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Voorwoord  

 
Met het inleveren van mijn scriptie voor de master Strategisch Human Resource 

Management (SHRM) rond ik een zeer bijzondere en waardevolle periode in mijn leven 

af. Bijna vier jaar geleden ben ik begonnen aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap (USBO) en vanaf het allereerste moment hebben de docenten en 

vele anderen mij theoretische kennis bijgebracht, mijn professionele en sociale 

vaardigheden doen ontwikkelen en laten kennis maken met het verrichten van 

wetenschappelijk onderzoek. Dit alles droeg bij aan het uitvoeren van mijn eigen 

onderzoeksproject en het inleveren van een eindproduct waar ik tevreden over ben. De 

afgelopen jaren hebben mij gevormd tot de persoon wie ik nu ben en ik heb gedurende 

de collegejaren een ware passie voor studeren ontwikkeld. Nu is het tijd om deze passie 

te vertalen naar de praktijk en kilometers te gaan maken met een (hopelijk) interessante 

en uitdagende baan.  

 

Al in een vroeg stadium van mijn studietijd ging mijn aandacht uit naar de human 

resources van een organisatie. Ik ontwikkelde door de ervaringen in mijn (bij)baan en 

het lezen van veel literatuur de affiniteit met en interesse voor het vasthouden van 

medewerkers. De master SHRM bod de mogelijkheid om het vasthouden van 

medewerkers te plaatsen in een bredere context. Deze interesse heeft zich vertaald naar 

deze masterscriptie waarin ik niet enkel onderzocht in welke mate organisatiefactoren 

van invloed zijn op de intentie van medewerkers om te blijven, maar ook hoe 

moderatoren en mediatoren een rol spelen. Met dit onderzoek hoop ik dan ook een 

stukje van de werkelijkheid bloot te leggen.  

 

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik veel steun uit verschillende hoeken mogen ervaren 

waar ik erg dankbaar voor ben. In de eerste plaats van mijn scriptiebegeleider dr. W.V. 

Vandenabeele waarbij ik met al mijn vragen terecht kon. Hij heeft mij in elke fase van het 

onderzoek bijgestaan door mij van kritische feedback te voorzien en nieuwe inzichten 

mee te geven. In de tweede plaats wil ik mijn collega’s bij de onderzoeksorganisatie 

bedanken en in het bijzonder mijn stagebegeleider M. de Bruijn. Niet alleen voor de 

bijdrage aan mijn onderzoek maar eveneens de steun en feedback die ik mocht ervaren. 

Verder gaat mijn dank uit naar mijn familie, schoonfamilie en vrienden die eindeloos 

veel begrip en medeleven toonden. De persoon waar ik nog meer respect voor heb 

gekregen, is mijn lieve vriend. De onvoorwaardelijke steun die ik van hem heb mogen 

krijgen, hebben ertoe geleid dat ik alles uit mijn scriptie en stage heb mogen halen. Niets 

was hem te veel en hij stond dag en nacht voor me klaar. Dit alles heeft ervoor gezorgd 

dat ik met een tevreden gevoel mijn scriptie inlever en een zeer waardevolle en 

leerzame tijd afsluit en tegelijkertijd een nieuwe periode van mijn leven tegemoet zie.  

 

Mathilda Kool  
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Samenvatting 

 
Behoud van medewerkers wordt door de onderzoeksorganisatie steeds belangrijker 

gevonden. Deze gedachte is vertaald naar de organisatiewaarde ‘we value, challenge and 

reward our people’ en wordt uitgedragen door middel van de HRM practices. Het streven 

is dat alle medewerkers zich één voelen waardoor de organisatie sterk staat en de 

medewerkers graag bij de organisatie willen blijven. Echter, iedere medewerker wordt 

gevormd door individuele waarden die kunnen leiden tot verschillende percepties en 

behoeften. Van deze individuele waarden heeft de organisatie nog weinig kennis. Vanuit 

een SHRM benadering is het interessant om de organisatiewaarden en individuele 

waarden in hun bredere context te doen aansluiten op elkaar. Het doel van deze studie is 

dan ook om inzichtelijk te maken in welke mate en hoe organisatiefactoren, individuele 

factoren en marktfactoren een rol spelen bij de intentie van medewerkers om te blijven. 

Het psychologische contract wordt gebruikt om een brug te kunnen slaan tussen de 

organisatiewaarden en individuele waarden in hun bredere context.  

 Om de vier hypothesen te toetsen, is er gebruik gemaakt van een websurvey. 

Deze is verspreid onder 381 Nederlandstalige medewerkers in de Benelux waarvan 191 

medewerkers (50,1%) deelnamen aan het onderzoek. Vervolgens brengen verschillende 

analyses de percepties van de respondenten in kaart. Zo wijzen de resultaten in de 

eerste plaats uit dat de organisatiefactoren een voorspellende rol spelen in de attitude 

van de medewerker om te willen blijven (hypothese 1). In de tweede plaats blijkt dat de 

levensfase waarmee een respondent zich identificeert een modererende invloed kan 

hebben op de relatie tussen de organisatiefactoren en de intentie om te blijven 

(hypothese 2A). Naast de individuele context lijkt ook de marktcontext in de vorm van 

de economische omstandigheden ertoe te toen (hypothese 3A). Wanneer medewerkers 

sterker de beleving hebben dat de economische crisis ertoe leidt dat de arbeidskansen 

lager zijn, wordt de relatie tussen training- en ontwikkelingsmogelijkheden en 

supervisor support en feedback met de intentie om te blijven positiever. Ondanks het 

gegeven dat de self-perceived employability (hypothese 3B) geen modererend effect laat 

zien, wordt er wel een positieve relatie gevonden tussen carrièremogelijkheden en self-

perceived employability. Daarentegen laat self-perceived employability een negatieve 

relatie zien met de intentie om te blijven. Tot slot wijzen de bevindingen uit dat 

baantevredenheid, baanstress en ervaren organisatiesteun mediërende effecten laten 

zien (hypothese 4A t/m 4C). 

 Uit de resultatenanalyse kan geconcludeerd worden dat dit onderzoek het belang 

uitwijst van moderatie en mediatie in retentieonderzoek. De resultaten bieden niet 

alleen een praktische vertaling en uitdaging voor HR managers, maar kunnen ook 

onderzoekers aanmoedigen om verder retentieonderzoek te verrichten. De organisatie 

kan positieve invloed uitoefenen op het gedrag en de attitude van haar medewerkers 

door in te spelen op de individuele waarden en de context waarin de organisatie en het 

individu zich bewegen. Op deze manier gaat er gerichte aandacht uit naar enerzijds 

specifieke doelgroepen en anderzijds wordt er gehoor gegeven aan het waarderen, 

uitdagen en erkennen van alle medewerkers.  
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1. Inleiding  
 

Het behouden van medewerkers zou goed zijn voor de reputatie als ‘goed werkgever’ en 

het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ van een organisatie (Leisink, Knies & 

De Lange, 2010; Baranik, Roling, Eby, 2010). Retentie van medewerkers kent daarmee 

naast financiële redenen eveneens maatschappelijke redenen. Dit geldt ook voor de 

onderzoeksorganisatie1 die met haar organisatiewaarde ‘we value, challenge and reward 

our people’ specifieke aandacht doet uitgaan naar haar medewerkers.   

In deze inleiding worden allereerst de praktische en wetenschappelijke 

aanleiding gegeven voor dit onderzoek. In de tweede plaats volgen de doelstelling en 

vraagstelling die de rode draad zullen zijn door het onderzoek. Vervolgens worden de 

wetenschappelijke en organisatorische relevantie beschreven. Afsluitend volgt er een 

leeswijzer.   

1.1 Aanleiding  

De laatste jaren is retentiemanagement steeds belangrijker geworden voor de 

onderzoeksorganisatie. De organisatie opereert als één van de grootste wereldleiders op 

de fast moving consumer goods (FMCG) markt. Het behouden van medewerkers zou in 

de ogen van de directie kunnen zorgen voor zowel financiële als maatschappelijke 

voordelen. Er wordt zodoende gezocht naar de aansluiting van de organisatiewaarden 

met de waarden en verwachtingen van de medewerkers. Er is echter weinig bekend 

over welke factoren van toegevoegde waarden zijn voor het retentiemanagement. 

Bovendien is er nog weinig kennis over de individuele factoren en de context waarin de 

organisatie en de medewerker zich bewegen. Het behouden van medewerkers staat 

daarnaast niet los van de business strategie en de organisatiecontext (Boxall & Purcell, 

2011). Naast deze praktische vraag vanuit de onderzoeksorganisatie biedt de 

wetenschappelijke literatuur verschillende aanknopingspunten die dit onderzoek naar 

retentiemanagement interessant maken.  

 Binnen HRM is retentiemanagement een populair thema. Organisaties 

ontwikkelen HRM practices om de vrijwillige vertrekcijfers te doen verminderen en om 

hun reputatie als goed werkgever te verhogen (Vos & Meganck, 2009; Kyndt, Dochy, 

Michielsen & Moeyaert, 2009; Leisink et al., 2010). Cascio (2003) omschreef retentie als 

‘de initiatieven die genomen worden door het management om medewerkers te 

weerhouden van het verlaten van de organisatie’ (Döckel et al., 2006, p. 21). Gezien de 

hoge kosten die ontstaan als gevolg van het vertrek van een medewerker hebben 

organisaties behoefte aan het uitwerken van HRM beleid dat hen in staat stelt om 

medewerkers te behouden (Steel et al., 2002 in; Vos & Meganck, 2009, p. 46). Dit beleid 

wordt vaak gebundeld onder de term ‘retentiemanagement’. Ondanks de verschillende 

studies naar retentie is er geen eenduidigheid over de factoren die de intentie van 

                                                
1 De wens van de organisatie om anoniem te blijven, wordt gehoord in deze onderzoeksstudie. Er is 

daarom gekozen voor de term ‘onderzoeksorganisatie’ om de organisatie (in het vervolg) aan te duiden.  
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medewerkers om te blijven beïnvloeden (Arnold, 2005; Döckel et al., 2006; Chew & 

Chan, 2008; Deery, 2008; Hytter, 2007 in; Kyndt et al., 2009; Vos & Meganck, 2009).  

Ondanks de studies op HRM gebied naar de voorspellers van de intentie om bij de 

organisatie te blijven, zijn er op basis van het verrichte literatuuronderzoek drie hiaten 

gevonden. In de eerste plaats gaat er in de studies relatief veel aandacht uit naar de 

intentie van medewerkers om de organisatie te verlaten (Mitchell, Holtom, Lee, 

Sablynski & Erez, 2001; Khilji & Wang, 2007; Deery, 2008; Holtom, Mitchell, Lee & 

Eberly, 2008; Cho, Johanson & Guchait, 2009; Bergiel, Nguyen, Clenney & Taylor, 2009). 

Wanneer een medewerker echter de intentie heeft om de organisatie te verlaten, is de 

organisatie te laat om de retentie van de medewerker te beïnvloeden. Deze studie richt 

zich daarom op de intentie om te blijven, zodat er HRM beleid kan worden opgesteld 

waarbij wordt ingespeeld op de waarden en percepties van medewerkers.  

In de tweede plaats staat het behouden van de talenten van de organisaties in 

meerdere studies centraal (Horwitz, Heng & Quazi, 2003; Sutherland & Jordaan, 2004; 

Vos & Meganck, 2009; Beechler & Woodward, 2009; Farndale, Scullion & Sparrow, 2010; 

Govaerts, Kyndt, Dochy & Baert, 2011). De kern van HRM is echter dat iedere 

medewerker het verschil maakt (Hausknecht, Rodda & Howard, 2009; Kyndt et al., 

2009; Brown, Fraser, Wong, Muise, & Cummings, 2013). Dit wekt de vraag of verschillen 

in waarden en percepties onder medewerkers leiden tot verschillen in de intentie om te 

blijven. Wanneer er enkel wordt gekeken naar de talentvolle medewerkers wordt er 

geen aandacht besteed aan het feit dat er verschillende medewerkers deel uit maken van 

een organisatie (Lepak & Snell, 2002; Noon, 2010 in; Beardwell & Claydon, 2010). Deze 

studie volgt daarmee het SHRM perspectief waarbij men kijkt naar het organisatiebreed 

managen van al het personeel binnen een bepaalde context en niet enkel naar een 

individuele werknemer of bepaalde human resource (HR) practice (Paauwe, 2004; 

Boxall & Purcell, 2011).  

Tot slot ontbreekt in relatief veel studies een focus op de bredere context waarin 

medewerkers en organisaties zich bevinden. Allereerst kent iedere medewerker zijn 

eigen individuele waarden die ontstaan zijn in een bepaalde context (Kooij, de Lang, 

Jansen & Dikkers, 2008; Leisink et al., 2010). Binnen deze studie wordt dan ook 

verondersteld dat medewerkers getypeerd worden door verschillende waarden en 

percepties. Daarnaast bewegen ze in een maatschappelijke context waarin er sprake is 

van economische omstandigheden en van alternatieve kansen op de arbeidsmarkt. Deze 

context zorgt ervoor dat individuele medewerkers bepaalde verwachtingen hebben van 

hun werkgever (Sonnenberg, Koene & Paauwe, 2011). Het psychologische contract 

perspectief biedt de mogelijkheid om zowel de relatie tussen organisatiefactoren en de 

intentie om te blijven te onderzoeken als ook de individuele factoren en marktfactoren 

mee te nemen. Het is namelijk de organisatie die de context creëert waarin individuele 

psychologische contracten ontstaan door HRM practices te implementeren. 

Tegelijkertijd zijn het de individuele medewerkers die psychologische contracten 

hebben (Sonnenberg et al., 2010). De medewerkers zullen een balans zoeken in hun 

relatie met het werk en de organisatie. De perceptie over deze balans kan bepalend zijn 

voor hun attitude en gedrag en daarmee voor de intentie om te blijven.  
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1.2 Doelstelling en vraagstelling 

Het doel van deze studie is om inzichtelijk te krijgen in welke mate en hoe verschillende 

factoren een rol spelen binnen retentiemanagement. Hierbij vormt het psychologisch 

contract perspectief een brug om deze factoren samen te brengen. Door onderzoek te 

verrichten naar verschillende factoren in relatie tot de intentie om te blijven, wordt er 

gekeken naar factoren op organisatie-, individueel en marktniveau. De uitkomsten 

kunnen input vormen voor HRM beleid van de organisatie waarbij de 

organisatiewaarden en de verschillende waarden en percepties van de medewerkers op 

elkaar worden afgestemd.  

Bovenstaande doelstelling wordt bereikt met de volgende onderzoeksvraag: In 

welke mate en hoe spelen organisatiefactoren, individuele factoren en marktfactoren een 

rol bij de intentie van medewerkers om bij de organisatie te blijven? De ‘hoe-vraag’ geeft 

de rol weer van moderatie en mediatie in deze studie. Een moderator is ‘een variabele 

die de richting en de sterkte van een relatie tussen twee andere variabelen beïnvloedt’ 

(Dawson, 2014, p. 1). Dit betekent dat de relatie tussen de onafhankelijke en 

afhankelijke variabele verschilt voor verschillende niveaus van de moderator 

(MacKinnon, Coxe & Baraldi, 2012). Een mediator is ‘een variabele die het effect van een 

voorspellende, onafhankelijke variabele overdraagt op de afhankelijke variabele’ 

(MacKinnon et al., 2012, p. 1). Kortom, moderatoren geven informatie over de 

omstandigheden waaronder effecten aanwezig zijn, terwijl mediatoren de mechanismen 

meenemen waardoor een effect plaatsvindt (MacKinnon et al., 2012, p. 3). Door 

moderatie en mediatie mee te nemen in dit retentieonderzoek gaat er zowel aandacht 

uit naar de directe relaties als ook naar de indirecte relaties. Om de onderzoeksvraag te 

beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld. 

1. In welke mate hebben organisatiefactoren invloed op de intentie van 

medewerkers om te blijven? 

2. Dienen individuele factoren en marktfactoren als moderator tussen 

organisatiefactoren en de intentie van medewerkers om te blijven? 

3. Vervullen baantevredenheid, baanstress en organisatiesteun een mediërende 

functie in de relatie tussen organisatiefactoren en de intentie om te blijven?  

1.3 Wetenschappelijke en organisatorische relevantie 

Deze studie levert een empirische bijdrage aan de discussies binnen SHRM en het 

managen van verschillende medewerkers. Zij kennen ieder hun eigen percepties en 

context die bepalend kunnen zijn voor hun intentie om bij de organisatie te blijven. Door 

individuele factoren en marktfactoren mee te nemen, wordt er rekening gehouden met 

verschillen tussen medewerkers. Bovendien wijst het literatuuronderzoek uit dat er nog 

relatief weinig onderzoek is gedaan naar moderatie- en mediatie-effecten binnen 

retentieonderzoek. Door individuele factoren en marktfactoren op te nemen, kunnen er 

nieuwe inzichten worden gegeven en mogelijke vragen voor vervolgonderzoek worden 

gevonden. Daarnaast zet het psychologisch contract perspectief een relevant theoretisch 

framework neer. Hierdoor onderscheidt deze studie zich door zowel te kijken naar de 

directe relatie van organisatiefactoren met de intentie om te blijven, als ook naar de 
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mogelijke indirecte relaties. Door zowel te kijken naar de mate waarin factoren een rol 

spelen als ook naar hoe ze een rol spelen, wordt er vanuit een multi-level niveau 

gekeken naar retentiemanagement.  

 Vanuit maatschappelijk oogpunt draagt deze studie bij aan ontwikkelingen die 

gaande zijn in de samenleving en de wensen, normen en waarden die daarin worden 

gesteld. Zo sluit het aandacht besteden aan alle medewerkers aan bij het imago van goed 

werkgeverschap, maatschappelijke betrokkenheid en de gedachte dat iedere 

medewerker ertoe doet. Er is in deze studie echter voornamelijk sprake van een 

organisatorische relevantie. De bevindingen bieden voor de onderzoeksorganisatie 

inzicht in hoeverre verschillende factoren een rol spelen binnen retentiemanagement. 

Deze studie is daarnaast van toegevoegde waarde omdat op basis van de uitkomsten 

specifiek HRM beleid opgesteld kan worden. Beleid dat is toegespitst op de verschillende 

waarden en percepties van medewerkers. Het is immers de wens vanuit de directie om 

de organisatiewaarden te doen laten aansluiten op de individuele waarden. Op deze 

manier managen zal dan zowel voor de organisatie als voor de medewerkers voordelen 

opleveren.  

1.4 Leeswijzer 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, zal allereerst in hoofdstuk twee het 

theoretisch kader worden beschreven waarin de verschillende variabelen en de intentie 

om te blijven worden uitgewerkt. Vanuit deze theorieën en besproken relaties is er een 

onderzoeksmodel samengesteld die wordt getoetst door middel van hypothesen. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk drie de methodische verantwoording gegeven van de 

studie. Hierin wordt de dataverzameling nauwkeurig beschreven, worden de gekozen 

meetschalen verantwoord en de data-analyse weergegeven. De resultaten van de studie 

staan beschreven in hoofdstuk vier. Tot slot volgen in hoofdstuk vijf de discussie en 

conclusie waarin de resultaten kritisch worden besproken en vergeleken met eerdere 

studies. Tevens worden er zowel theoretische als praktische implicaties besproken en 

wordt de studie kritisch belicht om mogelijke vragen voor vervolgonderzoek te 

formuleren.  
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2. Theoretisch kader  
 

In dit hoofdstuk worden de concepten en theorieën gedefinieerd en uiteengezet die de 

fundering vormen voor deze studie. Na een grondige literatuuranalyse zijn de factoren 

gedestilleerd die aansluiten bij de organisatiecontext. Allereerst gaat er aandacht uit 

naar het psychologische contract van waaruit de onderzoeksvraag wordt benaderd. In 

de tweede plaats wordt de afhankelijke variabele intentie om te blijven toegelicht. 

Daarnaast worden er verschillende organisatiefactoren beschreven en in verband 

gebracht met de intentie om te blijven. Om te achterhalen hoe de organisatiefactoren 

een rol spelen bij de intentie om te blijven, worden vervolgens de individuele factoren 

en marktfactoren behandeld. Tot slot worden baantevredenheid, baanstress en ervaren 

organisatiesteun meegenomen als mediërende factoren. De beschreven concepten en 

theorieën vormen de basis voor het onderzoeksmodel en de hypothesen die getoetst 

worden.  

2.1 Psychologisch contract perspectief 

Het psychologische contract wordt gebruikt als theoretisch construct om de intentie van 

medewerkers om bij de organisatie te blijven te benaderen. Het psychologische contract 

bevat ‘de individuele overtuigingen en verwachtingen die een individu alvorens heeft 

met betrekking tot de werkomstandigheden in de wederzijdse uitwisselingsrelatie 

tussen zichzelf en de organisatie’ (Rousseau, 1996 in; De Vos & Meganck, 2009, p. 46; De 

Hauw & De Vos, 2010). Het gaat hierbij om een ongeschreven contract die per individu 

verschillend is en welke perceptueel van aard is (Sonnenberg et al., 2011). Iedere 

medewerker voelt zich in bepaalde mate aangetrokken tot verschillende aspecten van 

het werk, zoals de organisatie, de baan die ze vervullen en hun carrière (Van der Velde, 

Bossink & Jansen, 2005). Het is de organisatie die bepaalde aanleidingen en beloftes 

geeft. De mate waarin deze ervaren worden door de medewerkers bepaald hun gedrag 

en attitude naar de organisatie (De Vos & Meganck, 2009; De Hauw & De Vos, 2010). Het 

psychologische contract perspectief biedt daarmee de mogelijkheid om zowel de 

organisatiewaarden als de individuele waarden te plaatsen in een bredere context en de 

(werk)relatie tussen beide te begrijpen (Rousseau, 2001; Shore & Coyle-Shapiro, 2003 

in; De Vos & Meganck, 2009; Sonnenberg et al., 2011).  

Dit theoretische perspectief is zowel wetenschappelijk als praktisch van belang. 

Allereerst kunnen vanuit dit perspectief empirische verbanden tussen de variabelen 

inzichtelijk worden gemaakt. Er kan namelijk een brug worden geslagen tussen HRM 

practices die op organisatieniveau worden geïmplementeerd en de percepties die 

individuen hebben met betrekking tot deze practices (Sonnenberg et al., 2011). Het 

psychologische contract is hierbij een ‘hulpmiddel’. Het organisatieniveau en het 

individueel niveau van HRM worden verbonden door de focus op de wederzijdse 

uitwisseling tussen organisatie en individu (Sonnenberg et al., 2011, p. 665).  

Ten tweede wordt het mogelijk gemaakt om de organisatiewaarden in verband te 

brengen met de verschillende individuele waarden die ingebed liggen in een bredere 
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context. Door psychologische contractvariabelen op te nemen als organisatiefactoren 

wordt er aansluiting gevonden met de organisatiewaarde die staat voor het waarderen 

(support en feedback leidinggevende, work-life balance, werkdruk), uitdagen (training- 

en ontwikkelingsmogelijkheden en carrièremogelijkheden) en belonen (compensatie) 

van medewerkers. Medewerkers zullen afwegen of de verwachtingen en beloftes, die 

zich vertaald hebben naar een psychologisch contract, worden verwezenlijkt. Dit 

bepaald of ze de perceptie hebben of het psychologisch contract wordt vervuld of 

verbroken (De Vos & Meganck, 2009). Het verbreken van het psychologische contract 

heeft invloed op attitudes en gedragingen (Sonnenberg et al., 2011). Ofwel, het is niet 

voldoende om een aantal HRM practices te implementeren die aansluiten bij de 

organisatiewaarden. Het is van belang om deze practices te zien vanuit een perspectief 

van subjectiviteit (De Vos & Meganck, 2009). Wanneer de organisatie weet welke 

individuele waarden de verwachtingen drijven in relatie tot de organisatiefactoren 

kunnen de attitudes en gedragingen positief worden beïnvloed.    

 Kortom, door vanuit het psychologisch contract perspectief onderzoek te doen 

naar retentiemanagement, wordt er een nieuw theoretisch en praktisch denkkader 

neergezet. Organisatiefactoren dragen namelijk bij aan een realistische schatting die 

medewerkers maken als het gaat om de wederzijdse verwachtingen en beloftes van hun 

werkrelatie met de organisatie (Sonnenberg et al., 2011). Het psychologisch contract 

vormt op deze manier het snijvlak tussen de organisatie en een individuele medewerker, 

maar zorgt ook voor de wisselwerking tussen beiden. Dit maakt dit perspectief 

uitermate geschikt om de organisatie, het individu en de context te integreren en de 

onderzoeksvraag op een multilevel niveau te analyseren en te beantwoorden. Dit heeft 

geleid tot onderstaand onderzoeksmodel die in dit hoofdstuk verder wordt besproken. 

 

Figuur 1. Onderzoeksmodel   

   Noot: De stippellijn geeft een mogelijk verwacht verband weer, maar wordt niet meegenomen in deze studie. 
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2.2 Intentie van medewerkers om te blijven 

Organisaties zien hun medewerkers komen en gaan. Wanneer medewerkers de 

organisatie verlaten, of dit nu vrijwillig of onvrijwillig is, brengt dit kosten mee (Chew & 

Chan, 2008; Cho et al., 2009). Aan de ene kant liggen de kosten bij de werving, selectie en 

training van een nieuwe medewerker. Aan de andere kant vermindert de productiviteit 

en neemt de medewerker mogelijk belangrijke kennis en ervaring mee naar een andere 

organisatie (Mitchell et al., 2001; Huang, Lin & Chuang, 2006; Taplin & Winterton, 2007; 

Davies, 2001 in; Chew & Chan, 2008; Holtom, et al., 2008; Cho et al., 2009). Naast deze 

economische gevolgen, kunnen er ook morele gevolgen ontstaan wanneer het 

organisatie-imago wordt aangetast (Cho et al., 2009). Dit gegeven en het concurrerend 

voordeel die human resources bieden, leidt ertoe dat er in onderzoek en organisaties 

veel aandacht uit naar de intentie van medewerkers om te gaan of te blijven.  

2.2.1 Intentie om te gaan en intentie om te blijven 

Veel onderzoek is verricht naar de factoren die aan zouden zetten tot het verlaten van de 

organisatie (Mobley, Griffeth, Hand & Meglino, 1979; Sutherland & Jordaan, 2004; Khilji 

& Wang, 2007; Holtom et al., 2008; Bergiel et al., 2009). Het vertrek van medewerkers 

wordt dan ook al langere tijd erkend als een kritische factor die effectief gemanaged 

moet worden. Echter wanneer een medewerker een vertrekintentie heeft of 

daadwerkelijk vertrekt, is het kwaad al geschied.  

Daardoor verlegden verschillende studies de afgelopen jaren de aandacht naar 

retentie van medewerkers en hun intentie om te blijven (Huang et al., 2006; Chew & 

Chan, 2008; Hausknecht et al., 2009; Kim & Yogaratnam, 2010; Brown et al., 2013). 

Intentie om te blijven verwijst naar ‘de wens om bereidwillig te blijven bij de 

organisatie’ (Tett & Meyer, 1993; in Cho et al., 2009, p. 374). De intentie om te blijven is 

een positieve attitude van de medewerker. Dit biedt een organisatie mogelijkheden om 

invloed uit te oefenen. Steel, Griffeth & Hom (2002) veronderstelden al dat het feit vaak 

over het hoofd wordt gezien, dat de redenen waarom mensen blijven niet altijd hetzelfde 

zijn als de redenen waarom mensen vertrekken (p. 152 in; Hausknecht et al., 2009). Cho 

et al. (2009) toonden met hun bevindingen vervolgens aan dat intentie om te gaan en te 

blijven niet twee zijden van dezelfde munt zijn. Wanneer variabelen de intentie om te 

gaan beïnvloeden, betekent dit niet noodzakelijkerwijze dat deze variabelen ook de 

intentie om te blijven beïnvloeden (Cho et al., 2009; Cardy & Lengnink-Hall, 2011). 

Ondanks deze uitkomst is voorzichtigheid tot generaliseren nodig vanwege het cross-

sectionele karakter van de studies. Naast deze beperking kenmerkt het onderzoek van 

Cho et al. (2009) zich door gebruik te maken van één item voor beide typen intenties.  

2.2.2 Aandacht voor alle medewerkers  

Door de continu veranderde economie en arbeidsmarkt moeten organisaties in staat zijn 

om met innovaties en de concurrentiestrijd mee te gaan (Kyndt et al., 2009; Govaerts et 

al., 2011; Cardy & Lengnick-Hall, 2011). Concurrentie bieden kan met competente 

human resources. Hierdoor komen bekwame medewerkers met hun kennis en 

vaardigheden centraal te staan, omdat zij met hun bekwaamheden de organisatie 

concurrerend en economisch sterk kunnen maken (Kyndt et al., 2009; Yamamoto, 2009; 
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Kaplan, Wiley & Maertz, 2011). Deze strategie brengt echter ook een risico met zich mee. 

Organisaties lopen namelijk een groter risico om hun bekwame human resources kwijt 

te raken aan een andere organisatie vanwege hun vaak hogere mobiliteit (Sutherland & 

Jordaan, 2004). Dit leidt ertoe dat er speciale aandacht uit gaat in HRM beleid naar het 

behouden van deze bekwame medewerkers. Een vorm is het zogeheten 

retentiemanagement waarbij de organisatie ‘het gehele HRM beleid heeft gericht op het 

behouden van de huidige of verwachte high performing werknemers binnen de 

organisatie voor een langere periode’ (Yamamoto, 2009, in; Yamamoto, 2011, p. 3550).  

Meerdere studies richten zich dan ook op de intentie om te gaan of te blijven van 

de talenten van de organisatie (Horwitz et al., 2003; Sutherland & Jordaan, 2004; Vos & 

Meganck, 2009; Beechler & Woodward, 2009; Farndale et al., 2010; Govaerts et al., 

2011). De bevindingen wijzen uit dat het noodzakelijk is om te begrijpen welke factoren 

ervoor zorgen dat bekwame medewerkers bij de organisatie blijven. Studies en 

organisaties die zich enkel richten op het behouden van de bekwame medewerkers 

vergeten echter dat de organisatie deel uit maakt van een grotere context (Paauwe, 

2004; Boxall & Purcell, 2011; Thunnissen, Boselie & Fruytier, 2013). Een organisatie 

draagt de verantwoordelijkheid voor al zijn medewerkers. Vanuit de visie van 

maatschappelijke betrokkenheid is het meer dan ooit belangrijk om ook aandacht te 

besteden aan de sociale context en de organisatieomgeving. Klanten, medewerkers, 

vakbonden, overheden etc. verwachten dat organisaties zich bekommeren over alle 

medewerkers en niet enkel over de bekwame medewerkers. Wil een organisatie 

concurrerend voordeel blijven behalen, is het noodzakelijk om gehoor te geven aan de 

omgeving en dus aandacht te besteden aan alle medewerkers.  

2.3 Organisatiefactoren  en de intentie om te blijven 

Meerdere studies wijzen uit dat organisatiefactoren van invloed kunnen zijn op de 

intentie van medewerkers om te blijven. Brown et al. (2013) definieerden 

organisatiefactoren als ‘variabelen die binnen de macht van de organisatie liggen om de 

attitude en het gedrag van medewerkers te veranderen en waarop de organisatie 

invloed kan uitoefenen’ (p. 464). Wanneer een organisatie bepaalde HRM practices 

nastreeft, leidt dit bij de medewerker tot een perceptie over een practice. Dit leidt ertoe 

dat er in bepaalde mate wordt voldaan aan zijn psychologische contract. Meerdere 

studies kiezen voor de term HRM practices (Chew & Chan, 2008, Bergiel et al., 2009; 

Gould-Williams et al., 2013). In deze studie is er bewust gekozen voor 

organisatiefactoren omdat dit de mogelijkheid biedt om ook andere factoren op te 

nemen die door de organisatie worden veroorzaakt. Aan de hand van een grondige 

literatuurstudie zijn er een zestal organisatiefactoren gedestilleerd (figuur 1). In het 

onderzoeksmodel zijn daarnaast ook de moderatoren en mediatoren opgenomen.  

2.3.1 Compensatie 

Compensatie gaat over meer dan alleen het salaris dat een medewerker ontvangt. Het 

gaat om ‘de beloning en de erkenning die een medewerker ervaart van de organisatie’ 

(Horwitz et al., 2003; Chew & Chan, 2008; Holtom et al., 2008). Dit wordt in genoemde  
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Hypothese 1A: Wanneer medewerkers een hogere mate aan compensatie ervaren, zorgt dit 
voor een hogere intentie van medewerkers om bij de organisatie te blijven.  
 

2.3.2 De mogelijkheden voor training en ontwikkeling 

Veelal wordt deze factor ingezet om de beste medewerkers van de organisatie te 

behouden (Horwitz et al., 2003; Deery, 2008; Brown et al., 2013). Met deze variabele 

worden ‘de mogelijkheden om te leren en de mogelijkheden die medewerkers krijgen 

om deze nieuwe vaardigheden toe te passen en te ontwikkelen’ bedoeld (Döckel et al., 

2006, p. 22). Wanneer deze mogelijkheden enkel worden geboden aan de bekwame 

medewerkers wordt er tekort gedaan aan andere medewerkers en aan de organisatie. 

Bovendien hechten medewerkers steeds meer belang aan training en ontwikkeling (De 

Hauw & De Vos, 2010). Dit zal de kans verhogen dat ze de organisatie verlaten wanneer 

deze verwachting vanuit hun psychologische contract niet wordt waargemaakt. 

In deze studie wordt dan ook de visie gevolgd dat training en ontwikkeling van 

belang is voor alle medewerkers, omdat het meerdere functies kent. Zo kan het in de 

eerste plaats dienen als een correctie van tekortkomingen wanneer een medewerker 

niet goed kan meekomen of niet goed presteert (Chew & Chan, 2008). Het is bewezen 

dat iedereen meer competent kan worden en dat zwakke punten de meeste 

mogelijkheden bieden om te groeien (Verheijen, 2005 in; Kyndt et al., 2009). In de 

tweede plaats zal het ervoor zorgen dat bekwaamheden en vaardigheden van een 

medewerker worden ontwikkeld (Chew & Chan, 2008). Een kritische kanttekening bij de 

studie van Chew & Chan (2008) is dat ze de mogelijkheden voor training en 

carrièreontwikkeling samen nemen in hun onderzoek. Doordat beide variabelen worden 

samen genomen tot één variabele kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de 

variabelen afzonderlijk. Om deze beperking binnen dit onderzoek uit te sluiten, is er 

studies aangegeven als de belangrijkste contractuele overeenkomst tussen de werkgever 

en werknemer. De organisatie gebruikt deze factor om de motivatie van medewerkers en 

de aantrekkelijkheid van de huidige baan te vergroten (Chew & Chan, 2008; Appelbaum 

et al., 2000 in; Bergiel et al., 2009). In deze studie zal er dan ook aandacht uit gaan naar 

zowel de beloning als de erkenning die wordt ervaren. In eerder onderzoek werd 

aangetoond dat compensatie een negatieve relatie vertoont met de intentie om te gaan 

(Michel, 2002 in; Holtom et al., 2008; Appelbaum et al., 2000 in; Bergiel et al., 2009). 

Tevredenheid van een medewerker met zijn compensatie zou volgens meerdere studies 

een positieve relatie vertonen met de intentie om te blijven (Taplin & Winterton, 2007; 

Hausknecht et al., 2009; Kaplan et al., 2011). Huang et al. (2006) kwamen in hun 

onderzoek tevens tot de conclusie dat medewerkers langer blijven wanneer hun loon 

hoger is, maar dat is niet voldoende. Medewerkers willen ook erkend worden als een 

gehonoreerde medewerker. Daarnaast vonden ze een negatief verband tussen promotie 

en de intentie om te blijven. Zo was de retentie van medewerkers die sneller promotie 

maakten korter in vergelijking met hun collega’s die minder snel promotie maakten. Tot 

slot vond Hytter (2007) geen directe relatie tussen compensatie en de intentie om te 

blijven, maar een indirecte relatie (Kyndt et al., 2009). Uit deze empirische bevindingen is 

de volgende hypothese gedestilleerd.  
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bewust gekozen voor twee gescheiden variabelen: mogelijkheden voor training en 

ontwikkeling en mogelijkheden voor carrièreontwikkeling.  

Het investeren in HR activiteiten als training- en ontwikkelingsmogelijkheden zal 

ertoe leiden dat medewerkers worden behouden (Arnold, 2005; Deery, 2008; Bernsen 

et al., 2009 in; Kyndt et al., 2009). Rodriguez (2008, p. 53) toonde met zijn bevindingen 

aan dat wanneer medewerkers ervaren dat ze niet leren en groeien, ze niet meer kunnen 

concurreren met hun gelijke collega’s voor promotiekansen (Kyndt et al., 2009). 

Wanneer topmedewerkers ervaren dat ze niet langer groeien, zullen ze dan ook op zoek 

gaan naar nieuwe baanmogelijkheden op de arbeidsmarkt (Rodriguez, 2008 in; Kyndt et 

al., 2009; Govaerts et al., 2011). Dit maakt training- en ontwikkelingsmogelijkheden een 

cruciale HR activiteit binnen een organisatie om zowel de medewerker als de 

organisatie te ontwikkelen.  

Kortom, wanneer een organisatie een leerklimaat creëert, geeft dit medewerkers 

het gevoel dat men over kennis beschikt. Dit biedt mogelijkheden om de kwaliteit van 

mensen te ontwikkelen wat bij zal dragen aan het behouden van medewerkers (Taplin & 

Winterton, 2007; Cooperrider et al., 2007 in; Kyndt et al., 2009; Govaerts et al., 2011). 

Deze wetenschappelijke bevindingen leiden tot de volgende verwachting: 

 

Hypothese 1B: Naar mate medewerkers meer mogelijkheden voor training en ontwikkeling 

ervaren, leidt dit tot een hogere intentie om bij de organisatie te blijven.  

2.3.3 Mogelijkheden voor carrièreontwikkeling 

De mogelijkheid tot carrièreontwikkeling blijkt één van de meest effectieve HR 

activiteiten voor het managen van de bekwame medewerkers (Horwitz et al., 2003; 

Döckel et al., 2006; Kraimer, Seibert, Wayne, Liden, & Bravo, 2011). Hierbij gaat het om 

‘de programma’s en activiteiten die de organisatie biedt om de carrièreontwikkeling van 

een medewerker te steunen’ (Kraimer et al., 2011, p. 486). Verschillende onderzoeken 

tonen de positieve invloed van carrièremogelijkheden aan. Zo kunnen ze gezien worden 

als een van de meest cruciale HR activiteiten om gedragingen en attitudes van 

medewerkers te beïnvloeden (Vos, Meganck & Buyens, 2005). Wanneer een organisatie 

investeert in de carrièreontwikkeling van haar medewerkers stimuleert dit het gevoel 

bij de medewerker dat er aandacht naar hem uit gaat. Dit zal de band tussen de 

organisatie en de medewerker versterken (Hsu, Jiang, Klein & Tang, 2003 in; Vos et al., 

2005). Eveneens is er empirisch aangetoond dat wanneer bekwame medewerkers deze 

carrièremogelijkheden niet ervaren dit één van de meest belangrijke redenen is om de 

organisatie te verlaten (Steel et al., 2002 in; Vos et al., 2005; Govaerts et al., 2011).  

Een onderzoek onder alle medewerkers van een organisatie toonde aan dat 

ontwikkelingsteun leidt tot minder vrijwillig vertrek wanneer de ervaren 

carrièremogelijkheden hoog zijn (Kraimer et al., 2011). De auteurs onderzochten de 

gedragsreacties van medewerkers naar aanleiding van de organisatiesteun voor 

ontwikkeling (OSD). Op grond van de social exchange theory verklaren ze waarom 

medewerkers gemotiveerd zijn om te blijven en hard willen werken voor de organisatie. 

Ze ervaren namelijk dat de organisatie zorg draagt voor hun ontwikkeling (Aguinis & 
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Kraiger, 2009 in; Kraimer et al., 2011). OSD wordt dan ook gedefinieerd als ‘de perceptie 

dat de organisatie voorziet in programma’s en mogelijkheden die medewerkers helpen 

om hun functionele bekwaamheden en managementcapaciteiten te ontwikkelingen’ 

(Kraimer et al., 2011, p. 486). Vanuit eerdere studies veronderstellen de auteurs dat de 

percepties van medewerkers worden gedreven door specifieke kenmerken van de 

organisatiecontext. Deze percepties sturen op hun beurt het gedrag van medewerkers. 

Percepties over OSD hangen positief samen met retentie, doordat steun voor 

ontwikkeling signalen afgeeft aan medewerkers dat ze gewaardeerd en gerespecteerd 

worden door de organisatie (Lee & Bruvold, 2003 in; Kraimer et al., 2011). En op hun 

beurt raken medewerkers gemotiveerd om bij de organisatie te blijven.  

In de studie van Vos & Meganck (2009) kwam naar voren dat leidinggevenden 

deels andere verwachtingen hebben over de HR activiteiten die zouden aansluiten bij de 

daadwerkelijke behoeften van medewerkers. HR managers richten zich veel meer op 

factoren die het vertrek van een medewerker zouden veroorzaken dan op factoren die 

de medewerkers zouden behouden. De mogelijkheden voor carrièreontwikkeling 

werden echter door zowel de HR managers als de medewerkers als één van de 

belangrijkste factoren gezien. Het zou de sterkste invloed hebben op de loyaliteit van 

medewerkers. Bovenstaande bevindingen leiden tot de volgende hypothese. 

 

Hypothese 1C: Wanneer medewerkers meer mogelijkheden voor carrièreontwikkeling 

ervaren, zal hun intentie om te blijven hoger zijn.  

2.3.4 Support en feedback van leidinggevende 

Meerdere studies onderzochten de rol die een leidinggevende speelt bij de retentie van 

medewerkers (Horwitz et al., 2003; Kyndt et al., 2009; Bergiel et al., 2009). Support van 

een leidinggevende gaat over ‘de mate waarin medewerkers ervaren dat ze 

gewaardeerd worden door hun leidinggevende en dat hij zorg draagt voor hun welzijn’ 

(Rhoades & Eisenberger, 2002; Bergiel et al., 2009; Chiu et al., 2005 in; Kim & 

Yogaratnam, 2010). Feedback is ‘de mate waarin wordt ervaren dat de leidinggevende 

de medewerkers informatie terugkoppelt over hoe ze gepresteerd hebben’ (Döckel et al., 

2006). Deze feedback gaat als het ware op in de ondersteunende rol van de 

leidinggevende, omdat een medewerker zich door feedback ondersteund voelt. Deze stijl 

van leidinggeven zal de aantrekkingskracht van de medewerkers tot de leidinggevende 

en de organisatie vergroten (Taplin & Winterton, 2007).  

De support en feedback van een leidinggevende wordt binnen het HRM-beleid 

vaak over het hoofd gezien, terwijl deze variabele een belangrijke voorspeller kan zijn 

van attitudes en gedragingen van medewerkers (Taplin & Winterton, 2007). Wanneer 

een leidinggevende in staat is om voor de medewerker toekomstige mogelijkheden klaar 

te stomen en te promoten, ervaart de medewerker hem als effectief en zal dit positief 

samenhangen met de intentie om te blijven (Kim & Yogaratnam, 2010; Maertz, Griffeth, 

Campbell & Allen, 2007 in; Kaplan et al., 2011). Echter, wanneer medewerkers hun 

leidinggevende als ineffectief ervaren, kan dit leiden tot gebrek aan vertrouwen en 
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geloof in zijn bekwaamheden. Dit vergroot de kans op vertrekintentie en daadwerkelijk 

vertrekken. Dit leidt tot de volgende hypothese. 

 

Hypothese 1D: Naarmate medewerkers meer support en feedback van hun leidinggevende 

ervaren, leidt dit tot een hogere mate aan de intentie om bij de organisatie te blijven.  

2.3.5 Work-life balance 

Tegenwoordig worden er steeds meer familievriendelijke werkstijlen geaccepteerd in 

het organisatieleven. Dit is bedoeld om zowel organisaties als individuen aan te 

moedigen om ‘op zoek te gaan naar een balans tussen werk en privéleven’ (Yamamoto, 

2011, p. 3552; Brown et al., 2013). Deze trend zou zijn versterkt door de vraag vanuit de 

maatschappelijke context doordat er een steeds grotere nadruk komt te liggen op de 

vrouwenrollen in organisaties (Wielers & Raven, 2013). Parsons & Stonestreet (2003) 

en Strelioff (2007) toonden aan dat het moeilijk combineren van verantwoordelijkheden 

en gebrek aan genoeg tijd om taken te volbrengen, zorgen dat er geen balans kan 

worden gevonden tussen werkleven en privéleven (Brown et al., 2013). De ervaring is 

dat succesvol integreren van werk, familie en persoonlijk leven een moeilijke uitdaging 

is. Medewerkers hebben steun nodig van hun werkgever om dit voor elkaar te krijgen. 

Leidinggevenden en HR managers geven daarbij aan dat de work-life balance behoort 

tot één van de grootste HR uitdagingen (Galinsky, Bond, Sakai, Kim & Giuntoli, 2008 in; 

Valcour, Ollier-Malaterre, Matz-Costa, Pitt-Catsouphes & Brown, 2011). Het is dan ook 

een cruciale organisatiefactor omdat individuen steeds meer waarden hechten aan deze 

balans (De Hauw & De Vos, 2010). De mate waarin ze deze balans ervaren bij hun 

werkgever werkt door in de intentie om te blijven. Het sluit dan ook nauw aan bij 

individuele verwachtingen en waarden die vanuit het psychologisch contract worden 

gecreëerd (Sonnenberg et al., 2011). Medewerkers ervaren het als positief wanneer de 

organisatie in haar HR beleid rekening houdt met de balans tussen werk en privéleven.  

Yamamoto (2011) richtte zich op de vraag of een familievriendelijke 

werkomgeving en een work-life balance beleid positief in verband staan met het 

behouden van de medewerkers. Deze studie is echter enkel uitgevoerd onder fulltime 

medewerkers in een Japanse organisatie. Het is in te denken dat medewerkers in 

Nederland andere behoeften hebben als het gaat om deze balans. In Nederland werken 

veel vrouwen parttime, wordt er anders aangekeken tegen pauzes op het werk, kennen 

we flexibelere werktijden etc. (Wielers & Raven, 2013). Vanuit deze gedachte moet er 

met voorzichtigheid om worden gegaan met het generaliseren van deze bevindingen. Dit 

geldt ook voor het onderzoek van Deery (2008). De auteur richt zich enkel op het 

behouden van de bekwame medewerkers en de rol die work-life balance speelt bij het 

vertrekken of blijven bij de organisatie. Daarnaast gaat het om bevindingen uit Australië 

waardoor generalisatie in beperkte mate kan worden doorgevoerd. 

Naast de bovenstaande studies zijn er studies die eveneens aandacht besteden 

aan de balans tussen werk en privéleven en de intentie van medewerkers om te gaan of 

te blijven. De studies richten zich echter op verschillende aspecten. Taplin & Winterton 

(2007) veronderstellen dat vooral leidinggevenden een instrumentele rol spelen. Zij 
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moeten ervoor zorgen dat er een werkomgeving wordt gecreëerd die de problematische 

en botsende aspecten van het werk en de balans tussen werk en privéleven 

neutraliseert. Volgens de auteurs is het dan ook aan de managers om preventieve 

maatregelen te nemen. Valcour et al. (2011) gaan ook in op de steun die medewerkers 

ervaren, maar dan van de organisatie. Hierbij gaat het om ‘de mate waarin medewerkers 

ervaren dat hun werkgever hun wens om succesvol de werkrol en privérollen te 

combineren respecteert, steunt en de intentie heeft om hen te helpen’ (Valcour et al., 

2011, p. 589). Tot slot onderzochten Kyndt et al. (2009) en Brown et al. (2013) met 

name de balans tussen werk en privéleven en hun bevindingen tonen aan dat deze 

balans significant belangrijk wordt gevonden door de medewerkers.  

Kortom, de balans tussen werk en privéleven wordt recentelijk steeds 

belangrijker gevonden. Medewerkers ervaren het als positief wanneer de organisatie 

aandacht besteed aan deze balans. Bovendien sluit dit aan bij de behoeften en wensen 

die leven in de Nederlandse maatschappij. Uit de literatuurstudie is gebleken dat er vrij 

weinig onderzoek is gedaan naar de balans tussen het werk en privéleven en de intentie 

van medewerkers om bij de organisatie te blijven. Dit leidt tot de volgende hypothese.  

 

Hypothese 1E: De mate van ervaren aanwezigheid van een balans tussen werk en 

privéleven vertoont een positieve relatie met de intentie om bij de organisatie te blijven.  

2.3.6 Werkdruk  

Een factor die de laatste jaren meer aandacht krijgt in studies en 

organisatiemanagement is de ervaren werkdruk (Christian, Bradley, Wallace & Burke, 

2009; Zhao & Rashid, 2010; Valcour et al., 2011; Gould-Williams et al., 2013). Werkdruk 

wordt gekenmerkt door ‘een chronisch gevoel van druk dat iemand ervaart doordat hij 

teveel moet doen en niet genoeg tijd heeft om dit gedaan te krijgen’ (Frone, Yardley & 

Markel, 1997 in; Valcour et al., 2011, p. 590). Tot nu toe wordt er voornamelijk 

onderzoek naar werkdruk in de publieke sector uitgevoerd (Larrabee et al., 2010; 

Gould-Williams et al., 2013). Larrabee et al. (2010) kwamen tot de bevinding dat lage 

werkdruk onder verplegers leidt tot baantevredenheid en baantevredenheid heeft 

invloed op de intentie om te blijven. Gould-Williams et al. (2013) richtten zich expliciet 

op public service motivation (PSM) als component van werkdruk in relatie tot 

baantevredenheid en de vertrekintentie. Tussen werkdruk en baantevredenheid werd 

een negatief effect aangetroffen en voor de relatie tussen werkdruk en intentie om te 

gaan een positief effect. Gezien de sector waarin het onderzoek is uitgevoerd en de 

kleine effect size dient deze studie enkel als indicator van onderzochte verbanden.  

 De studie van Valcour et al. (2011) is uitgevoerd onder medewerkers die 

werkzaam zijn in verschillende industrieën. Ze concludeerden dat werkdruk een 

negatieve relatie laat zien met organisatiecommitment en een positieve relatie met de 

vertrekintentie van medewerkers. Medewerkers die een grotere werkdruk ervoeren, 

voelden zich minder gesteund in de integratie van werk en privéleven. Kim & 

Yogaratnam (2010) onderzochten daarentegen de relatie tussen werkdruk en 

baantevredenheid binnen restaurants en hotels. Zij vonden eveneens een negatief 
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verband tussen werkdruk en de baantevredenheid. Medewerkers zullen meer 

ontevreden zijn met hun baan wanneer ze werkdruk ervaren.  

 Gegeven bovenstaande bevindingen komt een deel van de uitkomsten uit de 

publieke sector en gaat de aandacht met name uit naar de vertrekintentie. In de private 

sector lijkt er nog weinig empirisch onderzoek gedaan te zijn naar de relatie tussen deze 

factor en de intentie van medewerkers om te blijven. Op basis van de bevindingen is de 

volgende hypothese opgesteld. 

 

Hypothese 1F: Naarmate medewerkers meer werkdruk ervaren, leidt dit tot een lagere 

intentie om bij de organisatie te blijven.  

2.4 Individuele factoren en de intentie om te blijven 

De onderzoeksorganisatie heeft haar waarde ‘we value, challenge and reward our people’ 

vertaald naar HRM beleid. Deze organisatiewaarde en de opgenomen 

organisatiefactoren binnen deze studie hebben daarmee betrekking op alle 

medewerkers van de organisatie. Vanuit het psychologische contract perspectief is het 

in te denken dat ieder individu andere verwachtingen heeft van de organisatie en wordt 

gekenmerkt door verschillende waarden (De Hauw & De Vos, 2010). Vanuit deze visie 

wordt er ingespeeld op de verschillen die er tussen medewerkers kunnen zijn en die 

mogelijk doorwerken in de relatie tussen de perceptie over de organisatiefactoren en de 

intentie om bij de organisatie te blijven. In deze studie worden levensfase en 

familieverantwoordelijkheden opgenomen als individuele factoren.   

2.4.1 Verscheidenheid aan waarden onder medewerkers 

In 1979 maakten Mobley et al. in hun studie reeds expliciet onderscheid naar individuele 

verschillen in percepties, verwachtingen en waarden in relatie tot de vertrekintentie van 

medewerkers. Ook de jaren erna waren er meerdere auteurs die onderscheid maakten 

naar individuele verschillen (Horwitz et al., 2003; Jordaan & Sutherland, 2004; Döckel et 

al., 2006). Deze studies richtten zich echter enkel op de bekwame medewerkers. De 

laatste jaren komt er steeds meer empirische steun voor het belang van differentie van 

HRM practices binnen een organisatie (Hausknecht et al., 2009; Kyndt et al., 2009; 

Govaerts et al., 2011; Brown et al., 2013). Een werkvloer waar medewerkers ervaren dat 

hun individuele waarden worden gewaardeerd, dat deze hun ontwikkeling niet 

hinderen en dat het management de verschillen tussen medewerkers actief promoot, 

zou bevorderlijk zijn voor het organisatieklimaat (Kaplan et al., 2011). De auteurs 

toonden aan hoe belangrijk het is om individuele verschillen op te nemen in HRM beleid. 

Iedere medewerker zal berekenen hoe hij zichzelf ziet als deel van de organisatie in de 

toekomst en hoe tevreden hij is. De individuele factoren die door de genoemde auteurs 

werden opgenomen en de uitkomsten die werden gevonden, liepen sterk uiteen. De 

meest onderzochte factoren zijn gender, leeftijd, aantal dienstjaren en opleidingsniveau.  

 Verscheidenheid onder medewerkers gaat de laatste jaren echter niet meer enkel 

over gender, opleidingniveau, leeftijd en etnische afkomst. Het gaat ook steeds meer 

over andere zichtbare dimensies, zoals de verschillende waarden die medewerkers 

kunnen hechten aan werk en privé (Dick & Hyde, 2006 in; Leisink, Knies & De Lange, 
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2010, p.53). Dit maakt factoren als levensfase en familieverantwoordelijkheden 

interessant om mee te nemen in dit onderzoek. Deze twee factoren bieden de 

mogelijkheid om als organisatie allereerst aandacht te besteden aan de unieke 

individuele medewerker vanuit het verschilperspectief. Tegelijkertijd kan er een focus 

worden gericht op het collectieve verschilperspectief door groepen te onderscheiden 

naar levensfase en familieverantwoordelijkheden (Beardwell & Claydon, 2010). 

Wanneer de uitkomsten inzichtelijk maken dat verschillende waarden en behoeften van 

medewerkers leiden tot verschil in percepties over de factoren, levert dit mogelijk input 

voor het HRM beleid van de organisatie (Leisink et al., 2010). Het benutten van 

verschillen kan meerdere voordelen opleveren. Allereerst, wanneer er aandacht uit gaat 

naar het individu of bepaalde doelgroepen kan de organisatie beter inspelen op de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de veranderingen in de samenleving (Leisink et 

al., 2010, p. 60). Daarnaast is de medewerker bereid om iets terug te doen wanneer hij 

ervaart dat de organisatie zich met haar organisatiewaarden aansluit bij zijn waarden en 

behoeften (Rhoades & Eisenberger, 2002). Tot slot kent het eveneens sociale en 

maatschappelijke voordelen. De organisatie laat de medewerkers en de omgeving 

ervaren dat er aandacht uit gaat naar de verschillende waarden onder medewerkers. Dit 

bevordert het imago van goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.  

2.4.2 Levensfase 

De variabele levensfase is een breed construct en is ‘de uitdrukking van socioculturele 

en demografische diversiteit, die een configuratie van behoeften en waarden met 

betrekking tot arbeid en (privé)leven met zich meebrengt’ (Leisink et al., 2010, p. 55). 

Doordat de levensfase van een medewerker bepalend zou zijn voor de behoeften en 

waarden en daarmee voor de arbeidsrelatie, biedt deze variabele de mogelijkheid om 

werk en privéleven te combineren (Leisink et al., 2010, p. 56). Deze combinatie sluit 

nauw aan bij de organisatiefactoren work-life balance en de werkdruk die worden 

ervaren. Kooij et al. (2008) kwamen met het levensloopconcept van leeftijd waarbij ze 

veronderstelden dat er op elk moment gedurende de levensloop van een persoon een 

relevante gedragsverandering kan optreden. De variabele levensfase gaat een stap 

verder doordat het zowel socioculturele als demografische kenmerken 

vertegenwoordigt. Hiermee wordt de leeftijd van een medewerker losgekoppeld van de 

levensfase. Door levensfase mee te nemen als moderator kan dit verschillende 

configuraties aan werknemersbehoeften in kaart brengen waardoor de intentie om te 

blijven beïnvloed kan worden.  

 De variabele levensfase sluit nauw aan bij het psychologische contract. De 

subjectieve zelfidentificatie die medewerkers geven aan de fase van hun leven, wordt 

bepaald door percepties, verwachtingen en behoeften die veroorzaakt worden door hun 

socioculturele en demografische context (Goodman, French & Battaglio, 2013). Voor dit 

onderzoek worden de vijf fasen van Leisink et al. (2010) gebruikt. De fasen zijn 

achtereenvolgens startfase, ambitiefase, combinatiefase, deskundigheidsfase en 

landingsfase. Hiermee kan er antwoord worden gegeven op de vraag of starters 
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significant een andere perceptie hebben over de organisatiefactoren in relatie tot hun 

intentie om bij de organisatie te blijven dan medewerkers die bijna met pensioen gaan 

(Kooij et al., 2008; Goodman et al., 2013). Daarnaast is de variabele levensfase minder 

eenzijdig dan individuele factoren zoals aantal dienstjaren en leeftijd, omdat er met 

levensfase ook naar activiteiten buiten het werk wordt gekeken (Leisink et al., 2010).  

 Kortom, door levensfase op te nemen wordt er vanuit een integrale visie gekeken 

naar alle kenmerken van een individuele medewerker die in zijn situatie van belang zijn. 

Zowel theoretisch als praktisch is er geen eenduidig beeld van de behoeften en waarden 

die medewerkers hebben (Leisink et al., 2010). Door levensfase op te nemen als 

moderator kunnen in de eerste plaats de omstandigheden waaronder effecten van 

invloed zijn in kaart worden gebracht. En wordt er in de tweede plaats aan gegeven voor 

welke groep/categorie dit geldt. Dit leidt tot de volgende hypothese. 

 

Hypothese 2A: De levensfase waarin een medewerker zich bevindt, modereert de relatie 

tussen organisatiefactoren en de intentie om bij de organisatie te blijven. 

2.4.3 Familieverantwoordelijkheden  

Een tweede individueel kenmerk is de verantwoordelijkheid die iemand draagt voor de 

familie. Familieverantwoordelijkheden zijn ‘de verantwoordelijkheden die iemand 

draagt in zijn privéleven en die in verband staan met zijn status’ (Van der Velde et al., 

2005; Huang et al., 2006; Brown et al., 2013). Ook deze factor speelt in op de vraag 

vanuit de maatschappij om de organisatiefactoren aan te laten sluiten bij de balans die 

medewerkers zoeken tussen hun werk- en privéverantwoordelijkheden (Yamamoto, 

2011; Brown et al., 2013). Deze mogelijke moderator kan inzichtelijk maken of deze 

variabele bepalend is voor de attitude die medewerkers vertonen.  

 In eerder onderzoek werd de variabele familieverantwoordelijkheden 

opgenomen in verschillende relaties. Zo vonden Huang et al. (2006) dat getrouwde 

medewerkers meer de intentie zouden hebben om bij de organisatie te blijven dan 

ongehuwde medewerkers. Hierbij werd echter gekeken naar de directe relatie tussen 

deze individuele factor en de intentie om te blijven in plaats van naar de modererende 

invloed. Brown et al. (2013) maakten eveneens onderscheid naar het hebben van 

kinderen en familie. Al met al zijn er nog maar weinig studies die in gaan op een 

mogelijke modererende invloed van familieverantwoordelijkheden.  

 

Hypothese 2B: De variabele familieverantwoordelijkheden is een moderator in de relatie 

tussen de organisatiefactoren en de intentie van medewerkers om te blijven. 

2.5 Marktfactoren en intentie om te blijven  

Iedere organisatie en medewerker maakt onderdeel uit van een grotere context en 

wordt geconfronteerd met de ontwikkelingen en veranderingen die daarin plaatsvinden 

(Paauwe, 2004; Boxall & Purcell, 2011). De impact daarvan en de doorwerking van deze 

context op de relatie tussen organisatiefactoren en de intentie om te blijven kan wellicht 

verschillend zijn per medewerker. De individuele factoren richten zich daar daarmee op 

de socioculturele en demografische context van een medewerker. Naast deze context 
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hebben de organisatie en de medewerkers te maken met een economische context, 

ofwel met  economische omstandigheden en een arbeidsmarkt. Het is voor te stellen dat 

deze marktfactoren een modererende rol vervullen. Door deze factoren mee te nemen, 

wordt er gecontroleerd voor invloed van externe alternatieven.  

2.5.1 Economische crisis 

Gedurende lange tijd wordt erkend dat de rol van de economische omstandigheden niet 

ontkend mogen worden (Mobley et al., 1979). Tijden van voorspoed en tijden van crisis 

zouden bepalend kunnen zijn voor de intentie van medewerkers om bij de organisatie te 

blijven (Huang et al., 2006). In 1958 concludeerden March & Simon dat ‘onder alle 

omstandigheden, de meest nauwkeurige voorspeller van het verlaten van de organisatie 

de status van de economie zou zijn’ (Huang et al., 2006, p. 495). Meerdere studies 

richten zich vervolgens op de economische omstandigheden en de vertrekintentie 

(Huang et al., 2006; Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski & Erez, 2001; Bernston, Sverke & 

Marklund, 2006). Wanneer het voor medewerkers makkelijk is om een andere baan te 

krijgen, zal hun vertrekintentie groter zijn (Mitchell et al., 2001). Dit leidt ertoe dat in 

tijden van economische voorspoed het vertrekcijfer op de gehele arbeidsmarkt hoger 

ligt dan tijdens een crisis. In tijden van economische crisis zouden medewerkers juist 

geneigd zijn om langer te blijven (Huang et al., 2006). Het waarderen van medewerkers 

en een hogere beloning zouden significante factoren zijn in beide perioden. Bernston et 

al. (2006) veronderstelden tevens dat de economische toestand op de arbeidsmarkt 

bepalend kan zijn voor de kansen die een medewerker ervaart.  

 De laatste jaren lijkt als gevolg van de kenniseconomie een andere ontwikkeling 

plaats te vinden. De arbeidsmobiliteit van bekwame medewerkers is hoog. Dit maakt het 

noodzakelijk voor managers en HR managers om in te zien dat het cruciaal is om 

strategieën te voeren die ervoor zorgen dat deze medewerkers bij de organisatie blijven 

(Sutherland & Jordaan, 2004). Aan de andere kant zoeken organisaties sinds de 

economische crisis nog meer naar getalenteerde mensen om de concurrentiestrijd aan 

te gaan (Beechler & Woodward, 2009; Farndale et al., 2010; Deloitte, 2010; Vaiman, 

Scullion & Collings, 2012 in; Thunnissen et al., 2013). Gezien deze ontwikkelingen is het 

interessant om de economische omstandigheden mee te nemen als moderator. Dit leidt 

tot de volgende hypothese. 

 

Hypothese 3A: De perceptie over de economische crisis modereert de relatie tussen de 

organisatiefactoren en de intentie om te blijven.   

2.5.2 Alternatieve banen op de arbeidsmarkt 

Mobley et al. (1979) concludeerden reeds dat het verkrijgen van een alternatieve baan 

een rol speelt bij het verlaten van de organisatie. Hiermee vormt de externe omgeving 

een bedreiging voor de organisatie. Vandaag de dag is er sprake van een grensloze 

omgeving waarin wereldwijd wordt geconcurreerd om medewerkers aan te trekken, te 

ontwikkelen en vast te houden (Beechler & Woodward, 2009).  

Daarnaast streeft een groot deel van de medewerkers tegenwoordig geen 

traditionele carrière meer na binnen één organisatie. Hierdoor zijn ze minder loyaal en 
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meer opportunistisch (Burke & Ng, 2006 in; Kyndt et al., 2009). Deze steeds groter 

wordende arbeidsmobiliteit vraagt zowel de aandacht van medewerkers als de 

organisatie om alert te blijven. Organisaties zouden op zoek moeten gaan naar de 

behoeften en percepties van haar medewerkers (Huang et al., 2006).  

 De percepties van medewerkers over hun kansen op de arbeidsmarkt werd 

voorheen voornamelijk in verband gebracht met de vertrekintentie (Lazear, 1999; 

Huang et al., 2006; Griffeth et al., 2000 in; Kraimer et al., 2011). Huang et al. (2006) 

onderzochten daarentegen de relatie tot het blijven bij de organisatie. De gedachte 

hierachter is dat de uitkomsten kunnen bijdragen aan het implementeren van HRM 

practices. Practices die erop gericht zijn om competente medewerkers vast te houden 

om zo concurrerend voordeel te behalen. Kaplan et al. (2011) onderzochten eveneens de 

relatie tot het blijven bij de organisatie, maar dan onder alle medewerkers van de 

organisatie. Ze gebruikten de term ‘berekende aantrekkelijkheid’ waarbij ze stellen dat 

medewerkers berekenen in hoeverre hun waarden en doelen in de toekomst uitkomen 

met hun huidige baan. Een gunstige berekening zou ertoe leiden dat ze gemotiveerd zijn 

om te blijven, terwijl een ongunstige berekening zou motiveren om te gaan.  

Rothwell & Arnold (2007) kwamen met een nieuwe conceptuele benadering. Zij 

legden de focus op de eigen perceptie van medewerkers over hun employability. 

Employability verwijst naar ‘de mate waarin mensen de vaardigheden en andere 

eigenschappen bezitten die bijdragen aan het vinden of het behouden van een baan die 

ze graag willen’ (Rothwell & Arnold, 2007, p. 23; Berntson & Marklund, 2007, p. 280; 

Berntson et al., 2006 in; De Cuyper & De Witte, 2011, p. 154). Rothwell & Arnold 

kwamen met behulp van een literatuurstudie tot een viertal kwadraten (figuur 2). 

Hierbij maakten ze onderscheid naar de interne en externe arbeidsmarkt. Binnen deze 

studie wordt er enkel aandacht besteed aan de perceptie van individuen over 

alternatieve kansen op de externe arbeidsmarkt. Hierdoor zijn enkel kwadraten c en d 

relevant waarbij het gaat over de persoonlijke eigenschappen en baaneigenschappen 

van een medewerker met betrekking tot de externe arbeidsmarkt.  

 

Figuur 2. Self-perceived employability 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Rothwell & Arnold, 2007, p. 27. 
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Tot slot tonen bevindingen aan dat medewerkers die een hoge self-perceived 

employability hebben een hogere mate aan training-, ontwikkeling- en 

carrièremogelijkheden verwachten van de organisatie. Daardoor zullen ze sneller de 

intentie hebben om te vertrekken wanneer ze dit niet ervaren (De Hauw & De Vos, 

2010). Dit leidt tot de volgende hypothese.  

 
Hypothese 3B: De mate aan self-perceived employability modereert de relatie tussen 

organisatiefactoren en de intentie van medewerkers om bij de organisatie te blijven.  

2.6 Mogelijke mediatoren  

Deze studie kijkt zowel naar de mate waarin als ook naar hoe er een relatie is te vinden 

tussen verschillende factoren en de intentie van medewerkers om te blijven. Als het gaat 

om de vraag hoe factoren een rol spelen, is het naast de mogelijk modererende effecten 

denkbaar dat er factoren zijn die een mediërende functie vervullen. Aan de hand van de 

literatuurstudie lijken er relatief weinig studies te zijn geweest die zich gericht hebben 

op mediërende effecten. Toch bieden meerdere studies interessante factoren die vragen 

om nader onderzoek. De factoren voor deze studie zijn baantevredenheid, baanstress en 

ervaren organisatiesteun. Deze factoren worden in de literatuur in verband gebracht 

met verschillende organisatiefactoren (1), of staan in relatie met de intentie van 

medewerkers om te gaan of te blijven (2) of zijn interessant vanuit het psychologische 

contract en de huidige contextuele en maatschappelijke ontwikkelingen (3).  

2.6.1 Baantevredenheid  

Baantevredenheid is een variabele die in relatief veel studies voorkomt. Als het gaat om 

baantevredenheid in relatie tot retentie van medewerkers is er grofweg onderscheid te 

maken naar drie varianten aan studies. In de eerste plaats worden er een aantal 

bevindingen gevonden waarin baantevredenheid de afhankelijke variabele is. Karatepe 

et al. (2003) vonden een positieve relatie tussen ervaren supervisor support en 

baantevredenheid (Kim & Yogaratnam, 2010). Deze uitkomst werd echter niet gevonden 

door Kim & Yogaratnam (2010). Supervisor support diende daarentegen wel als 

voorspeller van de intentie om te blijven. Werkdruk zou wel een goede voorspeller zijn 

van baantevredenheid. Wanneer medewerkers meer werkdruk ervaren, zal dit zorgen 

voor minder baantevredenheid (Kim & Yogaratnam, 2010; Larrabee et al., 2010).   

In de tweede plaats wordt baantevredenheid in meerdere studies meegenomen 

als onafhankelijke variabele. De baantevredenheid van een medewerker zou een 

negatieve relatie vertonen met de intentie om te gaan (Babakus, Yavas, Karateppe & 

Avci, 2003 in; Kim & Yogaratnam, 2010). Hausknecht et al. (2009) concludeerden uit de 

analyse van vijftig studies dat baantevredenheid dient als de belangrijkste voorspeller 

van de intentie om bij de organisatie te blijven. Meisinger (2007) geeft eveneens aan dat 

de tevredenheid met de baan van een medewerker zijn intentie om te blijven vergroot 

(Kyndt et al., 2009). Larrabee et al. (2010) kwamen tot dezelfde bevinding.  

Bovenstaande studies onderzochten de antecedenten van baantevredenheid en 

de relatie tussen baantevredenheid en de intentie om te blijven. Enkele studies besteden 

aandacht aan de relatie tussen organisatiefactoren, baantevredenheid en intentie om te 
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blijven (Kim & Yogaratnam, 2010; Verbos et al., 2007 in; Cardy & Lengnick-Hall, 2011). 

Hierbij werden positieve relaties gevonden, maar ging het om verschillende 

organisatiefactoren, zoals baankenmerken, participatiemogelijkheid en werkdruk (Kim 

& Yogaratnam, 2010) en supervisor support (Verbos et al., 2007 in; Cardy & Lengnick-

Hall, 2011). Naar aanleiding van de empirische bevindingen over organisatiefactoren, 

baantevredenheid en de intentie om te blijven, wordt de volgende hypothese gesteld. 

 

Hypothese 4A: Baantevredenheid heeft een mediërend effect op de relatie tussen de 

organisatiefactoren en de intentie van medewerkers om bij de organisatie te blijven.  

2.6.2 Baanstress  

Stress op de werkvloer is een opkomend vraagstuk voor HR managers waar steeds meer 

aandacht naar uit gaat (Avey, Luthans & Jensen, 2009). Dit heeft meerdere 

wetenschappers op het gebied van HRM en organizational behaviour (OB) ertoe 

aangezet om baanstress op te nemen in hun onderzoek (Bakker & Demerouti, 2007; 

Cheng & Chan, 2008; Avey et al., 2009; Kim & Yogaratnam, 2010; Larrabee et al., 2010). 

Baanstress is ‘de schadelijke psychische en emotionele reactie die ontstaat wanneer de 

vereisten van een baan niet overeenkomen met de capaciteiten, resources of behoeften 

van de medewerker’ (National Institute for Occupational Safety and Health, 1999 in; 

Larrabee et al., 2010, p. 85). De studies over baanstress zijn niet eenduidig en de auteurs 

onderzoeken met hun studies verschillende relaties. Bovendien wordt er onder de 

bestudeerde literatuur nauwelijks onderzoek gedaan naar de relatie tussen baanstress 

en de intentie om te blijven, maar gaat de aandacht uit naar de intentie om te gaan. 

Ondanks deze verscheidenheid geven de studies inzicht in reeds aangetoonde relaties.  

 In de eerste plaats zijn er studies die de aandacht richten op de antecedenten van 

baanstress. Zo veronderstellen Avey et al. (2009) dat strategieën die HR ontwikkeling 

stimuleren de percepties over baanstress doen verminderen. Wanneer medewerkers 

mogelijkheden aangeboden krijgen voor training, ontwikkeling en carrièreontwikkeling 

zou dit ervoor zorgen dat ze minder stress ervaren. Ze zouden bekwaamheden en 

vaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen om met bepaalde situaties beter om te 

leren gaan (Avey et al., 2009). Het is echter in te denken dat deze mogelijkheden meer 

stress met zich meebrengt wanneer deze mogelijkheden niet goed gestuurd en gesteund 

worden. Daarnaast brengt dit vaak meer verantwoordelijkheden en werkbelasting met 

zich mee waardoor het stressniveau omhoog kan gaan (Hymowitz, 2007 in; Avey et al., 

2009). De aanwezigheid van een organisatiebeleid waarin support van de 

leidinggevende wordt aangemoedigd, zal dan ook een goede maatregel zijn om stress 

onder medewerkers te voorkomen (Avey et al., 2009). Ondanks dat dit onderzoek 

heldere inzichten biedt in de mate waarin baanstress door supervisor support, training- 

& ontwikkelingsmogelijkheden en carrièremogelijkheden wordt beïnvloed, wordt de 

variabele stress gezien als één construct. Het is echter in te denken dat het bestaat uit 

meerdere dimensies. Kim & Yogaratnam (2010) richtten zich op hotel- en 

restaurantpersoneel en bekritiseerden het veel gebruikte job demands-resources (JD-R) 

model. Hierin wordt baanstress gezien als een gevolg van een situatie waarin de eisen 
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van de baan te hoog zijn en dat tegelijkertijd (bepaalde) baanresources beperkt zijn 

(Bakker & Demirouti, 2007). Baaneisen verwijzen naar ‘de fysieke, psychologische, 

sociale of organisatorische aspecten van de baan die blijvende fysieke en/of 

psychologische inspanningen of vaardigheden vereisen en deze staan in verband met 

bepaalde fysieke en/of psychologische kosten’ (Bakker & Demirouti, 2007, p. 312). Deze 

baaneisen hoeven niet altijd negatief te zijn, maar wanneer er werkdruk wordt ervaren, 

kan dit leiden tot baanstress. Baanresources verwijzen naar ‘de fysieke, psychologische, 

sociale of organisatorische aspecten van de baan die functioneel zijn in het bereiken van 

de werkdoelen’ (Bakker & Demirouti, 2007, p. 312). Voorbeelden van deze resources 

zijn carrièremogelijkheden, supervisor support en beloning. De auteurs werpen echter 

kritiek op dit traditionele model en stellen dat het model te eenzijdig is. Bovendien 

zouden voorgaande auteurs de medewerkers neerzetten als passieve individuen. Bakker 

& Demirouti stellen dat medewerkers niet enkel informatie in hun werkomgeving 

omzetten, maar dat ze ook actief interpreteren (Daniels, 2006 in; Bakker & Demirouti, 

2007). Deze gedachtegang wordt binnen dit onderzoek gevolgd. Vanuit het 

psychologische contract wordt er namelijk verondersteld dat ieder individu zijn eigen 

waarden en verwachtingen kent. Daarmee zijn medewerkers allerminst enkel passieve 

individuen, maar zullen ze ook afwegingen maken en op zoek gaan naar de beste balans.  

 Naast bovenstaande studies die baanstress voornamelijk meenamen als 

afhankelijke variabele, zijn er daarnaast studies die baanstress zien als onafhankelijke 

variabele. Larrabee et al. (2010) kwamen tot de bevinding dat lage baanstress onder 

verplegers leidt tot een verhoogde intentie om te blijven met baantevredenheid als 

mediërende variabele. Gould-Williams et al. (2013) voerden hun onderzoek eveneens 

uit in de publieke sector en kwamen tot de conclusie dat stress een positieve relatie 

toont met de intentie om te gaan. Avey et al. (2009) benadrukten daarnaast hoe cruciaal 

baanstress is als aspect van HRM. Hun bevindingen wezen uit dat ervaren stress onder 

medewerkers leidt tot ongewenste organisatie-uitkomsten zoals vrijwillig vertrek. Tot 

slot lieten Cheng & Chan (2008) in hun meta-analyse zien dat baanstress een voorspeller 

is van de vertrekintentie. Hierbij bleken leeftijd en aantal dienstjaren belangrijke 

moderatoren te zijn. Dit gegeven maakt baanstress tot een belangrijke factor binnen 

HRM. De gevonden bevindingen leiden tot de volgende verwachting. 

 

Hypothese 4B: De relatie tussen organisatiefactoren en de intentie van medewerkers om bij 

de organisatie te blijven, wordt gemedieerd door de ervaren baanstress.  

2.6.3 Ervaren organisatiesteun  

De social exchange theorie veronderstelt dat individuen een relatie aangaan met iemand 

wanneer de voordelen opwegen tegen de kosten. Ofwel, er wordt een norm aangenomen 

waarbij er een gevoel moet zijn van wederzijdse verwachtingen en een balans (Gould-

Williams & Davies, 2005; Cropanzano & Mitchell, 2005 in; Baranik et al., 2010). Wanneer 

deze theorie wordt gebruikt bij de relatie tussen werkgever en werknemer komen 

meerdere auteurs uit bij de term ‘perceived organizational support’ (POS) (vanaf nu 

ervaren organisatiesteun). Ervaren organisatiesteun onder medewerkers verwijst naar 
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de ‘mate waarin een medewerker ervaart dat de organisatie zijn bijdrage waardeert en 

zorg draagt voor zijn welzijn (Eisenberger et al., 1986, p. 501 in; Riggle, Edmondson & 

Hansen, 2009, p. 1027). Wanneer een medewerker ervaart dat de organisatiefactoren 

meer aansluiten bij de individuele verwachtingen en waarden zal dit leiden tot een 

hogere mate aan ervaren organisatiesteun (Rhoades & Eisenberger, 2002). Wanneer 

medewerkers het gevoel hebben dat de organisatie zorg draagt voor hun welzijn en de 

verschillende waardeert, zullen ze bereid zijn om iets terug te doen. Vanuit het 

psychologische contract perspectief en de social exhange theorie wordt dan ook 

verwacht dat medewerkers graag bij de organisatie willen blijven wanneer ze zich meer 

gewaardeerd, uitgedaagd en erkend voelen.  

 Ervaren organisatiesteun wordt in de eerste plaats in meerdere studies in 

verband gebracht met verschillende organisatiefactoren (Valcour et al., 2011; Kraimer et 

al., 2011). Valcour et al. (2011) stellen dat de ervaren organisatiesteun zal toenemen 

wanneer medewerkers ervaren dat de organisatie resources biedt om een balans tussen 

werk en privéleven te vinden. Deze bevindingen verklaren ze met behulp van de 

organisatiesteun theorie (OST) en de resources theorie. Daarentegen wijzen de 

bevindingen uit dat wanneer er een hoge mate aan eisen worden gesteld aan de baan, 

zoals veel werkuren en hoge werklast, dit leidt tot een lagere perceptie van de 

organisatiesteun. Tot slot tonen de auteurs met hun studie aan dat een hoge mate aan 

ervaren organisatiesteun leidt tot een verlaagde intentie om de organisatie te verlaten. 

Kraimer et al. (2011) onderzochten eveneens de antecedenten en gedragsuitkomsten 

van de organisatiesteun die medewerkers ervaren. Hierbij richtten ze zich op HRM 

practices die ingezet worden om de medewerker te doen ontwikkelen, zoals 

carrièremogelijkheden. De relatie tussen de carrièremogelijkheden en de intentie om te 

vertrekken was negatief bij een hoge mate aan ervaren organisatiesteun en positief 

wanneer deze organisatiesteun niet werd ervaren. De auteurs verklaarden dit verband 

met behulp van de social exchange theorie. Medewerkers zullen immers hard willen 

werken en willen blijven wanneer ze het gevoel hebben dat de organisatie steun draagt 

voor hun ontwikkeling (Lee & Bruvold, 2003; Aguinis & Kraiger, 2009 in; Kraimer et al., 

2011). Op deze manier hangt ervaren organisatiesteun voor de ontwikkeling van 

medewerkers samen met retentie. Steun voor ontwikkeling geeft namelijk signalen af 

aan medewerkers dat ze gewaardeerd en gerespecteerd worden door de organisatie 

(Lee & Bruvold, 2003 in; Kraimer et al., 2011). Op deze manier raken medewerkers 

gemotiveerd om bij de organisatie te blijven.   

 Daarnaast is er een meta-analyse uitgevoerd door Riggle et al. (2009). Ze 

gebruikten hiervoor 167 studies over twintig jaar onderzoek. Ze kwamen tot de 

conclusie dat er geen eenduidigheid is te vinden in de uitkomsten van de studies. De 

studies laten wel sterke verbanden zien tussen ervaren organisatiesteun en belangrijke 

attitude- en gedragsuitkomsten van medewerkers. De meta-analyse toonde daarbij 

onder andere aan dat de ervaren organisatiesteun een sterk negatief effect vertoont met 

de intentie van medewerkers om te gaan. Daarnaast laten ze met hun bevindingen zien 

dat gunstige attitudes van medewerkers dienen als noodzakelijke voorspellers van 

wenselijk gedrag, zoals de intentie om te blijven. Wanneer medewerkers meer steun van 
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de organisatie ervaren, zal dit leiden tot een wenselijke uitkomst voor de organisatie. 

Cho et al. (2009) maken in hun studie onderscheid naar de intentie om te gaan en 

intentie om te blijven. Ze toonden aan dat de ervaren organisatiesteun een significante 

negatieve relatie toont met de intentie om te gaan en een positieve relatie met de 

intentie om te blijven.  

 Tot slot zijn er een aantal studies die ingaan op de mediërende of modererende 

rol van ervaren organisatiesteun (Kuvaas, 2008; Baranik et al., 2010). Baranik et al. 

(2010) onderzochten de mediërende rol van ervaren organisatiesteun in de relatie 

tussen steun van de leidinggevende en werkattitudes. Hierbij werd een partiële 

mediërende rol gevonden voor de relatie tussen specifieke typen steun en 

baantevredenheid en affectieve organisatiecommitment. Evenals eerder genoemde 

studies gebruiken de auteurs de social exchange theorie voor het verklaren van deze 

relatie. Kuvaas (2008) nam ervaren organisatiesteun op als moderator in de relatie 

tussen HRM practices gericht op ontwikkeling en werknemersuitkomsten. De 

bevindingen wijzen een directe negatieve relatie uit tussen de perceptie van deze HRM 

practices en de intentie om te gaan. Binnen deze studie werd er geen modererende rol 

gevonden voor de ervaren organisatiesteun. Hoewel genoemde studies niet in gaan op 

de mediërende rol van ervaren organisatiesteun in de relatie tussen organisatiefactoren 

en de intentie om te blijven, bieden de bevindingen interessante inzichten. Aan de hand 

van gevonden bevindingen en vanuit het psychologische contract perspectief is de 

volgende hypothese opgesteld.  

 

Hypothese 4C: De ervaren organisatiesteun medieert de relatie tussen organisatiefactoren 

en de intentie om bij de organisatie te blijven.  
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3. Methoden 
 

Binnen dit hoofdstuk staat de wijze waarop er onderzoek is verricht centraal. Allereerst 

wordt er informatie gegeven over de onderzoeksorganisatie, de procedure en de 

kenmerken van de respondenten van het onderzoek. Vervolgens worden de empirische 

meetschalen van de variabelen uiteengezet. Tot slot gaat er aandacht uit naar de 

statistische analyses van deze studie.  

3.1 Dataverzameling 

Een websurvey is verspreid onder 381 Nederlandstalige medewerkers in de Benelux 

van één van de grootste organisaties in de industrie van de fast moving consumer goods 

(FMCG). De onderzoeksorganisatie opereert wereldwijd in 75 landen en telt in totaal 

ongeveer 48.000 medewerkers. Om twee redenen is er gekozen om het onderzoek enkel 

op kleine schaal te laten plaatsvinden. In de eerst plaats gezien het feit dat een 

wereldwijd onderzoek of onderzoek op grotere schaal te veel tijd zal kosten. In de 

tweede plaats brengt het nadelen met zich mee wat betreft de uitspraken over de 

gevonden bevindingen gezien contextueel gevoelige aspecten (Polit & Beck, 2010). 

Medewerkers in Azië leven onder andere arbeidsomstandigheden en in een andere 

omgeving dan medewerkers in West-Europa. Deze verschillen zouden nauwkeurig in 

kaart moeten worden gebracht waar eveneens de tijd en het vermogen voor ontbreekt.  

Er is met nauwkeurigheid gekozen voor een websurvey, omdat dit de 

mogelijkheid biedt om verbanden tussen de factoren in kaart te brengen. Het doel is 

daarnaast om inzichtelijk te maken in welke mate en hoe verschillende factoren invloed 

hebben op de intentie om te blijven. Dit wordt gemeten aan de hand van percepties van 

medewerkers over deze factoren. Deze kennis kan worden verworven met kwantitatief 

onderzoek. Deze onderzoeksmethode biedt daarmee de mogelijkheid om 

gestructureerde uitkomsten te verkrijgen en de hypothesen te toetsen (Van der Velde, 

Jansen & Dikkers, 2013). Dit vertaalt zich naar de websurvey die is uitgezet onder de 

medewerkers om zo hun percepties te kunnen toetsen.  

 De interne validiteit is binnen een cross-sectioneel onderzoek laag. De verbanden 

en relaties van dit onderzoek mogen niet direct geïnterpreteerd worden als een causale 

relatie aangezien de dataverzameling op één moment in de tijd heeft plaatsgevonden 

(Korzilius, 2000). Aan de drie eisen van causaliteit, covariatie, tijdsvolgorde en het 

uitsluiten van alternatieve verklaringen, wordt dan ook niet (volledig) voldaan. Toch zijn 

er verschillende voorwaarden ingebouwd om de interne validiteit te waarborgen. Zo zijn 

er in de eerste plaats controlevariabelen opgenomen in de analyses. Op deze manier 

blijven bepaalde effecten tussen variabelen niet onbekend. In de tweede plaats zijn de 

opgenomen variabelen eenduidig gekoppeld aan de bevindingen in eerder onderzoek. 

Tot slot worden alternatieve verklaringen zoveel mogelijk uitgesloten door middel van 

de kruistabel en de correlatiematrix.  
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De externe validiteit van deze studie zal eveneens laag zijn gezien het gegeven dat 

de uitkomsten niet generaliseerbaar zullen zijn voor meerdere of alle medewerkers en 

organisaties in de wereld (Polit & Beck, 2010). Het gaat namelijk om één organisatie 

waarin onderzoek is verricht. Door gebruik te maken van reeds bestaande meetschalen 

wordt de mogelijkheid om te generaliseren en te vergelijken met eerdere onderzoeken 

enigszins bevorderd. Daarnaast zijn er verschillende technieken gebruikt om de respons 

te verhogen (Couper, 2008). Er is een gebruiksvriendelijk ontwerp gekozen voor de 

websurvey, de belofte tot vertrouwelijke omgang van de respons is gegeven en  er zijn 

vier cadeaubonnen uitgereikt. Daarnaast is er na een week een herinneringsmail naar de 

respondenten gestuurd.  

 

Tabel 1. Beschrijvende statistiek van categorische variabelen (N = 191) 
Variabelen N % Variabelen N % 

Geslacht   Levensfase   

Man 105 55 Startfase 21 11.0 

Vrouw    86 45 Ambitiefase 63 33.0 

   Combinatiefase 52 27.2 

Land   Deskundigheidsfase 46 24.1 

Nederland 98 51.3 Landingsfase  9 4.7 

België 75 39.3    

Overig 17    8.9 Familieverantwoordelijkheden   

Missing     1    0.5 Thuiswonend 4    2.1 

   Alleenstaand 34 17.8 

Divisie   Samenwonend / getrouwd 108 56.5 

Adhesives 79 41.4 Kind(eren) onder de 18 45 23.6 

Laundry & Homecare 26 13.6    

Beauty Care Prof. 21 11.0 Leeftijdscategorieën   

Beauty Care Retail 36 18.8 20-28 41 21.5 

Finance    6    3.1 29-37 35 18.3 

IT    5    2.6 38-46 58 30.4 

Human Resources    8    4.2 47-55 37 19.4 

Overig   10    5.2 56-64 18 9.4 

   Missing  2 1.0 

 

 Uiteindelijk is de websurvey door 191 respondenten ingevuld. Hiermee is een 

responspercentage van 50,1% behaald. Door de items verplicht te stellen, zijn missing 

values onder de variabelen voorkomen. Enkel de controlevariabelen waren niet 

verplicht. Hier worden dan ook enkele missing values gevonden. Deze steekproefgrootte 

maakt het mogelijk om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de uitgevoerde 

statistieken (Van der Velde, 2013, p. 12). De gemiddelde leeftijd onder de respondenten 

is 40 jaar (M = 40,38; SD = 11,22) en de gemiddelde respondent is 12 jaar in dienst (M = 

11,77; SD = 10,47). Tabel 1 wijst uit dat de verhouding man en vrouw redelijk in balans 

is. De mannen vertegenwoordigen 55% van de respondenten en de vrouwen 45%. De 
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* Via HR direct (HR services desk) waren geen gegevens beschikbaar over de leeftijdscategorieën en 

aantal dienstjaren onder de Nederlandstalige Belgen.  

 

 

overige categorische variabelen staan eveneens weergegeven in deze tabel. Deze 

variabelen zijn naar wens van de onderzoeksorganisatie opgenomen, maar worden niet 

meegenomen in de resultatenanalyse.  

 Om te toetsen of de steekproefgegevens representatief zijn voor de populatie, 

wordt er een Chi-kwadraat goodness-of-fit gebruikt (tabel 2). Hiermee wordt berekend 

of de verdeling van een aantal categorische variabelen overeenkomt met de 

populatiegegevens (De Vocht, 2013, p. 228). De populatie beslaat hier uit alle 

Nederlandstalige medewerkers in de Benelux (N = 381). Door een Chi-kwadraattoets te 

gebruiken, is het mogelijk om inzicht te geven in de specifieke onderzoekspopulatie. De 

absolute getallen van de steekproef en de populatie staan weergegeven in tabel 2. De X² 

wordt berekend met behulp van onderstaande formule:  

 

 

 

Hierbij staat Oi voor de geobserveerde waarden en Ei voor de verwachte celfrequenties. 

Deze frequenties worden berekend met behulp van de percentages van de 

onderzoekspopulatie. In bijlage 2 staan de berekende chi-kwadraten van gender en het 

land waarbinnen men werkzaam is, vermeld. Of de variabele significant is, wordt 

bepaald met de tabel van Gravetter & Wallnau (2009, p. 737). Hierbij zijn het aantal 

vrijheidsgraden van belang (n -1). Allereerst laat de berekening voor gender een kritieke 

waarde zien van 3.84 voor X² = .34 (1, p < .05). Met dit significantieniveau mag 

verondersteld worden dat verdeling van man en vrouw zeker representatief is voor de 

hele populatie (N = 381). Ten tweede is het land waarvoor men werkt met X² = .71 (2; p 

< .05) eveneens een goede afspiegeling van de populatie. Deze uitkomst is namelijk veel 

lager dan de berekende X² van 5.99. De missing value binnen deze categorievariabele is 

niet meegenomen in de berekening. Beide berekeningen wijzen uit dat de steekproef 

representatief is voor de onderzoekspopulatie. Hierdoor kunnen er voorzichtig 

uitspraken worden gedaan over alle Nederlandstalige medewerkers in de Benelux.  

 

Tabel 2. Representativiteit steekproef * 

 Steekproef  Percentage Populatie Percentage  

Gender     

Man 105 55% 218 57,2% 

Vrouw 86 45% 163 42,8% 

Totaal 191 100% 381                  100% 

     

Land      

Nederland 98 51,3% 185 48,6% 

België 75 39,3% 162 42,5% 

Benelux/Europa 17 8,9% 34 8,9% 

Missing 1 0,5% - - 

Totaal  190 99,5% 381 100% 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CnqojyaFsic3VM&tbnid=6bbuMgzGZ3FtMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Goodness_of_fit&ei=78eaU4aoEISwOZuFgOAK&bvm=bv.68911936,d.ZWU&psig=AFQjCNEWJJQGQyN3pyg5VaWmBs53T-rOcw&ust=1402739050657409
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3.2 Meetinstrumenten  

Het overgrote deel van de variabelen is gemeten met een multi-item meetschaal die 

vertaald is naar het Nederlands. Het gebruik van meerdere items per meetschaal leidt 

tot een hogere alfacoëfficiënt (Van der Velde et al., 2013, p. 139). Tevens wordt voor 

iedere variabele, met uitzondering van de individuele factoren en controlevariabelen, de 

betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd waardoor er iets gezegd kan worden over de 

onderlinge correlaties tussen de verschillende items per meetschaal. Voor deze studie 

zijn meerdere meetinstrumenten gebruikt (bijlage 1). Verschillende reversed codes 

binnen deze meetinstrumenten zijn omgezet naar een meer neutrale vraagstelling of 

naar de positieve tegenhanger. Dit naar de wens  van de onderzoeksorganisatie om te 

stimuleren dat medewerkers hun keuze baseren op basis van vijf keuzemogelijkheden in 

plaats van enkel de extreme antwoorden. Door middel van neutrale formuleringen 

wordt er gecontroleerd voor sociaal wenselijke antwoorden (Van der Velde, 2013, p. 

126). Daarnaast liggen verschillende factoren gevoelig binnen de organisatie en moet er 

in alle voorzichtigheid worden omgegaan met de formulering van de items. 

3.2.1 Organisatiefactoren 

Doordat er geen eenduidigheid is over de retentiefactoren bestaat er geen geijkt 

meetinstrument die alle organisatiefactoren van deze studie bevat. Hierdoor zijn er 

verschillende meetinstrumenten gebruikt. Iedere variabele wordt gemeten met een 5-

punten Likert schaal (1 = volledig mee oneens, 5 = volledig mee eens). 

De eerste organisatiefactor is de variabele compensatie. De stellingen die aan de 

medewerkers zijn voorgelegd, vragen van hen om aan te geven in hoeverre ze het eens 

zijn met de geformuleerde stellingen. De dimensie is gemeten aan de hand van zeven 

items die zijn opgesteld door Vandenberg, Richardson & Eastman (1999). De items gaan 

zowel in op de ervaren beloning als ook op de erkenning die wordt ervaren. Binnen deze 

studie wordt een hoge cronbach’s alpha gevonden van α = . 83. 

De dimensie mogelijkheden voor training en ontwikkeling is gemeten met een 

meetschaal van dezelfde auteurs als van de dimensie compensatie (Vandenberg et al., 

1999). Deze meetschaal bestaat uit acht items en de stellingen vragen aan de 

respondenten om aan te geven in hoeverre ze het eens zijn met de geformuleerde 

stellingen. De betrouwbaarheidsanalyse geeft voor deze studie α = .92.  

De derde dimensie carrièremogelijkheden is gemeten door middel van zes items 

die opgesteld zijn door Landau & Hammer (1986). Deze stellingen gaan over het gemak 

die de respondenten ervaren waarmee ze binnen de organisatie kunnen groeien en de 

ervaring die ze hebben met de aandacht die de organisatie besteedt aan hun 

doorgroeimogelijkheden. In dit onderzoek wordt een α van .72 behaald.  

De meetschaal voor supervisor support en feedback is ontwikkeld door Ramus & 

Steger (2000) en bestaat uit zes items. Gezien het gegeven dat de vierde item van deze 

oorspronkelijke meetschaal twee vragen bevat, is deze opgesplitst in twee items. De 

oorspronkelijke item ‘Mijn leidinggevende beloont een goed idee door het uit te voeren en 

de werknemer die met het idee kwam te belonen’ wordt in deze studie gemeten in item 

vier en vijf. Daarnaast zijn de items twee, drie en zes omgezet van een negatieve naar 
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positieve vraagstelling. Item twee bevat in de oorspronkelijke meetschaal de stelling ‘Ik 

voel me ondergewaardeerd door mijn leidinggevende’ en stelt binnen deze studie ‘Ik voel 

me gewaardeerd door mijn leidinggevende’. De andere twee items worden op soortgelijke 

wijze omgezet. Er wordt een hoge α gevonden, namelijk α = .92. Dit kan mogelijk 

veroorzaakt worden door de splitsing van item vier in twee items (item vier en vijf).  

De balans tussen werk en privéleven die medewerkers ervaren, vormt de vijfde 

dimensie en is gemeten met de door Paré, Tremblay & Lalonde (2001) ontwikkelde 

meetschaal. Deze meetschaal bestaat oorspronkelijk uit zes items, maar voor deze studie 

worden maar vijf items opgenomen. Het eerste item ‘Managers reserveren over het 

algemeen genoeg tijd voor het voltooien van projecten zodat werknemers kwalitatief goed 

werk kunnen leveren met weinig stress’  is weggelaten uit de websurvey. Dit vanwege de 

verwarring die deze vraag bij medewerkers kan oproepen. Bovendien worden er 

meerdere issues opgenomen in één item. Daarnaast zijn de items één, drie en vijf 

omgevormd naar meer neutrale of positieve vraagstellingen. Een voorbeeld hiervan is 

het oorspronkelijke item drie waarbij werd gesteld ‘Mijn werkrooster is vaak in conflict 

met mijn persoonlijke leven’, terwijl in deze studie de respondent de volgende stelling 

kreeg voorgelegd: ‘Mijn werkrooster sluit aan bij mijn persoonlijke leven’. Er wordt een α 

van .60 gemeten. De Cronbach’s alpha is aan de lage kant, maar α= .60 wordt als 

minimum gesteld (Van der Velde et al., 2013, p. 89). Om deze score enigszins te 

verhogen, wordt item vier eruit gelaten waardoor de α wordt verhoogd tot α = .66. Item 

vier luidt: ‘Mijn baan beïnvloedt mijn rol als echtgenoot of als ouder’.  

De laatste organisatiefactor is de werkdruk die medewerkers ervaren op de 

werkvloer. Aan de hand van vijf items wordt gemeten in hoeverre respondenten het 

eens zijn met de geformuleerde stellingen van Kyndt et al. (2009). Gezien de negatieve 

lading van deze variabele riep deze organisatiefactor het meeste weerstand op bij de 

directie van de organisatie. Vanwege het interessante karakter van deze variabele aan 

de ene kant en om de directie tegemoet te komen aan de andere kant, zijn twee items 

omgezet van een negatieve naar positieve formulering. Het gaat hierbij om de items één 

en vijf. Item vijf is bijvoorbeeld omgezet van ‘Binnen de organisatie wordt er vaak focus 

gelegd op mijn zwakten’ naar de formulering ‘Binnen de organisatie wordt er vaak focus 

gelegd op mijn sterkten’. Tot slot is item zes uit de oorspronkelijke meetschaal 

weggelaten in de websurvey: ‘Als medewerker word ik veel onder druk gezet’. Dit item 

vertoond namelijk raakvlakken met items van de variabele baanstress. De 

betrouwbaarheidsanalyse toont een aanzienlijk lage α, namelijk α = .59. Deze wordt 

verhoogt tot α = .65 door item vijf weg te laten uit de analyse.  

3.2.2 Individuele factoren 

De individuele factoren zijn gemeten door middel van categorieën. Om levensfase te 

meten, is aan de respondent gevraagd om zichzelf te identificeren met een bepaalde 

omschrijving. Om de subjectieve identificatie van een medewerker van zijn levensfase te 

achterhalen, zijn er vijf korte omschrijvingen gegeven. Deze omschrijvingen sluiten aan 

bij kenmerken die een medewerker kan hebben met betrekking tot de kwaliteiten en de 

behoeften in het werk en het privéleven (Leisink et al., 2010, pp. 67-68). Deze 
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beschrijvingen zijn gebaseerd op de vijf levensfasen die Leisink et al. (2010) 

onderscheiden (p. 67). De categorieën zijn achtereenvolgens startfase, ambitiefase, 

combinatiefase, deskundigheidsfase en landingsfase. Een voorbeeld van een 

levensfaseomschrijving is de ambitiefase die als volgt wordt weergegeven: Ik wil veel 

leren, ben gemotiveerd en ambitieus. Ik wil groeien in alle opzichten. Ik kies bewust mijn 

eigen richting. De combinatie van werk en privé geeft weinig problemen.  

De familieverantwoordelijkheid van een respondent is gemeten aan de hand van 

een viertal categorieën waarbij de respondent behoorde aan te geven welke 

familieverantwoordelijkheid op hem van toepassing is. De volgende 

keuzemogelijkheden zijn gegeven: 1 = thuiswonend, 2 = alleenstaand, 3 = getrouwd of 

samenwonend, 4 = alleenstaand/getrouwd/samenwonend en kind(eren) onder de 18.  

3.2.3 Marktfactoren 

De variabele economische crisis richt zich op een bepaald moment waarin de organisatie 

en individu zich bevinden. Het gaat om de vraag wat de perceptie van respondenten  is 

over de economische crisis in relatie tot de kansen op de arbeidsmarkt. Na uitvoerige 

literatuurstudie is er geen meetschaal gevonden en is er gekozen voor het opstellen van 

een eigen meetschaal bestaande uit drie items. Item één luidt: ‘In economische slechtere 

tijden zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt hetzelfde als in tijden van economische 

voorspoed’. Er is een Cronbach’s alpha gemeten van α = .78. Een α die acceptabel is, 

echter wanneer item één niet wordt opgenomen, wordt deze verhoogd tot .88.  

Alternatieve kansen op de arbeidsmarkt is gemeten met de meetschaal van 

Rothwell & Arnold (2007) die de perceptie van individuen over hun employability meet. 

Van de zestien items meten tien items de externe self-perceived employability. Deze zijn 

gemeten met een 5-punten Likert schaal (1 = volledig mee oneens, 5 = volledig mee 

eens). De betrouwbaarheidsanalyse geeft een hoge α van .88.  

3.2.4 Baantevredenheid  

De variabele baantevredenheid is gemeten met de drie items die zijn opgesteld door 

Spector (1997) (in; Gould-Williams et al., 2013). Er waren eveneens vijf 

keuzemogelijkheden (1 = volledig mee oneens, 5 = volledig mee eens). Er is bewust 

gekozen voor drie items in plaats van een enkele stelling zoals Gould-Williams (2003) 

gebruikte in zijn studie: ‘In zijn totaal ben ik erg tevreden met mijn baan en kan ik niet 

meer tevreden zijn’ (p. 38). De gemeten betrouwbaarheid van deze meetschaal is α = .86. 

3.2.5 Baanstress 

De mate waarin medewerkers baanstress ervaren door het uitvoeren van hun 

werkzaamheden, is gemeten met de meetschaal van Sosik & Godshalk (2000). Aan de 

respondent is gevraagd aan te geven op een 5-punten Likert schaal in hoeverre hij het 

eens is met de gegeven stellingen. Voor deze meetschaal geldt eveneens dat 

verschillende items zijn omgezet naar een positieve formulering. Het gaat hierbij om 

item één, zes en zeven. Zo was item één oorspronkelijk geformuleerd als ‘Je 

werkzaamheden maken je boos’ en wordt de respondent in dit onderzoek de volgende 

formulering voorgelegd: ‘Je werkzaamheden maken je vrolijk’. Daarnaast is item acht uit 
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de oorspronkelijke meetschaal niet opgenomen in de websurvey. Het item stelt ‘Je baan 

zet je onder grote druk’ en dit item wordt reeds gemeten met de variabele werkdruk. Om 

te voorkomen dat verschillende items hetzelfde meten, wordt dit item niet meegenomen 

in het onderzoek. Dit onderzoek geeft een α van .74. 

3.2.6 Ervaren organisatiesteun  

De laatste meegenomen mediator van dit onderzoek is de ervaren organisatiesteun en is 

gemeten aan de hand van de meetschaal van Eisenberger et al. (1986) (in; Cho et al., 

2009). Bij deze variabele gaat het om de ervaren steun die respondenten ontvangen van 

de onderzoeksorganisatie. De acht items van deze meetschaal worden voorgelegd aan de 

respondenten met vijf keuzemogelijkheden (1 = volledig mee oneens, 5 = volledig mee 

eens). Voor deze meetschaal wordt een hoge Cronbach’s alpha gevonden van α = .90. 

3.2.7 Intentie om te blijven 

De afhankelijke variabele is gemeten door gebruik te maken van de geformuleerde 

stellingen van Kyndt et al. (2009). De oorspronkelijke meetschaal bevat elf items. Een 

viertal items worden echter niet opgenomen om zo te voorkomen dat items met elkaar 

overlappen. Daardoor zouden er geen duidelijke conclusies kunnen worden getrokken 

over verbanden en verklaarde varianties. Met behulp van een kritische analyse zijn de 

volgende vier items niet opgenomen: ‘Binnen de organisatie geeft mijn werk mij 

tevredenheid’, ‘Het maakt niet uit of ik voor deze organisatie werk of voor een andere 

organisatie, als ik maar werk heb’, ‘Het werk dat ik doe, is belangrijk voor mij’ en ‘Ik houd 

ervan om voor de organisatie te werken’. Zo zou bijvoorbeeld het eerste item 

waarschijnlijk veel overlap vinden met de variabele baantevredenheid. Door middel van 

een 5-punten Likert schaal wordt aan respondenten gevraagd in hoeverre ze het eens 

zijn met de zeven items en wordt er een α van .76 gevonden.   

3.2.8 Controlevariabelen 

In deze studie zijn tevens enkele controlevariabelen opgenomen om zo de invloed van 

contextfactoren inzichtelijk te maken. De eerste variabele is gender en wordt 

weergegeven als 0 = man en 1 = vrouw. De tweede variabele is leeftijd en is gemeten in 

hele jaren. Vervolgens is de respondent gevraagd naar aantal dienstjaren in hele jaren.  

3.3 Data-analyse 

Om de hypothesen te toetsen, zijn er verschillende statistische analyses uitgevoerd. De 

eerste stap in de analyse is het berekenen van de correlatiecoëffiënten van de variabelen 

in deze studie. Hierbij is er rekening gehouden met de mogelijke verbanden tussen de 

onafhankelijke variabelen die kunnen doorwerken in de verklaarde variantie van de 

onafhankelijke variabele. Wanneer de correlaties namelijk te hoog zouden zijn, bestaat 

er de kans op multicollineariteit (Van der Velde et al., 2013, p. 156). Voor de individuele 

variabelen is de Chi-kwadraattoets gebruikt. Vervolgens zijn er hiërarchische 

regressieanalyses uitgevoerd voor het toetsen van hypothese 1.  

Een volgende stap in de analyse toetst hypothese 2 om te achterhalen of de 

individuele factoren de richting en sterkte van de relatie tussen de onafhankelijke 
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variabelen en de afhankelijke variabele beïnvloeden (Baron & Kenny, 1986, p. 1174; 

Dawson, 2014). Een moderator is een interactie-effect tussen de onafhankelijke 

variabele en de moderator (MacKinnon et al., 2012). Dit betekent dat de relatie tussen 

de onafhankelijke en afhankelijke variabele verschilt voor verschillende niveaus van de 

moderator. Om deze moderatiehypothese te toetsen, is er gebruik gemaakt van een 

regressieanalyse met interactieterm. Er is allereerst een regressieanalyse uitgevoerd 

voor de invloed van een organisatiefactor op de intentie om te blijven (hypothese 1). 

Vervolgens is de invloed van de moderator op de intentie om te blijven geanalyseerd. 

Tot slot is er een interactieterm opgesteld om te toetsen of er sprake is van een 

interactie-effect. Deze toetsing is eveneens toegepast voor het toetsen van hypothese 3 

waarbij wordt verwacht dat de marktfactoren een modererende invloed hebben.  

De laatste stap in de analyse is het toetsen van hypothese 4 waarbij wordt 

verwacht dat baantevredenheid, baanstress en ervaren organisatiesteun optreden als 

mediërende variabelen. Er wordt verwacht dat een mediator het effect van een 

voorspellende, onafhankelijke variabele overdraagt op de afhankelijke variabele 

(MacKinnon et al., 2012). Een ‘mediërend effect’ wordt vaak gebruikt om aan te geven 

dat het om een ‘indirect effect’ gaat, omdat deze variabele het effect van de 

onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele beïnvloedt via de mediator. Op 

deze manier is het mogelijk om naast de directe relaties van de organisatiefactoren 

eveneens te kijken naar het ‘hoe’, ofwel de indirecte relaties. Om de hypothese te 

toetsen, wordt er allereerst gecontroleerd of er aan de drie voorwaarden voor mediëren 

is voldaan (Baron & Kenny, 1986). Er moet een significante correlatie worden gevonden 

tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele (pad c). Vervolgens moet er een 

significante correlatie worden gevonden tussen de onafhankelijke variabele en de 

mediërende variabele (pad a). Daarnaast moet er een significante correlatie worden 

gevonden tussen de mediërerende variabele en de afhankelijke variabele (pad b). Als 

aan bovenstaande voorwaarden is voldoen, moet tot slot de relatie tussen de 

onafhankelijke en afhankelijke variabele afnemen of verdwijnen wanneer de mediator 

wordt toegevoegd (Kenny, 2008). In het eerste geval is er sprake van partiële mediatie 

en in het tweede geval van volledige mediatie. 

Kortom, door moderatie en mediatie mee te nemen in dit retentieonderzoek 

wordt er niet enkel gekeken naar de mate waarin factoren een voorspellende rol spelen 

bij intentie om te blijven. Het is daarnaast mogelijk om inzichtelijk te maken hoe de 

factoren een rol spelen. Hierbij geven de moderatoren informatie over de 

omstandigheden waaronder effecten aanwezig zijn, terwijl de mediatoren de 

mechanismen meenemen waardoor een effect plaatsvindt (Wright & Nishii, 2007; 

MacKinnon et al., 2012).  
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4. Resultatenanalyse  
 

In dit hoofdstuk staat de resultatenanalyse centraal die de onderzoeksvraag zal 

beantwoorden. Allereerst brengt de correlatiematrix de onderlinge verbanden tussen de 

variabelen in kaart. In de tweede plaats worden de organisatiefactoren in relatie 

gebracht met de intentie om te blijven (hypothese 1). Vervolgens worden de 

regressieanalyses met interactieterm beschreven voor de individuele factoren 

(hypothese 2) en de marktfactoren (hypothese 3). Tot slot volgen de regressieanalyses 

voor de mediatoren baantevredenheid, baanstress en organisatiesteun (hypothese 4).  

4.1 Correlaties 

Allereerst laat de Chi-kwadraattoets zien dat er met X² (12, n = 191) = 42,99 een 

statistisch significant verband bestaat tussen de levensfase van een respondent en de 

familieverantwoordelijkheden. Met Cramérs V = .27 is dit een matig sterk verband te 

noemen. Uit tabel 3 blijkt dat de grootste groep respondenten samenwoont of getrouwd 

is en dat de meeste mensen zich identificeren met de ambitiefase. Bovendien hebben 

medewerkers die zich met de start- of landingsfase identificeren geen kinderen onder de 

18 jaar. Deze toets laat echter enkel iets zien over de sterkte van het verband tussen de 

variabelen. Aangezien de relatie tussen de individuele factoren verder niet onderdeel 

uitmaakt van het onderzoeksmodel wordt deze verder niet onderzocht. 

 

Tabel 3. Chi-kwadraattoets levensfase en familieverantwoordelijkheden 

 Thuiswonend Alleenstaand Samen/getrouwd Kinderen Totaal 

Startfase 2 9 10   0 21 

Ambitiefase 2          16 34 11 63 

Combinatiefase 0 6 25 21 52 

Deskundigheidsfase 0 3 30 13 46 

Landingsfase  0 0    9   0   9 

Totaal  4          34             108 45  191 

 

In de tweede plaats staan de gemiddelden en standaarddeviaties van de 

interval/ratio variabelen weergegeven in tabel 4. Opvallend hierbij is de 

bovengemiddelde score voor baantevredenheid (M = 4.31, SD = .65). Ook de gemiddelde 

perceptie over de support en feedback van de supervisor, de balans tussen werk- en 

privéleven en de self-perceived employability scoren hoog. Daarentegen worden er voor 

de ervaren acceptabele werkdruk en de perceptie over de economische crisis juist lagere 

     X² = 42.99; p<.001 
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gemiddelden gevonden. De afhankelijke variabele intentie om te blijven kent een mooi 

gemiddelde van µ = 3.56 met SD = .71.  

Vervolgens toont tabel 4 met behulp van de Pearson correlatietoets de verbanden 

tussen de overige variabelen. Deze matrix biedt niet enkel de samenhang tussen de 

verschillende factoren, maar geeft ook een eerste inzicht of er sprake kan zijn van 

moderatie en mediatie. De derde stap voor een moderatie-effect, waarbij een 

interactieterm wordt opgesteld, is echter niet af te lezen uit de matrix. Voor de 

mediërende variabelen geldt wel dat alle drie de paden geïnterpreteerd kunnen worden. 

Zo vertonen alle zes de organisatiefactoren een significant positief verband met 

de intentie om te blijven. Uit deze gegevens blijkt dat zowel voor de modererende als de 

mediërende analyses wordt voldaan aan de eerste voorwaarde (Baron & Kenny, 1986; 

Dawson, 2014). Bovendien correleren de organisatiefactoren onderling niet opvallend 

sterk met elkaar. Hiermee wordt de kans op multi-collineariteit verkleind. Compensatie 

en supervisor support en feedback wijzen de sterkste correlatie uit. Deze bevinding is te 

verklaren aangezien beide variabelen items bevatten die de perceptie over beloning en 

erkenning meten. De controlevariabelen leeftijd en aantal dienstjaren leveren enkele 

significante verbanden op met de organisatiefactoren. Het is niet erg verrassend dat 

leeftijd en aantal dienstjaren sterk met elkaar samenhangen.   

Vervolgens vormt de factor economische crisis de uitzondering doordat deze 

variabele geen significant verband laat zien met de intentie om te blijven. Ook al wordt 

er geen significant verband gevonden, wordt deze factor niet uitgesloten van verdere 

moderatieanalyse. De economische factor self-perceived employability vertoont 

daarentegen een significant negatief verband met de intentie om te blijven. Hiermee 

wordt er voldaan aan de tweede voorwaarde van Baron & Kenny (1986) voor een 

modererend effect. Opvallend is overigens de matig sterke significante positieve 

correlatie met carrièremogelijkheden die een medewerker ervaart.  

Tot slot laat de correlatiematrix de verbanden zien voor de paden a en b voor de 

mediatoren. De verbanden tussen de organisatiefactoren en de baantevredenheid zijn 

allemaal significant positief voor pad a. Enkel leeftijd blijkt van de controlevariabelen 

een significant positief verband te tonen met baantevredenheid. Voor de variabele 

baanstress worden wisselende resultaten gevonden. Zo is er geen significant verband 

gevonden met carrièremogelijkheden. Voor de organisatiefactoren compensatie, 

mogelijkheden voor training en ontwikkeling en supervisor support en feedback wordt 

een zwak significant positief verband gevonden. De organisatiefactor work-life balance 

kent een matig sterk verband, terwijl de organisatiefactor werkdruk zelfs een sterk 

positief verband laat zien. De zes organisatiefactoren staan significant positief in 

verband met de ervaren organisatie. Kortom, pad a biedt grotendeels significante 

waarden. De drie mogelijke mediatoren laten tenslotte zien dat ze een significant 

positief verband vertonen met de intentie om te blijven. Hierdoor wordt er grotendeels 

voldaan aan de paden c, a en b voor mediatie-effecten en kunnen de regressieanalyses 

worden uitgevoerd voor de significante padden.   



 

Tabel 4. Correlatiematrix (N =191) 
 

 

 

 
 

           µ    SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Gender .45 .50 -               

2. Leeftijd 40.38 11.22 -.29*** -              

3. Dienstjaren  11.77 10.47 -.25** .77** -             

4. Compensatie 3.42 .76   .09 -.16* -.13 .83            

5. Training&ontwikkeling 3.38 .88  -.16*   .17*  .14 .49*** .92           

6. Carrièremogelijkheden 3.32 .61   .06 -.27** -.20** .55*** .42*** .72          

7. Supervisor support  3.74 .79   .03 -.03   .05 .62*** .46*** .44***   .92         

8. Work-life balance 3.53 .74   .13    .04  -.03 .41*** .29*** .22**   .22**  .66        

9. Werkdruk 2.91 .70   .17* -.15* -.19** .30*** .11 .10   .16*  .56***  .65       

10. Economische crisis 2.93 1.10   .03 -.18 -.16* .01   .12 .21**  -.04  .00 -.04   .89      

11. Self perceived emp. 3.53 .66  -.05 -.16* -.17* .05 .19** .38***   .10 -.04 -.03   .45***  .88     

12. Baantevredenheid 4.31 .65   .02  .18*   .10 .36*** .46*** .32***   .39***  .43***  .28***   .02  .11 .86    

13. Baanstress 3.01 .68  -.06  .00  -.02 .28*** .21 **  .09   .23**  .48***  .69*** - .02 -.04 .45*** .74   

14. Organisatiesteun 3.44 .70   .08  -.11  -.12 .64*** .51*** .58***   .61***  .50***  .25***   .04  .23** .49*** .34*** .90  

15. Intentie om te blijven 3.56 .71  -.05   .24**    .11 .32*** .43*** .19**   .31***  .40***  .22**   .01 -.16* .54*** .31*** .41*** .76 

     * p< .05; ** p< .01; *** p<.001 
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4.2 Regressieanalyse  

De correlatieanalyse wijst uit dat de zes organisatiefactoren een significant verband 

vertonen met de intentie om te blijven. Om te toetsen of de verwachtingen van 

hypothese 1 bevestigd worden, staan de uitkomsten van de multiple lineaire 

regressieanalyse in tabel 5. Hieruit blijkt dat er sprake is van een sterk significante 

uitkomst waarbij de organisatiefactoren en controlevariabelen gezamenlijk 30% van de 

variantie van de intentie om te blijven verklaren. De zes organisatiefactoren verklaren 

samen 26,1% waardoor de invloed van de controlevariabelen relatief klein is. Er is in dit 

onderzoek bewust gekozen voor de adjusted R². Deze geeft namelijk het gecorrigeerde 

aandeel verklaarde variantie voor de populatie weer op basis van de 

steekproefgegevens (De Vocht, 2013, p. 189). Enkel naar de R² kijken, zou niet 

voldoende zijn, omdat het gaat om een kleine steekproef en een relatief groot aantal 

onafhankelijke variabelen. Hierdoor wordt de kans groter dat het aandeel van de 

verklaarde variantie door de R² wordt overschat. Door de correctie die de Adjusted R² 

doorvoert, vormt deze een betere indicator voor dit onderzoek.   

  

 

De organisatiefactoren compensatie, carrièremogelijkheden, supervisor support en 

feedback en werkdruk tonen geen significant direct effect met de intentie om te blijven. 

De factoren training- en ontwikkelingsmogelijkheden en work-life balance daarentegen 

wel. Deze resultaten komen echter niet overeen met de gevonden significante correlaties 

van de zes organisatiefactoren met de intentie om te blijven. Het feit dat enkel training- 

en ontwikkelingsmogelijkheden en work-life balance een direct effect hebben, is te 

verklaren doordat deze variabelen tevens de hoogste correlatiecoëfficiënt kennen. 

Hierdoor overtreffen ze de andere vier organisatiefactoren. Om deze beperking van de 

multiple lineaire regressieanalyse uit te sluiten, is er gekozen voor hiërarchische lineaire 

regressieanalyse. Hierbij wordt er gecontroleerd voor de controlevariabelen en de 

Tabel 5. Multipele lineaire regressieanalyse – Intentie om te blijven (N = 191) 

Onafhankelijke variabelen B SE                   β  

Gender -.01 .09                  -.01  

Leeftijd .02 .09              .35  

Dienstjaren -.01 .01                  -.19  

Compensatie .02 .09                    .02  

Training & ontwikkeling .19 .06                    .24 ** 

Carrièremogelijkheden .01 .09                    .01  

Supervisor support & feedback .13 .07                    .15  

Work-life balance .24 .08                    .25 ** 

Werkdruk  .03 .08                    .03  

     

F 9.67 ***   

R² .33    

Adj. R² .30    

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

41 

A.M.H. Kool (2014)                  Moderatie en mediatie in retentieonderzoek 



A.M.H. Kool (2014) Moderatie en mediatie in retentieonderzoek 

42 
 

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

overlapping van verschillende organisatiefactoren. Op deze manier kunnen de 

uitkomsten beter geïnterpreteerd worden naar de verschillende organisatiefactoren en 

hun invloed op intentie om te blijven. Daarnaast kunnen de organisatiefactoren die een 

significante relatie laten zien, worden opgenomen in de moderator- en mediatoranalyse. 

Terwijl ze bij het gebruik van de multiple lineaire regressieanalyse worden uitgesloten. 

De hiërarchische regressieanalyse staat weergegeven in tabel 6. Hierbij valt op dat in 

deze situatie alle zes de organisatiefactoren een significante positieve invloed hebben op 

de intentie om te blijven. Daarnaast blijkt leeftijd in alle gevallen een significante 

positieve relatie te vertonen. Dienstjaren is hierbij ook meegenomen, ondanks de sterke 

correlatie met leeftijd. Op deze manier wordt er gecontroleerd voor de invloeden vanuit 

de context en lijkt het voldoende om enkel leeftijd op te nemen in verdere analyses.  

 

4.3 Regressieanalyse met interactieterm  

De individuele factoren levensfase en familieverantwoordelijkheden en de 

marktfactoren economische crisis en self-perceived employability vormen de mogelijke 

moderatoren in het onderzoeksmodel. Voor het toetsen van hypothese 2 en 3 is er dan 

ook gebruik gemaakt van de regressieanalyse met interactieterm.  

4.3.1 Individuele factoren 

De individuele factoren vormen de categorische variabelen binnen dit onderzoek. Om te 

toetsen of er wordt voldaan aan de voorwaarden voor een modererend effect zijn er 

allereerst dummies samengesteld (Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003; Aguinis, 2004; 

Dawson, 2014). Hierbij dient ‘startfase’ als referentiecategorie bij levensfase en 

‘thuiswonend’ bij familieverantwoordelijkheden. De drie controlevariabelen van dit 

onderzoek worden bij deze moderatoranalyses niet opgenomen. Dit vanwege het 

gegeven dat gender geen verband toont met de intentie om te blijven. Daarnaast zullen 

leeftijd en aantal jaren in dienst sterk correleren met de levensfase en 

Tabel 6. Regressieanalyse - Intentie om te blijven (N = 191) 

 β SE β SE β SE β SE β SE β SE 

Gender -.01 .10 .06 .10  .01 .10  -.01 .10 -.05 .10 -.02 .10 

Dienstjaren -.20 .07 -.21* .01 -.21 .01  -.26* .01 -.14 .01 -.16 .01 

Leeftijd      .45*** .01    .35** .01      .48*** .01   .46*** .01    .32** .01   .40*** .01 

Compensatie     .36*** .06           

Training&Ontwikkeling       .41*** .05         

Carrièremogelijkheden         .28*** .08       

Supervisor support          .34*** .06     

Work-life balance           .39*** .07   

Werkdruk              .24** .07 

             

F 11.52 *** 14.02 *** 7.95 *** 10.68 *** 12.87 *** 6.79 *** 

R² .20  .24  .15  .19  .22  .13  

Adj. R² .18  .22  .13  .17  .20  .11  
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familieverantwoordelijkheden. Voor beide analyses is er gebruik gemaakt van 

hiërarchische lineaire regressieanalyse. Dit om te voorkomen dat variabelen met een 

grotere invloed de verklaarde variantie van minder sterke variabelen overtreffen. 

Bovendien maakt dit het mogelijk om de effect size van de interactieterm te berekenen 

(Dawson, 2014). Met behulp van een hiërarchische regressieanalyse is het namelijk 

mogelijk om de stijging van R² waar te nemen na toevoeging van de interactieterm. 

 

4.3.1.1. Levensfase 

De drie stappen van Baron & Kenny (1986) zijn verwerkt in de drie modellen in tabel 7. 

Aangezien hypothese 2A voorspelt dat levensfase optreedt als moderator is er in de 

eerste plaats gekeken of er interactie-effecten worden gevonden. Vanwege het 

categorische karakter van deze variabele hoeven enkel de organisatiefactoren 

gestandaardiseerd te worden (Dawson, 2014). Model 3 wijst uit dat landingsfase een 

interactie-effect heeft op de relatie tussen carrièremogelijkheden en de intentie om te 

blijven. Door dit moderatie-effect te plotten in figuur 3 kan de bevinding gemakkelijker 

worden geïnterpreteerd. De grafiek laat de uitkomst zien voor de medewerkers die 

zichzelf identificeren met de landingsfase ten opzichte van degenen in de startfase. Het 

effect van carrièremogelijkheden op de intentie om te blijven is voor mensen in de 

startfase belangrijker dan voor mensen in de landingsfase. Wanneer medewerkers uit de 

landingsfase meer carrièremogelijkheden ervaren, zal de relatie met de intentie om te 

blijven minder positief worden. Verder worden er geen significante effecten gevonden 

voor de landingsfase, maar er zullen ongetwijfeld meerdere factoren een rol spelen. De 

overige fasen laten eveneens geen significante verschillen zien met de 

referentiecategorie startfase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks dat er verder geen significante interactie-effecten worden gevonden, stijgt de 

R² voor elke organisatiefactor afzonderlijk in vergelijking met model 2. Daarom is er 

voor de overige vijf organisatiefactoren getoetst of er een significant ΔR² wordt 

aangetroffen (Dawson, 2014). De analyses wijzen echter uit dat er verder geen sprake is 

van een modererend effect. Doordat er voor de overige relaties geen interactie-effecten 

worden gevonden, zijn de eerste twee modellen geïnterpreteerd. Model 1 laat voor alle 

Fig. 3 Modererend effect van levensfase op de relatie              

carrièremogelijkheden en intentie om te blijven 
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zes de organisatiefactoren significante relaties zien. Wanneer de verschillende 

levensfasen worden toegevoegd aan de regressieanalyse in model 2 dalen de β’s van de 

organisatiefactoren, maar blijven ze positief significant. Enkel de β van de factor 

carrièremogelijkheden stijgt. Daarnaast valt het op dat de verklaarde variantie voor elke 

organisatiefactor toeneemt wanneer de levensfasen worden toegevoegd in model 2. De 

levensfase van een medewerker verklaart dus een deel van de verklaarde variantie van 

de intentie om te blijven.  De ambitiefase laat in model 2 voor alle organisatiefactoren 

een significante invloed zien. Voor de deskundigheidsfase wordt enkel voor training- en 

ontwikkelingsmogelijkheden geen significante uitkomst gevonden. Daarnaast vertoont 

landingsfase voor de analyses van carrièremogelijkheden, supervisor support en 

werkdruk een significante positieve uitkomst. Wanneer er gekeken zou worden naar de 

invloed van de verschillende groepen op de relatie tussen de organisatiefactoren en de 

intentie om te blijven, zal dit waarschijnlijk meer significante resultaten opleveren en 

het onderzoek robuuster maken.  

 
4.3.1.2 Familieverantwoordelijkheden 

In tabel 8 staat de moderatieanalyse voor familieverantwoordelijkheden weergegeven. 

Het interactie-effect van familieverantwoordelijkheden dat is voorspeld in hypothese 2B 

wordt echter niet in model 3 gevonden. Merk op dat in model 3 geen enkele 

regressiecoëfficiënt significant is, terwijl de verklaarde variantie van elke 

organisatiefactor statistisch significant is. Hiervoor kunnen twee verklaringen worden 

gegeven. Allereerst gaat het om een ongelijke verdeling van de vier categorieën. Tabel 3 

wijst uit dat er maar vier respondenten thuis wonen versus 108 respondenten die 

aangeven samen te wonen of getrouwd te zijn. Hiermee wordt een nadeel van moderatie 

in surveyonderzoek bloot gelegd, omdat kleine groepen met grote groepen worden 

vergeleken. Er worden namelijk wel effecten gevonden, maar vanwege de kleine 

groepen worden deze niet significant bevonden.2 Ten tweede zal er hoogstwaarschijnlijk 

sprake zijn van multicollineariteit, omdat er voor iedere organisatiefactor drie 

interactietermen zijn opgesteld. Hierbij maakt de organisatiefactor driemaal onderdeel 

uit van de interactieterm. Voor de organisatiefactoren die een lichte stijging laten zien in 

ΔR² is getoetst of deze verandering significant is (Dawson, 2014). Dit is voor geen enkele 

factor het geval. Vanwege het gegeven dat model 3 geen significante uitkomsten laat 

zien, zijn model 1 en 2 bestudeerd. Alle zes de organisatiefactoren laten een significante 

positieve coëfficiënt zien in relatie tot de intentie om te blijven. Deze blijven significant 

in model 2, maar er worden vrij hoge standaardfouten gevonden. Dit wordt veroorzaakt 

door gebruik te maken van dummies als moderatoren. R² neemt in model 2 toe ten 

opzichte van model 1 door de dummies toe te voegen. Hiermee kan geconcludeerd 

worden dat de familieverantwoordelijkheden een deel verklaren van de intentie om te 

blijven. Voor de categorieën afzonderlijk worden echter geen significante uitkomsten 

gevonden. 

                                                
2 Vanwege deze beperking zijn er analyses uitgevoerd voor subgroup correlation comparison, maar ook 

deze toetsen leverden geen significante uitkomsten op.  



 

Tabel 7. Moderator levensfase op intentie om te blijven (N = 191) 
 Model 1 Model 2 Model 3 
 β SE β SE β SE 
Compensatie     .32*** .06    .31*** .06 .25 .23 
Ambitiefase (ref = startfase) 
Combinatiefase  
Deskundigheidsfase 
Landingsfase 

   .24* 
          .07 

 .25* 
          .15 
   

.17 

.17 

.17 

.26 

  .23* 
.08 

  .25* 
.15 

.17 

.18 

.18 

.27 

Compensatie *  Ambitiefase 
Compensatie * Combinatiefase  
Compensatie * Deskundigheidsfase 
Compensatie * Landingsfase  
 

    .08 
.01 

            -.03 
.12 

      

.25 

.25 

.25 

.38 
 

Training & ontwikkeling      .43*** .05      .40*** .05  .40* .15 
Ambitiefase (ref = startfase) 
Combinatiefase  
Deskundigheidsfase 
Landingsfase 

            .22* 
.05 
.17 
.12 

.16 

.16 

.17 

.25 

.19 

.02 

.16 

.09 

.17 

.17 

.17 

.27 
Training * Ambitiefase 
Training  * Combinatiefase  
Training  * Deskundigheidsfase 
Training  * Landingsfase  
 

     .04 
-.13 
-.12 
  .03 

  

.17 

.18 

.18 

.40 

Carrièremogelijkheden       .19** .08   .22** .09 .59 .22 
Ambitiefase (ref = startfase) 
Combinatiefase  
Deskundigheidsfase 
Landingsfase 

            .29* 
          .07 

   .30** 
          .18* 

.17 

.18 

.18 

.27 

  .29* 
.08 

     .33** 
              .15 

.17 

.17 

.19 

.27 

Carrière *  Ambitiefase 
Carrière * Combinatiefase  
Carrière * Deskundigheidsfase 
Carrière * Landingsfase  

    -.19 
-.23 
-.12 

 -.22* 

.24 

.24 

.24 

.31 
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Supervisor support & feedback      .31*** .06    .29*** .06    .31 .16 
Ambitiefase (ref = startfase) 
Combinatiefase  
Deskundigheidsfase 
Landingsfase 

           .26* 
         .10 

.24* 

.17* 

.17 

.17 

.18 

.26 

    .23* 
   .09 

     .23* 
     .17* 

.17 

.18 

.18 

.27 
Supervisor support *  Ambitiefase 
Supervisor support * Combinatiefase  
Supervisor * Deskundigheidsfase 
Supervisor support * Landingsfase  
 

   
 
 

    .06 
             -.07 
             -.03 
               .00 
              

.19 

.18 

.18 

.34 

Work-life balance      .40*** .06    .37*** .07     .55* .20 
Ambitiefase (ref = startfase) 
Combinatiefase  
Deskundigheidsfase 
Landingsfase  

           .25* 
         .12 
         .21* 
         .14 

.16 

.17 

.17 

.26 

    .25* 
   .10 
   .20 
   .13 

.17 

.17 

.17 

.26 
Work-life *  Ambitiefase 
Work-life * Combinatiefase  
Work-life * Deskundigheidsfase 
Work-life  * Landingsfase  

      -.11 
  -.12 
  -.12 
    .03 

 

.22 

.22 

.22 

.25 

Werkdruk    .22** .07    .21** .07              .31 .19 
Ambitiefase (ref = startfase) 
Combinatiefase  
Deskundigheidsfase 
Landingsfase  

     .31** 
          .13 

 .28* 
          .18* 

.17 

.18 

.18 

.27 

   .33** 
             .14 

 .28* 
             .20* 

.18 

.18 

.19 

.28 
Werkdruk *  Ambitiefase 
Werkdruk  * Combinatiefase  
Werkdruk * Deskundigheidsfase 
Werkdruk * Landingsfase 

     
 

             -.10 
-.03 
-.10 
.08 

.21 

.22 

.21 

.26 
R² Compensatie  .10***    .15***        .17***  
R² Training & ontwikkeling  .19***    .22***        .24***  
R² Carrièremogelijkheden .04**  .11**      .14**  
R² Supervisor support & feedback  .10***    .14***        .15***  
R² Work-life balance . 16***    .20***        .21***  
R² Werkdruk .05**  .11**      .12**  

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



A.M.H. Kool (2014) Moderatie en mediatie in retentieonderzoek 

47 
 

 

Tabel 8. Moderator familieverantwoordelijkheden op intentie om te blijven (N = 191) 
 Model 1 Model 2 Model 3 
 β SE β SE β SE 
Compensatie      .32*** .06      .34*** .06             .34   .25 

Alleenstaand (ref = thuiswonend) 
Samen/getrouwd 
Kind(eren) < 18 

           -.22 
         -.02 
         -.01 

.35 

.34 

.35 

           -.23 
           -.02 
           -.01 

.36 

.34 

.35 
Compensatie *  Alleenstaand 
Compensatie * Samen/getrouwd  
Compensatie * Kind(eren) < 18 
 

    .06 
.03 

            -.06 
 

.29 

.26 

.27 
 

Training & ontwikkeling      .43*** .05       .42*** .05               .05 .38 
Alleenstaand (ref = thuiswonend) 
Samen/getrouwd 
Kind(eren) < 18 

  -.13 
-.03 
-.01 

.34 

.33 

.33 

-.14 
-.02 
 .00 

.34 

.33 

.33 
Training *  Alleenstaand 
Training * Samen/getrouwd  
Training * Kind(eren) < 18 
 

                  .06  
 .36 
 .15 

 

.38 

.39 

.39 

Carrièremogelijkheden       .19** .08      .20** .08  .48 .25 
Alleenstaand (ref = thuiswonend) 
Samen/getrouwd 
Kind(eren) < 18 

  -.22 
-.06 
-.04 

.37 

.35 

.36 

-.28 
-.14 
-.11 

.39 

.38 

.39 
Carrière *  Alleenstaand 
Carrière * Samen/getrouwd  
Carrière * Kind(eren) < 18  

                -.06 
-.16 
-.25 

.29 

.26 

.27 
 

Supervisor support       .31*** .06       .33*** .06            1.17 .43 
Alleenstaand (ref = thuiswonend) 
Samen/getrouwd 
Kind(eren) < 18 

  -.19 
  .00 
-.01 

.35 

.34 

.35 

-.20 
-.04 
-.04 

.35 

.34 

.35 
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Supervisor support *  Alleenstaand 
Supervisor support * Samen/getrouwd  
Supervisor support * Kind(eren) < 18 
 

   
 
 

          
 
            -.42 

-.64 
            -.39 
 

 
 

.45 

.43 

.44 

Work-life balance       .40*** .06        .42*** .07               .60 .32 
Alleenstaand (ref = thuiswonend) 
Samen/getrouwd 
Kind(eren) < 18 

   -.18 
   .04 
  -.01 

.34 

.33 

.33 

-.18 
  .04 
 -.01 

.34 

.33 

.34 
Work-life balance *  Alleenstaand 
Work-life balance * Samen/getrouwd  
Work-life balance * Kind(eren) < 18 
 

    -.06 
-.13 
-.10 

 

.35 

.33 

.34 
 

Werkdruk      .22** .07     .22**  .07             1.36 .58 
Alleenstaand (ref = thuiswonend) 
Samen/getrouwd 
Kind(eren) < 18 

            -.11 
 .08 

           .06    

.37 

.35 

.36 

   .19 
  .47 
  .39 

.53 

.52 

.53 
Werkdruk *  Alleenstaand 
Werkdruk * Samen/getrouwd  
Werkdruk * Kind(eren) < 18 
 

     
 

  -.51 
 -.86 
 -.55 

 

.59 

.58 

.59 

R² Compensatie .10***  .15***              .15***  
R² Training & ontwikkeling .19***  .20***             .22***  
R² Carrièremogelijkheden           .04**           .07**          .08*  
R² Supervisor support & feedback .10***  .13***             .15***  
R² Work-life balance .16***  .20***              .20***  
R² Werkdruk           .05**           .07**           .09*  

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

Tabel. Moderator self-perceived 
employability op intentie om te blijven  
 
jj 



 

4.3.2 Marktfactoren  

De marktfactoren economische crisis en self-perceived employability zijn afzonderlijk 

van elkaar geanalyseerd om hypothesen 3A en 3B te toetsen. Voor beide variabelen is de 

vraag of er voldaan wordt aan de eerste twee voorwaarden van Baron & Kenny (1986) 

reeds getoetst. Allereerst kan uit tabel 6 worden geconcludeerd dat alle zes de 

organisatiefactoren een significante invloed hebben op de afhankelijke variabele. 

Voorwaarde twee, waarbij er getoetst wordt of de modererende variabele een relatie 

toont met de afhankelijke variabele, geeft voor beide variabelen andere uitkomsten. 

 

4.3.2.1 Economische crisis 

Hypothese 3A veronderstelt dat de economische crisis de relatie tussen de 

organisatiefactoren en de intentie om te blijven modereert.  De medewerkers zouden de 

beleving hebben dat hun kansen op de arbeidsmarkt afnemen door de economische 

crisis. In tabel 9 staan de drie voorwaarden van Baron & Kenny (1986) weergegeven 

door middel van drie modellen. Vanwege de sterke correlatie tussen leeftijd en aantal 

dienstjaren (r = .77, p < .01) is er besloten om enkel leeftijd op te nemen. Daarnaast 

blijkt gender geen rol te spelen bij de intentie om te blijven waardoor ook deze 

controlevariabele achterwege is gelaten. Model 1 en 2 wijzen uit dat de 

organisatiefactoren in beide modellen positief significant zijn. Opvallend in deze analyse 

zijn de zeer lage en niet significante uitkomsten voor de economische crisis. Deze 

bevinding komt overeen met tabel 4 waarin eveneens geen significant verband werd 

gevonden tussen de variabele economische crisis en de intentie om te blijven. Hiermee is 

er dus niet voldaan aan de tweede voorwaarde. In tegenstelling tot de voorwaarden van 

een mediatieanalyse, is dit echter geen noodzakelijk gegeven (Baron & Kenny, 1986, p. 

1174). Ondanks dat een direct significant effect ontbreekt, bestaat er namelijk de 

mogelijkheid dat er wel een interactie-effect optreedt. Vanwege dit gegeven zijn de 

onafhankelijke variabelen en de moderatievariabele gestandaardiseerd voor het 

samenstellen van de interactieterm (Dawson, 2014). Model 3 toont vervolgens aan dat 

de perceptie over de  economische crisis in de eerste plaats een modererend effect heeft 

op de relatie tussen training- en ontwikkelingsmogelijkheden en de intentie om te 

blijven. Daarnaast modereert de beleving van de economische crisis de relatie tussen 

supervisor support en feedback en de intentie om te blijven. De positieve coëfficiënten 

van de interactietermen wijzen uit dat de relatie tussen bovengenoemde twee 

organisatiefactoren met de intentie om te blijven positiever wordt naarmate 

medewerkers het gevoel hebben dat de economische crisis zorgt voor minder kansen op 

de arbeidsmarkt. De relatie met de intentie om te blijven wordt significant beïnvloed 

door het niveau van deze modererende variabele. Ondanks deze positieve bevinding is 

het moeilijk om de precieze grootte en aard van dit effect te verklaren met enkel de 

gevonden coëfficiënt. De uitkomst laat namelijk niet duidelijk zien hoe groot de 

verschillen zijn. Om het effect gemakkelijker te interpreteren, worden de gevonden 

effecten geplot in de figuren 4 en 5.  
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Voor de factoren compensatie en carrièremogelijkheden wordt er een lichte stijging 

gevonden in de verklaarde variantie. Om te toetsen of ΔR² significant is, zijn er 

statistische analyses uitgevoerd om te achterhalen of de verandering van het F model 

significant is (Dawson, 2014). Voor beide variabelen wordt er geen significant resultaat 

gevonden waardoor de marktfactor economisch crisis geen modererend effect kent voor 

genoemde variabelen.  

 
4.3.2.2 Self-perceived employability  

Voor de tweede marktfactor is eveneens enkel leeftijd opgenomen als controlevariabele. 

Aangezien gender geen significante rol speelt bij de intentie om te blijven, is deze 

controlevariabele wederom niet opgenomen. Het aantal dienstjaren is niet meegenomen 

gezien de sterke correlatie met de leeftijd van een respondent. Tabel 10 toont de 

bevindingen van de regressieanalyse voor de toetsing van hypothese 3B. Model 2 laat 

wisselende uitkomsten zien voor de variabele self-perceived employability. Zo worden 

er voor de organisatiefactoren training- en ontwikkeling, carrièremogelijkheden en 

supervisor support en feedback een significant negatief effect gevonden met de intentie 

om te blijven. Deze organisatiefactoren laten dan ook de sterkste stijging zien in de 

verklaarde variantie. Voor de variabelen compensatie, work-life balance en werkdruk 

wordt er een lichte stijging gevonden. Voorafgaand aan het toevoegen van de 

interactietermen zijn de variabelen gestandaardiseerd. Model 3 laat zien dat er geen 

enkele significante uitkomst wordt gevonden voor deze interactietermen. Voor de 

organisatiefactoren training- en ontwikkelingsmogelijkheden en work-life balance 

wordt er een zeer lichte stijging gevonden in de verklaarde variantie. Om deze reden is 

er een analyse uitgevoerd om te bepalen of ΔR² significant is (Dawson, 2014). Beide 

analyses wijzen echter uit dat er geen significant verschil wordt gevonden voor deze 

organisatiefactoren. Hoewel de eerste twee modellen significante uitkomsten uitwijzen, 

wordt er geen significant resultaat gevonden voor de interactieterm en daarmee dus 

geen interactie-effect. Ondanks deze uitkomst biedt de tabel verschillende interessante 

bevindingen die in de discussie worden meegenomen.  

Fig. 4 Modererend effect van economische crisis op de 

relatie training & ontwikkeling en intentie om te blijven 

Fig. 5 Modererend effect van economische crisis op de 

relatie supervisor support en intentie om te blijven 



 

Tabel 9. Moderator economische crisis op intentie om te blijven (N =191) 
 Model 1 Model 2 Model 3 
 β SE β SE β SE 
Leeftijd      .30*** .00       .31*** .00        .31*** .05 
Compensatie      .36*** .06       .36*** .06        .36*** .05 
Economische crisis    .07 .04   .09 .05 
Compensatie *  Economische crisis       .11 .04 
Leeftijd    .18** .00     .18** .00      .18** .05 
Training & ontwikkeling      .40*** .05       .40*** .05        .39*** .05 
Economische crisis              .00 .04   .02 .05 
Training  *  Economische crisis        .14* .04 
Leeftijd        .32*** .00       .32*** .00        .32*** .05 
Carrièremogelijkheden      .28*** .08       .28*** .08        .28*** .05 
Economische crisis              .02 .05                .03 .05 
Carrière *  Economische crisis        .08 .04 
Leeftijd        .25*** .00      .27*** .00         .26*** .05 
Supervisor support & feedback      .32*** .06      .32*** .06         .33*** .05 
Economische crisis   .08 .04      .09 .05 
Supervisor support *  Economische crisis           .13* .05 
Leeftijd      .23** .00      .24*** .00          .24*** .05 
Work-life balance      .39*** .06      .39*** .06          .39*** .05 
Economische crisis   .05 .04      .06 .05 
Work-life balance *  Economische crisis          .01 .05 
Leeftijd       .28*** .00       .30*** .00          .30*** .05 
Werkdruk      .25*** .07       .25*** .07          .25*** .05 
Economische crisis              .08 .05      .07 .05 
Werkdruk *  Economische crisis         -.01 .05 
R² Compensatie      .19***       .19***            .20***  
R² Training & ontwikkeling      .21***      .21***            .23***  
R² Carrièremogelijkheden      .13***      .13***            .14***  
R² Supervisor support & feedback      .16***      .17***            .18***  
R² Work-life balance       .21***      .21***            .21***  
R² Werkdruk      .12***      .13***            .13***  

* p< .05; ** p< .01; *** p<.001 
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Tabel 10. Moderator self-perceived employability op intentie om te blijven (N = 191) 
 Model 1 Model 2 Model 3 
 β SE β SE β SE 
Leeftijd      .30*** .00    .28** .00       .28*** .05 
Compensatie      .36*** .06      .37*** .06       .37*** .05 
SPE            -.12 .07 -.13 .05 
Compensatie * SPE     -.02 .04 
Leeftijd    .18** .00  .14* .00    .14* .05 
Training & ontwikkeling      .40*** .05      .45*** .05       .46*** .05 
SPE     -.21** .07    -.22** .05 
Training & ontwikkeling * SPE     -.11 .05 
Leeftijd        .32*** .00      .31*** .00        .31*** .05 
Carrièremogelijkheden       .28*** .08      .37*** .09        .37*** .05 
SPE            -.24** .08     -.25** .05 
Carrièremogelijkheden * SPE      -.02 .04 
Leeftijd       .25*** .00    .23** .00       .23** .05 
Supervisor support & feedback      .32*** .06      .33*** .06         .33*** .05 
SPE   -.14* .07    -.14* .05 
Supervisor support * SPE        .00 .05 
Leeftijd     .23** .00    .21** .00         .21*** .05 
Work-life balance      .39*** .06      .39*** .06         .39*** .05 
SPE            -.11 .07    -.11 .05 
Work-life balance * SPE        -.08 .04 
Leeftijd       .28*** .00       .27*** .00           .26*** .05 
Werkdruk      .25*** .07     .25** .07          .25** .05 
SPE            -.10 .07      -.09 .05 
Werkdruk * SPE           .03 

    
.05 

R² Compensatie     .19***      .20***            .20***  
R² Training & ontwikkeling     .21***      .26***            .27***  
R² Carrièremogelijkheden    .13***      .18***            .18***  
R² Supervisor support & feedback    .16***      .18***            .18***  
R² Work-life balance    .21***      .22***            .23***  
R² Werkdruk    .12***      .13***            .13***  

* p< .05; ** p< .01; *** p<.001 
Noot: SPE = self-perceived employability 
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4.4 Mediatie-effect in regressieanalyses   

In deze studie zijn baantevredenheid, baanstress en ervaren organisatiesteun 

opgenomen als drie mogelijke mediërende variabelen. Uit de correlatiematrix is af te 

lezen dat de organisatiefactoren, baantevredenheid, baanstress, organisatiesteun en de 

intentie om te blijven significant positief met elkaar correleren. Enkel de 

organisatiefactor carrièremogelijkheden in relatie tot baanstress vormt hier de 

uitzondering. Deze variabele is dan ook niet meegenomen in de mediatieanalyse voor 

baanstress. De mediatieanalyse is per mediator afzonderlijk uitgevoerd.   

4.4.1 Baantevredenheid  

Om te toetsen of er gesproken kan worden over mediatie-effecten zijn er meerdere 

regressieanalyses uitgevoerd. Pad c is reeds aangetoond in tabel 6. Om te toetsen of er 

wordt voldaan aan de voorwaarden van Baron & Kenny (1986) zijn er drie stappen 

uitgevoerd (figuur 6). Een zelfde figuur is gebruikt voor de andere twee mediatoren. 

 

Figuur 6. Mediatormodel baantevredenheid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de eerste plaats is er een hiërarchische lineaire regressieanalyse uitgevoerd voor pad 

a om daarmee de relaties tussen de organisatiefactoren en baantevredenheid te toetsen. 

Gezamenlijk verklaren de organisatiefactoren en controlevariabelen 35% van de 

variantie van baantevredenheid met een multiple lineaire regressieanalyse. Een extra 

regressietoets wijst uit dat de invloed van de controlevariabelen met 2,4% vrij klein is. 

Tabel 11a laat de verschillende relaties zien van de hiërarchische regressieanalyse. De 

analyse toont aan dat de zes organisatiefactoren een significante positieve invloed 

hebben op baantevredenheid. Training- en ontwikkelingsmogelijkheden is de sterkste 

voorspeller van baantevredenheid. De controlevariabele leeftijd laat ook in deze 

analyses een positieve significante relatie zien, met uitzondering voor work-life balance. 

In de correlatiematrix is te zien dat baantevredenheid in relatie tot de intentie om te 

blijven de sterkste coëfficiënt heeft met r = .54. Dit zorgt er voor dat de kans groot is dat 

de deze variabele baanstress en ervaren organisatiesteun overtreft. Dit vermoeden 

wordt bevestigd in tabel 11b waaruit blijkt dat met behulp van een multiple lineaire 

regressieanalyse de verklaarde variantie van baanstress volledig wordt overtroffen door 

de variabele baantevredenheid en organisatiesteun. Om uit te sluiten dat er significante 

uitkomsten verloren gaan, is er eveneens gekozen voor een hiërarchische 

regressieanalyse voor pad b.  

   * p< .05; ** p< .01; *** p<.001 
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Tabel 11a. Regressieanalyse pad A – Baantevredenheid    

 β SE β SE β SE β SE β SE β SE β SE 

Gender .05 .08 .05 .09 .12 .05 .08 .09 .05 .09 .01 .09 .03 .10 

Leeftijd    .26** .01   .32** .01  .21* .01    .38*** .01    .33** .01 .18 .01  .26* .01 

Dienstjaren    -.08 .01    -.08 .01    -.10 .01    -.10 .01    -.17 .01    -.03 .01    -.04 .01 

               

Compensatie    -.06 .08    .40*** 

 

.06           

Training & ontwikkeling     .24** 

   

.06      .47*** 

 

.05         

Carrièremogelijkheden     .16* 

 

.08        .40*** 

 

.07       

Supervisor support  .18* 

 

.07           .40*** 

 

.06     

Work-life balance    .23** 

 

.07            .42*** 

 

.06   

Werkdruk .12 

 

.07               .31*** 

 

.07 

               

F 12.24***  10.74***  14.89***  10.58***  11.32***  12.14***   6.64***  

R²  .38    .19    .25    .19    .20    .21  .13  

Adj. R²  .35    .17    .23    .17    .18    .19  .11  

   * p< .05; ** p< .01; *** p<.001 
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Bovendien wordt ook de variabele organisatiesteun minder significant door alle drie de 

mediatoren gelijktijdig te toetsen op hun relatie met de intentie om te blijven. Door 

onderstaande tabel op te bouwen naar deze variabelen kan geconcludeerd worden dat 

baantevredenheid, baanstress en ervaren organisatiesteun alle drie een significante 

positieve relatie tonen met de intentie om te blijven. Hiermee komen ze alle drie in 

aanmerking voor mediërende effecten. Baantevredenheid is de sterkste voorspeller van 

de intentie om te blijven. De paden c, a, en b wijzen daarmee uit dat er voor 

baantevredenheid wordt voldaan aan de drie voorwaarden van Baron & Kenny (1986).  

 

Tabel 11b. Regressieanalyse pad B - Intentie om te blijven 

 β 

 

SE β SE β SE β SE 

Gender -.02 

 

.09 -.03 

 

.09      .03 

 

.10  -.01 

 

.10 

Leeftijd     .31** 

 

.01     .27** 

  

.01     .40*** 

 

.01       .41*** 

 

.01 

Dienstjaren -.14 

 

.01 -.16 

 

.01    -.18 

 

.01  -.16 

 

.01 

Baantevredenheid      .36*** 

 

.08      .51*** 

 

.07     

Baanstress  .06 

 

.07      .30*** 

 

.07   

Organisatiesteun      .23** 

 

.07         .43*** 

 

.07 

         

F 17.30***  21.70***   9.09***  15.91***  

R²  .37   .32  .17   .26  

Adj. R²  .35   .31  .15   .24  

 

 

Tot slot is er nog een laatste analyse vereist, namelijk pad c’. Hierbij is er een analyse 

uitgevoerd tussen de organisatiefactoren en de intentie om te blijven, maar dit keer 

gecontroleerd voor de mediator baantevredenheid. Deze analyse staat weergegeven in 

tabel 11c. Door deze procedure toe te passen, is het mogelijk om te achterhalen of er 

sprake is van een mediërend effect. Opvallend is dat baantevredenheid de relatie tussen 

carrièremogelijkheden en intentie om te blijven volledig mediërend. Dit geldt eveneens 

voor de organisatiefactor werkdruk. Deze uitkomsten zouden niet gevonden zijn met de 

multiple regressieanalyses aangezien beide variabelen werden overtroffen door 

sterkere significante variabelen. Om te toetsen of er sprake is van een partieel 

mediërend effect van baantevredenheid voor de relatie tussen de andere vier 

organisatiefactoren en de intentie om te blijven, wordt er een Sobel test uitgevoerd 

(Baron & Kenny, 1986, p. 1177). 

   * p< .05; ** p< .01; *** p<.001 
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Tabel 11c. Regressieanalyse pad C’ – Baantevredenheid  

 β 

 

SE β SE β SE β SE β SE β SE 

Gender -.03 

 

.09   .01 

 

.09 -.02 

 

.09 -.03 

 

.09 -.05 

 

.09 -.04 

 

.09 

Leeftijd     .31** 

 

.01     .27** 

 

.01    .30** 

 

.01     .31** 

 

.01   .25* 

 

.01    .27** 

 

.01 

Dienstjaren -.16 

 

.01 -.17 

 

.01    -.16 

 

.01  -.19* 

 

.01 -.13 

 

.01 -.14 

 

.01 

Baantevredenheid      .43*** 

 

.07     .41*** 

 

.07    .47*** 

 

.07     .44*** 

 

.07      .42*** 

 

.07      .48*** 

 

.07 

Compensatie    .19** 

 

.06           

Training & ontwikkeling      .22** 

 

.06         

Carrièremogelijkheden     .09 

 

.08       

Supervisor support          .16* 

 

.06     

Work-life balance           .21** 

 

.07   

Werkdruk                .09 

 

.07 

F 19.76***  20.27***  17.76***  19.03***  20.18***  17.83***  

R²   .35   .36    .33    .35    .36    .33  

Adj. R²   .33   .34    .31    .33    .34    .31  

   * p< .05; ** p< .01; *** p<.001 
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 * p< .05; SEᴮ = .07 (voor de drie mediatoren) 
a. Geen significant pad a (geen mediatie mogelijk) 
b. Geen significant pad c’ (volledige mediatie)  

De voorwaarde is dat de Z-waarde hoger moet zijn dan 1.96 voor een significant 

mediërend effect. Dit wordt berekend door de β van een mediator (pad a) in de 

mediërende analyse te vermenigvuldigen met de β van het hoofdeffect (pad b). De 

uitkomsten van deze Sobel toets staan weergegeven in tabel 11d evenals Δβ (pad c – c’) . 

De Sobel test wijst uit dat de overige vier organisatiefactoren partieel gemedieerd 

worden door baantevredenheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Baanstress  

Baanstress is de tweede variabele die als mediator is meegenomen. 

Carrièremogelijkheden laat geen significant verband zien met baanstress in tabel 4 en is 

daarom niet opgenomen in de verdere mediatieanalyse (Baron & Kenny, 1986). In de 

eerste kolom van tabel 12a wordt de multiple lineaire regressieanalyse voor pad a 

weergegeven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat werkdruk een sterk significante 

positieve relatie toont met de ervaren baanstress. Deze organisatiefactor overtreft 

volledig de andere vier organisatiefactoren. De organisatiefactoren en 

controlevariabelen verklaren gezamenlijk 50% van de variantie baanstress. Wanneer er 

op hiërarchische wijze analyses worden uitgevoerd, blijken de overige factoren ook een 

significante relatie te vertonen. Hierbij verklaren compensatie en supervisor support en 

feedback afzonderlijk van elkaar een zeer klein deel van de ervaren baanstress. Work-

life balance blijkt met deze analyse echter een sterke significante voorspeller te zijn. 

Genoemde resultaten waren zonder deze manier van analyseren niet gevonden en 

daarmee waren mogelijke mediërende effecten verloren gegaan. Ondanks de 

significante uitkomst voor training- en ontwikkelingsmogelijkheden is het model in zijn 

geheel niet significant waardoor deze factor verder niet wordt opgenomen in de 

Tabel 11d. Toetsen van mediatie-effect (Sobel test) 

 Baantevredenheid Baanstress Organisatiesteun 

 SEᴬ Δβ Z SEᴬ Δβ Z SEᴬ Δβ Z 

Compensatie .06 .17 4.92* .06 .06 3.10*  .05ᵇ .22 - 

Training&ontwikkeling .05 .19 5.76* ᵃ - - .05 .17 5.39* 

Carrièremogelijkheden  .07ᵇ .19 - ᵃ - -  .07ᵇ .25 - 

Support & feedback .07 .18 4.92* .06 .06 2.86*  .05ᵇ .22 - 

Work-life balance .06 .18 5.05* .06 .08 3.79* .06 .16 4.91* 

Werkdruk   .07ᵇ .18 - .07ᵇ .20 - .07 .09 2.80* 
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mediatieanalyse.3 De variabele werkdruk kenmerkt zich door een zeer groot effect op 

baanstress. Wanneer er wordt gekeken naar pad b, blijkt extra duidelijk hoe beperkend 

de multiple lineaire regressieanalyse kan zijn. In tabel 11b is er namelijk slechts een β 

van .06 gevonden voor baanstress. Met de hiërarchische lineaire regressieanalyse stijgt 

deze naar een β van .30. Wel verklaart baanstress het kleinste aandeel in de verklaarde 

variantie van de intentie om te blijven. Met deze drie mediatieanalyses die worden 

gevormd door paden c, a en b is er voldaan aan de drie voorwaarden van Baron & Kenny 

(1986). In tabel 12b staat de laatste stap door pad c’ weer te geven.  Uit de tabel kan 

geconcludeerd worden dat de organisatiefactor werkdruk volledig wordt gemedieerd 

door baanstress. Voor de overige drie organisatiefactoren wordt een zeer kleine 

verandering aangetroffen in significantieniveau. Echter wijst de Sobel test in tabel 11d 

partiële mediatie uit van baanstress voor compensatie, supervisor support en feedback 

en work-life balance.  

 

Tabel 12b. Regressieanalyse pad C’ – Baanstress  

 β 

 

SE β SE β 

 

SE β 

 

SE β 

 

SE 

Gender        .01 

 

.10       .07 

 

.10      .02 

 

.10      -.02 

 

.10      .03 

    

.11 

Leeftijd       .44*** 

     

.01    .35** 

    

.01     .44*** 

    

.01      .34** 

 

.01    .39*** 

 

.01 

Dienstjaren      -.18 

    

.01     -.19 

 

.01    -.24* 

  

.01  -.15* 

 

.01    -.18 

   

.01 

Baanstress        .22** 

 

.07      .23*** 

    

.07      .24** 

    

.07    .15* 

 

.08      .27** 

 

.10 

Compensatie       .30*** 

 

.06         

Training         .36*** 

 

.05       

Support        .28*** 

 

.06     

Work-life             .31*** 

 

.07   

Werkdruk         .04 

 

.10 

F 11.86***  14.51***  11.56***  11.34***      7.27***  

R²       .25       .29       .24       .24         .17  

Adj. R²       .23       .27       .22       .22         .14  

                                                
3 Wanneer gender wordt weggelaten uit de analyse wordt er daarentegen wel een significante uitkomst 

gevonden voor het model. Voor de consistentie van de analyses wordt hier niet voor gekozen. 

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



 

Tabel 12a. Regressieanalyse pad A – Baanstress  

 β 

 

SE β 

 

SE β 

 

SE β 

 

SE β 

 

SE β 

 

SE 

Gender    -.18** 

 

.08  -.10 

  

.10 -.06 

 

.10  -.09 

 

.10  -.16* 

 

.09   -.17** 

 

.07 

Leeftijd     -.01 

 

.01   .06 

 

.01   .00 

   

.01   .06 

 

.01     -.07 

 

.01   .01 

 

.01 

Dienstjaren  .06 

 

.01  -.06 

 

.01  -.07 

 

.01  -.11 

 

.01  .01 

 

.01   .07 

 

.01 

Compensatie -.03 

 

.08       .27*** 

 

.06         

Training & ontwikkeling      .04 

 

.06       .20*** 

   

.06       

Supervisor support  .11 

 

.07        .23** 

 

.06     

Work-life balance      .11 

 

.07           .49*** 

 

.06     

 

 

Werkdruk    .65*** 

 

.07            .72*** 

 

.05 

             

F 24.66***    4.03**   2.27  3.00*  14.12***  46.06***  

R²  .53    .08     .05    .06    .24   .50  

Adj. R²  .50    .06     .03    .04    .22   .49  

   * p< .05; ** p< .01; *** p<.001 
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4.4.3 Ervaren organisatiesteun  

De laatste mogelijke mediator binnen het onderzoeksmodel is de ervaren 

organisatiesteun. Pad c staat eveneens weergegeven in tabel 6. Om de stappen van 

Baron & Kenny (1986) langs te lopen, is het nog nodig om de paden a, b en c’ hieronder 

langs te lopen. In tabel 13a staat pad a voor de mediatieanalyse van de ervaren 

organisatiesteun. Het is allereerst opvallend hoe hoog de coëfficiënten zijn van de eerste 

vijf organisatiefactoren. Alleen de ervaren werkdruk wordt gekenmerkt door een 

beduidend lagere coëfficiënt. Naast het feit dat er met deze uitkomsten wordt voldaan 

aan pad a van de mediatie-analyse, wordt er aangetoond dat de organisatiefactoren 

cruciale voorspellers zijn van de ervaren organisatiesteun. Ten tweede is te zien dat de 

controlevariabelen geen significante uitkomsten laten zien. Enkel voor dienstjaren in de 

relatie van supervisor support en feedback met de ervaren organisatiesteun wordt een 

licht significante uitkomst gevonden. Daarnaast verklaren de zes organisatiefactoren en 

de controlevariabelen gezamenlijk 60% van de variantie van ervaren organisatiesteun. 

Een extra regressieanalyse wijst uit dat de controlevariabelen maar 0,1% van de 

variantie ervaren organisatiesteun verklaren. Dit betekent dat de zes 

organisatiefactoren gezien mogen worden als zeer sterke voorspellers en dat de invloed 

van de controlevariabelen verwaarloosd mag worden. Door als organisatie op deze 

factoren in te zetten, kan er een grote positieve invloed worden uitgeoefend op de 

ervaren organisatiesteun. Wanneer de organisatiefactoren afzonderlijk worden belicht, 

blijkt in eerste instantie dat werkdruk de kleinste voorspeller is. De overige vijf 

organisatiefactoren zijn cruciaal voor de steun die medewerkers van de organisatie 

ervaren. Pad b van deze mediatieanalyse staat vervolgens weergeven in tabel 13b. De 

multiple lineaire regressieanalyse wijst in eerste instantie uit dat ervaren 

organisatiesteun gedeeltelijk wordt overtroffen door baantevredenheid. Vervolgens 

stijgt de β tot .43 wanneer de variabelen los van elkaar worden getoetst. Tabel 11b wijst 

uit dat de ervaren organisatiesteun 24% van de variantie van intentie om te blijven 

verklaard. Hiermee is er voldaan aan de paden a, b en c van Baron & Kenny (1986). Tot 

slot wordt pad c’ getoetst voor eventuele volledige of partiële mediatie. Vergeleken met 

tabel 6 wijst tabel 13b uit dat alle zes de organisatiefactoren een sterke vermindering 

laten zien in de β. Deze Δβ wordt eveneens vermeld in tabel 11d waarin de Sobel test 

staat uitgewerkt. Opmerkelijk zijn de uitkomsten voor compensatie, 

carrièremogelijkheden en supervisor support en feedback. Voor deze variabelen wordt 

er geen significantie uitkomst meer gevonden. Dit wijst op een volledige mediatie van 

ervaren organisatiesteun voor deze drie organisatiefactoren. Voor de variabelen 

training- en ontwikkelingsmogelijkheden, work-life balance en werkdruk wordt er een 

lichte daling in significantieniveau gevonden. Met behulp van de Sobel test in tabel 11d 

wordt duidelijk dat er sprake is van partiële mediatie door de ervaren organisatiesteun.  
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Tabel 13a. Regressieanalyse pad A – Ervaren organisatiesteun    

 β 

 

SE β 

 

SE β 

 

SE β 

 

SE β 

 

SE β 

 

SE β 

 

SE 

Gender .01 

 

.07 .01 

 

.08 .10 

 

.09 .05 

 

.09 .01 

 

.09 -.04 

 

.10  .01 

  

.10 

Leeftijd      .04 

 

.01     .07 

 

.01    -.08 

  

.01 .16 

 

.01      .08 

 

.01 -.12 

 

.01    -.02 

  

.01 

Dienstjaren     -.13 

   

.01    -.08 

  

.01    -.12 

 

.01    -.11 

  

.01  -.22* 

 

.01 -.03 

  

.01 -.07 

 

.01 

Compensatie  .13 

 

.06    .63*** 

 

.05           

Training & ontwikkeling   .14* 

 

.05        .56*** 

 

.05         

Carrièremogelijkheden      .24*** 

 

.07         .60*** 

 

.07       

Supervisor support       .31*** 

 

.06           .62*** 

 

.05     

Work-life balance      .30*** 

 

.06             .49*** 

 

.06   

Werkdruk  -.08 

 

.06               .22*** 

 

.07 

               

F 32.05***  30.92***  20.65***  24.21***  29.89***  14.95***   2.98***  

R²  .62    .41    .31    .35    .40    .25  .06  

Adj. R²  .60    .39    .30    .33    .38    .23  .04  

   * p< .05; ** p< .01; *** p<.001 
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Tabel 13b. Regressieanalyse pad C’ – Ervaren organisatiesteun    

 β 

 

SE β 

 

SE β 

 

SE β 

 

SE β 

 

SE β 

 

SE 

Gender -.01 

 

.10 .03 

 

.09 -.01 

 

.10  -.01 

 

.10 -.04 

 

.09 -.02 

 

.10 

Leeftijd      .43*** 

 

.01    .38*** 

 

.01     .42*** 

 

.01       .43*** 

 

.01      .36*** 

 

.01      .40*** 

 

.01 

Dienstjaren -.16 

 

.01    -.17 

 

.01 -.16 

 

.01      -.19 

 

.01 -.13 

 

.01 -.13 

 

.01 

Ervaren organisatiesteun      .34*** 

 

.08    .30*** 

 

.08     .41** 

 

.08       .36*** 

 

.08      .32*** 

 

.07      .40*** 

  

.07 

Compensatie   .14 

 

.08           

Training & ontwikkeling      .24** 

 

.06         

Carrièremogelijkheden      .03 

 

.09       

Supervisor support        .12 

 

.07     

Work-life balance             

 

    .23** 

 

.07   

Werkdruk            .15* 

 

.07 

             

F 13.48***  15.36***  12.71***  13.22***      15.37***  14.06***  

R²   .27    .30    .26   .27      .30    .28  

Adj. R²   .25    .28    .24   .25      .28    .26  

   * p< .05; ** p< .01; *** p<.001 
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5. Discussie & Conclusie 
 

Het doel van deze studie is om inzichtelijk te maken in welke mate en hoe 

organisatiefactoren, individuele factoren, marktfactoren een rol spelen bij de intentie 

van medewerkers om te blijven. Het psychologische contract wordt daarbij gebruikt om 

een brug te kunnen slaan tussen de organisatiewaarden en individuele waarden in hun 

bredere context. Deze studie reikt vervolgens empirische bevindingen aan die zowel 

theoretisch als praktisch bruikbaar zijn. Bovendien worden de beperkingen van het 

onderzoek kritisch belicht en worden er suggesties gedaan voor vervolgonderzoek. 

5.1 Hypothesen en bevindingen 

De analyses maken het mogelijk om uitspraken te doen over de opgestelde hypothesen.   

In de eerste plaats zijn er mooie uitkomsten gevonden voor de directe positieve relaties 

tussen de vijf organisatiefactoren en de intentie om te blijven (hypothese 1A-1E). De 

organisatiefactor werkdruk (H1F) levert tegen de verwachting in een positieve 

significante uitkomst op. Dat compensatie (H1A) een positieve voorspeller is, bevestigd 

voornamelijk eerder onderzoek (Taplin & Winterton, 2007; Hausknecht et al., 2009; 

Kaplan et al., 2011). In tegenstelling tot de studie van Hytter (2007) wordt er in dit 

onderzoek echter wel een directe relatie gevonden voor deze factor (Kyndt et al., 2009). 

De positieve invloed die training- en ontwikkelingsmogelijkheden (H1B) hebben, draagt 

eveneens bij aan de reeds bestaande bevindingen (Taplin & Winterton, 2007; Deery, 

2008; Bernsen et al., 2009 in; Kyndt et al., 2009; Govaerts et al., 2011). De uitkomst voor 

carrièremogelijkheden (H1C) roept vragen op met betrekking tot eerdere onderzoeken. 

Carrièremogelijkheden kent een zeer lage verklaarde variantie van de intentie om te 

blijven. Dit in tegenstelling tot literatuurstudies waarbij carrièreontwikkeling één van de 

meest effectieve HR activiteiten is (Horwitz et al., 2003; Döckel et al., 2006; Kraimer et 

al., 2011). Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat deze onderzoeken zijn 

verricht onder bekwame medewerkers. Daardoor dienen deze studies enkel als 

indicator. Het aannemen van de vierde organisatiefactor supervisor support en feedback 

(H1D) draagt bij aan de bevindingen die reeds zijn gevonden (Kim & Yogaratnam, 2010; 

Kaplan et al., 2011). De positieve bevinding voor work-life balance (H1E) kan vervolgens 

verklaard worden vanuit de individuele waarden en verwachtingen van medewerkers 

die gevoed worden door maatschappelijke ontwikkelen en individuele behoeften (De 

Hauw & De Vos, 2010; Sonnenberg et al., 2011). De hypothese omtrent de 

organisatiefactor werkdruk (H1F) wordt met dit onderzoek niet bevestigd en toont zelfs 

een positieve significante uitkomst. De gevonden positieve bevinding kan verklaard 

worden doordat er met de items acceptabele werkdruk wordt gemeten. Vanuit deze 

gedachte is het in te denken dat medewerkers werkgerelateerde druk ervaren, maar 

deze tot op zekere hoogte acceptabel ervaren. Deze verklaring sluit aan bij de gevonden 

bevinding in de publieke sector (Gould-Williams et al., 2013). Echter wordt er met dit 
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onderzoek geen bevestiging gevonden voor het onderzoek van Valcour et al. (2011) 

waarin werd aangetoond dat werkdruk leidt tot de intentie om te gaan.  

 In de tweede plaats kunnen er voorzichtig conclusies worden getrokken over de 

individuele factoren levensfase (H2A) en familieverantwoordelijkheden (H2B). Wanneer 

een medewerker zich met de landingsfase identificeert, wordt de relatie tussen 

carrièremogelijkheden en de intentie om te blijven minder positief. Deze uitkomst 

draagt bij aan de weinig literatuur over het concept levensfase (Kooij et al., 2008; 

Leisink et al., 2010; Goodman et al., 2013). Ondanks de zeer beperkte mate van 

generaliseerbaarheid kan er voorzichtig gesteld worden dat levensfase leidt tot 

verschillende behoeften en percepties. Hierdoor mogen deze sociale en demografische 

kenmerken van een persoon niet onopgemerkt blijven. Ook dit is te onderbouwen met 

het psychologische contract. Medewerkers creëren hun eigen psychologische contract 

naar aanleiding van de organisatiebeloften en hun eigen verwachtingen die zijn 

gevormd door de context. Voor hypothese 2B worden geen significante uitkomsten 

gevonden waardoor deze hypothese volledig wordt verworpen. Er moet met 

voorzichtigheid worden vergeleken met eerder onderzoek aangezien er gebruik is 

gemaakt van andere variabelen. Bovendien wordt de familieverantwoordelijkheid in dit 

onderzoek opgenomen als moderator, terwijl eerdere studies de directe relatie met de 

intentie om te blijven onderzochten (Huang et al., 2006; Brown et al., 2013). Kortom, de 

onderzoeksbevindingen dragen bij aan de weinig studies die zijn verricht naar de 

modererende rol van individuele factoren.  

 In de derde plaats zijn het de marktfactoren economische crisis en self-perceived 

employability die de aandacht verdienen. De beleving van de mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt als gevolg van de economische crisis (H3A) weegt mee in de relatie tussen 

training- en ontwikkelingsmogelijkheden en supervisor support en feedback met de 

intentie om te blijven. De eerdere studies naar economische omstandigheden worden 

met dit onderzoek niet bevestigd (Mitchell et al., 2001; Huang et al., 2006; Bernston et 

al., 2006). Er zijn dan ook geen studies gevonden die in gaan op het modererende effect 

van de beleving over de economische crisis. Bovendien richtten meerdere auteurs de 

aandacht op de getalenteerde medewerkers (Beechler & Woodward, 2009; Farndale et 

al., 2010; Vaiman, Scullion & Collings, 2012 in; Thunnissen et al., 2013). In tegenstelling 

tot deze eerste marktfactor worden er voor self-perceived employability (H3B) geen 

modererende effecten gevonden. H3B wordt daarmee verworpen. In overeenstemming 

met eerder verricht onderzoek wordt er met deze studie wel een direct significant 

negatief effect gevonden met de intentie om te blijven (Rothwell & Arnold, 2007).  

 Tot slot laat dit onderzoek interessante uitkomsten zien met betrekking tot de 

mediatoren. De literatuurstudie wees uit dat er nog niet of nauwelijks onderzoek is 

gedaan naar deze mediërende invloed. Deze studie toont aan dat de rol van 

baantevredenheid (H4A), baanstress (H4B) en ervaren organisatiesteun (H4C) als 

mediator cruciaal is binnen retentieonderzoek. De bevindingen in deze studie voor 

baantevredenheid sluiten aan bij een tweetal gevonden uitkomsten in de 

literatuurstudie. Verbos et al. (2007) vonden in baantevredenheid een mediator in de 

relatie tussen supervisor support en de intentie om te blijven (Cardy & Lengnick-Hall, 
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2011). Daarnaast toonden Kim & Yogaratnam (2010) een negatieve relatie aan tussen 

werkdruk en de intentie om te blijven gemedieerd door baantevredenheid. Binnen dit 

onderzoek is er ook een mediatie-effect gevonden. Deze is echter positief gezien het feit 

dat de acceptabele werkdruk is gemeten. Baanstress laat wisselende uitkomsten zien en 

vergelijken met eerder onderzoek is lastig. Er wordt namelijk geen eenduidigheid  

gevonden in de bestudeerde literatuur en met name de relatie met de intentie om te 

gaan wordt belicht (Cheng & Chan, 2008; Hymowitz, 2007 in; Avey et al., 2009). De 

ervaren organisatiesteun sluit nauw aan bij het psychologische contract. Dat deze factor 

van belang is, blijkt uit de volledige en partiële mediatie. Dit biedt nieuw perspectief 

aangezien de geanalyseerde studies geen eenduidigheid laten zien in hun uitkomsten 

(Riggle et al., 2009). Bovendien zijn er weinig studies die ingaan op de mediërende rol 

van ervaren organisatiesteun (Kuvaas, 2008; Baranik et al., 2010). Ook al onderzochten 

genoemde auteurs deze mediator, dit deden ze niet in relatie tot de intentie om te 

blijven, maar in relatie tot andere werkattitudes en –gedrag. Deze punten maken de 

gevonden resultaten van deze studie des te interessanter.   

5.2 Verklaringen voor niet ingeloste verwachtingen  

De niet ingeloste bevindingen vragen om nadere verklaringen. In de eerste plaats 

worden er tegen de verwachtingen in positieve relaties gevonden voor ervaren 

werkdruk en baanstress met de intentie om te blijven. Deze positieve uitkomst kan 

verklaard worden doordat de items van deze meetschalen acceptabele werkdruk en 

baanstress meten (bijlage 1). Het is overigens de vraag of er echt werkdruk is gemeten 

of dat de items meer inspelen op de werkbelasting die medewerkers ervaren. De 

betrouwbaarheidsanalyse toont bovendien een vrij lage α aan. Vanwege dit gegeven, 

moet er voorzichtig worden omgegaan met het vergelijken van bestaande 

onderzoeksbevindingen. Bovendien bestaat er de mogelijkheid dat werkdruk en 

baanstress niet negatief hoeven te worden ervaren. Het is namelijk in te denken dat 

medewerkers in zekere mate gestimuleerd en gemotiveerd worden om hun 

werkzaamheden uit te voeren wanneer ze werkdruk of baanstress ervaren. 

Medewerkers willen dan een bepaalde druk ervaren om ook daadwerkelijk over te gaan 

tot het uitvoeren van de werkzaamheden, zolang er voldoende baanresources aanwezig 

zijn (Bakker & Demirouti, 2007). Dit kunnen resources zijn zoals training- en 

ontwikkelingmogelijkheden en work-life balance. Daarnaast moet er voorzichtig worden 

vergeleken met eerder onderzoek aangezien deze studies grotendeels afkomstig zijn uit 

de publieke sector (Larrabee et al., 2010; Gould-Williams et al., 2013). De publieke en 

private organisaties kenmerken zich door andere organisatiekenmerken, identiteit en 

omgeving waardoor de beleving van werkdruk en baanstress wellicht anders kunnen 

zijn (Noordegraaf & Teeuw, 2003). Tot slot wekken de resultaten de gedachte dat 

factoren, zoals training- en ontwikkeling, supervisor support en feedback, work-life 

balance en ervaren organisatiesteun, een mediatiator of moderator kunnen zijn in de 

relatie tussen werkdruk en baanstress met de intentie om te blijven. Deze 

veronderstelling vraagt om nader onderzoek.  
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 In de tweede plaats laten de mediërende variabelen verschillende patronen zien 

en bevestigen ze grotendeels de verwachte veronderstellingen. Het feit dat de mediatie-

effecten niet hetzelfde zijn, kan verklaard worden door een tweetal aspecten. Een eerste 

verklaring betreft de hiërarchische structuur die gebruikt is voor de analyses. Dit 

gegeven heeft voornamelijk betrekking op de volledige mediatie-effecten die worden 

gevonden. Wanneer er gebruik was gemaakt van multiple lineaire regressieanalyses 

waren er andere uitkomsten gevonden. Bovendien wijst de correlatiematrix uit dat de 

mediatoren onderling vrij sterk correleren. Dit is terug te zien in de uitkomsten van deze 

studie aangezien er voor baanstress minder volledige en partiële mediatie-effecten 

worden gevonden dan voor baantevredenheid en ervaren organisatiesteun. Dit kan 

wijzen op een mogelijke vierde mediërende relatie waarbij de verwachting is dat 

baanstress de relatie tussen ervaren organisatiesteun en de intentie om te blijven 

medieert. De tijd en ruimte ontbreekt om in dit onderzoek deze vierde mediatieanalyse 

uit te voeren. Een tweede verklaring hangt samen met het cross-sectionele karakter van 

dit onderzoek en het complexe onderzoeksmodel. Dat baanstress niet voor alle 

organisatiefactoren een mediërend effect laat zien, wil niet uitsluiten dat deze factor 

minder van invloed is dan baantevredenheid en ervaren organisatiesteun. Dit vereist 

vervolgonderzoek om bevindingen te kunnen vergelijken.   

 Ten derde vragen de positieve relaties van de mogelijkheden voor  training & 

ontwikkeling en carrièreontwikkeling met de self-perceived employability van een 

medewerker om nadere toelichting. Deze bevindingen lijken bij te dragen aan de 

zogenaamde managementparadox en de employabilityparadox (Baruch, 2006; De 

Cuyper & De Witte, 2011). Wanneer medewerkers meer training- en 

carrièremogelijkheden ervaren, zal de externe self-perceived employability toenemen 

en zullen ze aantrekkelijker worden voor andere werkgevers. Tegelijkertijd wordt 

aangetoond dat een hoge mate aan self-perceived employability ertoe leidt dat de 

intentie om te blijven lager wordt. Deze variabele kan daarmee weleens een mediërend 

effect hebben op de relatie tussen de training- en ontwikkelingsmogelijkheden en 

carrièremogelijkheden met de intentie om te blijven. De uitkomsten van dit onderzoek 

omtrent genoemde relaties lijken daarmee te pleiten voor een paradox. De paradox 

waarbij aan de ene kant het investeren in de ontwikkelingsmogelijkheden van 

medewerkers zal leiden tot een tegenprestatie, namelijk het willen blijven bij de 

organisatie. Terwijl dit aan de andere kant leidt tot verlies van deze medewerkers aan 

andere organisaties (De Cuyper & De Witte, 2011). Een kritische noot bij de 

onderzoeksbevindingen is dat binnen dit onderzoek enkel de externe self-perceived 

employability is gemeten. Eerder onderzoek wijst uit dat investeringen in training- en 

carrièremogelijkheden de interne self-perceived employability van medewerkers doet 

verhogen en ze weldegelijk bij de organisatie willen blijven (Baruch, 2006; De Cuyper & 

De Witte, 2011). De gevonden negatieve relatie toont aan hoe cruciaal het is om 

ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden, zodat het voor medewerkers aantrekkelijk 

is om binnen de organisatie te ontwikkelen en te groeien (Segers, Inceoglu, Vloeberghs, 

Bartram, & Henderickx, 2008). Hierbij komt naar voren dat organisatiewaarden en 

individuele waarden in hun bredere context samen kunnen gaan vanuit het perspectief 
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van het psychologische contract. Wanneer een organisatie investeert in de ontwikkeling 

van haar medewerkers, zal dit de medewerker het gevoel geven dat er aandacht naar 

hem uit gaat en zullen gewekte verwachtingen en wensen worden vervuld (Vos et al., 

2005; Govaerts et al., 2011). Al met al bieden deze uitkomsten omtrent de self-perceived 

employability mooie aanknopingspunten voor vervolgonderzoek.   

Tot slot worden er verschillende correlaties tussen de organisatiefactoren 

gevonden die vrij sterk met elkaar correleren (tabel 4). De tijd en de ruimte ontbreekt 

om dieper in te gaan op de mogelijke aanwezigheid van de zogeheten HRM bundels 

(Wright & Nishii, 2007; Boselie, 2010). Er zou in vervolgonderzoek aandacht kunnen 

uitgaan naar de interne of horizontale fit waarbij er een verband bestaat tussen 

individuele HRM practices (Boselie, 2010, p. 26). Nader onderzoek zou moeten uitwijzen 

of een combinatie van meerdere organisatiefactoren leidt tot een hogere intentie van 

medewerkers om te blijven dan de som van de afzonderlijke effecten van alle zes de 

organisatiefactoren (Boselie, 2010, p. 27). Tot op heden zijn de empirische bevindingen 

voor deze benadering erg zwak, maar de rationele gedachte achter deze bundeling van 

verschillende organisatiefactoren is erg aannemelijk (Boselie et al., 2005 in; Boselie, 

2010, p. 27). Bovendien sluit deze benadering aan bij de multi-level benadering van dit 

onderzoek. Op deze manier kunnen er namelijk verdere stappen worden gezet om de 

organisatiewaarden en individuele waarden in hun bredere context op elkaar te doen 

laten aansluiten. 

5.3 Implicaties voor de theorie 

Bovenstaande verklaringen bieden enkele aanknopingspunten voor theoretisch en 

empirisch onderzoek in de toekomst. Echter bieden de bevindingen verschillende 

aspecten die nu reeds van toegevoegde waarden zijn voor de theorie. Studies met 

betrekking tot compensatie, training- en ontwikkelingsmogelijkheden en supervisor 

support en feedback worden met deze bevindingen bevestigd en versterkt. Daarnaast 

dient deze studie als aanvulling op de relatief weinig bevindingen die zijn gedaan op het 

gebied van carrièremogelijkheden onder alle medewerkers, work-life balance en 

werkdruk. De meest opmerkelijke bevindingen die relevant zijn voor de theorie zijn de 

gevonden moderatie- en mediatie-effecten. Zo geeft de moderator levensfase aan dat het 

gevonden effect geldt voor de medewerkers die zich identificeren met de landingsfase 

(referentiecategorie = startfase). En laat de moderator economische crisis zien op welke 

relaties deze variabele een modererend effect heeft. De drie mediatoren geven 

daarentegen aan hoe de relaties lopen, ofwel de indirecte relaties die zijn gevonden. 

Hierdoor kunnen de mechanismen waardoor deze relaties tussen twee variabelen 

plaatsvinden beter worden begrepen (MacKinnon et al., 2012). Met deze uitkomsten 

kunnen er uitspraken worden gedaan over de vraag hoe de factoren een rol spelen 

binnen retentiemanagement.  

 De bevindingen van dit onderzoek zijn in beperkte mate generaliseerbaar. 

Ondanks het gegeven dat de medewerkers gemanaged worden door dezelfde 

organisatiewaarden en HR beleid kan de context waarin ze zich bevinden leiden tot 

verschillende percepties. In vervolgonderzoek kan daar mogelijk meer rekening mee 
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worden gehouden door de data ook te toetsen voor verschillen tussen landen, groepen 

medewerkers en achtergrondkenmerken. De bevindingen moedigen onderzoekers 

wellicht aan om vervolgonderzoek te verrichten naar gevonden issues. Het gebruik van 

longitudinaal onderzoek in combinatie met meer diverse meetschalen, van onder andere 

economische crisis en de opgenomen individuele factoren, zouden meer 

ondersteunende en bevestigende resultaten kunnen leveren.    

 Tot slot biedt het psychologische contract van waaruit retentie van medewerkers 

wordt benaderd een theoretisch framwork om verschillende theorieën en bevindingen 

uit eerder onderzoek te integreren. Het psychologisch contract is het uitgangspunt om 

de organisatiewaarden, individuele waarden en de context samen te brengen. Het zijn de 

organisatiewaarden (organisatiefactoren) die bepaalde beloftes en aanleidingen geven, 

maar het zijn de individuele waarden (individuele factoren) die behoeften, 

verwachtingen en percepties vormen. Hierbij speelt de context een cruciale rol. 

Hypothese 1 bevestigt de directe invloed van de organisatiefactoren. Het zijn echter 

voornamelijk de uitkomsten van de individuele factor levensfase, de marktfactor 

economische omstandigheden en de mediatoren die verschillende indirecte relaties 

uitwijzen. Kortom, moderatie en mediatie zijn belangrijke aspecten voor 

retentieonderzoek en kunnen worden gekaderd door gebruik te maken van het 

psychologische contract perspectief.   

5.4 Implicaties voor de praktijk  

De bevindingen bieden de onderzoeksorganisatie en de HR beleidsmakers handvatten 

als het gaat om de factoren die medewerkers bewegen om bij de organisatie te blijven. 

De moderatoren en mediatoren die worden gevonden, wijzen uit dat het niet voldoende 

is om als organisatie enkel te investeren in HRM practices. Er is een context die ertoe 

doet en aandacht besteden aan verschillende individuele percepties en de economische 

omstandigheden zal onderdeel moeten uitmaken van retentiemanagement en het 

managen van de human resources van de organisatie.  

 In de eerste plaats zal het de organisatie voordeel opleveren wanneer er meer 

aandacht uit zal gaan naar de individuele context van medewerkers. Zo komt naar voren 

dat wanneer mensen zichzelf identificeren met de landingsfase de relatie tussen 

carrièremogelijkheden en de intentie om te blijven minder positief wordt. Als 

organisatie kun je hierop inspelen door verdiepende interviews en/of gesprekken aan te 

gaan met deze doelgroep. Het kan namelijk zijn dat de ontwikkelingsmogelijkheden niet 

meer aansluiten op hun wensen en behoeften. Maar het kan ook zo zijn dat ze geen 

behoefte meer hebben aan verdere ontwikkeling. Wanneer dit helder is bij de HR 

beleidmakers en de directie kan er HR beleid opgesteld worden die specifiek tegemoet 

komt aan deze groep medewerkers. Ook al worden er verdere geen significante 

uitkomsten gevonden, biedt het concept levensfase mooie mogelijkheden om in de 

toekomst de organisatiewaarden te laten aansluiten op de individuele waarden. Vanuit 

het psychologisch contract kan namelijk verondersteld worden dat mensen 

verschillende behoeften en verwachtingen hebben. HR beleidmakers kunnen daarom de 

levensfasen gebruiken om HRM practices meer toe te spitsen op de individuele 
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kenmerken en waarden waardoor een individu of een bepaalde doelgroep medewerkers 

wordt getypeerd. Echter is het hierbij wel van belang om bewust te zijn van het 

organisatiebreed managen van de human resources. Het is daarom cruciaal om alle 

medewerkers op te nemen in nieuwe HR strategieën en nieuw HR beleid. 

In de tweede plaats laat dit onderzoek zien dat de organisatie niet blind moet zijn 

voor de arbeidsmarkt en de economische omstandigheden. Zeker met het oog op de 

employabilityparadox is het interessant om als organisatie meer aandacht te besteden 

aan de self-perceived employability van haar medewerkers. Tussentijdse 

beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken en informele gesprekken bij het 

koffieautomaat kunnen al voldoende zijn om te peilen of een medewerker behoefte heeft 

aan ontwikkeling- en carrièremogelijkheden. Door dit tijdig in te zien, kan er gewerkt 

worden aan de interne self-perceived employability zodat de binding met de organisatie 

wordt versterkt. Het gegeven dat een hogere externe self-perceived  employability de 

intentie om te blijven doet verminderen, vraagt namelijk om investeren. Het zou een 

doel op zich moeten worden om employability te benaderen als win-win situatie voor 

zowel de medewerker als de organisatie. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat 

de organisatie investeert in hun interne ontwikkeling kan dit voor beide partijen 

voordelen opleveren. Zo tonen meerdere studies aan dat deze investering er juist toe 

leidt dat medewerkers worden behouden, ook al worden ze aantrekkelijker voor andere 

werkgevers (Vos et al., 2005; Govaerts et al. 2011; Kraimer et al., 2011). Daarnaast kan 

het de organisatie voordeel opleveren door in economisch slechtere tijden te investeren 

in de training- en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers en de support en 

feedback die leidinggevenden geven. Het zijn namelijk deze relaties die sterker positief 

worden wanneer medewerkers de perceptie hebben dat hun kansen op de arbeidsmarkt 

minder zijn als gevolg van de economische crisis.   

 Tot slot biedt het psychologische contract perspectief mogelijkheden om 

voordeel te behalen uit de verschillende percepties onder de medewerkers. Gehoor 

geven aan de individuele waarden en behoeften kan leiden tot het maximaal 

ontwikkelen van een medewerker waardoor het succes van de organisatie wordt 

vergroot (Leisink et al., 2010). Dit kan de organisatie bewerkstelligen door middel van  

‘social talks’ waarin thema’s als ‘work-life balance’, ‘binden en vasthouden’, ‘hoe om te 

gaan met werkbelasting’, etc. centraal staan. Maar ook het uitsturen van (half)jaarlijkse 

enquêtes namens de ondernemingsraad (OR) of de directie kan ervoor zorgen dat 

medewerkers zich gehoord voelen. Bovendien kunnen zulke enquêtes inzichtelijk 

maken welke relaties aanwezig zijn en welke ontwikkelingen er gaande zijn. Wanneer 

de organisatie de percepties meer in kaart krijgt, kan er beter worden ingespeeld op de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in de samenleving (Leisink et 

al., 2010). Bovendien zal de medewerker bereid zijn om iets terug te willen doen 

wanneer wordt ervaren dat de organisatie haar organisatiewaarden aansluit op de 

waarden en behoeften van de persoon. Op deze manier zal de medewerker positieve 

attitudes en gedrag vertonen (Rhoades & Eisenberger 2002). Tenslotte kent het 

eveneens sociale en maatschappelijke voordelen. De organisatie laat de medewerkers en 

de omgeving ervaren dat er aandacht uit gaat naar de verschillende waarden. Hierdoor 
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dragen ze bij aan goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Kortom, managen van retentie vanuit een breder perspectief is onmisbaar binnen het 

Human Resource Management van een organisatie.  

5.5 Beperkingen van de studie en aanbevelingen  

Het doel van deze studie is om vanuit het psychologische contract perspectief 

inzichtelijk te maken in welke mate en hoe verschillende factoren een rol spelen bij de 

intentie van medewerkers om te blijven. Ondanks de bruikbare theoretische en 

praktische inzichten zijn er een aantal beperkingen aan te merken die vertaald kunnen 

worden naar aanbevelingen voor mogelijk toekomstig onderzoek.  

 Een eerste beperking van deze studie is dat de opgenomen factoren zijn gemeten 

door percepties. Het zijn de respondenten die hun perceptie weergeven aan de hand van 

bestaande en eigen opgestelde meetschalen. Deze subjectieve weergave kan in de eerste 

plaats het resultaat zijn van tijdelijke stemmingen. Bepaalde gebeurtenissen, zoals 

functioneringsgesprekken, organisatieverandering of juist privéomstandigheden 

kunnen ervoor zorgen dat de respondent (tijdelijk) door een positief of negatief gevoel 

wordt beïnvloed. Daarnaast bestaat de kans dat de uitkomsten van het onderzoek een 

gevolg zijn van sociaal wenselijke antwoorden van de respondenten. Deze beperking is 

deels weggenomen in dit onderzoek door items op te nemen die negatief geformuleerd 

zijn om zo te controleren voor sociaal wenselijke antwoorden.  

 In de tweede plaats wordt deze studie gekenmerkt door een relatief kleine 

steekproef. Deelname aan de vragenlijst was volledig vrijwillig. Hierdoor is het niet 

mogelijk om informatie te verschaffen over de uitgenodigde medewerkers die niet 

hebben deelgenomen. Door gebruik te maken van de adjusted R² wordt er deels 

gecorrigeerd voor de kleinere steekproef en het relatief groot aantal onafhankelijke 

variabelen. Echter zouden de eerste en tweede beperking in vervolgonderzoek worden 

gebundeld door longitudinaal onderzoek te verrichten onder een grotere groep 

respondenten. Hiermee worden tijdelijke stemmingen gecorrigeerd en kunnen 

uitspraken gebaseerd worden op een grotere respondentengroep. Longitudinale 

datasets zullen een hogere interne validiteit opleveren en de mogelijkheid bieden om 

meer uitspraken te kunnen over causale relaties en effecten. Dit is binnen een cross-

sectioneel onderzoek, die enkel is gebaseerd op de Nederlandstalige medewerkers in de 

Benelux, discutabel. Het onderzoeksmodel verondersteld in principe dat de 

veroorzakende, onafhankelijke variabele vooraf zal gaan aan de afhankelijke 

gevolgvariabele. Met dit ene onderzoek kan dit echter niet gesteld worden en kan er 

enkel gesproken worden over een samenhang tussen de variabelen. Dankzij de 

uitgebreide literatuurstudie en de controlevariabelen die zijn opgenomen, kunnen de 

bevindingen gebruikt worden als indicator binnen het retentieonderzoek.  

 In de derde plaats is een cross-sectioneel onderzoek naar gedrag en attitude 

kwetsbaar voor common method bias (CMB) (Doty & Glick, 2000; Lindell & Whitney, 

2001). CMB beïnvloedt de relaties tussen de variabelen die worden gemeten binnen dit 

onderzoek. Doordat de onafhankelijke en afhankelijke variabelen worden meegenomen 

in één bevraging en analyse kunnen de bevindingen het gevolg zijn van deze bevraging. 
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Hierdoor komt de geobserveerde uitkomst niet overeen met de werkelijke relatie. Om 

de CMB te verkleinen, is de dataverzameling nauwkeurig verwoord en verantwoord. 

Vanwege het cross-sectionele karakter van dit onderzoek is de data verzameld in 

dezelfde context, met dezelfde items en met gelijke itemkenmerken. Deze kenmerken 

van cross-sectioneel onderzoek naar gedrag en attitude vergroot de CMB. Doordat de 

dataverzameling is verzamelend op hetzelfde moment en dezelfde plaats wordt de 

covariantie namelijk lager. Door meerdere items niet op te nemen voor een meetschaal, 

omdat er overlap zou zijn met andere items of meetschalen, is er aandacht uit gegaan 

naar CMB. Door nauwkeurig om te gaan met de items voor de vragenlijst is de method 

bias eveneens verlaagd. Zo zijn ambigue en ingewikkelde items omgezet naar 

begrijpbare stellingen voor de respondenten, zijn stellingen simpel verwoord en zijn 

oorspronkelijke items met twee vragen opgesplitst naar meerdere items. Daarnaast zijn 

verschillende items omgezet van negatieve naar een neutrale of positieve variant om 

sociaal wenselijke antwoorden te vermijden.  

 Vervolgens worden er modererende effecten gevonden voor levensfase en 

economische crisis. Er kunnen echter geen uitspraken worden gedaan over deze relatie 

voor bepaalde niveaus van perceptie van deze factoren. Hiervoor zijn simple slope 

toetsen nodig (Cohen et al., 2003 in; Dawson, 2014). Deze toets zou kunnen uitwijzen of 

de relatie tussen de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele significant is 

voor een bepaalde waarde van de moderator (Dawson, 2014). Al met al bieden de 

gevonden modererende bevindingen aanleiding tot vervolgonderzoek naar de 

invloedrijke rol die ze spelen binnen retentiemanagement.   

 Tot slot wordt het psychologische contract perspectief gebruikt om de 

verschillende factoren bij elkaar te brengen en te verklaren in een bredere context. 

Leeftijd en aantal dienstjaren spelen in verschillende relaties een significante rol, zoals 

de negatieve relaties die worden gevonden tussen leeftijd met compensatie, 

carrièremogelijkheden en werkdruk. De perceptie en tevredenheid van individuele 

medewerkers wordt gevoed door individuele waarden en behoeften vanuit het 

perspectief van het psychologische contract. Daarom zou het opnemen van meerdere 

achtergrondkenmerken en variabelen die betrekking hebben op het psychologische 

contract meer diepgang en verrijkende inzichten kunnen bieden. Op deze manier 

kunnen de individuele factoren onderbouwd worden en kan er meer ingespeeld worden 

op mogelijke verschillen tussen individuele medewerkers. Ondanks deze beperkingen 

worden de bevindingen van deze studie daarmee niet ondermijnd doordat genomen 

keuzes methodisch zijn verantwoord en beargumenteerd.  

5.6 Conclusie  

Op basis van de data-analyse en de verklaringen die worden gepresenteerd in deze 

studie kan geconcludeerd worden dat dit onderzoek het belang uitwijst van moderatie 

en mediatie in retentieonderzoek. De onderzoeksvraag wordt daarmee beantwoord 

doordat de analyses uitwijzen in welke mate en hoe de verschillende factoren een rol 

spelen bij de intentie van medewerkers om te blijven. Zowel de levensfase waarmee een 

medewerker zich identificeert als ook de economisch crisis spelen een belangrijke 
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modererende rol binnen retentiemanagement. Daarnaast blijkt de directe relatie tussen 

de organisatiefactoren en de afhankelijke variabelen te worden beïnvloed door de 

mediatoren baantevredenheid, baanstress en ervaren organisatiesteun. Kortom, wil de 

organisatie haar medewerkers behouden, is het noodzakelijk om aandacht te steden aan 

de context waarin de organisatie en haar medewerkers zich bewegen. 

 De resultaten bieden niet alleen een praktische vertaling en uitdaging voor HR 

managers, maar zullen ook onderzoekers aanmoedigen om verder onderzoek te 

verrichten naar moderatie en mediatie binnen het retentiemanagement. De individuele 

waarden en verwachtingen en de context doen ertoe. Het psychologisch contract biedt 

hierbij de mogelijkheid om deze verschillende aspecten samen te brengen in een 

onderzoeksmodel en de factoren te plaatsen in hun bredere context.  

Naast de hypothesen die bevestigd zijn door middel van de resultatenanalyse zijn 

er meerdere factoren die om nader onderzoek vragen. Zo biedt de factor self-perceived 

employability nieuwe aanknopingspunten voor het onderzoeken van de management- 

en employabilityparadox. Bovendien zijn er kritische kanttekeningen geplaatst bij de 

meetschalen van werkdruk en baanstress. En wekt de mogelijke aanwezigheid van HRM 

bundels tenslotte interessante vragen op.  

 Al met al kan gesteld worden dat de onderzoeksresultaten uitwijzen dat de 

onderzoeksorganisatie positieve invloed kan uitoefenen op het gedrag en de attitude 

van een medewerker. Dit door in te spelen op de individuele waarden en de 

marktcontext waarin de organisatie en het individu bewegen. Er is nog geen 

eenduidigheid in de theorie en de praktijk over de behoeften en waarden van 

medewerkers. Dit onderzoek biedt daarom met haar bevindingen meer inzicht in welke 

mate en hoe verschillende factoren bijdragen aan de intentie van medewerkers om te 

blijven. Hierdoor kan er in HRM beleid meer worden ingespeeld op de individuele 

waarden van medewerkers waarop de organisatiewaarden worden aangesloten. Op 

deze manier gaat er gerichte aandacht uit naar enerzijds specifieke doelgroepen en 

anderzijds wordt er gehoor gegeven aan de organisatiewaarde van waarderen, uitdagen 

en erkennen van alle medewerkers. 
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Bijlage 1 

 

Het overgrote deel van de items zijn gemeten met een Likertschaal van 5 punten. 1 = 

volledig mee oneens, 2 = gedeeltelijk mee oneens, 3 = mee oneens/mee eens, 4 = 

gedeeltelijk mee eens, 5 = volledig mee eens. De individuele factoren en 

controlevariabelen vormen hierbij de uitzondering. 

 

Compensatie  (α = .86 in Vandenberg, Richardson & Eastman, 1999) 

 

1. De evaluaties van mijn prestaties hielpen mij de afgelopen jaren bij mijn 

professionele ontwikkeling. 

2. De erkenning en lof die ik ontvang, komt sterk overeen met hoe ik presteer met 

mijn werk.  

3. Er is een duidelijke relatie tussen hoe goed ik presteer met mijn werk en het 

salaris dat ik ontvang. 

4. Er is een duidelijke relatie tussen mijn presteren en de beoordeling die ik 

ontvang tijdens functioneringsgesprekken.  

5. Over het algemeen ervaar ik dat Henkel haar medewerkers beloont als ze een 

extra inspanning leveren. 

6. Ik ben tevreden met de erkenning die ik ontvang als ik iets goed doe. 

7. Als ik goed presteer, maak ik kans op promotie.     

 

Mogelijkheden voor training en ontwikkeling (α = .90 in Vandenberg et al., 1999) 

 

1. Er worden mij mogelijkheden geboden door Henkel om mijn vaardigheden te 

verbeteren door middel van opleidingen en trainingsprogramma’s.  

2. Ik heb voldoende training gehad die gerelateerd is aan mijn werk.  

3. Mijn leidinggevende helpt mij bij het behalen van werkgerelateerde trainingen 

wanneer ik dit nodig heb. 

4. Ik krijg continu training die mij in staat stelt om mijn werk beter te doen. 

5. Ik ben tevreden met het aantal training- en ontwikkelingsprogramma’s waar ik 

toegang toe heb. 

6. Ik ben tevreden met de kwaliteit van training- en ontwikkelingsprogramma’s 

waar ik toegang toe heb. 

7. De opleiding en training die ik heb gekregen, stellen me in staat om mijn werk 

effectiever uit te voeren. 

8. Over het algemeen ben ik tevreden met mijn mogelijkheden voor trainingen.  

 

Carrièremogelijkheden (α = .61 in Landau & Hammer, 1986) 

 

1. Ik heb goede promotiemogelijkheden.  
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2. Er zijn genoeg carrièremogelijkheden voor mij binnen Henkel. 

3. Vacatures binnen Henkel worden meestal opgevuld door mensen van buiten de 

organisatie.  

4. Het is gemakkelijk om een baan te vinden op een andere afdeling. 

5. Een werknemer die solliciteert voor een andere baan binnen Henkel heeft meer 

kans op het krijgen van deze baan dan iemand die solliciteert van buiten de 

organisatie.  

6. De carrièremogelijkheden van een werknemer zijn belangrijk voor Henkel.   

 

Supervisor support en feedback (α = .68 in Ramus & Steger, 2000) 

 

1. Mijn leidinggevende kijkt naar mogelijkheden om positieve prestaties van 

werknemers te belonen, zowel één op één als in het bijzijn van anderen.  

2. Ik voel me gewaardeerd door mijn leidinggevende.  

3. Mijn leidinggevende geeft me voldoende feedback over hoe goed ik mijn werk 

doe.   

4. Mijn leidinggevende beloont een goed idee van een werknemer door het uit te 

voeren. 

5. Mijn leidinggevende beloont goede ideeën van medewerkers.  

6. Mijn leidinggevende erkent wanneer een werknemer zijn werk goed heeft 

gedaan.  

7. Mijn leidinggevende laat vaak aan mij weten hoe goed hij/zij vindt dat ik mijn 

werk uitvoer.  

 

Work-life balance (α = .68 in Paré, Tremblay & Lalonde, 2001)  

 

1. De hoeveelheid werk die ik te doen heb, ervaar ik als acceptabel. 

2. Henkel voorziet in werkomstandigheden (zoals flexibele werktijden, 

kinderopvang faciliteiten, thuiswerken) waardoor er rekening wordt gehouden 

met de noodzakelijke behoeften van werknemers.  

3. Mijn werkrooster sluit aan bij mijn persoonlijke leven. 

4. Mijn baan beïnvloedt mijn rol als echtgenoot of als ouder. 

5. Mijn baan heeft positieve gevolgen voor mijn persoonlijke leven.  

 

Werkdruk (α = .88 in Kyndt et al., 2009) 

 

1. De werkdruk bij Henkel ervaar ik als acceptabel.  

2. Ik denk soms dat mijn baan te veel moeilijke dingen van me vraagt. 

3. Een constante werkdruk – dingen die gedaan moeten worden, deadlines en 

competitie – maakt me gespannen. 

4. Er is een hoop werk te doen. 

5. Binnen de organisatie wordt er vaak focus gelegd op mijn sterkten. 
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Levensfasen  

De respondent wordt gevraagd om aan te geven welke omschrijving het beste bij hem of 

haar past.  

1. Ik sta aan het begin van mijn loopbaanontwikkeling. Starten met een baan is voor 

mij een zoekproces waarbij ik op zoek ga naar mijn kwaliteiten en blinde vlekken. 

Ik kies heel bewust een bepaalde richting waarin ik mij wil ontwikkelen. 

Daarnaast is ontspanning voor mij belangrijk om de lange werktijden te 

compenseren. 

2. Ik wil veel leren, ben gemotiveerd en ambitieus. Ik wil groeien in alle opzichten. 

Ik kies bewust mijn eigen richting. De combinatie van werk en privé geeft weinig 

problemen. 

3. Ik wil alles uit het leven halen wat erin zit. Maar daarbij moet ik zoeken naar 

balans tussen de eisen die gesteld worden door mijn werk en mijn privéleven. Dit 

leidt soms tot spanningen en dilemma’s.  

4. Ik heb veel werk- en levenservaring opgedaan en dit betekent veel voor de 

organisatie. Ik heb een zekere rust en balans gevonden. Soms heb ik het gevoel de 

top te hebben bereikt. Dit leidt soms tot onrust en een besef van ‘nu of nooit’. 

Zingeving wordt steeds belangrijker voor mij.  

5. Ingrijpende vernieuwingen zijn niets voor mij. Ik ben mijn loopbaan aan het 

afbouwen, ben bezig om mijn werk langzaamaan over te dragen en/of denk na 

over mijn pensioen. Ik heb steeds meer behoefte aan vrijheid en flexibiliteit.  

 

Familieverantwoordelijkheden  

1 = thuiswonend, 2 = alleenstaand, 3 = getrouwd of samenwonend, 4 = kind(eren) onder 

de 18 jaar.    

 

Economische omstandigheden  

 

1. In economisch slechtere tijden zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt hetzelfde als 

in tijden van economische voorspoed. 

2. De slechte situatie op de arbeidsmarkt maken mijn kansen op een andere baan 

buiten Henkel aanzienlijk lager.  

3. De huidige economische crisis beperkt mij in mijn mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt. 

 

Self-perceived employability  

 

1. De vaardigheden die ik heb verworven met mijn huidige baan zijn ook bruikbaar 

bij andere banen buiten Henkel. 

2. Ik kan mij gemakkelijk omscholen om ergens anders aan de slag te kunnen. 

3. Ik kan mijn professionele netwerken en zakelijke contacten gebruiken om mijn 

carrière te ontwikkelen.  
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4. Ik heb goede kennis van mijn baanmogelijkheden buiten Henkel zelfs als de 

mogelijkheden totaal anders zijn dan ik nu doe.  

5. Als het nodig zou zijn, zou ik makkelijk een andere baan kunnen krijgen in een 

soortgelijke organisatie. 

6. Mensen die hetzelfde werk verrichten als ik in een soortgelijke organisatie als 

Henkel zijn erg in trek bij andere organisaties.  

7. Ik zou gemakkelijk een soortgelijke baan als nu kunnen vinden in bijna alle 

organisaties.  

8. Iedereen met mijn niveau aan vaardigheden en kennis en met hetzelfde soort 

werk en organisatie-ervaring, is zeer populair bij werkgevers.  

9. Ik kan elke baan krijgen, waarbij mijn vaardigheden en ervaringen relevant zijn. 

10. Mensen met hetzelfde type werkervaring als ik worden erg gewaardeerd in hun 

organisatie. 

 

Baantevredenheid  (α = .88 in Spector, 1997 in; Gould-Williams et al., 2013)  

 

1. Over het algemeen vind ik het leuk om hier te werken. 

2. Over het algemeen vind ik mijn baan leuk. 

3. Alles bij elkaar ben ik tevreden over mijn baan.  

 

Baanstress (α = .80 in Sosik & Godshalk, 2000)  

 

1. Je werkzaamheden maken je vrolijk. 

2. Je werkzaamheden leiden tot frustraties.  

3. Je ervaart geen druk bij het uitvoeren van je taken. 

4. Het uitvoeren van je werk maakt je gespannen. 

5. De hoeveelheid werk die je moet verrichten, beïnvloedt de mate waarin het goed 

wordt uitgevoerd.    

6. Tijdens mijn werk ervaar ik nauwelijks stress. 

7. Ik ben niet zenuwachtig/nerveus tijdens mijn werk.  

 

Ervaren organisatiesteun  (α = .94  in Eisenberger et al., 1986 in Cho et al., 2009) 

 

1. Henkel waardeert mijn bijdrage aan de organisatie.  

2. Henkel merkt mijn doelen en waarden zeer op.  

3. Henkel is echt begaan met mijn welzijn. 

4. Zelfs als ik het beste werk lever, merkt Henkel dit niet op.  

5. Henkel spant zich in wanneer ik iets persoonlijks nodig heb.   

6. Henkel geeft om mijn mening. 

7. Henkel is trots op mijn prestaties op het werk. 

8. Henkel probeert mijn werk zo interessant mogelijk te maken.  
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Intentie om te blijven (α = .91 in Kyndt, Dochy, Michielsen & Moeyaert, 2009).  

 

1. Ik probeer te plannen dat ik binnen een periode van drie jaar voor een ander 

bedrijf werk. 

2. Wanneer ik een andere baan of functie wil vervullen, zal ik eerst kijken naar de 

mogelijkheden binnen Henkel. 

3. Ik zie een toekomst voor mezelf bij Henkel. 

4. Als het aan mij ligt, zal ik beslist voor Henkel blijven werken voor de komende 

vijf jaar. 

5. Als ik opnieuw kan beginnen, zal ik ervoor kiezen om voor een andere 

organisatie te gaan werken. 

6. Wanneer ik een aantrekkelijk aanbod krijg van een ander bedrijf, zal ik deze baan 

aannemen. 

7. Ik heb in het verleden gekeken naar een baan bij een andere organisatie.  

 

Controlevariabelen (1-3 worden opgenomen in de analyses) 

 

1. Gender: man = 0, vrouw = 1  

2. Leeftijd (hele jaren) 

3. Aantal dienstjaren (hele jaren, naar boven afgerond) 

4. Binnen welke divisie bent u werkzaam? 

1 = Adhesives, 2 = Laundry & Homecare, 3 = Beauty Care professional, 4 = Beauty 

Care retail, 5 = Finance, 6 = IT, 7 = HR, 8 = Anders, namelijk. 

5.   In welk land bent u werkzaam? 

 1 = Nederland, 2 = België, 3 = anders, namelijk.   
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* De verwachte celfrequenties (Ei) zijn berekend met respectievelijk 57,2% en 42,8% voor N = 381. 

* De verwachte celfrequenties (Ei) zijn berekend met respectievelijk 48,6%, 42,5% en 8,9% voor N = 381. 
** Missing values zijn niet meegenomen in de berekening.  
 

Bijlage 2 

 

Hieronder staan de toetsen van de Chi-kwadraat goodness-of-fit uitgewerkt voor de 

controlevariabele gender en de verdeling naar het land waarbinnen de respondenten 

werkzaam zijn. Op deze manier is de representativiteit van de steekproef onderzocht. 

 

 

Tabel 1. Goodness-of-fit voor gender 

Categorie Oi Ei* Oi – Ei (Oi – Ei)² (Oi – Ei)² / Ei 

0 = man 105 109 - 4 16 0.15 

1 = vrouw 86 82 4 16 0.20 

Totaal 191 191 0  X² = .342 

 

 

 

Tabel 2. Goodness-of-fit voor land waarin men werkt 

Categorie Oi Ei* Oi – Ei (Oi – Ei)² (Oi – Ei)² / Ei 

1 = Nederland 98 93 5 25 0.27 

2 = België 75 81 - 6 36 0.44 

3 = Benelux/Europa 17 17 0 0 0 

Totaal** 190 191 - 1  X² = .712 

     



 

 

  

Bijlage 3  
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Organisaties operen in de 21e eeuw in een sociale context die onzeker, complex en 

dynamisch is (Fitzgerald, 2003 in; Collier & Esteban, 2007; Boxall & Purcell, 2011). Ook 

Henkel, één van de grootste wereldleiders in fast moving consumer goods (FMCG), gaat 

en staat in haar maatschappelijke en bestuurlijke omgeving. Vanuit een B&O-perspectief 

is het interessant om deze omgeving te belichten en te analyseren in welke mate de 

organisatie aandacht besteed aan maatschappelijke thema’s en het verwerven van 

sociale legitimiteit. Henkel stelt dat het succes van de organisatie elke dag weer mogelijk 

wordt gemaakt door haar medewerkers. De human resources zijn de kracht van de 

organisatie en dit heeft ertoe geleid dat mijn onderzoeksvraag bestudeert in welke mate 

en hoe verschillende factoren een rol spelen bij de intentie van deze medewerkers om te 

blijven. De organisatie ligt ingebed in een brede context die van invloed is op de 

strategieën van de organisatie (Paauwe, 2004; Khilji & Wang, 2007; Boxall & Purcell, 

2011). Henkel is zich daar zeer bewust van en geeft door middel van duurzaam 

ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) invulling aan haar 

verantwoordelijkheid naar de maatschappelijke omgeving. De strategische keuzes 

worden beïnvloed door de wereldwijde markt waarin ze opereren, maatschappelijke 

instituties en verschillende betrokken actoren (Paauwe, 2004). Vanuit een SHRM 

perspectief zal binnen dit paper de focus liggen op de publieke dimensie van de 

organisatie (Becker & Huselid, 2006; Boxall & Purcell, 2011). In hoeverre draagt de 

organisatie bij aan de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving en wordt dit vertaald 

naar HR beleid? Afsluitend zullen de verschillende oordelen samen komen in relatie tot 

retentiemanagement. 

 

Private organisatie en publieke domein 

Decennia lang wordt de discussie gevoerd of er een duidelijke scheiding bestaat tussen 

publieke en private sectoren (Rainey, 2003). Ondanks dat wetenschappers herhaaldelijk 

onderscheid maken tussen publieke en private organisaties, stelde Rainey (2003) dat 

deze dichotoom te sterk wordt neergezet door verschillende auteurs. Hij gaat dan ook in 

op de vraag in wiens handen de eigenaarschap van de organisatie is waarbij geld en 

autoriteit een belangrijke rol spelen. Wanneer de organisatie in handen is van 

aandeelhouders gaat het om een private organisatie en wanneer het in handen is van de 

overheid gaat het om een publieke organisatie. Door op deze formele wijze van Rainey 

naar de onderzoeksorganisatie en haar eigenschappen te kijken, gaat het om een private 

organisatie waarbij de aandeelhouders, directie en Raad van Toezicht de formele 

kenmerken van eigenaarschap, autoriteit en geld vervullen (website Henkel). Ondanks 

dat de organisatie niet afhankelijk is van overheidsgeld, beïnvloedt het de kwaliteit van 
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het leven van de samenleving en meerdere publieke belangen (Rainey, 2003). De 

onderzoeksorganisatie maakt namelijk voor haar productie gebruik van natuurlijke 

grondstoffen, hulpbronnen en de planeet met haar circa zeven miljard mensen (website 

Henkel). Kortom, ze zetten hun voetafdruk op deze planeet door deze te gebruiken en te 

beïnvloeden. 

 Het formele onderscheid naar publieke en private organisaties werd door 

Noordegraaf & Teeuw (2003) vervangen door een denkkader waarbij het begrip 

publieke identiteit wordt geïntroduceerd om de discussie op een ander niveau te 

brengen. Hierbij zijn zowel empirische, als ook normatieve argumenten niet 

doorslaggevend. Henkel voelt zich verantwoordelijk voor de planeet en de mens en heeft 

strategische kerndomeinen gesteld om zorg te dragen voor de aarde waarop we met z’n 

allen leven door bewuste aandacht te besteden aan duurzaam ondernemen (bijlage 1). 

Hierbij zijn medewerkers eveneens de kracht van de organisatie, maar ook de 

samenwerking met consumenten, relaties en instanties over de hele wereld. Deze 

strategie die zich heeft vertaald naar de organisatiewaarden zorgt voor een 

verschuivende identiteit en identiteitsbesef die getypeerd kan worden als een steeds 

meer publieke identiteit (Noordegraaf & Teeuw, 2003). De organisatie wil leider zijn in 

duurzaam ondernemen en nieuwe oplossingen nastreven voor duurzame ontwikkeling, 

maar tegelijkertijd moeten de activiteiten die ze ondernemen, leiden tot economische 

succes. Dit laatste leidt ertoe dat hun positie nog altijd een bedrijfspositie aanneemt, 

maar dat hun positie steeds meer verschuift naar de maatschappelijke positie.  

 De auteurs bieden een denkkader om empirie en normatiek samen te brengen 

door het inbrengen van de term identiteit. Als het gaat om de formele kenmerken wordt 

Henkel getypeerd als privaat omdat economische doelen erg belangrijk zijn. 

Tegelijkertijd heerst er binnen de organisatie en onder de medewerkers een identiteit 

van duurzaam produceren en op een bewuste manier omgaan met de omgeving en het 

milieu. Het groeien van de wereldbevolking en de schaarste van verschillende 

grondstoffen en hulpbronnen ziet de organisatie als redenen om samen met haar 

medewerkers, partners en consumenten duurzaam te ondernemen (website Henkel). 

Dit identiteitsbesef van medewerkers wordt daarnaast beïnvloed door de maatschappij 

waar ze ingebed zijn, maar ook door de relaties die de organisatie met de omgeving 

aangaat (Kraimer, Seibert, Wayne, Liden, & Bravo, 2011). Door vanuit dit perspectief te 

kijken naar de publieke en private dimensie worden binnen en buiten met elkaar 

verbonden en vervult het identiteitsdenken de maatschappelijke functie (Noordegraaf & 

Teeuw, 2003). Tot slot biedt dit denkkader de mogelijkheid om te laten zien dat 

identiteit een betekenende functie vervult en dat de scheidslijn tussen publiek en 

privaat niet hard te maken is. Aan de hand van de vier dimensies van Gawthrop (1984), 

namelijk doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde, kan de publieke dimensie van 

Henkel in kaart worden gebracht (Noordegraaf & Teeuw, 2003, pp. 6-7). Op deze manier 

worden de organisatie en haar identiteit losgekoppeld en wordt er een organisatorische 

positie aangenomen en is er ruimte voor verschuivingen.  

 Als het gaat om de doelgerichtheid is er met de strategische kerndomeinen en de 

strategische doelen sprake van het willen verwezenlijken van een hoger doel. Hiermee 
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neemt Henkel meer een publieke identiteit aan. De tweede dimensie van oorzakelijkheid 

waarbij het gaat om de relatie tussen oorzaak en gevolg is niet geheel atomistisch, zoals 

een private opvatting zou zijn, maar kent ook een holistisch karakter. De organisatie 

stelt doelen en middelen, maar erkent tegelijkertijd ook dat de omgeving complex is en 

dat ze afhankelijk zijn van consumenten, relaties en medewerkers om de doelen te 

bereiken en zorg te dragen voor mens en planeet. In de derde plaats is een belangrijke 

reden om aan duurzaam ondernemen te doen dat de wereldbevolking blijft groeien en 

de hulpbronnen en grondstoffen in de toekomst op zullen raken. Tijd, in dit geval 

voornamelijk de toekomst, speelt zeker een cruciale rol. Dit geeft een dynamisch 

karakter aan de organisatie doordat de belangen van toekomstige generaties en 

ontwikkelingen worden meegenomen. Door milieubewust te produceren, efficiënter te 

gaan werken en verschillende actoren bewust te laten worden van duurzaam en 

milieubewust ondernemen, neemt de organisatie steeds meer een publieke dimensie 

aan. Tot slot wordt de organisatie blootgesteld aan de dimensie orde. De private 

opvatting die wordt gekenmerkt door een verticale orde vindt zich terug in de 

kerndomeinen en strategische pijlers die de organisatie opstelt en oplegt aan 

medewerkers en deels aan klanten en relaties. Aan de andere kant wordt er een 

horizontale orde terug gevonden, omdat medewerkers, klanten en relaties mogen mee 

denken in het bereiken van de kerndomeinen.  
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Figuur 1: Organisatorische positie onderzoeksorganisatie (bron: Noordegraaf & Teeuw, 2003, p. 9) 
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Kortom, de private identiteit die getypeerd wordt door productie, omzet en 

economisch succes behalen, wordt verwerven met een publieke identiteit, namelijk het 

duurzaam ondernemen om zorg te dragen voor onze planeet (figuur 1). Het 

identiteitsdenken maakt inzichtelijk dat er sprake is van een verschuiving, weergegeven 

met de pijl. Door zorg te dragen voor de planeet door aandacht te besteden aan de 

ecologische voetafdruk die ze maken en de vertaling hiervan naar strategische 

kerndomeinen typeren deze identiteitsverschuiving.  

 

Sociale legitimiteit  

Paauwe laat met de contextually based human resource theory (CNHRT) zien dat de 

context een cruciale invloed heeft op de HRM van een organisatie en dat performance 

niet enkel gaat over de financiële successen, maar ook over het welzijn van de 

maatschappij (2004, p. 91). Het model geeft de intrinsieke spanning weer tussen 

economische rationaliteit en relationele rationaliteit bij het vormen van HRM beleid. 

MVO is een integraal onderdeel van de bedrijfswaarden van Henkel en is een traditie die 

teruggaat tot de oprichter van de organisatie in 1876 (website Henkel). De organisatie 

integreert op vrijwillige basis sociale belangen uit de omgeving in de business strategie 

en de interactie met hun stakeholders (Carroll & Shabana, 2010; Van Berkel & Leisink, 

2013). Carroll & Shabana (2010) maakten daarbij expliciet onderscheid naar 

economische en legale verantwoordelijkheden die ‘vereist’ zouden worden van de 

organisatie, de ethische verantwoordelijkheden zouden ‘verwacht’ worden en de 

menslievende verantwoordelijkheden zijn ‘gewenst’ (figuur 2).  

 

Verantwoordelijkheden Aandachtspunten binnen Henkel   

Vereist – Institutioneel Milieuvoorschriften 

Energie-efficiënte producten en technologieën  

Bezuinigen op grondstoffen  

Waterverbruik verminderen  

Biologisch afbreekbare producten 

Veilige werkomgeving medewerker  

Veilige en milieuvriendelijke producten  

Verwacht – Ethisch Work-life balance 

Eerlijke arbeidsvoorwaarden 

Diversiteit onder personeel wordt gewaardeerd 

Gewenst – Menslievend MIT (make an impact on tomorrow) 

Geld doneren 

Medewerkers informeren over projecten 

Projecten ondersteunen 

Medewerkers mogelijkheid geven deelname aan projecten  

Figuur 2: Drie typen verantwoordelijkheden (gebaseerd op Carroll & Shabana, 2010).  

 

Deze eisen, verwachtingen en wensen geven aan dat de publieke verantwoordelijkheid 

steeds meer verplaatst naar private organisaties. Henkel heeft met haar duurzaam 
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ondernemen en haar MVO op haar beurt vier doelen (Kurucz et al., 2008 in; Carroll & 

Shabana, 2010). Ze willen met de strategische kerndomeinen de kosten en risico’s 

verlagen en drie keer zo efficiënt gaan werken. In de tweede plaats willen ze hierdoor 

beter presteren om concurrerend voordeel te winnen. Daarnaast willen ze hun reputatie 

en legitimiteit naar buiten toe ontwikkelen en verbeteren. Tot slot zijn ze op zoek naar 

een win-win situatie tussen profit, people en planet door waarden te creëren. 

Medewerkers zouden liever werken in een organisatie waarin vertrouwen heerst 

(Gould-Williams, 2003). Wanneer dit vertrouwen in verband staat met wenselijke 

uitkomsten voor de organisatie, resulteert dit in een win-win situatie.  

Aandacht besteden aan de maatschappij is echter niet voldoende om het 

vertrouwen en de motivatie van de medewerkers te winnen en hen vast te houden 

(Collier & Esteban, 2007; Chew & Chan, 2008). Het is noodzakelijk om de kerndomeinen 

van het MVO van de onderzoeksorganisatie te laten inbedden in de manier van business 

bedrijven, maar ook in de harten en gedachten van de medewerkers. Sociale support zal 

immers leiden tot positieve uitkomsten voor de medewerkers, maar ook voor de 

organisatie, omdat medewerkers zich op hun beurt gesteund voelen (Leisink & Knies, 

2011). Een mooi voorbeeld van steun en mogelijkheden die Henkel biedt als het gaat om 

haar maatschappelijke betrokkenheid is het MIT-initiatief (website Henkel). ‘Make an 

impact on tomorrow’ biedt niet enkel financiële steun en sociale steun aan sociale en 

maatschappelijke projecten over de hele wereld, maar vindt zijn vertaalslag in het HR 

beleid van de organisatie. Medewerkers en gepensioneerden worden op veel 

verschillende manieren gesteund om hun steentje bij te dragen aan onze planeet en aan 

maatschappelijke en sociale projecten. Zo voorziet Henkel in technische adviezen, wordt 

er ruimte geboden om je als medewerker in te zetten voor sociale projecten en 

vrijwilligerswerk en is er de mogelijkheid om betaald verlof op te nemen. Op deze 

manier wordt er een balans geboden tussen werk en het privéleven wat een positieve 

invloed heeft op de intentie van medewerkers om bij de organisatie te blijven (Taplin & 

Winterton, 2007; Deery, 2008; Kyndt et al., 2009; Valcour, Ollier-Malaterre, Matz-Costa, 

Pitt-Catsouphes & Brown, 2011; Brown et al., 2013). De medewerkers, gepensioneerden 

en betrokkenen van de projecten zij niet alleen trots op Henkel omdat ze zich gesteund 

voelen bij hun sociale en maatschappelijke betrokkenheid, maar ze zijn voor de 

organisatie ook de ‘ambassadeurs’ die de schakel vormen tussen Henkel en haar sociale 

omgeving (website Henkel). Met dit MIT-initiatief en de doorwerking in HR beleid en de 

strategische kerndomeinen om de ecologische voetafdruk te verminderen, wordt er 

bijgedragen aan eerlijkheid en legitimiteit (Paauwe, 2004). Door de doelstellingen na te 

komen en resultaat te boeken met de kerndomeinen kan dit een positieve uitwerking 

hebben op de intentie van medewerkers om bij de organisatie te blijven. De CBHRT 

theorie stelt bovendien dat het nastreven van de combinatie tussen de twee 

rationaliteiten de organisatie in staat stelt om levensvatbaar te zijn (Paauwe, 2004).  

Door sociale legitimiteit op te nemen als doelstelling en geïntegreerd onderdeel 

van het MVO-beleid wordt er een balans gevonden tussen de verwachtingen van Henkel 

en haar medewerkers. Deze balans kan verklaard worden met behulp van de social 

exchange theorie waarmee verondersteld kan worden dat medewerkers iets terug 
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geven voor de organisatiesteun die zij ontvangen op het gebied van maatschappelijke en 

sociale betrokkenheid (Cropanzano & Mitchell, 2005 in; Baranik, Rolling & Eby, 2010). 

Wanneer de medewerkers ervaren dat Henkel hen steunt en resources biedt en 

tegemoet komt in werk- en niet werkverantwoordelijkheden, zal dit leiden tot retentie 

van deze medewerkers (Riggle, Edmondson & Hansen, 2009; Valcour et al., 2011; 

Kraimer et al., 2011). Dit neemt niet weg dat financieel-economische waarden en de 

morele waarden een spanning veroorzaken (Leisink, 2005). HRM zou in eerste instantie 

vooral toegevoegde waarde moeten hebben, maar HRM gaat ook over morele waarden 

(Paauwe, 2004). Het gaat namelijk ook over het behalen van eerlijkheid en legitimiteit. 

Henkel geeft gehoor aan deze morele waarden door maatschappelijke vraagstukken mee 

te nemen in het personeelsbeleid en strategisch beleid van de organisatie. Zo besteden 

ze aandacht aan werkdruk, balans tussen werk en privé en stimuleren ze betrokkenheid 

bij sociale en maatschappelijke projecten. De twee waarden hoeven namelijk niet 

tegenover elkaar te staan, maar ze kunnen elkaar versterken wanneer ze integraal zijn 

doorgevoerd en leiden tot concurrerend voordeel (Paauwe, 2004).  

 Henkel heeft een ingrijpend effect op de omgeving en het milieu door de 

grondstoffen en hulpbronnen die gebruikt worden voor de productie. Tegelijkertijd stelt 

de maatschappij meer eisen aan het functioneren van de organisatie (Leisink, 2005; 

Tregaskis & Brewster, 2006 in; Van Gestel & Nyberg, 2009). Henkel handelt vanuit een 

stakeholdersbenadering door rekening te houden met belangen van stakeholders en de 

samenleving en legt over de activiteiten publieke verantwoording af (website Henkel). 

De duurzaamheidsstrategie voor 2030 stelt dat ze meer willen bereiken met minder om 

zo de CO2-uitstoot te verlagen, gebruik van hulpbronnen en grondstoffen te 

verminderen, minder afval en vervuiling en een gezonde en veilige werkplaats voor 

medewerkers te bewerkstelligen. Kortom, een verminderde ecologische voetafdruk op 

deze planeet. Ondanks dat de organisatie hiermee de prestaties van de organisatie wil 

verhogen en drie keer zo efficiënt wil produceren, is de organisatie met deze 

kerndomeinen op zoek naar sociale legitimiteit (Paauwe & Boselie in; Van Berkel & 

Leisink, 2013; Boxall & Purcell, 2011). Ze streven naar de zogenaamde ‘triple bottom 

line’ doordat ze zorg dragen voor profit, planet en people, ofwel ze nemen financiële, 

ecologische en sociale verantwoordelijkheid samen met deze strategische 

kerndomeinen (Leisink, 2005; Carroll & Shabana, 2010). Door respect te tonen voor de 

mens en de omgeving ontstaat er een intra-organisationele pendant.  

Hoe graag Henkel ook sociale legitimiteit wil verkrijgen, het model van Paauwe 

(2004) stelt dat de sociale/culturele/legale dimensie (SCL) niet de enige dimensie is die 

invloed uitoefent op de strategische keuzes van de organisatie. Het is de balans tussen 

de product/markt/technologie (PMT) dimensie, het culturele erfgoed en geschiedenis 

en de SCL dimensie die het personeelsbeleid van de organisatie vormen (Paauwe, 2004; 

Boon, Paauwe, Boselie & Den Hartog, 2009). Vanuit de institutionele theorieën is het 

noodzakelijk dat de organisatie overeenstemming weet te bereiken tussen de PMT en 

SCL dimensie om op langere termijn te overleven. Door te streven naar institutionele fit 

wordt er overeenstemming gevonden tussen het personeelsbeleid en de institutionele 

omgeving (Boon et al., 2009). Naast deze fit streeft Henkel op korte termijn ook een 
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strategische fit na door de PMT dimensie te verweven met de HRM strategieën (Wood, 

1999 in; Paauwe, 2004). Om een breder draagvlak te creëren onder de medewerkers en 

gehoor te geven aan stakeholders worden er intensieve communicatiemiddelen en 

evaluaties ingebouwd, is er beleid om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers 

te waarborgen en zijn er verschillende mogelijkheden om ruimte en tijd in te delen voor 

sociale en maatschappelijke projecten (website Henkel). Op deze manier wordt er 

eveneens een organisatiefit en een omgevingsfit, fit tussen SCL dimensie en HRM 

strategieën, behaald.  

 

Kritische beoordeling  

Henkel bekommert zich met het duurzaam ondernemen en maatschappelijk 

verantwoord opereren om de planeet en de mens. Dat Henkel verantwoordelijk is voor 

de voetafdruk die het achterlaat op de aarde leeft steeds meer onder de omgeving 

waarin ze operen, de relaties, consumenten en medewerkers. Met de strategische 

kerndomeinen komt dit besef tot uiting en wordt er een publieke identiteit aangenomen 

en gehoor gegeven aan de geluiden in de sociale context. Daarnaast richt Henkel zich 

met de duurzaamheidsstrategie zowel op de profit, people en planet. Willen we echter 

uitspraak doen over de publieke dimensie en sociale legitimiteit van de organisatie is het 

noodzaak om de relatie en samenhang tussen de beleidsmaatregelen en de zes 

verschillende doelen/domeinen te analyseren (Leisink, 2005).  

Wanneer we vanuit een procesbenadering kijken naar de maatregelen die 

worden genomen, dienen de maatregelen zowel de profit, people als planet. De aandacht 

voor veiligheid en gezondheid, de sociale vooruitgang en de maatschappelijke projecten 

worden gekenmerkt door maatregelen die doorwerken in het HRM beleid. De 

samenleving vindt het belangrijk dat diversiteit wordt gewaarborgd binnen de 

organisatie en dat de veiligheid en gezondheid van medewerkers bijzondere aandacht 

vraagt. Daarnaast biedt Henkel vele mogelijkheden om medewerkers en 

gepensioneerden te steunen bij hun maatschappelijke en sociale betrokkenheid. Op die 

manier geeft Henkel gehoor aan de SCL dimensie en wordt de intentie van medewerkers 

om te blijven op een positieve manier beïnvloed. Ook lijkt er een publieke identiteit te 

heersen binnen de organisatie als het gaat om ‘meer bereiken met minder ecologische 

voetdruk’. Hiermee verkrijgt de organisatie sociale legitimiteit. Door aandacht te 

besteden aan de medewerkers en de planeet lijkt er steeds meer sprake van een 

publieke dimensie. Echter, het mes snijdt aan twee kanten. Henkel wil efficiënter en 

effectiever werken en op hoger niveau kunnen opereren door te investeren in het 

milieu, maar op korte en langere termijn willen ze voldoen aan de PMT dimensie en de 

eisen en wensen die daarbinnen worden gesteld. Met de strategische kerndomeinen 

willen ze sociale legitimiteit verwerven om tegelijkertijd economische concurrerend 

voordeel te behalen. De concurrentie is namelijk groot binnen de wereldwijde markt van 

FMCG.  

 Wanneer er wordt gekeken vanuit het perspectief of de doelen zijn behaald, laat 

Henkel zien dat de medewerker het verschil maakt. Door de sterke betrokkenheid van 

de medewerker zijn de duurzaamheidsdoelstellingen in 2012 al behaald in plaats van in 
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2015 (website Henkel). Dit geeft juist meer energie en vertrouwen om door te gaan en 

dit heeft de vernieuwde kerndomeinen voor 2015 opgeleverd (bijlage 1). Het bereiken 

van meer met minder ecologische voetafdruk kan daarmee alleen bereikt worden door 

intensieve samenwerking tussen de verschillende stakeholders.  

 Kortom, Henkel lijkt door het duurzaam ondernemen en de aandacht voor de 

maatschappij en de sociale context een steeds meer publieke identiteit aan te nemen. 

Achter deze aandacht gaan echter de economische doelstellingen schuil om weerstand te 

kunnen bieden tegen concurrenten. Hiermee blijft Henkel een private organisatie, maar 

wel een organisatie in een ‘maatschappelijk jasje’. De sociale legitimiteit is niet enkel een 

doel op zich van het HR beleid, maar dient ook als middel om medewerkers vast te 

houden en de levensvatbaarheid van de organisatie te versterken. Henkel draagt 

oprechte zorg voor haar medewerkers en de planeet en zal voortdurend op zoek zijn 

naar de balans tussen de economische en relationele rationaliteit. Daarmee vormt SHRM 

meer dan financiële performance alleen.  
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Bijlage 1 – Strategische kerndomeinen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


