .70*** .06      .65*** .06 

Gezondheidsklachten  Depressie      .28*** .04      .11*** .02 

Gezondheidsklachten  Angst      .32*** .05      .14*** .04 

Organisatie uitkomsten  Organisatie betrokkenheid    1.00     1.00  

Job Demands  Werkdruk      .80*** .06      .80*** .06 

Gezondheidsklachten  Distress    1.00     1.00  

Gezondheidsklachten  Somatisatie      .46*** .07      .91*** .14 

Job Demands  Werk-thuis interferentie    1.00     1.00  

Job Resources  Steun leidinggevende    1.00     1.00  

Job Resources  Ontplooiingsmogelijkheden    1.39*** .13    1.39*** .13 

Organisatie uitkomsten  Verloopintentie   -3.76*** 1.21  -1.83*** .40 

Note. *p < .05; ** p < .01; *** p<.001. 

Dik gedrukte coëfficiënten zijn niet vastgezet en daarmee significant verschillend voor beide groepen. 
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Tabel III. Ongestandaardiseerde padcoëfficiënten (B)  voor multi-group toetsing van 

Model 6c (Figuur 3) voor de groep die laag scoort op workaholisme en de groep die 

hoog scoort op workaholisme.  
       

   
 Workaholisme 

Laag 
 

Stressbestendigheid 

Hoog 

    B S.E.  B S.E. 

Job_Resources  Bevlogenheid      1.28*** .14        1.56*** .20 

Job Demands  Burn-out         .80*** .12          .53*** .09 

Bevlogenheid  Burn-out        -.24*** .04         -.24*** .04 

Job Resources  Burn-out        -.29*** .08         -.29*** .08 

Burn-out  Gezondheidsklachten         .40*** .05          .34*** .06 

Bevlogenheid  Organisatie uitkomsten         .14*** .04          .18*** .04 

Burn-out  Organisatie uitkomsten        -.30*** .06         -.30*** .06 

Job Demands  Emotionele belasting         .68*** .11          .82*** .11 

Job Demands  Geestelijke belasting         .99*** .16          .65*** .11 

Job Resources  Participatie besluitvorming       1.01*** .11          .96*** .13 

Job Resources  Feedback       1.15*** .10        1.15*** .10 

Burn-out  Burn-out: uitputting       1.00         1.00  

Burn-out  Burn-out: distantie       1.06*** .10        1.50*** .17 

Bevlogenheid  Bevlogenheid: toewijding       1.00         1.00  

Bevlogenheid  Bevlogenheid: vitaliteit         .87*** .06          .66*** .05 

Gezondheidsklachten  Depressie         .19*** .30          .30*** .04 

Gezondheidsklachten  Angst         .31*** .04          .31*** .04 

Organisatie uitkomsten  Organisatie betrokkenheid       1.00         1.00  

Job Demands  Werkdruk       1.00         1.00  

Gezondheidsklachten  Distress       1.00        1.00  

Gezondheidsklachten  Somatisatie         .60*** .07         .60*** .07 

Job Demands  Werk-thuis interferentie       1.07*** .11       1.07*** .11 

Job Resources  Steun leidinggevende      1.00        1.00  

Job Resources  Ontplooiingsmogelijkheden      1.14*** .12       1.39*** .17 

Organisatie uitkomsten  Verloopintentie     -1.92*** .25     -1.92*** .25 

Note. *p < .05; ** p < .01; *** p<.001. 

Dik gedrukte coëfficiënten zijn niet vastgezet en daarmee significant verschillend voor beide groepen. 
 

 
 


