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Samenvatting 

Dit onderzoek is gericht op het belichten van de directe en indirecte invloed 
van werk op de relatiesatisfactie en de seksuele satisfactie. Daarbij wordt, in 
aanvulling op voorgaand onderzoek, ook de positieve invloed belicht. 
Resultaten van kwantitatief onderzoek (N=203) onder samenwonende 
respondenten, verspreid over het land en met verschillende werkkringen, 
ondersteunen de aanname dat werk-thuis facilitatie positief samenhangt met 
zowel relatiesatisfactie als met seksuele satisfactie. Deze samenhang wordt 
gemedieerd door positief relatiegedrag. Het ervaren van bevlogenheid op het 
werk gaat aan dit proces vooraf. Voor het werk-thuis conflict werd een 
negatieve samenhang gevonden met zowel relatie- als seksuele satisfactie, 
waarbij deze samenhang wordt gemedieerd door negatief relatiegedrag. Het 
ervaren van burnout op het werk gaat aan dit proces vooraf. Verschillende 
typen facilitatie- en conflict ervaringen (energiegerelateerd, tijdsgerelateerd, 
gedragsgerelateerd en psychologisch) blijken verschillend samen te hangen 
met zowel relatiegedrag als relatie- en seksuele satisfactie. De psychologische 
facilitatie bleek, in tegenstelling tot de andere typen, niet samen te hangen met 
positief relatiegedrag en niet met relatie- en seksuele satisfactie. Ook bleek er 
geen verband te zijn tussen psychologisch conflict en relatie- en seksuele 
satisfactie. Overigens ervaart de meerderheid van de respondenten positieve 
werkbelevingen en facilitatie van werk naar thuis en is men overwegend 
tevreden met de (seksuele) relatie. 
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1. Inleiding

In de Westerse samenleving vormt werk een belangrijk onderdeel van het 

leven. Werk neemt zoveel tijd in beslag dat men doorgaans meer tijd met de 

collega’s doorbrengt dan met vrienden of familie. Daarnaast is het in onze 

samenleving vanzelfsprekend geworden om meerdere sociale rollen 

tegelijkertijd te vervullen (Nordenmark, 2004). Combinaties van een

arbeidsrol, ouderrol, partnerrol, en vrijwilligersrol komen vaak voor. Onder 

meer door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen is er de laatste 

jaren meer aandacht gekomen voor onderzoek naar het effect van het 

combineren van werk- en thuisrollen (Kluwer, 2000). Onderzoekers 

verwachtten dat dit combineren van rollen negatieve gevolgen heeft voor de 

gezondheid van werknemers. Er wordt vaak gesproken van werk-thuis 

interferentie, een term die impliceert dat beide rollen mogelijk conflicteren.

Door deze aandacht voor de negatieve effecten is inmiddels bekend dat het 

combineren van werk- en thuisrollen kan leiden tot stress, dat stress op het 

werk oorzaak kan zijn van stress thuis en andersom en dat dit kan leiden tot 

psychosomatische klachten, depressie, uitputting en verzuim (Bakker et al., 

2007; Barling, 1990; Barling & MacEwen, 1992 in: Williams & Alliger, 1994; 

Barnett & Baruch, 1985; Bodenmann, Ledermann & Bradbury, 2007; Goff, 

Mount & Jamison, 1990; Repetti, 1993; van Steenbergen, Ellemers & 

Mooijaart, 2007). Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel onderzoek naar 

verricht blijft worden, aangezien deze uitkomsten niet alleen negatieve 

gevolgen beschrijven voor de werknemer maar ook voor de werkgever. 

Jaarlijks kost verzuim door gezondheidsklachten het Nederlandse 

bedrijfsleven circa 570 miljoen euro (Blijleven & van der Geest, 2002). 

Invloed van werk-thuis conflict op de relatietevredenheid

In de afgelopen jaren heeft het onderzoek naar de werk-thuis interactie 

zich uitgebreid tot de vraag welke invloed werkbelevingen hebben op het 

huwelijk of de langdurige relatie van de werknemer. Steeds meer wordt 

duidelijk dat het huwelijk niet alleen een uitkomst is van bij elkaar passende 

persoonlijkheden en dyadische interacties, maar dat het juist ook beïnvloed

wordt door externe stressoren zoals werk. Stressvolle omgevingen 
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beïnvloeden het huwelijk op verschillende manieren. Zo kunnen de partner 

interacties, relatiesatisfactie en aantal scheidingen hieraan worden gerelateerd 

(Cohan & Cole, 2002; Conger, Reuter, & Elder, 1999). Onderzoek op dit 

gebied kan bijvoorbeeld inzicht bieden in de manier waarop werk effect heeft 

op het aantal scheidingen. Daarnaast kunnen bevindingen helpen verklaren 

hoe werk invloed op de gezondheid van de werknemer kan hebben. Uit een 

meta-analyse van Proulx, Helms en Buehler (2007) blijkt bijvoorbeeld dat de 

tevredenheid met het huwelijk positief samenhangt met persoonlijk 

welbevinden. Werkbelevingen lijken invloed te hebben op de kwaliteit van het 

huwelijk en daarmee op de gezondheid van de werknemer. 

Tot op heden heeft onderzoek op dit werk-thuis gebied zich bijna 

uitsluitend op de negatieve effecten gericht. Daarbij wordt aangenomen dat 

men conflict zal ervaren wanneer men werk- en thuisrollen combineert. Dit 

werk-thuis conflict wordt gedefinieerd als: ‘Een vorm van rollenconflict dat 

ontstaat wanneer de gezamenlijke druk die voortkomt uit het vervullen van 

rollen in het werk- en thuisdomein wordt ervaren als onverenigbaar, waardoor 

het functioneren in het ene domein het functioneren in het andere domein 

belemmert’ (Greenhaus & Beutell, 1985). Onderzoeksresultaten lijken te 

bevestigen dat wanneer mensen conflict tussen de werk- en de thuissituatie 

ervaren, dit negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van- en de 

tevredenheid met het huwelijk of de relatie. Greenhaus, Bedeian en 

Mossholder (1987) vonden dat het ervaren van conflict tussen de werk- en 

thuisrol en het ervaren van een niet-ondersteunende werkomgeving een 

negatieve impact hebben op de tevredenheid met het huwelijk. Matthews, 

Conger en Wickrama (1996) vonden dat het ervaren van conflict van werk 

naar thuis ervoor zorgt dat mensen stress ervaren. Het ervaren van stress hangt 

negatief samen met (percepties van) de kwaliteit en stabiliteit van het 

huwelijk. Deze invloed blijkt zowel direct als indirect te verlopen doordat het 

ervaren van (psychologische) stress ervoor zorgt dat mensen zich vijandiger 

en minder warm en ondersteunend opstellen tegenover de partner. 

Bodenmann, Ledermann en Bradbury (2007) vonden dat zowel relatie- als 

seksuele tevredenheid beïnvloed worden door negatieve communicatie en 

ruzies tussen partners. Stress buiten het koppel, zoals frustratie, en stress op 

het werk versterken deze relatieproblemen. In een meta-analyse geven Allen, 
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Hurst, Bruck en Sutton (2000) een overzicht van de uitkomsten die 

geassocieerd worden met werk-thuis conflict. Voor het verband tussen werk-

thuis conflict en relatiesatisfactie vonden zij een redelijk sterke correlatie ( r = 

-.23).

Wat in deze onderzoeken ontbreekt is een antwoord op de vraag wat 

het effect is van positieve werkbelevingen op de huwelijkssatisfactie.

Schaufeli en Bakker (2004) stippen het belang aan van dergelijk onderzoek 

naar gezond functioneren van werknemers: ‘Er moet in aanvulling op de 

traditionele optiek, die vooral op disfunctioneren is gericht, ook aandacht 

komen voor het gezond functioneren van mensen in organisaties. Dergelijk 

onderzoek is van groot praktisch belang omdat kennis over gezond 

functioneren van werknemers aanknopingspunten biedt voor een pro-actief 

arbo- en gezondheidsbeleid dat gericht is op duurzaam optimaal functioneren 

van werknemers.’. Van Steenbergen, Ellemers en Mooijaart (2007)

onderzochten de meerwaarde van het toevoegen van meetinstrumenten die 

positieve invloeden van werk naar thuis meten in onderzoek naar de invloed 

van werk op het leven thuis. Zij toonden aan dat dit een grote en significante 

verbetering opleverde in het kunnen voorspellen van verschillende werk en 

niet-werk uitkomsten waaronder de tevredenheid met het leven thuis. 

Voldoende aanleiding om een vervolgonderzoek te verrichten naar het 

verband tussen werk en de relatie tussen partners. Het doel van dit onderzoek 

is tweeledig. Ten eerste is het van belang een genuanceerd beeld te verkrijgen 

van de effecten van werkbelevingen op de werknemer en zijn of haar relatie. 

Daarom wordt in dit onderzoek de invloed van zowel de positieve als de 

negatieve werkbelevingen op de relatie nader onderzocht. 

Ten tweede beoogt dit onderzoek inzicht te verschaffen in het proces 

dat bewerkstelligt dat werkbelevingen invloed hebben op de relatiesatisfactie. 

Voorgaande studies, gericht op de samenhang tussen werkbeleving en de 

relatiesatisfactie hebben zich beperkt tot het bepalen van de factoren die een 

directe invloed uitoefenen op de relatie (e.g. Hughes, Galinsky & Morris, 

1992; Rogers & May, 2003). Er is nauwelijks aandacht geweest voor een 

analyse van onderliggende mechanismen. Dat verklaart waarom er nog weinig

kennis is over deze mechanismen, ofwel over de manier waarop 

werkbelevingen het individu in de relatie beïnvloeden, in het bijzonder zijn of 
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haar gedrag tegenover de partner en hoe dit relatiegedrag vervolgens invloed 

heeft op de individuele tevredenheid met de relatie. 

Hieronder zal nader ingegaan worden op voorgaand onderzoek en 

zullen de theorieën belicht worden op basis waarvan een nieuw model 

gevormd kan worden dat de beperkingen van voorgaand onderzoek kan 

opheffen. 

Rolschaarste theorie en werk-thuis conflict

Allereerst een notie over negatieve versus positieve invloeden van 

werk op de thuissituatie. Dat de focus van voorgaand onderzoek gericht is op 

het ervaren van werk-thuis conflict komt voort uit de theorie dat energie, tijd 

en aandacht beperkt aanwezig zijn en dat men door het vervullen van de ene 

rol (bijvoorbeeld werk) per definitie minder van deze bronnen te besteden 

heeft in de andere rol (bijvoorbeeld thuis). Deze rolschaarste theorie (Marks, 

1977) doet vermoeden dat het ervaren van werk-thuis conflict onvermijdelijk 

is. Tevens zijn er verschillende domeinen waarin conflict kan ontstaan. 

Greenhaus en Beutell (1985) maakten onderscheid in het ervaren van 

tijdsgerelateerd conflict, spanningsgerelateerd conflict en gedragsgerelateerd 

conflict. Een spanningsgerelateerd conflict treedt op wanneer de 

spanning/vermoeidheid die ontstaan is in de ene rol het moeilijker maakt om 

de taken en eisen van een andere rol te vervullen (bijvoorbeeld wanneer men 

’s avonds thuiskomt van het werk voelt men zich te moe of gespannen om 

actief deel te nemen aan het gezinsleven). Een tijdsgerelateerd conflict

ontstaat wanneer de tijd die besteed wordt aan één rol het moeilijker maakt 

om de taken en eisen van de andere rol te vervullen (bijvoorbeeld niet in staat 

zijn iets leuks te doen met de kinderen vanwege het maken van overuren op 

het werk). Een gedragsgerelateerd conflict treedt op wanneer het gedrag dat 

vereist wordt in de ene rol het bemoeilijkt om de taken en eisen van de andere 

rol te vervullen (bijvoorbeeld moeite hebben met de omschakeling van 

zakelijk gedrag op het werk naar gezellig gedrag thuis). Van Steenbergen, 

Ellemers en Mooijaart (2007) toonden aan dat er nog een vierde type te 

onderscheiden is, namelijk een psychologisch conflict dat wordt ervaren 

wanneer iemand mentaal gepreoccupeerd is met de ene rol terwijl hij of zij 

fysiek aanwezig is in een andere rol (bijvoorbeeld het blijven denken of 
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piekeren over problemen op het werk waardoor de aandacht die aan zaken 

thuis moet worden gericht verloren gaat). Deze conflict-typen zijn statistisch 

significant van elkaar te onderscheiden en ze worden zowel ervaren in de 

richting van werk naar thuis als in de richting van thuis naar werk (Bruck, 

Allen & Spector, 2002; Carlson, Kacmar & Williams, 2000; van Steenbergen, 

2007; van Steenbergen, Ellemers en Mooijaart, 2007).

Rolexpansie theorie en werk-thuis facilitatie

Recentelijk is er aandacht gekomen voor het idee dat het combineren 

van werk- en thuisrollen ook een positief effect kan hebben. De rolexpansie 

theorie van Marks (1977) suggereert dat energie niet beperkt aanwezig is maar 

juist aangemaakt kan worden door het vervullen van rollen in meerdere 

domeinen. Het actief zijn in zowel werk- als thuis-domeinen kan extra

energiebronnen opleveren, zoals een sociaal netwerk (dat bijvoorbeeld steun kan 

bieden in het ene domein wanneer het in het andere domein wat slechter gaat) 

(Nordenmark, 2004). Studies die zich op deze positieve kanten hebben gericht 

vonden dat mensen die werk- en thuisrollen combineren juist meer 

verbondenheid met de organisatie voelen, een grotere werktevredenheid, meer 

persoonlijke groei (Kirchmeyer, 1992) en een betere gezondheid hebben 

(Moen, Dempster-McClain, & Williams, 1992). Van Steenbergen, Ellemers 

en Mooijaart (2007) onderzochten of het werk- en het thuisdomein elkaar niet 

alleen kunnen belemmeren maar elkaar ook kunnen bevorderen. Zij 

onderzochten werk-thuis facilitatie, ofwel de ervaring dat participatie in het 

ene domein het functioneren in het andere domein vergemakkelijkt (Wayne et 

al., 2007; van Steenbergen, 2007). Van Steenbergen en haar collega’s (2007) 

vonden ondersteuning voor de aanwezigheid van facilitatie in dezelfde 

domeinen die eerder voor werk-thuis conflict gevonden zijn, namelijk

gerelateerd aan energie, tijd en gedrag en psychologisch conflict. 

Energiegerelateerde facilitatie wordt ervaren wanneer een individu door de 

energie die hij/zij opdoet in de ene rol de taken en eisen van een andere rol 

gemakkelijker kan vervullen, bijvoorbeeld leuk werk waar je energie van 

krijgt waardoor je thuis ook vrolijker bent en beter functioneert.

Tijdsgerelateerde facilitatie wordt ervaren wanneer de tijd die een individu 

besteedt in de ene rol het stimuleert of makkelijker maakt om de tijd in een 
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andere rol effectief te gebruiken. Men kan door het hebben van zowel een 

baan als een gezin efficiënter met tijd leren omgaan, bijvoorbeeld doordat men 

de kinderen om vijf uur op moet halen is het noodzakelijk dat men op tijd 

klaar is op het werk en dus efficiënt te werk gaat. Dit kan bevorderen dat men 

thuis ook efficiënt met tijd omgaat. Gedragsgerelateerde facilitatie wordt 

ervaren wanneer gedrag dat men leert in de ene rol het gemakkelijker maakt 

om de andere rol uit te voeren. Bijvoorbeeld sociale vaardigheden, geleerd 

door de omgang met collega’s, bevorderen de sociale omgang met je partner. 

Of wanneer men bijvoorbeeld leert conflicten met collega’s uit te praten, kan 

men dit toepassen op de puberende kinderen. Tot slot wordt psychologische 

facilitatie ervaren wanneer men door participatie in de ene rol beter in staat is 

de zaken die spelen in de andere rol te relativeren, bijvoorbeeld doordat men 

bevlogen van het werk komt is men thuis vrij van zorgen en kan men zich 

beter concentreren op het thuisleven. Ook deze typen facilitatie zijn statistisch 

significant van elkaar te onderscheidden en worden zowel ervaren in de 

richting van werk naar thuis als van thuis naar werk (van Steenbergen, 2007; 

van Steenbergen, Ellemers & Mooijaart, 2007). Van Steenbergen en haar 

collega’s (2007) verlegden hiermee de onderzoeksfocus van de negatieve 

invloed die het combineren van werk-en thuisrollen kan hebben naar de 

positieve invloed die werk op het leven thuis kan hebben en andersom. 

In het model dat in dit onderzoek wordt getest wordt alleen de richting van 

werk naar thuis opgenomen vanuit de interesse in de vraag hoe ervaringen op 

het werk het relatiegedrag thuis en de relatietevredenheid beïnvloeden. 

Bovendien blijkt uit onderzoek dat werk vaker met thuis interfereert dan 

andersom (Bakker & Geurts, 2007; Burke & Greenglass, 1999; Frone, Russell, 

& Cooper, 1992; Leiter & Durup, 1996).

Van belang voor dit onderzoek is dat de verschillende facilitatie- en 

conflict-typen ook verschillende uitkomsten blijken te hebben wat betreft 

levenssatisfactie, functioneren thuis en affectieve verbondenheid (van 

Steenbergen, 2007). Of dit ook zo is voor het verband met relatiesatisfactie, 

seksuele satisfactie en het relatiegedrag is nog onbekend. In dit onderzoek 

wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen facilitatie 

en conflict om exploratief te onderzoeken of deze het relatiegedrag en de 

relatie- en seksuele satisfactie verschillend beïnvloeden. 
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Naast de besproken onderzoeken waarvan de vraagstelling en de uitkomsten 

relevant zijn voor de aannames die ten grondslag liggen aan het te 

onderzoeken nieuwe model, zijn er twee theorieën die hebben bijgedragen aan 

de ontwikkeling van dit model. Het betreft (1) het Dual Process model of 

Work-Home Interference van Bakker en Geurts (2004), dat de nadruk legt op 

de invloed van zowel positieve als negatieve werkbelevingen op het leven 

thuis, en (2) het Vulnerability-Stress-Adaptation model van Karney en 

Bradbury (1995), dat kan helpen het proces te verklaren dat ervoor zorgt dat

werkbelevingen invloed hebben op de relatiesatisfactie van een individu. 

Gezien het belang van deze theorieën voor het model dat voor dit onderzoek is 

opgesteld en getest, worden ze hieronder wat uitvoeriger toegelicht.

1.2 Het Dual Process model of Work-Home Interference

Bakker en Geurts (2004) ontwikkelden het Dual Process model of 

Work-Home Interference. Zij stellen daarin zowel positieve- en negatieve 

werkervaringen als werk-thuis interferentie centraal. Het model werd 

ontwikkeld en getest om de impact van werkbelevingen op het welzijn van de 

werknemer te verklaren. Hierbij werd de eenzijdige aandacht voor de 

negatieve impact van werk op de thuissituatie die ze uit voorgaande 

onderzoeken opmerkten vermeden. Verder merkten zij op dat eerdere 

onderzoekers geen sterk conceptueel kader als basis voor hun hypothesen 

gebruikten (Bakker & Geurts, pp. 346-347). Het Dual Process model is 

gebaseerd op een sterk conceptueel kader en is niet alleen gericht op de 

negatieve impact van werkbelevingen maar ook op de positieve effecten. 

Centraal in het model van Bakker en Geurts (2004) staat de aanname 

dat negatieve en positieve werkbelevingen een verschillend effect hebben op 

werk-thuis interferentie. Zij vonden ondersteuning voor hun claim dat het 

ervaren van de negatieve werkbeleving ‘uitputting’ samenhangt met werk-

thuis conflict, en dat het ervaren van de positieve werkbeleving ‘flow’ 

samenhangt met werk-thuis facilitatie. Uitputting is een onderdeel van het 

construct burnout dat uit drie dimensies bestaat, namelijk 1) geringe ervaren

competentie, ofwel geringe self-efficacy 2) cynisme, oftewel een mentale 

distantie ten opzichte van het werk en 3) uitputting, oftewel het gevoel 

overwerkt (‘overextended’) te zijn en uitgeput te worden door het werk
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(Schaufeli, Maslach, Jackson & Leiter, 1996; Schaufeli, Taris, Le Blanc, 

Peeters, Bakker & De Jonge, 2001). Flow is daarentegen een onderdeel van 

het construct bevlogenheid, dat de positieve tegenhanger van burnout vormt. 

Dit construct bestaat uit drie elementen. De eerste is vitaliteit, duidend op veel 

energie en veerkracht en zich sterk en fit voelen. De tweede is toewijding, 

gekenmerkt door een sterke betrokkenheid bij het werk en gevoelens van trots 

en enthousiasme. De laatste is absorptie (ofwel flow) omschreven als het op 

een positieve wijze helemaal kunnen opgaan in het werk, waardoor de tijd 

voorbijvliegt en andere dingen worden vergeten. Vitaliteit en toewijding 

worden als kernelementen van het construct bevlogenheid gezien (González-

Romá et al., 2004). Het tegenovergestelde van deze twee elementen wordt 

gevormd door de elementen cynisme en uitputting die als de kernelementen 

van het construct burnout worden gezien (González-Romá, Schaufeli, Bakker 

& Lloret, 2004; Meijman & Schaufeli, 1996; Schaufeli, 2007; Schaufeli & 

Taris, 2005). In het model dat in deze studie getest wordt, zijn alleen de 

kernelementen van bevlogenheid en burnout opgenomen. 

1.3 Het Vulnerability-Stress-Adaptation Model of Marriage

Centraal in het model van Karney en Bradbury (1995) staat de 

aanname dat de kwaliteit van- en de tevredenheid met een huwelijk worden

beïnvloed door de manier waarop de partners met stressvolle gebeurtenissen 

omgaan. Partners met een effectief aanpassingsvermogen die weinig stress van 

buitenaf ervaren zullen een tevreden en stabiel huwelijk hebben, terwijl 

partners die een ineffectief aanpassingsvermogen hebben en met veel 

stressvolle gebeurtenissen om moeten gaan een daling in tevredenheid en 

stabiliteit zullen ervaren (Karney & Bradbury, 1995).

Belangrijk is dat het model zich niet richt op het voorspellen van 

relatiesatisfactie maar op het onderzoeken en verklaren van het proces dat 

ervoor zorgt dat verschillende uitkomsten in relatiesatisfactie mogelijk zijn. 

Relatiesatisfactie wordt gedefinieerd als een globale evaluatie van de staat van 

iemands lange-termijn relatie, al dan niet geformaliseerd door een huwelijk

(Brockwood, 2007). Deze globale evaluatie reflecteert het gevoel van geluk en 

tevredenheid dat mensen over hun relatie in het algemeen hebben (Norton, 

1983). 
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Het VSA-model suggereert dat het aanpassingsvermogen, van het 

individu in een relatie, een belangrijke rol speelt in het beïnvloedingsproces 

van externe gebeurtenissen op de relatiesatisfactie. Aanpassingsvermogen 

wordt in dit verband gedefinieerd als de manier waarop individuen en koppels 

omgaan met meningsverschillen, individuele- en relatieproblemen en met 

veranderingen (Bradbury, 1995). Het duidt op de manier waarop partners 

gebeurtenissen in het huwelijk en daarbuiten reguleren (Bradbury, Cohan & 

Karney, 1998). Aanpassingsvermogen wordt in het VSA-model gezien als de 

manier waarop partners zich (zowel positief als negatief) tegenover elkaar 

opstellen en met elkaar interacteren (hierna relatiegedrag genoemd). Dit kan 

zich uiten in bijvoorbeeld steunend gedrag (positief relatiegedrag) (Van den 

Troost, 2005), maar ook in vijandig of terugtrekgedrag ofwel negatief 

relatiegedrag (Story & Repetti, 2006).

1.4 Naar een nieuw model

Het VSA-model en het DP-model overbruggen gezamenlijk de 

beperkingen van voorgaand onderzoek. Het VSA-model gaat, in tegenstelling 

tot eerdere onderzoeken, uit van een analyse van het proces waardoor 

relatiesatisfactie beïnvloed kan worden. Karney en Bradbury (1995) bieden 

met dit model inzicht in de manier waarop externe stressvolle gebeurtenissen 

buiten het koppel  invloed hebben op de relatiesatisfactie via (medierende) 

factoren binnen het individu (het aanpassingsvermogen, c.q relatiegedrag).

Het Dual-Process model belicht de invloed van positieve werkervaringen op 

het leven thuis en is, in tegenstelling tot eerder genoemde onderzoeken,

voldoende theoretisch gefundeerd. Doordat de  modellen ontwikkeld zijn op 

basis van zowel theorie als empirisch onderzoek bieden ze een stevige basis 

voor het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksvragen (Van den Troost, 2005;

Karney & Bradbury, 1995).

In dit onderzoek worden de besproken modellen geïntegreerd in een 

nieuw model met als werktitel het “werk-relatie-satisfactie model” dat

probeert te verklaren op welke manier zowel positieve als negatieve 

werkervaringen invloed hebben op de relatiesatisfactie. Er wordt onderzocht 

op welke wijze werkbelevingen van een individu invloed hebben op het 

relatiegedrag van het individu, oftewel de manier waarop hij/zij zich positief 
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danwel negatief tegenover de partner opstelt. Hierbij wordt onderzocht of 

dergelijk positief en negatief relatiegedrag een medierende factor is voor het 

verband tussen werkbelevingen en de relatiesatisfactie. 

Zowel positief als negatief relatiegedrag refereren aan het gedrag dat 

het (werkende) individu tegenover zijn/haar partner vertoont. Negatief gedrag 

wordt in dit onderzoek onderverdeeld in (1) conflictgedrag, (2) 

terugtrekgedrag en (3) vijandig gedrag/boosheid. Deze onderverdeling is 

gemaakt op basis van onderzoek van Story en Repetti (2006). Uit de resultaten 

van het onderzoek van Story en Repetti (2006) naar de invloed van werkdruk 

en negatieve sociale interacties op het werk op het interactiepatroon tussen 

partners, bleek dat zowel vrouwen als mannen meer kwaadheid toonden en 

zich meer terugtrokken van hun partner na een dag met veel negatieve sociale 

interacties op het werk. Onderzocht zal worden of een soortgelijk verband te 

zien is tussen het ervaren van de negatieve werkbelevingen burnout en werk-

thuis conflict en het uiten van negatief relatiegedrag. 

Positief gedrag kan onderverdeeld worden in (1) support, oftewel 

steunend gedrag tegenover de partner (2) relatieonderhoudsgedrag, oftewel

gedrag dat bedoeld is om de relatie te onderhouden (bijvoorbeeld elkaar 

bevestiging geven en openlijk communiceren) en (3) tijd samen, oftewel de 

tijd die het individu samen met de partner wil en kan besteden. Deze 

onderverdeling is gebaseerd op resultaten van meerdere onderzoeken naar 

predictoren voor huwelijkssatisfactie. Support is door veel onderzoek als een 

belangrijke predictor voor relatiesatisfactie bevonden (e.g., Cutrona, Suhr & 

MacFarlane, 1990; Kurdek, 2005; Pasch & Bradbury, 1998; Sarason, Sarason, 

& Pierce, 1994). Iemand die zijn/haar partner veel steunt blijkt meer tevreden 

te zijn met het huwelijk dan iemand die zijn/haar partner minder steunt (e.g., 

Acitelli & Antonucci, 1994; Katz, Beach & Anderson, 1996). Bovendien

geven mensen in een relatie vaak aan dat het gebrek aan steun van de partner 

een grote reden is voor ontevredenheid in de relatie en zelfs het uit elkaar gaan 

(e.g., Baxter, 1986; Canary en Stafford, 1992). Het begrip

Relatieonderhoudsgedrag is geïntroduceerd door Canary & Stafford (1991). 

Zij onderscheiden vijf ‘relational maintenance strategies’. Het betreft (1) 

positiviteit, oftewel aardig, beleefd en vrolijk zijn, je beleefd en enthousiast 

opstellen tijdens conversaties en kritiek vermijden; (2) openheid, oftewel 
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openlijk praten over de relatie en het delen van gedachten en gevoelens; (3) 

bevestiging, oftewel het uiten van liefde en verbondenheid en op andere 

manieren laten merken dat de relatie toekomst heeft; (4) netwerken, oftewel 

het betrekken en tijd besteden met gezamenlijke vrienden en familie; en (5) 

taken delen, oftewel zowel huishoudelijke taken op je nemen als taken waar 

beide partners verantwoordelijkheid voor dragen (Canary, Stafford & Semic, 

2002). Het meetinstrument dat zij op basis van deze onderhoudsstrategieën 

ontwikkelden wordt in veel onderzoek gebruikt en de validiteit en 

betrouwbaarheid is dan ook meerdere keren voldoende gebleken (zie: Canary, 

Stafford & Semic, 2002 voor een overzicht van validiteits- en 

betrouwbaarheids bevindingen). Tijd samen refereert aan de kwaliteit en 

frequentie van de tijd die het individu samen met de partner besteedt. Dit 

gedrag is volgens Bodenmann, Ledermann en Bradbury (2007) een 

medierende factor in de samenhang tussen huwelijkssatisfactie en externe 

stressoren (buiten het koppel).

Seksuele satisfactie als afhankelijke variabele

Uit veel onderzoek blijkt ook dat de seksuele satisfactie samenhangt 

met relatiesatisfactie (Barnett & Nietzel, 1979; Bodenmann, Ledermann &

Bradbury, 2007; Donnelly, 1993; Huston & Vangelisti, 1991; Morokoff & 

Gillilland, 1993; Sprecher & Rodney, 2004). Resultaten op dit gebied zijn 

echter niet eensluidend. Vaak wordt seksuele satisfactie als een predictor voor 

relatiesatisfactie gezien, maar ook wordt het gezien als een afhankelijke 

variabele die samen met relatiesatisfactie beïnvloed wordt door de interactie 

tussen partners (Banmen & Vogel, 1985; Larson, Anderson, Holman & 

Niemann, 1998; Markman, Floyd, Stanley, & Storaasli, 1988). Seksuele 

satisfactie wordt in dit onderzoek opgenomen  als afhankelijke variabele zodat 

onderzocht kan worden hoe zowel het positieve als het negatieve gedrag van 

het individu de seksuele satisfactie beïnvloeden. Daarnaast wordt onderzocht

wat werkbelevingen voor invloed hebben op de seksuele satisfactie. Ook op 

dit gebied is weinig tot niets bekend over de onderliggende mechanismen die 

ervoor zorgen dat werkbelevingen verschillende uitkomsten wat betreft 

seksuele satisfactie opleveren. Het is dan ook relevant om te bepalen of het 
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relatiegedrag van het individu een medierende werking heeft in dit proces van 

beïnvloeding. 

1.5 Dit onderzoek; hypothesen en conceptueel model

Zoals eerder uiteengezet wordt in dit onderzoek een nieuw model 

getest dat gebaseerd is op voorgaand onderzoek betreffende de positieve en 

negatieve effecten van het combineren van werk- en thuisrollen, met als 

voornaamste basis het Dual Process model van Bakker en Geurts (2004) en 

het VSA-model van Karney en Bradbury (1995). Het hier geteste model heeft 

als aannames dat negatieve werkbelevingen in de vorm van burnout en werk-

thuis conflict een negatieve invloed hebben op de relatie- en seksuele 

satisfactie, via negatief relatiegedrag en dat positieve werkbelevingen in de 

vorm van bevlogenheid en werk-thuis facilitatie een positieve invloed hebben 

op de relatie- en seksuele satisfactie, via positief relatiegedrag. 

In lijn met het VSA-model wordt verwacht dat werkbelevingen invloed 

hebben op het relatiegedrag dat een individu tegenover zijn of haar partner 

vertoont. Dit wordt ondersteund door de bevindingen van Story en Repetti 

(2006) dat negatieve werkbelevingen ervoor zorgen dat het individu zich 

negatief tegenover de partner opstelt. Op basis hiervan wordt verwacht dat 

burnout positief samenhangt met negatief relatiegedrag. Tevens wordt in lijn 

met het DP-model van Bakker en Geurts (2004) verwacht dat burnout positief 

samenhangt met werk-thuis conflict. Verwacht wordt dat werk-thuis conflict 

een medierende factor is voor het verband tussen burnout en negatief 

relatiegedrag.

Hypothese 1a: Er is een positief verband tussen burnout en negatief 

relatiegedrag. Dit verband wordt gemedieerd door werk-

thuis conflict in die zin dat burnout samenhangt met 

meer werk-thuis conflict en dat werk-thuis conflict 

vervolgens samenhangt met meer negatief relatiegedrag.

Verder wordt in lijn met voorgaand onderzoek verwacht dat werk-thuis 

conflict een negatieve invloed heeft op de relatiesatisfactie. Allen en zijn 

collega’s (2000) geven een overzicht van meerdere onderzoeken waaruit blijkt 
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dat participanten die een hoge mate van werk-thuis conflict ervaren minder 

tevreden zijn met hun huwelijk. Zij zijn minder tevreden dan mensen die 

gemiddeld of laag op werk-thuis conflict scoren. Op basis van het VSA-model 

wordt verwacht dat dit verband gemedieerd wordt door het negatieve 

relatiegedrag van het werkende individu. Negatieve werkbelevingen kunnen 

ertoe leiden dat het individu negatief gedrag vertoont tegenover de partner 

thuis. Verwacht wordt dat dit negatieve gedrag voor een lage (individuele) 

relatiesatisfactie zorgt.  

Hypothese 1b: Er is een negatief verband tussen werk-thuis conflict en

relatiesatisfactie. Dit verband wordt gemedieerd door 

negatief relatiegedrag in die zin dat werk-thuis conflict 

samenhangt met meer negatief relatiegedrag en dat dit 

gedrag vervolgens samenhangt met een lagere 

relatiesatisfactie. 

Nieuw in dit model is de aanname dat de seksuele satisfactie van het individu 

op eenzelfde manier wordt beïnvloed als de relatiesatisfactie. Dat wil zeggen; 

er wordt een negatief verband verwacht tussen werk-thuis conflict en de 

seksuele satisfactie, waarbij dit verband wordt gemedieerd door het negatieve 

gedrag van het individu.

Hypothese 1c: Er is een negatief verband tussen werk-thuis conflict en 

seksuele satisfactie. Dit verband wordt gemedieerd door 

negatief relatiegedrag in die zin dat werk-thuis conflict 

samenhangt met meer negatief relatiegedrag en dat dit 

gedrag vervolgens samenhangt met een lagere seksuele 

satisfactie.

Werkbelevingen kunnen, zoals gezegd, niet alleen een negatieve invloed op de 

relatie hebben maar ook een positieve. Door het werk kan het functioneren 

thuis vergemakkelijkt worden. Verwacht wordt dat deze werk-thuis facilitatie

ervoor zorgt dat het werkende individu zich positief tegenover zijn of haar 

partner opstelt. In lijn met het DP-model van Bakker en Geurts (2004) wordt 
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verwacht dat werk-thuis facilitatie wordt beïnvloed door bevlogenheid. Hieruit 

volgt de verwachting dat bevlogenheid indirect samenhangt met positief 

relatiegedrag via werk-thuis facilitatie.

Hypothese 2a: Er is een positief verband tussen bevlogenheid en 

positief relatiegedrag. Dit verband wordt gemedieerd 

door werk-thuis facilitatie in die zin dat bevlogenheid 

samenhangt met meer werk-thuis facilitatie en dat werk-

thuis facilitatie vervolgens samenhangt met meer 

positief relatiegedrag.

Wat de invloed van werk-thuis facilitatie op de relatiesatisfactie is, is 

vooralsnog onbekend. Wel blijkt er een positief verband te zijn tussen 

arbeidssatisfactie en relatiesatisfactie (Rogers & Mayer, 2003; Watson, 2005). 

Op basis daarvan wordt verwacht dat er ook een positief verband is tussen 

werk-thuis facilitatie en relatiesatisfactie. Daarnaast wordt verwacht dat de 

samenhang tussen werk-thuis facilitatie en relatiesatisfactie wordt gemedieerd 

door het relatiegedrag dat de werknemer tegenover zijn of haar partner 

vertoont. Aangenomen wordt dat positieve werkbelevingen ervoor zorgen dat 

het individu positief gedrag vertoont tegenover de partner, en dat dit positieve 

gedrag op zijn beurt zorgt voor een hoge (individuele) relatiesatisfactie. De 

hypothese is dan ook:

Hypothese 2b: Er is een positief verband tussen werk-thuis facilitatie en 

relatiesatisfactie. Dit verband wordt gemedieerd door 

positief relatiegedrag tegenover de partner thuis in die 

zin dat werk-thuis facilitatie samenhangt met meer 

positief relatiegedrag en dat dit gedrag vervolgens 

samenhangt met een hogere relatiesatisfactie. 

Een zelfde verband wordt verwacht voor seksuele satisfactie.

Hypothese 2c: Er is een positief verband tussen Werk-Thuis Facilitatie 

en  Seksuele satisfactie. Dit verband wordt gemedieerd 
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door positief relatiegedrag tegenover de partner thuis in 

die zin dat werk-thuis facilitatie samenhangt met meer 

positief relatiegedrag en dat dit gedrag vervolgens 

samenhangt met een hogere seksuele satisfactie.

Het conceptueel model dat op basis van deze hypotheses is opgesteld kan als 

volgt worden weergegeven:

Figuur 1: Model: de invloed van werkbelevingen op de relationele en seksuele satisfactie. 

De cijfers komen overeen met de geformuleerde hypothesen:

WT Conflict
Negatief relatiegedrag 

Positief relatiegedrag
WT Facilitatie

      m
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 Seksuele Satisfactie
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2. Methode van onderzoek

2.1 Procedure 

Op basis van de onderzoekshypothesen is een vragenlijst geformuleerd. 

Respondenten zijn verworven door middel van advertenties die verspreid zijn 

onder verschillende netwerken1. In de advertentie stond de link naar de online 

vragenlijst die via het programma Netquestionnaire2 is aangemaakt. Ook werd 

hierin vermeld dat men bij deelname kans maakt op drie verschillende prijzen, 

te weten: een slipcursus, een sauna arrangement voor 2 of een dinerbon t.w.v. 

75 euro. Door het verspreiden van deze advertentie onder verscheidene 

netwerken was het mogelijk een heterogene steekproef te krijgen van een 

populatie werkende mensen met een relatie. In een periode van zes weken zijn 

429 personen aan de vragenlijst begonnen. Daarvan hebben 248 respondenten 

de vragenlijst daadwerkelijk afgerond. 

2.2. Respondenten 

De doelgroep voor dit onderzoek is: werkende mensen die samenwonen met 

een partner waarmee ze minstens een half jaar een relatie hebben. Van de 248 

respondenten zijn er 45 verwijderd die niet aan deze voorwaarden voldeden of 

gemiddeld minder dan 10 uur per week werken of gewerkt hebben in de 

afgelopen twee weken (gemeten met het aantal vrije dagen dat opgenomen is 

in de afgelopen twee weken). De 203 overgebleven respondenten (110

vrouwen, 93 mannen) werken gemiddeld 36 uur per week (SD = 11.3, bereik 

10 - 70 uur). Van de respondenten is 85% tweeverdiener. Verder heeft 92% 

van de respondenten minstens HAVO of MBO afgerond en 69% heeft 

minstens HBO afgerond. De gemiddelde leeftijd is 42 jaar (SD = 12.1, bereik 

21 - 63 jaar). De respondenten hebben gemiddeld een relatie van 16,7 jaar (SD 

= 12.5, bereik 0.6 – 42 jaar). Verder is 62,5% getrouwd en 58% heeft 

kinderen, waarvan 10,8% heeft aangegeven één of meer kinderen te hebben in 

                                                
1

Respondenten zijn verworven door het inschakelen van het netwerk van de onderzoeker. Via 
deze relaties zijn netwerken bereikt van ABN-AMRO (Amsterdam), het ministerie van 
landbouw (Den Haag), Hanssen footcare (Arnhem, Ede), Studenten van IBIS–U.V.A 
(Amsterdam), BPT (Helmond) en Orga (Zeist). Ook is de advertentie op verschillende Hyves 
omgevingen geplaatst.

2 Zie de website: www.netq.nl
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de leeftijdscategorie 0-3 jaar, 11,8% heeft één of meer kinderen in de categorie 

4 t/m12 jaar, 41,4% heeft één of meer kinderen van 13 jaar en ouder en 36,5% 

heeft thuiswonende kinderen.

2.3 Meetinstrumenten

Om de constructen te meten is gebruik gemaakt van bestaande schalen. Deze 

schalen worden in de tekst genoemd. Items zijn vertaald van bestaande 

Engelse meetinstrumenten of zijn items die empirisch gevalideerd zijn in de 

Nederlandse taal. De items zijn gemeten op een 7-punts Likert-schaal. Verder 

zijn enkele open vragen gesteld en werden demografische gegevens gemeten. 

De demografische gegevens die gemeten zijn hadden betrekking op leeftijd, 

geslacht, opleiding, werkuren, werkuren van partner, arbeidssector, 

gezinssituatie, relatieduur in jaren en aantal kinderen per leeftijdscategorie (de 

categorieën zijn: aantal kinderen van (1) 0 t/m 3 jaar, (2) 4 t/m 12 jaar, (3) 13 

jaar en ouder en (4) aantal thuiswonende kinderen. De variabele gezinssituatie 

bestaat uit de opties: 1 = alleenstaand, 2 = getrouwd, 3 = niet getrouwd, wel 

samenwonend, 4 = niet getrouwd, niet samenwonend. Optie 1 en 4 zijn ter 

controle, zodat zeker kan worden gesteld dat alleen respondenten die 

samenwonen in de analyse worden opgenomen.

Bevlogenheid. Bevlogenheid is gemeten met 11 items van de Utrechtse 

Bevlogenheids Schaal (UBES) (Schaufeli & Bakker, 2004). De UBES telt drie 

dimensies: (1) vitaliteit, oftewel het beschikken over veel energie en 

veerkracht, de bereidheid zich in te spannen, niet snel vermoeid raken, en 

doorgaan en doorzetten als het tegenzit; (2) toewijding, oftewel een grote 

betrokkenheid bij- en identificatie met het werk, tot uiting komend in 

gevoelens van enthousiasme, inspiratie en trots; (3) absorptie, oftewel het op 

een plezierige wijze geheel opgaan in het werk en er moeilijk van los komen 

(Schaufeli, Salanova, González-Romá, & Bakker, 2002). De eerste twee 

kenmerken zijn tegengesteld aan de twee centrale aspecten van burnout, 

uitputting en cynisme. Van deze vragenlijst zijn de 11 items genomen die 

vitaliteit (5 items) en toewijding (6 items) meten. Op basis van eerder 

onderzoek is ervoor gekozen deze schalen te gebruiken omdat ze de beste 
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predictieve validiteit blijken te hebben (Mauno, Kinnunen & Ruokolainen

2007; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli & Van Dierendonck, 2000). Een 

voorbeeld item van vitaliteit is: ‘Op mijn werk bruis ik van energie’ en ‘Op 

mijn werk zet ik altijd door, ook als het tegenzit’. Een voorbeelditem van 

toewijding is: ‘Ik ben trots op het werk dat ik doe’ en ‘Als ik ‘s morgens opsta 

heb ik zin om aan het werk te gaan’. Alle items zijn gemeten op een 7-punts 

Likert schaal (1= Geheel mee oneens,  7= Geheel mee eens). De interne 

consistentie voor de twee schalen is ruim voldoende (Cronbach’s α van .85

voor de schaal ‘vitaliteit’ en .93 voor de schaal ‘toewijding’). 

Burnout. Burnout is gemeten met 9 items van de Nederlandse versie 

(Schaufeli & Van Dierendonck, 2000) van de Maslach Burnout Inventory

(Schaufeli et. al., 1996), de UBOS. Van deze vragenlijst zijn de items 

genomen die uitputting (5 items) en cynisme (4 items) meten. De UBOS 

onderscheidt nog een derde dimensie, namelijk geringe ervaren competentie,

maar deze lijkt een ondergeschikte rol te spelen (Schaufeli & Van 

Dierendonck, 2000). Een voorbeelditem van uitputting is: ‘Ik voel me door 

mijn werk mentaal uitgeput’ en ‘Aan het einde van een werkdag voel ik me 

leeg’. Een voorbeelditem van cynisme is: ’Ik ben niet meer zo enthousiast als 

vroeger over mijn werk’ en ‘Ik twijfel aan het nut van mijn werk’. Alle items 

zijn gemeten op een 7-punts Likert schaal (1= Geheel mee oneens,  7= Geheel 

mee eens). Cronbach’s α = .84 voor de schaal ‘cynisme’ en α = .85 voor de 

schaal ‘uitputting’. 

  Werk-Thuis Facilitatie. Werk-thuis facilitatie is gemeten met de vier

schalen ontwikkeld door Van Steenbergen et al. (2007). De vier schalen zijn: 

1) energiegerelateerde facilitatie (α = .84), 2) tijdsgerelateerde facilitatie (α 

=.80), 3) gedragsgerelateerde facilitatie (α = .86) en 4) psychologische 

facilitatie (α =.91). Deze schalen bestaan elk uit 3 items. Alle items zijn 

gemeten op een 7-punts Likert schaal (1= Geheel mee oneens,  7= Geheel mee 

eens). De interne consistentie voor de totale werk-thuis facilitatie schaal 

waarbij deze vier typen samen zijn genomen is α = .91. 

Werk-Thuis Conflict. Tijdsgerelateerde (α = .74), gedragsgerelateerde

(α = .87) en stressgerelateerde conflict (α = .80) zijn gemeten met schalen 

ontwikkeld door Carlson et al. (2000). Het psychologische conflict (α = .88) is

gemeten met een schaal ontwikkeld door Carlson en Frone (2003). Deze 
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schalen zijn in het Nederlands vertaald en getoetst door Van Steenbergen 

(2007). Alle items zijn gemeten o op een 7-punts Likert schaal (1= Geheel 

mee oneens,  7= Geheel mee eens). Het totale werk-thuis conflict is gemeten 

door de vier schalen samen te nemen. De betrouwbaarheidscoëfficiënt α voor 

deze schaal is .81. 

Positief relatiegedrag. Het relatieonderhoudsgedrag is gemeten met de 

Relational Maintenance Strategy Measure ontwikkeld door Stafford en Canary 

(1991) en verbeterd door Canary en Stafford (1992). De items zijn voor dit 

onderzoek vertaald naar het Nederlands. Het meetinstrument bestaat uit vijf 

subschalen: positiviteit, openheid, netwerken, taken delen, en bevestiging. 

Gezien de lengte van dit meetinstrument en het gevolg dat respondenten er in 

totaal erg lang over zouden doen als alle schalen opgenomen zouden worden, 

is ervoor gekozen drie van de vijf schalen op te nemen; i.e. de schalen: 

positiviteit (e.g., "Ik gedraag me vrolijk en positief als we samen zijn"), 

bevestiging (e.g., "Ik laat merken dat ik toekomst zie in onze relatie"), en 

taken delen (e.g. "Ik neem een evenredig deel van onze gezamenlijke 

verplichtingen voor mijn rekening"). De items zijn zo gesteld dat de 

respondent zijn of haar eigen gedrag over de afgelopen twee weken aan kon 

geven op een 7 punts Likert schaal (1= Geheel mee oneens,  7= Geheel mee 

eens). De gemiddelde betrouwbaarheids coëfficiënten (Chronbach's alpha) 

voor de schalen zijn als volgt: .84 voor positiviteit; .81 voor bevestiging; en

.81 voor taken delen. De schaal die support (ofwel steunend gedrag) meet is 

vertaald vanuit de Engelse My Supportive Behavior schaal van Repetti (1989) 

en Story en Repetti (2006) bestaande uit 10 items. Een voorbeelditem is: ‘Ik 

steun mijn partner wanneer hij/zij dat nodig heeft’. Alle items zijn gemeten op 

een 7-punts Likert schaal van 1 (“Nooit”) tot 7 (“Zeer vaak”). Cronbachs 

alpha = .89. De schaal Tijd samen heeft betrekking op de tevredenheid met de 

kwantiteit en de kwaliteit van de tijd die het individu samen met de partner 

besteedt. De 4 items waaruit de schaal bestaat zijn door de onderzoeker 

opgesteld. Voorbeelden van items zijn: ‘We ondernemen samen leuke dingen’

en ‘Ik ben tevreden met de hoeveelheid tijd die we samen doorbrengen’. Alle 

items zijn gemeten op een 7-punts Likert schaal (1= Geheel mee oneens,  7= 
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Geheel mee eens). Cronbach’s α = .86. Samengenomen vormen deze drie 

schalen de schaal Positief relatiegedrag (Cronbach’s α = .76)3. 

Negatief relatiegedrag. De schaal die terugtrekgedrag meet is vertaald 

vanuit de Engelse My Marital Withdrawal schaal van Repetti (1989) en Story 

en Repetti (2006) bestaande uit 12 items. Een voorbeelditem is: ‘Ik wil alleen 

zijn’. Alle items zijn gemeten op een 7-punts Likert schaal (1= Nooit,  7= 

Zeer vaak). Cronbach’s alpha = .78. De schaal die vijandig gedrag/boosheid

meet is vertaald vanuit de Engelse My Marital Anger schaal van Repetti 

(1989) en Story en Repetti (2006) bestaande uit 19 items. Een voorbeelditem 

is: ‘Ik reageer mijn frustraties af op mijn partner’. Alle items zijn gemeten op 

een 7-punts Likert schaal (1= Nooit,  7= Zeer vaak). Cronbach’s alpha = .91. 

De schaal die conflictgedrag meet is door de onderzoeker opgesteld en bestaat 

uit twee items: 1) ‘Hoe vaak ergert u zich aan uw partner?’ en 2) ‘Hoe vaak 

heeft u ruzie of onenigheid met uw partner?’. Deze items zijn gemeten op een 

7-punts Likert schaal (1= Nooit, 7= Zeer vaak). Cronbach’s alpha = .80.

Samengenomen vormen deze drie schalen de schaal Negatief relatiegedrag 

(Cronbach’s α = .75).

Relatiesatisfactie. Relatiesatisfactie wordt gemeten met de Quality of 

Marriage Index (QMI) van Norton (1983). Bradbury Fincham en Beach 

(2000) raden aan om de QMI te gebruiken om de relatiesatisfactie te meten

omdat dit een globaal en veelgebruikt meetinstrument is in het 

onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met de relatiesatisfactie. Vragen gaan 

over de algemene tevredenheid met de relatie. Een voorbeeld is: ‘Wij hebben 

een goede relatie’ en ‘Onze relatie maakt mij gelukkig’. De vragenlijst bestaat 

uit 6 items. De eerste 5 items zijn gemeten op een 7-punts Likert schaal. Het 

laatste item: ‘Alles overwegend, hoe gelukkig bent u met uw relatie?’ is 

gemeten op een 10-puntsschaal (1= Ongelukkig, 10 = Bijzonder gelukkig). Dit 

laatste item is, ten behoeve van de analyse, door middel van mutatie 

(vermenigvuldiging met 0.7) gelijkgemaakt aan de andere items. Cronbach’s α 

= .97.

De schaal die seksuele satisfactie meet is vertaald vanuit de engelse 

versie van Conger en Wickrama (1993, in : Yeh, Lorenz, Wickrama, Conger, 

                                                
3 Zie bijlage 2 voor volledige Nederlandse schalen
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& Elder, 2006). Een voorbeelditem is: ‘Mijn partner en ik hebben vaak 

onenigheid of ruzie over het seksuele gedeelte van onze relatie’. Alle items 

van dit deel van de schaal zijn gemeten op een 7-punts Likert schaal (1= 

Geheel mee oneens,  7= Geheel mee eens). Ook bevat deze schaal twee items 

die door de Rutgers Nisso Groep zijn opgesteld (zie : Bakker & 

Vanwesenbeeck, 2006). Deze items zijn: ‘Ik ben tevreden over de kwaliteit 

van mijn seksleven’ en ‘Ik ben tevreden over de frequentie van onze seksuele 

activiteit’. Deze twee items zijn gemeten op een 7-punts Likert schaal (1= 

Helemaal niet tevreden,  7= Zeer tevreden). Cronbach’s α = .87.
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3. Resultaten

Tabel 1 geeft een overzicht van de gemiddelden, standaarddeviaties en 

betrouwbaarheden met betrekking tot de variabelen in dit onderzoek. Alle 

schalen tonen een hoge betrouwbaarheid (alle Cronbach’s alpha coëfficiënten 

zijn hoger dan .74). Er is gemiddeld hoog gescoord op zowel de positieve 

werkbelevingen, als positief relatiegedrag, en de relatie- en seksuele 

satisfactie. Er is gemiddeld laag gescoord op de negatieve werkbelevingen en 

het negatieve relatiegedrag. Dat wil zeggen dat de respondenten gemiddeld 

veel bevlogenheid ervaren op het werk en dat ze daarnaast veel facilitatie van 

werk naar thuis ervaren. Bovendien zijn de respondenten zeer tevreden met 

hun (seksuele) relatie. 

Tabel 1. Beschrijvende en psychometrische eigenschappen van de 
onderzochte variabelen (N=203)

3.1. Bivariate correlatieanalyses

Tabel 2 toont de correlaties tussen de variabelen uit het onderzoeksmodel en 

de achtergrondvariabelen. In de tabel is te zien dat achtergrondvariabelen niet 

of nauwelijks correleren met de onderzochte variabelen uit het model. De 

hoogste correlatie is te zien voor het verband tussen de variabele feitelijke 

  M SD Cronbach’s alpha
Bevlogenheid 5.11 1.09 .94
  - Vitaliteit 5.13 1.02 .85
  - Toewijding 5.10 1.27 .93
Burnout 2.50 1.13 .88
  - Uitputting 2.49 1.25 .85
  - Cynisme 2.50 1.33 .84
Werk-Thuis-Facilitatie 4.48 1.10 .91
Werk-Thuis-Conflict 3.06 .91 .81
Positief relatiegedrag 5.56 .75 .76
Negatief relatiegedrag 2.68 .69 .75
Relatiesatisfactie 5.99 1.14 .97
Seksuele satisfactie 4.85 1.13 .87
Relatieduur 12.50 1.25
Leeftijd 42.00 12.10
Arbeidsuren feitelijk 36.40 11.10
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arbeidsuren met de variabele werk-thuis conflict (r = .27; p< .01). Ook met de 

variabelen bevlogenheid (.20; p< .01), positief relatiegedrag (-.14; p<.05) en 

seksuele satisfactie (-.15; p<.05) vertoont de variabele feitelijke arbeidsuren 

een kleine doch significante samenhang. Het lijkt erop dat hoe meer men 

werkt, meer men bevlogen is op het werk, maar ook hoe meer conflict men 

ervaart van werk naar thuis, hoe minder positief relatiegedrag men vertoont en 

hoe minder tevreden men is met de seksuele relatie. Deze laatste twee 

correlaties zijn echter verwaarloosbaar klein. Een andere interessante 

correlatie is te zien tussen de variabelen relatieduur en positief relatiegedrag (-

.18; p< .05). Hoe langer de relatie, hoe minder men zich positief opstelt 

tegenover de partner. Een relatief hoge correlatie is te zien bij de variabelen 

werk-thuis facilitatie en sekse (0 = vrouw, 1 = man; r = -.23; p< .01). Het 

duidt erop dat vrouwen meer werk-thuis facilitatie ervaren. 

Tabel 2. Pearson's product-moment correlaties van de onderzochte 
variabelen met achtergrondvariabelen (N=203)

Noot: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 tweezijdig. WT = Werk-Thuis. Gezinssituatie omvat de 
klassen 1= getrouwd, 2 = niet getrouwd/samenwonend. 

Bevlogen
heid

WT-
Facilitatie

Pos. 
Relatiegedrag

Relatie 
satisfactie

Seksuele 
satisfactie Burnout

WT-
Conflict

Neg. 
Relatie 
gedrag

Sekse .07 -.23** -.17* -.08 -.11 .02 .06 -.08
Leeftijd .08 -.05 -.11 -.04 -.10 .05 -.10 -.04
Opleidingsniveau .08 .04 .13 .11 .01 .04 -.04 -.05
Feitelijke 
Arbeidsuren

.20** -.04 -.15* -.12 -.14* -.06 .27** .01

Werkende partner   -.002 .04 .05 .01    -.001 -.04 -.03 .08
Relatieduur .05 -.09 -.18* -.05 -.14* -.07 -.06 -.02
Gezinssituatie -.05 .10 .16* .01 .08    -.001 -.03 .05
Aantal 
thuiswonende 
kinderen

.14* .01 -.17* .01 -.06 -.09 .01 -.01
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3.2 Mediatie-analyes

De opgestelde hypothesen bevatten allen de aanname dat er een mediator 

aanwezig is voor het verband tussen de onafhankelijke en de afhankelijke 

variabelen. Hypothese 1a veronderstelt dat werk-thuis conflict een mediator is 

voor het positieve verband tussen burnout en negatief relatiegedrag. 

Hypothese 1b veronderstelt dat negatief relatiegedrag een mediator is voor het 

negatieve verband tussen werk-thuis conflict en relatiesatisfactie. Hypothese 

1c veronderstelt dat negatief relatiegedrag een mediator is voor het negatieve 

verband tussen werk-thuis conflict seksuele satisfactie. Hypothese 2a 

veronderstelt dat werk-thuis facilitatie een mediator is voor het positieve 

verband tussen bevlogenheid en positief relatiegedrag. Hypothese 2b 

veronderstelt dat positief relatiegedrag een mediator is voor het positieve 

verband tussen werk-thuis facilitatie en relatiesatisfactie. Hypothese 2c 

veronderstelt dat positief relatiegedrag een mediator is voor het positieve 

verband tussen werk-thuis facilitatie en seksuele satisfactie. Om deze 

hypothesen te testen zijn regressieanalyses uitgevoerd volgens het model van 

Baron en Kenny (1986). Dit model stelt dat volledige mediatie optreedt als de

significante relatie tussen de onafhankelijke (X) en afhankelijke variabele (Y) 

verdwijnt bij controle voor de mediatie variabele (M). Er is sprake van 

partiële mediatie als de relatie tussen X en Y vermindert bij controle voor de 

mediator variabele. Daarbij dient er een (significante) relatie te zijn tussen X 

en Y (voorwaarde 1), tussen X en M (voorwaarde 2), en tevens tussen M en Y 

(voorwaarde 3). De Sobel test (Preacher & Leonardelli, 2001) wordt daarbij 

gebruikt om te toetsen of de beta significant vermindert wanneer het effect 

van X op Y gecontroleerd wordt voor M. Met andere woorden er wordt 

getoetst of de mediatorvariabele een significant deel van de invloed die X op 

Y heeft kan verklaren. In de analyses is tevens onderscheid gemaakt tussen de 

verschillende typen facilitatie en conflict om te onderzoeken of deze 

verschillend optreden als mediator voor het verband tussen werkbelevingen en 

relatiegedrag, en als predictor voor de relatie- en seksuele satisfactie. In tabel 

3 t/m 11 worden resultaten van de analyses weergegeven. 
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Werk-Thuis Conflict en Negatief relatiegedrag als mediatoren

Hypothese 1a veronderstelt dat werk-thuis conflict een mediator is voor het 

verband tussen burnout en negatief relatiegedrag. Om dit te toetsen zijn 

regressie analyses uitgevoerd volgens het model van Baron en Kenny (1986). 

De regressie analyse met als onafhankelijke variabele burnout en als 

afhankelijke variabele negatief relatiegedrag toont aan dat aan voorwaarde 1 

voor mediatie (Baron & Kenny, 1986) voldaan is (resultaten zijn weergegeven 

in tabel 3). De samenhang tussen X en Y is significant (β= .27; p< .000). Ook 

is in tabel 3 te zien dat aan voorwaarde 2 en 3 voor het optreden van mediatie 

is voldaan, dat wil zeggen er is een significant verband tussen zowel X en M 

(β= .43; p< .000) als tussen M en Y (β= .43; p< .000). Uit de hiërarchische 

regressie analyse blijkt dat er een volledig mediatie-effect van de variabele 

werk-thuis conflict is voor het verband tussen burnout en negatief 

relatiegedrag. De significante samenhang tussen burnout en negatief 

relatiegedrag verdwijnt wanneer er gecontroleerd wordt voor werk-thuis 

conflict (β= .27; p< .000 vs. β= .10, ns).  Hiermee wordt hypothese 1a 

bevestigd. 

Tabel 3. Resultaten van de test voor Werk-Thuis Conflict (M) als mediator voor de 
samenhang tussen Burnout (X) en Negatief relatiegedrag (Y)

N

Noot: p < .05, ** p < .01, *** p <.000.

Tevens is in de analyses onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten 

conflict (tijd, energie, gedrag en psychologisch). In dit verband is de 

energiegerelateerde conflict de enige volledige mediator (β= .27; p< .000 vs.

β= .09, ns). De tijdsgerelateerde en gedragsgerelateerde conflict blijken 

partiele mediators te zijn (resultaten bij controle voor tijdsgerelateerde 

Mediator = WT-Conflict totaal

F R² β p Se

Relatie X  Y 15.55 (1,201)*** .07 .27*** .000 .04

Relatie X  M 45.71 (1,201)*** .19 .43*** .000 .05

Relatie M  Y 45.04 (1,201)*** .18 .43*** .000 .05

Relatie X  Y 
gecontroleerd voor M

23.71 (2,200)*** .19 .10 ns .146 .04

Sobel test: z = 4.79*** .000
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conflict: β= .27; p< .000 vs. β= .19; p <.01, sobel’s z = 3.45; p<.000 en voor 

gedragsgerelateerde conflict: β= .27; p< .000 vs. β= .23; p <.01, sobel’s z = 

2.47; p <.05). Uit de bivariate correlatie analyses bleek dat psychologisch 

conflict niet significant samenhangt met burnout (r = .09; ns; zie bijlage 1 voor 

volledige correlatietabel). Hiermee wordt niet voldaan aan voorwaarde 2 voor 

het optreden van mediatie. Dit is dan ook het enige type conflict dat geen 

mediator is voor het verband tussen burnout en negatief relatiegedrag. 

Hypothese 1b veronderstelt een negatief verband tussen werk-thuis conflict en 

relatiesatisfactie, waarbij dit verband wordt gemedieerd door het negatieve 

relatiegedrag. De resultaten (weergegeven in tabel 4) tonen aan dat aan de 3 

voorwaarden voor het optreden van mediatie is voldaan. Dat wil zeggen uit de 

regressie analyses blijkt dat er een significant verband is tussen zowel X en Y 

(β= -.21; p< .01; voorwaarde 1), als tussen X en M (β= .43; p< .000;  

voorwaarde 2), als tussen M en Y (β= -.66; p< .000; voorwaarde 3). Uit de 

hiërarchische regressie analyse blijkt dat de significante negatieve relatie 

tussen werk-thuis conflict en relatiesatisfactie verdwijnt na controle voor 

negatief relatiegedrag (β= -.20, p< .01 vs. β= .09, ns). Dit duidt op een 

volledige mediatie van negatief relatiegedrag voor de samenhang tussen werk-

thuis conflict en relatiesatisfactie. Hypothese 1b wordt door deze resultaten 

bevestigd.

Tabel 4. Resultaten lineaire regressie analyses Negatief relatiegedrag (M) als 
mediator voor het verband tussen WT-Conflict (X) en Relatiesatisfactie (Y)

     

   Noot: * p < .05, ** p < .01, *** p <.000. WT = Werk-Thuis.

X = WT-Conflict totaal

F R² β p Se

Relatie X  Y 9.13 (1,201)** .04 -.21** .003 .09

Relatie X  M 45.04 (1,201)*** .18  .43*** .000 .05

Relatie M  Y 153.29 (1,201)*** .43 -.66 .000 .09

Relatie X  Y 
gecontroleerd voor M

78.31 (2,200)*** .44  .09 ns .129 .07

Sobel test: z = -5.9*** .000
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Tevens is onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen werk-thuis 

conflict als onafhankelijke variabelen. Uit de bivariate correlatie analyses4

bleek dat alleen het energiegerelateerde- en het gedragsgerelateerde conflict

significant samenhangen met relatiesatisfactie, respectievelijk: r = -.16; p< .05 

en r = -.16; p< .05. Voor deze typen zijn regressie-analyses uitgevoerd om te 

toetsen of het relatiegedrag een mediator is voor het verband tussen deze typen

conflict en relatiesatisfactie. Resultaten van de regressieanalyses

(weergegeven in tabel 5) tonen aan dat voor deze verbanden aan alledrie de 

voorwaarden voor het optreden van mediatie is voldaan. Uit de resultaten van 

de hiërarchische regressie analyse blijkt dat negatief relatiegedrag een 

volledige mediator is voor zowel het verband tussen energiegerelateerd 

conflict en relatiesatisfactie als voor het verband tussen gedragsgerelateerd 

conflict en relatiesatisfactie. Het significante negatieve verband van zowel 

energiegerelateerd- als gedragsgerelateerd conflict met relatiesatisfactie 

verdwijnt wanneer gecontroleerd wordt voor de variabele negatief 

relatiegedrag (energiegerelateerd conflict: β= -.16; p<.05 vs. β= .13; p<.05 en 

gedragsgerelateerd conflict: β= -.16; p<.05 vs. β= -.02, ns). Hieruit volgt dat 

waar eerder geconstateerd werd dat negatief relatiegedrag een mediator is voor 

het verband tussen het totale werk-thuis conflict construct en relatiesatisfactie, 

nu blijkt dat dit resultaat alleen opgaat voor het energie- en 

gedragsgerelateerde conflict.

Tabel 5. Resultaten lineaire regressie analyses Negatief relatiegedrag (M) als mediator voor 

het verband tussen (energie- en gedragsgerelateerd) WT-Conflict (X) en Relatiesatisfactie (Y)

X = Energiegerelateerde conflict Gedragsgerelateerde conflict

F R² β p Se F R² β p Se
Relatie X  Y 5.01

(1,201)*
.02 -.16* .026 .07 5.38

(1,201)*
.03 -.16* .021 .06

Relatie X  M 38.0 
(1,201)***

.16  .40*** .000 .04 9.53 
(1,201)**

.05  .21** .002 .03

Relatie M  Y 153.29 
(1,201)***

.43  .66*** .000 .09 153.29 
(1,201)***

.43 -.66*** .000 .09

Relatie X  Y 
gecontroleerd voor M

80.55 
(1,201)***

.45  .13* .029 .06 76.42 
(2,200)***

.43 -.02 ns .680 .04

Sobel test: z = -5.53*** .000 z = -3.00** .003

Noot: * p < .05, ** p < .01, *** p <.000. WT = Werk-Thuis.

                                                
4 Zie bijlage 1 voor de correlatietabel met alle onderzochte variabelen
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Hypothese 1c veronderstelt een negatief verband tussen werk-thuis conflict en 

seksuele satisfactie waarbij dit verband wordt gemedieerd door negatief 

relatiegedrag. Uit de resultaten van de regressieanalyses met als 

onafhankelijke variabele werk-thuis conflict, als afhankelijke variabele 

seksuele satisfactie en als mediator negatief relatiegedrag (weergegeven in 

tabel 6) blijkt dat aan alle voorwaarden voor het optreden van mediatie is 

voldaan. Uit de resultaten van de hiërarchische regressie analyse blijkt dat het 

significante verband tussen werk-thuis conflict en seksuele satisfactie

verdwijnt na controle voor negatief relatiegedrag (β= -.14; p< .05 vs. β= .07, 

ns). Dit duidt op een volledig mediatie-effect. Hypothese 1c wordt door deze 

resultaten bevestigd. 

Tabel 6. Resultaten lineaire regressie analyses Negatief relatiegedrag (M) als 
mediator voor het verband tussen WT-Conflict (X) en Seksuele satisfactie (Y)

X = WT-Conflict totaal
F R² β p Se

Relatie X  Y 4.18 (1,201)* .02 -.14* .042 .09
Relatie X  M 45.04 (1,201)*** .18 .43*** .000 .05
Relatie M  Y 58.16 (1,201)*** .22 -.47*** .000 .10
Relatie X  Y 
gecontroleerd voor M

29.67 (2,200)*** .23 .07 ns .286 .09

Sobel test: z = -5.1*** .000
Noot: * p < .05, ** p < .01, *** p <.000. WT = Werk-Thuis.

Van de verschillende typen werk-thuis conflict geldt dit resultaat alleen voor 

het energie- en tijdsgerelateerde conflict. Deze typen bleken als enige een 

significante samenhang te vertonen met seksuele satisfactie (respectievelijk r = 

-.16; p<.05 en r = -.15; p< .05). Resultaten van de mediatie analyses 

(weergegeven in tabel 7) duiden op een volledig mediatie-effect van negatief 

relatiegedrag voor het verband tussen deze typen conflict en seksuele 

satisfactie (voor energiegerelateerd conflict: β= -.16; p< .05 vs. β= .04, ns, 

voor tijdsgerelateerd conflict: β= -.15; p< .05 vs. β= -.01, ns).
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Tabel 7. Resultaten lineaire regressie analyses Negatief relatiegedrag (M) als mediator voor 
het verband tussen (energie- en tijdsgerelateerd) WT-Conflict  (X) en Seksuele satisfactie (Y)

X = Energiegerelateerd conflict Tijdsgerelateerd conflict
F R² β p Se F R² β p Se

Relatie X  Y 5.14
(1,201)*

.03 -.16* .024 .07 4.47
(1,201)*

.02 -.15* .036 .06

Relatie X  M 38.0 
(1,201)***

.16 .40*** .000 .04 17.99 
(1,201)***

.08 -.29*** .000 .04

Relatie M  Y 58.16 
(1,201)***

.22 -.47*** .000 .10 58.16 
(1,201)***

.22 -.47*** .000 .10

Relatie X  Y 
gecontroleerd voor M

29.12 
(2,200)***

.23 .04 ns .587 .07 28.96 
(2,200)***

.23 -.01 .845 .06

Sobel test: z = -4.8*** .000 z = -3.7*** .000
Noot: * p < .05, ** p < .01, *** p <.000. WT = Werk-Thuis.

Werk-thuis facilitatie en positief relatiegedrag als mediatoren

Hypothese 2a veronderstelt een positief verband tussen bevlogenheid en 

positief relatiegedrag waarbij dit verband gemedieerd wordt door werk-thuis 

facilitatie. De resultaten van de regressieanalyses (weergegeven in Tabel 8) 

tonen aan dat aan de voorwaarden voor mediatie is voldaan. De resultaten van 

de hiërarchische regressie analyse duiden op een volledig mediatie-effect van 

werk-thuis facilitatie voor het verband tussen bevlogenheid en positief 

relatiegedrag. De significante relatie tussen bevlogenheid (X) en positief 

relatiegedrag (Y) verdwijnt bij controle voor WT-Facilitatie (M); β= .20, p< 

.01 vs. β= .01, ns. Hypothese 2a wordt door deze resultaten bevestigd.

Tabel 8. Resultaten lineaire regressie analyses WT-Facilitatie (M) als mediator voor 
het verband tussen Bevlogenheid (X) en Positief relatiegedrag (Y)

     

  Noot: * p < .05, ** p < .01, *** p <.000. WT = Werk-Thuis.

Tevens is onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen facilitatie als 

mediatoren voor het verband tussen bevlogenheid en positief relatiegedrag. De 

psychologische facilitatie bleek als enige niet aan alle voorwaarden voor het 

optreden van mediatie te voldoen. Dit type facilitatie hangt namelijk niet 

Mediator = WT-Facilitatie totaal

F R² β p Se

Relatie X  Y 7.91 (1,201)** .04 .20** .005 .05

Relatie X  M 105.77 (1,201)*** .35 .59*** .000 .06

Relatie M  Y 23.00 (1,201)*** .10 .32*** .000 .05
Relatie X  Y 
gecontroleerd voor M

11.45 (1,201)*** .10 .01 ns .906 .06

Sobel test: z = 3.87*** .000
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significant samen met positief relatiegedrag (r = .09, ns)5. Daarmee wordt niet 

aan voorwaarde 3 (er is een relatie tussen M en Y) in het model van Baron en 

Kenny (1986) voldaan. De andere typen facilitatie blijken allen wel volledige

mediatoren voor dit verband (resultaten bij controle voor tijdsgerelateerde 

facilitatie: β= .20; p<.01 vs β=.07; ns, Sobel’s z = 3.97; p <.000, voor 

gedragsgerelateerde facilitatie: β=.20; p<.01 vs β=.07; ns, Sobel’s z = 3.73; p 

<.000 en voor energiegerelateerde facilitatie: β=  .20; p<.01 vs β=.002; ns, 

Sobel’s z = 4.35; p <.000).

Hypothese 2b veronderstelt een positief verband tussen werk-thuis facilitatie 

en relatiesatisfactie, waarbij dit verband gemedieerd wordt door positief 

relatiegedrag. De resultaten (weergegeven in tabel 9) duiden op een volledig 

mediatie-effect. De significante relatie tussen werk-thuis facilitatie en 

relatiesatisfactie verdwijnt bij controle voor positief relatiegedrag (β= .16, p< 

.05 vs. β= -.05, ns). Hypothese 2b wordt door deze resultaten bevestigd. 

Tabel 9. Resultaten lineaire regressie analyses Positief relatiegedrag (M) als 
mediator voor het verband tussen WT-Facilitatie (X) en Relatiesatisfactie (Y)

                         X = WT- Facilitatie totaal
F R² β p Se

Relatie X  Y 5.03 (1,201)* .03 .16* .026 .07
Relatie X  M 23.00 (1,201)*** .10 .32*** .000 .05
Relatie M  Y 143.67 (1,201)*** .41 .64*** .000 .09
Relatie X  Y 
gecontroleerd voor M

72.33 (2,200)*** .42 -.06 ns .321 .06

Sobel test: z = 4.10*** .000
Noot: * p < .05, ** p < .01, *** p <.000. WT = Werk-Thuis.

Tevens is onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen facilitatie als 

onafhankelijke variabele in dit verband. Uit de bivariate correlatieanalyses 

bleek dat alleen de psychologische facilitatie niet significant samenhangt met 

de afhankelijke variabele relatiesatisfactie (r = .-.04; ns). Voor de andere typen 

zijn regressie-analyses uitgevoerd. De resultaten (weergegeven in tabel 10)

duiden op een volledig mediatie-effect van positief relatiegedrag voor het 

verband tussen de verschillende typen facilitatie en relatiesatisfactie. De 

significante samenhang tussen zowel de energiegerelateerde facilitatie (β= .20; 

                                                
5 Zie bijlage 1 voor de correlatietabel voor alle onderzochte variabelen.
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p< .01 vs. β= -.003, ns) en de tijdsgerelateerde facilitatie (β= .22; p< .01 vs. β= 

-.04, ns) als de gedragsgerelateerde facilitatie (β= .16; p< .05 vs. β= -.02, ns) 

en relatiesatisfactie verdwijnt na controle voor positief relatiegedrag. N. B. in 

de tabel zijn alleen de typen facilitatie weergegeven die de hoogste samenhang

met relatiesatisfactie vertoonden. 

Tabel 10. Resultaten lineaire regressie analyses Positief relatiegedrag (M) als mediator voor 
het verband tussen (energie- en tijdsgerelateerde) WT-Facilitatie (X) en Relatiesatisfactie (Y)

X = Energiegerelateerde facilitatie Tijdsgerelateerde facilitatie
F R² β p Se F R² β p Se

Relatie X  Y 8.65
(1,201)**

.04 .20** .004 .07 9.83
(1,201)**

.05 .22** .002 .06

Relatie X  M 22.69 
(1,201)***

.10 .32*** .000 .04 34.31 
(1,201)***

.15 .38*** .000 .04

Relatie M  Y 143,67 
(1,201)***

.42 .65*** .000 .08 143.67 
(1,201)***

.42 .65*** .000 .08

Relatie X  Y 
gecontroleerd voor M

71.48 
(2,200)***

.42 -.00 ns .961 .06 71.80 
(2,200)***

.42 -.04 ns .540 .05

Sobel test: z = 4.63*** .000 z = 5.02*** .000
Noot: * p < .05, ** p < .01, *** p <.000. WT = Werk-Thuis.

Hypothese 2c veronderstelt een positief verband tussen werk-thuis facilitatie 

en seksuele satisfactie waarbij dit verband gemedieerd wordt door positief 

relatiegedrag. Uit de bivariate correlatie-analyse bleek dat het totale construct 

niet significant samenhangt met seksuele satisfactie (r = .08; ns). Dit betekent 

dat er niet aan de eerste voorwaarde voor mediatie voldaan wordt. Hypothese

2c moet door deze resultaten worden verworpen.

Echter, de energie- en tijdsgerelateerde facilitatie bleken wel significant samen 

te hangen met seksuele satisfactie (energie: r = .17; p< .05 en tijd: r = .21; p< 

.05). Uit de resultaten van de regressie analyses (weergegeven in tabel 11) met 

deze typen als onafhankelijke variabelen (X), positief relatiegedrag als 

mediator (M) en seksuele satisfactie als afhankelijke variabele (Y) blijkt dat 

aan de voorwaarden voor het optreden van mediatie voldaan is. Resultaten van 

de hiërarchische regressie analyse met tijdsgerelateerde facilitatie als 

onafhankelijke variabele duiden op een volledige mediatie van de variabele 

positief relatiegedrag. De significante samenhang van energiegerelateerde 

facilitatie met seksuele satisfactie verdwijnt wanneer positief relatiegedrag

wordt toegevoegd (β= .17; p< .05 vs. β= .02, ns) Tevens duiden de resultaten 
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van de hiërarchische regressie analyse met energiegerelateerde facilitatie als 

onafhankelijke variabele op een volledig mediatie-effect van positief 

relatiegedrag. De significante samenhang van tijdsgerelateerde facilitatie met

seksuele satisfactie verdwijnt wanneer positief relatiegedrag wordt toegevoegd 

(β= .21; p< .01 vs. β= .04, ns). Dit betekent dat alleen de energie- en 

tijdsgerelateerde facilitatie indirect samenhangen met seksuele satisfactie, via 

positief relatiegedrag. 

Tabel 11. Resultaten lineaire regressie analyses Positief relatiegedrag (M) als 
mediator voor het verband tussen (energie- en tijdsgerelateerde) WT-Facilitatie (X) en 
Seksuele satisfactie (Y)

                         X = Energiegerelateerde facilitatie Tijdsgerelateerde facilitatie
F R² β p Se F R² β p Se

Relatie X  Y 5.91
(1,201)*

.03 .17* .016 .07 9.54 
(1,201)**

.05 .21** .002 .06

Relatie X  M 22.69 
(1,201)*** 

.10 .32*** .000 .04 34.31 
(1,201)***

.15 .38*** .000 .04

Relatie M  Y 57.06 
(1,201)***

.22 .47*** .000 .09 57.06 
(1,201)***

.22 .47*** .000 .09

Relatie X  Y 
gecontroleerd voor M

28.45 
(2,200) ***

.22 .02 ns. .746 .06 28.60 
(2,200)***

.22 .04 ns. .564 .06

Sobel test: z = 4.2*** .000 z = 4.5*** .000
Noot: * p < .05, ** p < .01, *** p <.000. WT = Werk-Thuis.

Controle voor achtergrondvariabelen 

De hierboven beschreven regressieanalyses zijn opnieuw uitgevoerd waarbij 

de verschillende achtergrondvariabelen in stap 1 zijn toegevoegd. De 

achtergrondvariabelen waarvoor de resultaten zijn gecontroleerd betreffen: het 

aantal feitelijke arbeidsuren, wel of niet werkende partner, duur van de relatie, 

leeftijd, opleidingsniveau, sekse, gezinssituatie (i.e. getrouwd of 

samenwonend) en het aantal thuiswonende kinderen. Bij controle voor deze 

achtergrondvariabelen blijven alle eerder gevonden mediatie-effecten bestaan. 

Het gedragsgerelateerde werk-thuis conflict blijkt echter bij controle voor de 

achtergrondvariabelen net niet meer significant te correleren met 

relatiesatisfactie (β = -.14; p= .06). Het opleidingsniveau (hoog/laag) en voor 

een klein deel de arbeidsuren lijken hier een rol in te spelen. Deze variabelen 

correleren het hoogst met relatiesatisfactie (β =  .15; p= .049 en β = -.13; p = 

.119). Echter de correlatie tussen het gedragsgerelateerde werk-thuis conflict 
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en relatiesatisfactie was al niet hoog met een omvang van -.16; p<.05 

(uitgedrukt in pearson’s r). Met het toevoegen van de achtergrondvariabelen 

aan deze predictor verandert de correlatie met .02. De achtergrondvariabelen 

spelen klaarblijkelijk geen rol in de gevonden verbanden. 

In onderstaand figuur worden de bevestigde hypothesen grafisch 

weergegeven. 

Figuur 2. overzicht van bevestigde hypothesen.

WT Conflict
Negatief relatiegedrag
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Discussie

Dit onderzoek was erop gericht de positieve kant te belichten van de invloed 

die werk op de (seksuele) relatie en de tevredenheid daarmee heeft. Daarnaast 

was het doel niet alleen de directe invloed te onderzoeken maar ook de 

factoren te belichten die de samenhang tussen werkbelevingen en de relatie-

en seksuele satisfactie medieren. 

Op basis van de rol-expansie theorie (Marks, 1977), het Dual Process 

model van Bakker en Geurts (2004) en de resultaten betreffende werk-thuis 

facilitatie werd in het onderzochte model verwacht dat werkbelevingen niet 

alleen een negatieve, maar ook een positieve invloed hebben op de seksuele-

en relatietevredenheid. Ook werd op basis van het VSA-model van Karney en 

Bradbury (1995) verwacht dat deze invloed indirect verloopt via de invloed 

die de ervaring van werk-thuis conflict of werk-thuis facilitatie heeft op het 

relatiegedrag dat het individu tegenover zijn partner vertoont. In het model 

gaan, in lijn met het DP-model (Bakker & Geurts, 2004) de werkbelevingen 

bevlogenheid en burnout aan dit proces vooraf. Specifiek werd verwacht dat 

bevlogenheid een (indirecte) invloed op het relatiegedrag heeft via het ervaren 

van werk-thuis facilitatie en dat burnout een (indirecte) invloed op het 

relatiegedrag heeft via het ervaren van werk-thuis conflict. 

Over het algemeen worden deze verwachtingen ondersteund door de 

resultaten. Story en Repetti (2006) toonden al aan dat negatieve sociale 

interacties op het werk ervoor zorgen dat men negatief relatiegedrag vertoont. 

De resultaten van dit onderzoek bieden de aanvulling dat ook burnout en 

werk-thuis conflict ervoor kunnen zorgen dat men negatief relatiegedrag 

vertoont. De verwachting dat burnout positief samenhangt met negatief 

relatiegedrag via het ervaren van werk-thuis conflict is door de resultaten 

ondersteund (hypothese 1a). Deze bevinding is tevens in overeenstemming 

met Dual Process model van Bakker en Geurts (2004) waarin burnout op het 

werk positief samenhangt met het ervaren van werk-thuis conflict. Verder 

blijkt in lijn met de bevindingen van Allen et al. (2000) dat het ervaren van 

werk-thuis conflict negatief samenhangt met relatiesatisfactie (hypothese 1b). 

De hypothese dat ook de seksuele satisfactie negatief beïnvloed wordt door 

het werk-thuis conflict (hypothese 1c) is eveneens bevestigd. Uit dit 
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onderzoek is gebleken dat deze verbanden gemedieerd worden door het uiten 

van negatief relatiegedrag. Vooral de ervaring uitgeput te zijn door het werk 

en de ervaring dat het leven thuis wordt bemoeilijkt door de werksituatie

(conflict), doordat men bijvoorbeeld door het werk geen energie meer heeft 

om thuis actief deel te nemen, zorgt ervoor dat men zich negatief opstelt 

tegenover de partner. Men rapporteert zich meer terug te trekken, meer 

boosheid te tonen en meer ruzie te maken. Dit negatieve relatiegedrag zorgt er 

op zijn beurt voor dat men minder tevreden is met de (seksuele) relatie.

Uit dit onderzoek is daarentegen ook gebleken dat werk een positieve

invloed kan hebben op de relatie. Door onderzoek van Van Steenbergen 

(2007) was al bekend dat werk een positieve invloed kan hebben op de 

tevredenheid met het leven thuis en de mentale en fysieke gezondheid. In dit 

onderzoek is, in overeenstemming met de verwachting, gebleken dat het

ervaren van werk-thuis facilitatie tevens geassocieerd kan worden met een 

hogere seksuele- en relatiesatisfactie waarbij dit verband wordt gemedieerd 

door het positieve relatiegedrag (hypothese 2b en 2c). De medierende factor 

van het relatiegedrag in dit verband is in overeenstemming met het VSA-

model van Karney en Bradbury (1995). Gesteld kan worden dat hoe meer 

facilitatie men ervaart, dat wil zeggen de ervaring dat het functioneren thuis 

wordt vergemakkelijkt door (ervaringen op) het werk, hoe meer men zich 

positief opstelt tegenover de partner. Men rapporteert meer te doen aan het 

onderhouden van de relatie, meer steun te geven aan de partner, en meer 

tevreden te zijn met de kwaliteit en kwantiteit van de tijd die samen met de 

partner doorgebracht wordt. Op zijn beurt zorgt dit positieve relatiegedrag 

voor een grotere tevredenheid met de relatie. Dit laatste is in overeenstemming 

met eerdere bevindingen (Bodenmann, Ledermann & Bradbury, 2007; Canary 

& Stafford, 2002; Cutrona, Suhr & MacFarlane, 1990; Kurdek, 2005; Pasch & 

Bradbury, 1998; Sarason, Sarason, & Pierce, 1994). In lijn met de 

verwachtingen gaat het ervaren van bevlogenheid op het werk aan dit proces 

vooraf. Hoe meer bevlogenheid een werknemer ervaart hoe meer hij zich 

positief gedraagt tegenover zijn partner. Deze samenhang wordt gemedieerd 

door het ervaren van werk-thuis facilitatie in die zin dat bevlogenheid 

samenhangt met meer werk-thuis facilitatie en dat werk-thuis facilitatie 

vervolgens samenhangt met meer positief relatiegedrag (hypothese 2a). Deze 
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bevinding is in overeenstemming met het Dual Process model van Bakker en 

Geurts (2004) waarin bevlogenheid positief samenhangt met werk-thuis 

facilitatie. 

Een belangrijke bevinding in dit onderzoek is tevens dat de 

verschillende typen facilitatie en conflict (psychologisch, energie-, tijds-, en 

gedragsgerelateerd) verschillend samenhangen met zowel het relatiegedrag als 

de relatie- en seksuele satisfactie. Van Steenbergen, Ellemers & Mooijaart

(2007) toonden reeds aan dat de verschillende typen te onderscheiden zijn. 

Ook werd door Van Steenbergen (2007) reeds aangetoond dat de verschillende 

typen een verschillende invloed kunnen hebben op de gezondheid van 

werknemers. Nu blijkt dat deze typen ook een verschillende invloed hebben 

op het relatiegedrag en de seksuele- en relatiesatisfactie. De energie- en 

tijdsgerelateerde facilitatie bleken in alle gevallen een grotere samenhang te 

vertonen dan de andere twee typen facilitatie. De hypothese dat facilitatie en 

seksuele satisfactie samenhangen is verworpen. Echter door onderscheid te 

maken tussen de verschillende typen facilitatie is gebleken dat er wel degelijk 

een redelijk sterk en significant verband bestaat tussen zowel de 

energiegerelateerde als de tijdsgerelateerde facilitatie typen met seksuele 

satisfactie. Hoe meer men ervaart dat het leven thuis wordt vergemakkelijkt 

door de energie opgedaan op het werk en doordat men door het werk 

effectiever met de beschikbare tijd omgaat, hoe meer men zich positief opstelt 

tegenover de partner en hoe meer men vervolgens tevreden is met de seksuele 

relatie. Wat betreft het ervaren van negatieve interferentie van werk naar thuis 

zien we dat ook alleen de energie- en tijdsgerelateerde typen de hoogste 

correlaties vertonen met het negatieve relatiegedrag en de seksuele satisfactie. 

Echter, in het verband met de relatiesatisfactie is een uitzondering te zien. 

Hierbij is het de gedragsgerelateerde conflict die samen met de 

energiegerelateerde conflict ervaring de hoogste samenhang met de 

relatiesatisfactie vertoont. Dat wil zeggen, de ervaring dat het leven thuis 

wordt bemoeilijkt door het gedrag dat men op het werk leert en vertoont, is 

direct gerelateerd aan een lagere relatiesatisfactie. Het tijdsgerelateerde type 

conflict hangt niet significant samen met relatiesatisfactie (hoewel er wel een 

trend is) maar is, na het energiegerelateerde conflict wel weer de grootste 

predictor voor het uiten van negatief relatiegedrag. Voor het model is dit het 



Masterthesis M. Bekkenkamp Juli 2008, Universiteit Utrecht

39

belangrijkste resultaat, aangezien de invloed op de relatiesatisfactie indirect 

verloopt via het relatiegedrag.

Concluderend kan, op basis van de resultaten van dit onderzoek, 

gesteld worden dat naarmate mensen sterker ervaren dat ze slechter kunnen 

functioneren thuis door de energie en tijd die het werk hen kost, ze ook meer 

geneigd zijn zich negatief te gedragen tegenover de partner. Dit heeft op zijn 

beurt een negatief effect op de (seksuele) relatiesatisfactie. Mensen zullen zich 

daarentegen positiever opstellen tegenover hun partner wanneer zij ervaren dat 

zij door hun werk hun tijd thuis makkelijker kunnen managen en er effectief 

mee om kunnen gaan. Hetzelfde geldt voor ervaringen op het werk die ervoor 

zorgen dat mensen thuis meer energie hebben en daardoor makkelijker kunnen 

functioneren. Dit bevordert de tevredenheid met de relatie. De andere twee 

manieren waarop het werk het leven thuis kan bevorderen hangen minder 

(gedragsgerelateerd) of helemaal niet (psychologisch) samen met het uiten van 

positief gedrag en de tevredenheid met de (seksuele) relatie. 

Theoretische Implicaties

De resultaten geven een genuanceerd beeld van de manier waarop werk en de 

relatie samenhangen. Ten eerste blijkt het juist om aan te nemen dat het 

combineren van rollen in het werk- en het thuisdomein niet alleen negatieve 

maar ook positieve effecten kan hebben op de relatie. Voor beide takken in het 

model werden sterke verbanden gevonden. Ten tweede blijkt het juist om aan 

te nemen dat de samenhang tussen werkbelevingen en relatietevredenheid 

gemedieerd wordt door het relatiegedrag. Dit is voor vervolgonderzoek een 

aanleiding om zich meer te richten op proces-analyses aangaande deze 

samenhang, in plaats van slechts directe verbanden te onderzoeken. In lijn met 

onderzoek van Van Steenbergen (2007) blijkt tevens dat het noodzakelijk is 

onderscheid te maken tussen verschillende typen werk-thuis facilitatie en 

conflict ervaringen daar zij een verschillende invloed hebben op het 

relatiegedrag en de seksuele- en relatiesatisfactie. Maar ook blijkt het ervaren 

van burnout en bevlogenheid op het werk verschillend samen te hangen met 

de verschillende typen facilitatie en conflict. 

Tenslotte ondersteunen de resultaten de roep van menig onderzoeker om de 

invloed die werk op het leven thuis heeft niet alleen vanuit een negatieve 
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vraagstelling te onderzoeken, maar juist ook vanuit een positieve 

vraagstelling. Steeds meer richt onderzoek zich op de positieve psychologie 

waarbij de condities en processen bestudeerd worden die bijdragen aan het 

positief en optimaal functioneren van mensen, groepen en instituties (Gable & 

Haidt, 2005; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Twee belangrijke 

bevindingen wijzen erop dat de positieve psychologie een nog belangrijkere 

positie in zou mogen nemen dan tot nog toe het geval is. 

Ten eerste zijn er niet alleen voor de negatieve werkbelevingen maar ook voor 

de positieve werkbelevingen sterke verbanden gevonden met relatie- en 

seksuele satisfactie en het relatiegedrag. De belangrijkste typen werk-thuis 

facilitatie blijken zelfs een grotere impact te hebben op de seksuele- en 

relatiesatisfactie dan de belangrijkste typen conflict. De samenhang van de

tijds- en energiegerelateerde werk-thuis facilitatie met de relatievariabelen

relatiesatisfactie (tijd: r = .22; p<.01; energie: r = .20; p< .05) en seksuele 

satisfactie (tijd: r = .21; p<.01; energie: r = .17; p< .05) zijn van grotere 

omvang dan de samenhang van deze typen werk-thuis conflict met de 

relatievariabelen relatiesatisfactie (tijd: r = -.11;  ns; energie: r = -.16; p< .05) 

en seksuele satisfactie (tijd: r = -.15; p<.05; energie: r = -.16; p< .05). 

Ten tweede blijken er meer mensen positieve werkbelevingen te 

ervaren dan negatieve, en blijken meer mensen tevreden te zijn met de 

(seksuele) relatie dan ontevreden. Onze aandacht zou nog meer gevestigd 

moeten worden op deze mensen. Wat doen zij goed? Wat maakt dat zij 

bevlogen raken en een goede relatie hebben? Onderzoek zou zich niet blind 

moeten staren op probleemvragen als: ‘Welke factoren dragen bij aan 

burnout?’, maar zou zich juist meer moeten richten op het vinden van 

oplossingen. De focus zal moeten liggen op de vraag: Welke factoren dragen 

bij aan het ontwikkelen van bevlogenheid en aan werk-thuis facilitatie, 

positief relatiegedrag en (seksuele) relatietevredenheid? Zowel werkgever en 

werknemer hebben hier belang bij. 

De kennis op dit gebied breidt zich langzaam uit. Vooral op het gebied van 

bevlogenheid komen we steeds meer te weten welke factoren daarmee 

samenhangen. Zo blijken energiebronnen als feedback op prestaties, 

autonomie, een gevoel van controle over het werk, betekenisgeving, 

ontplooiingsmogelijkheden en sociale steun sterk samen te hangen met 
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bevlogenheid (Bakker, Schaufeli & Demerouti, 1999; Hackman & Oldham, 

1980, in Saks & Rotman, 2006; Kahn, 1992; Mauno, Kinnunen, & 

Ruokolainen, 2007; May, Gilson & Harter, 2004). Wat betreft facilitatie 

toonde van Steenbergen (2007) recentelijk aan dat het ervaren van facilitatie 

van werk naar thuis bevorderd kan worden door een zorgvriendelijke 

werkomgeving (bijv. steun van leidinggevenden en collega’s voor zaken die 

thuis spelen, ondersteunende normen en verwachtingen op het werk). Men 

ervaart door deze werkomgeving niet alleen minder conflict tussen werk en 

thuis, maar juist ook meer facilitatie van werk naar thuis. Tevens toonden van 

Steenbergen, Ellemers, Haslam en Urlings (in: van Steenbergen, 2007) aan dat 

het mogelijk is om invloed uit te oefenen op de manier waarop werknemers de 

werk-thuis interactie ervaren, door informatie van buitenaf. Zij lieten 

participanten voorafgaand aan het invullen van een vragenlijst over het 

combineren van werk-thuis rollen, een artikel lezen dat ofwel de positieve 

effecten van dergelijk combineren van rollen benadrukte ofwel de negatieve. 

Participanten die het positieve artikel lazen rapporteerden in de vragenlijst 

meer werk-thuis facilitatie, meer positieve emoties en minder negatieve 

emoties te ervaren dan mensen die het negatieve artikel lazen. 

Vervolgonderzoek moet nog uitwijzen of dit een langdurig effect betreft.

Praktische Implicaties

De bevindingen van dit onderzoek bieden ondersteuning voor het feit dat 

positieve werkbelevingen de relatie- en seksuele tevredenheid positief kunnen 

beïnvloeden terwijl negatieve werkbelevingen de relatie- en seksuele 

tevredenheid negatief kunnen beïnvloeden. Dat werk invloed heeft op de 

relatie heeft implicaties voor bijvoorbeeld relatietherapie. Wanneer mensen in 

therapie gaan om de relatie te verbeteren en positiever gedrag tegenover 

elkaar te vertonen, zou het kunnen zijn dat therapie geen enkel nut heeft, maar 

dat de oorzaak van relatieproblemen in het werk gezocht moet worden. Is de 

werknemer ontevreden, uitgeput of cynisch tegenover zijn werk? Dan zou het 

kunnen dat deze gevoelens het functioneren thuis belemmeren en de 

werknemer zich daardoor negatief opstelt tegenover de partner. In plaats van 

relatietherapie is het inschakelen van een loopbaancoach of een verbeterd 
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personeelsbeleid (gericht op het bevorderen van bevlogenheid en werk-thuis 

facilitatie) eerder op zijn plaats. 

De werkgever heeft er belang bij om zijn werknemer te kennen. Wat maakt 

hem bevlogen? Wat maakt dat hij facilitatie zal ervaren van de werk- naar de 

thuissituatie? Wanneer de werkgever zich richt op het bevorderen van werk-

thuis facilitatie en de bevlogenheid van de werknemer bevordert dit 

tegelijkertijd de relatietevredenheid van de werknemer. Een werknemer die 

tevreden is met zijn relatie is tevens een gezondere werknemer (Proulx, Helms 

& Beuhler, 2007). Bovendien zorgt een goede relatie, middels een goede 

mentale en fysieke gezondheid, voor beter presterende werknemers en minder 

verzuim (van Steenbergen, 2007). Ook is gebleken dat het ervaren van werk-

thuis facilitatie samenhangt met lager verzuim, betere werkprestaties en betere 

mentale en fysieke gezondheid (van Steenbergen, 2007). Vervolgonderzoek 

zou uit kunnen wijzen of deze samenhang indirect verloopt via de 

relatietevredenheid. Het lijkt erop dat de werkgever de gezondheid, 

productiviteit en tevredenheid van de werknemer bevorderen, door interesse te 

tonen in de werknemer en diens thuissituatie.

Ook de werknemer zelf kan ervoor zorgen meer bevlogen te raken en 

daardoor meer facilitatie van werk naar thuis te ervaren. Dit kan hij doen door 

uitdagend werk te zoeken (Hughes et al., 1992) en werkhulpbronnen in te 

schakelen zoals steun en feedback van collega’s vragen, en eigen doelen 

stellen (Bakker, 2003; Bakker, Schaufeli & Demerouti, 1999, Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2001; Saks & Rotman, 2006). Het lijkt erop dat het 

ontwikkelen van onderhandelingsstrategieën nuttig is voor het maximaliseren 

van je werkhulpbronnen. Bartley, Judge en Judge (2007) toonden aan dat 

onderhandelingsstrategieën een belangrijke predictor zijn voor zowel 

werksatisfactie als relatiesatisfactie. Je wordt daarmee behendig in het laten 

merken waar je behoeften liggen en die dan ook te bevredigen, zowel 

tegenover je partner als tegenover je werkgever. Bazerman (1998) 

concludeerde al dat het ontwikkelen van onderhandelingsstrategieën voordeel 

oplevert op elk terrein van het leven, inclusief werk en relatie. Een werkgever 

kan de werknemer daarbij helpen door bijvoorbeeld een cursus 

communicatievaardigheden en/of conflicthantering aan te bieden. Bakker 

(2003) geeft een overzicht van mogelijkheden om bevlogenheid te 
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bevorderen. Hij pleit ervoor om werknemers meer op energiebronnen te 

wijzen en meer rekening te houden met human resource management wanneer 

er beleid wordt gemaakt. Bakker (2003) zegt daarover: ‘In het ideale geval 

maken organisaties uiteindelijk gebruik van een human resource management 

systeem waarbij de werkbeleving en tevredenheid van het personeel periodiek 

wordt onderzocht (monitoring).’. 

Uit voorgaand onderzoek is verder gebleken dat de thuissituatie ook invloed 

kan hebben op de werksituatie. Men ervaart zowel conflict als facilitatie van 

thuis naar werk. Zo kan de relatietevredenheid ook zorgen voor facilitatie van 

thuis naar werk en de werknemer in een positievere stemming op het werk 

brengen. Hierdoor zal hij meer gebruik maken van hulpbronnen (self-

fullfilling prophecy) en meer bevlogen kunnen raken. Tevreden werknemers 

kunnen zo in een positieve spiraal terechtkomen, waarbij het werk een 

positieve invloed heeft op de relatie, en de relatie een positieve invloed heeft 

op de gezondheid en productiviteit van de werknemer. Aan de andere kant zal 

een werknemer ook moeten blijven investeren in zijn relatie. Uit dit onderzoek 

is gebleken dat men minder positief relatiegedrag vertoont naarmate men 

langer bij elkaar is. Men steunt de partner minder, geeft minder bevestiging en 

besteedt minder plezierige tijd samen. Dit terwijl positief relatiegedrag,

waaronder steun van de partner, een belangrijke predictor is voor het ervaren 

van facilitatie van thuis naar werk (Stevens et al., 2007). Wanneer partners 

zich realiseren dat dit gedrag blijvend belangrijk is voor zowel de gezondheid 

als de tevredenheid met de (seksuele) relatie, als werkprestaties dan zullen zij 

zich er wellicht meer voor inzetten om het positieve gedrag, dat zij aan het 

begin van de relatie tegenover de partner vertoonden, vol te houden. Een 

opvallende bevinding van dit onderzoek is verder dat het aantal arbeidsuren 

positief samenhangt met het ervaren van bevlogenheid op het werk. Dit kan 

betekenen dat men, doordat men het werk als positief ervaart, ook meer gaat 

werken. Andersom kan het betekenen dat men meer bevlogen raakt naarmate 

men meer uren maakt en doorbrengt op het werk. Deze conclusie is in lijn met 

de bevindingen van Sanders en Nauta (2004) dat hoe meer full-time 

werknemers er in een team zijn, hoe meer men zich verbonden voelt als groep 

en hoe minder verzuim er is. Een baan geeft zingeving, mogelijkheid voor 

sociale contacten, structuur aan het leven, en ontplooiingsmogelijkheden. Dit 
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heeft vooral implicaties voor vrouwen die vaker dan mannen parttime werken 

(Ook in dit onderzoek zijn het de vrouwen die minder uren werken dan de 

mannen). Zij zien werk vaker als een (extra) bron van inkomsten, terwijl het 

zoveel meer kan bieden. Het zou interessant zijn om deze samenhang tussen 

arbeidsuren en bevlogenheid nader te onderzoeken. Ook wat betreft het 

verschil daarin tussen mannen en vrouwen. 

Limitaties en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Gezien het cross-sectionele design van dit onderzoek kunnen er geen 

eenduidige conclusies getrokken worden over de richting van causaliteit van 

de gevonden verbanden. Het is goed mogelijk dat de onderzochte variabelen 

elkaar in de andere richting dan de in het model veronderstelde richting 

beïnvloeden. Zo zou het kunnen zijn dat het verband tussen de 

relatiesatisfactie en werk-thuis facilitatie er op duidt dat hoe meer men 

tevreden is met de relatie, hoe meer men het combineren van werk als positief 

ervaart, bijvoorbeeld door de positieve stemming die met een tevreden relatie 

gepaard gaat. Ook kan niet met zekerheid worden gezegd of het opgestelde 

model het best passende model is bij de resultaten. Hiervoor zou een modelfit

test uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld met het programma AMOS of 

met EQS. Daarnaast zou het goed zijn om hypothesen te toetsen die het 

opgestelde model kunnen falsifiëren. Voor elk onderzoek geldt dat dit de 

validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten vergroot. Ten slotte berusten 

de resultaten op zelfrapportages. Hoewel dit een algemeen geaccepteerde 

methode van onderzoek is kunnen er kanttekeningen bij geplaatst worden 

aangaande de betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten. In dit onderzoek 

werd gevraagd naar de ervaringen over de afgelopen twee weken (betreffende 

werkbelevingen, relatiegedrag en relatietevredenheid). Het kan echter zo zijn 

dat respondenten al naar gelang het humeur van het moment van invullen 

antwoord geven op de vragen. Wanneer een respondent op het moment van 

invullen positief gestemd is zal deze de vragen over het algemeen positief 

invullen terwijl de betrokken persoon misschien over de afgelopen twee 

weken slechts twee keer daadwerkelijk bevlogen was op het werk, tevreden 

was met de relatie, of positief gedrag vertoonde. Vragen over het vertonen van 

negatief gedrag zal bovendien niet iedereen objectief invullen daar men het 
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eigen negatieve gedrag vaak niet wil toegeven. Zelfrapportages dragen 

problemen met sociaal wenselijkheid met zich mee (Larson et al., 1998). Voor 

vervolgonderzoek op dit gebied is het dan ook aan te raden om partners de 

vragenlijst niet alleen over zichzelf maar ook over elkaar in te laten vullen. 

Ook kan een longitudinaal onderzoek waarbij men per dag vragen beantwoord 

betreffende de werkervaringen, relatiegedrag en relatietevredenheid de 

betrouwbaarheid en validiteit verhogen. Dit zou meer inzicht kunnen geven 

betreffende de (in)directe invloed van werk op de relatie. 

De positieve invloed van werk op de relatie is in zijn algemeenheid een 

interessant onderwerp voor vervolgonderzoek. Welke factoren spelen nog 

meer een rol in dit proces van beïnvloeding? In dit onderzoek is alleen 

gekeken naar het relatiegedrag als medierende factor. Het zou kunnen dat er 

nog andere medierende, danwel modererende factoren aanwezig zijn. Welke 

rol speelt bijvoorbeeld persoonlijkheid in dit proces? Daarnaast is nog niet 

bekend welke richting van causaliteit de samenhang tussen werkbelevingen en 

relatiesatisfactie heeft. Vervolgonderzoek kan daar meer inzicht in bieden 

door beide richtingen op te nemen. Dit zou kunnen uitwijzen welke richting 

het belangrijkste effect heeft en of dit proces van beïnvloeding reciprocaal en 

zo een zichzelf versterkend proces is. Het lijkt daarbij nuttig om onderscheid 

te maken tussen verschillende manieren waarop het ene domein het 

functioneren in het andere domein kan faciliteren of verminderen. Verder is 

uit voorgaand onderzoek gebleken dat mannen en vrouwen verschillend 

worden beïnvloed door het ervaren van werk-thuis of thuis-werk facilitatie en 

conflict (van Steenbergen, 2007). Worden zij daardoor dan ook verschillend 

beïnvloed in het relatiegedrag of de relatietevredenheid? En hoe beïnvloeden 

partners elkaar in dit verband? Er is koppelonderzoek nodig om antwoord te 

krijgen op deze vragen. Inzicht in deze man-vrouw verschillen en de manier 

waarop zij elkaar beïnvloeden kan het begrip van het verband tussen werk en 

de relatie vergroten. Meer kennis is gewenst daar werk en een relatie beide 

potentiële bronnen zijn van langdurig geluk die bij kunnen dragen tot een 

goede gezondheid.
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Conclusie

Dit onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de bestaande literatuur op 

het gebied van werk-thuis interacties. De resultaten ondersteunen dat werk 

naast een negatieve ook een positieve invloed kan hebben op het relatiegedrag, 

en de seksuele- en relatiesatisfactie. Daarnaast ondersteunen de resultaten dat 

werk een indirecte invloed kan hebben op de relatie- en seksuele satisfactie, 

via het relatiegedrag. Het blijkt inderdaad zo te zijn dat het negatieve verband 

tussen werk-thuis conflict en de relatiesatisfactie, gemedieerd wordt door 

negatief relatiegedrag, en dat het verband tussen werk-thuis facilitatie en de 

relatiesatisfactie gemedieerd wordt door positief relatiegedrag.

Zowel de werkgever als de individuele werknemer kunnen met deze 

constateringen hun voordeel doen. De werkgever door zich meer 

geïnteresseerd te tonen in de persoon van de werknemer en diens 

werkbeleving, de werknemer door bij de keuze van zijn of haar werkkring te 

letten op de mate waarin het werk mogelijkheid biedt om werkelijk bevlogen 

te raken. De passie voor het werk kan op die manier bijdragen tot een blijvend 

gepassioneerde relatie.
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Bijlage 1

Gemiddelden, standaarddeviaties, betrouwbaarheden en Correlatietabel 

voor alle gemeten variabelen en subschalen van variabelen. 

M SD Cronbach’s alpha
Bevlogenheid 5.11 1.09 .94
  - Vitaliteit 5.13 1.02 .85
  - Toewijding 5.10 1.27 .93
Burnout 2.5 1.13 .88
  - Uitputting 2.49 1.25 .85
  - Cynisme 2.50 1.33 .84
Werk-Thuis-Facilitatie 4.48 1.10 .91
  - Energiegerelateerd 4.00 1.19 .84
  - Tijdsgerelateerd 5.00 1.31 .79
  - Gedragsgerelateerd 4.56 1.44 .86
  -  Psychologisch 4.36 1.53 .91
Werk-Thuis-Conflict 3.06 0.91 .81
  - Energiegerelateerd 2.72 1.18 .84
  - Tijdsgerelateerd 3.04 1.30 .79
  - Gedragsgerelateerd 3.08 1.40 .85
  -  Psychologisch 3.40 1.60 .91
Positief relatiegedrag 5.56 0.75 .76
  - Relatieonderhoudsgedrag 5.53 0.77 .91
  - Steun 5.71 0.74 .89
  - Tijd Samen 5.42 1.17 .86
Negatief relatiegedrag 2.68 0.69 .75
  - Boosheid 2.45 0.78 .91
  - Terugtrekgedrag 3.01 0.81 .78
  - Ruzie 2.60 0.95 .80
Relatiesatisfactie 5.99 1.16 .96
Seksuele satisfactie 4.85 1.13 .87
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Correlatietabel voor alle gemeten variabelen en subschalen van variabelen

* p=<0.05, ** p=<0.01, *** p=<0.001

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Bevlogenheid .91*** .96*** .59*** .61*** .35*** .54*** .40*** .20**
2 Vitaliteit .76*** .53*** .55*** .32*** .49*** .36*** .22**
3 Toewijding .57*** .58*** .34*** .52*** .40*** .16*
4 Werk-Thuis-Facilitatie .73*** .80*** .87*** .81*** .32***
5 WT-Facilitatie Energie .53*** .51*** .40*** .32***
6 WT-Facilitatie Tijd .59*** .47*** .38***
7 WT-Facilitatie Gedrag .64*** .27***
8 WT-Facilitatie 

Psychologisch
.09

9 Positief relatiegedrag
10 Relatieonderhoudsgedrag
11 Support
12 Tijd samen
13 Relatiesatisf.
14 Seksuele satisfactie 
15 Burnout
16 Uitputting
17 Cynisme
18 Werk-Thuis-Conflict 
19 WT-Conflict Energie
20 WT-Conflict Tijd
21 WT-Conflict Gedrag
22 WT-Conflict 

Psychologisch

23 Negatief relatiegedrag
24 Terugtrekgedrag
25 Boosheid
26 Ruzie
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* p=<0.05, ** p=<0.01, *** p=<0.001. R.O. gedrag = Relatieonderhoudsgedrag

10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Bevlogenheid .22** .15* .16* .12 .03 -.66*** -.51*** -.68*** -.23**
2 Vitaliteit .24*** .18* .16* .12 .07 -.60*** -.52*** -.55*** -.25***
3 Toewijding .19** .12 .10 .08 -.01 -.64*** -.45*** -.70*** -.19**
4 Werk-Thuis-Facilitatie .34*** .31*** .20** .16* .08 -.42*** -.35*** -.39*** -.35***
5 WT-Facilitatie Energie .30*** .22** .28*** .20** .17* -.53*** -.50*** -.45*** -.45***
6 WT-Facilitatie Tijd .37*** .33*** .28*** .22** .21** -.32*** -.30*** -.25*** -.31***
7 WT-Facilitatie Gedrag .30*** .27*** .16* .16* .06 -.30*** -.22** -.32*** -.22**
8 WT-Facilitatie 

Psychologisch
.14 .18* -.03 -.04 -.13 -.24** -.17* -.27*** -.17*

9 Positief relatiegedrag .85*** .82*** .85*** .65*** .47*** -.15* -.20** -.06 -.24***
10 R.O. gedrag .74*** .52*** .55*** .43*** -.18* -.22** -.08 -.27***
11 Support .46*** .57*** .38*** -.12 -.14* -.06 -.22**
12 Tijd samen .52*** .38*** -.11 -.16* -.02 -.16*
13 Relatiesatisf. .56*** -.12 -.15* -.04 -.21**
14 Seksuele satisfactie -.10 -.17** .01 -.14*
15 Burnout .30*** .16* .43***
16 Uitputting .56*** .46***
17 Cynisme .28***
18 Werk-Thuis-Conflict 
19 WT-Conflict Energie
20 WT-Conflict Tijd
21 WT-Conflict Gedrag
22 WT-Conflict 

Psychologisch

23 Negatief relatiegedrag
24 Terugtrekgedrag
25 Boosheid
26 Ruzie
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* p=<0.05, ** p=<0.01, *** p=<0.001. R.O. gedrag = Relatieonderhoudsgedrag

19 20 21 22 23 24 25 26
1 Bevlogenheid   -.31*** -.27*** -.21** .12 -.24** -.18* -.25*** -.17*
2 Vitaliteit -.35*** -.26*** -.22** .09 -.28*** -.20** -.27*** -.21**
3 Toewijding -.26*** -.25*** -.19** .14 -.19** -.15 -.22** -.12
4 Werk-Thuis-Facilitatie -.30*** -.30*** -.31*** -.05 -.22** -.23** -.16* -.16*
5 WT-Facilitatie Energie -.52*** -.33*** -.26*** -.14* -.34*** -.32*** -.28*** -.24**
6 WT-Facilitatie Tijd -.24** -.28*** -.23** -.13 -.22** -.26*** -.13 -.15*
7 WT-Facilitatie Gedrag -.15* -.21** -.33*** .08 -.22** -.19** -.18** -.18*
8 WT-Facilitatie 

Psychologisch
-.11 -.16* -.19** -.01 -.60*** .01 .04 .03

9 Positief relatiegedrag -.22** -.18* -.11 -.15* -.60*** -.52*** -.45*** -.49***
10 R.O. gedrag -.20** -.23** -.12 -.17* -.54*** -.54*** -.43*** -.37***
11 Support -.16* -.11 -.11 -.19** -.55*** -.48*** -.45*** -.43***
12 Tijd samen -.20** -.12 -.07 -.06 -.66*** -.34*** -.30*** -.43***
13 Relatiesatisf. -.16* -.11 -.16* -.13 -.47*** -.50*** -.41*** -.68***
14 Seksuele satisfactie -.16* -.15* -.01 -.08 .30*** -.49*** -.29*** -.38***
15 Burnout .50*** .36*** .26*** .09 .27*** .29*** .22** .16*
16 Uitputting .60*** .35*** .22** .14* .30*** .31*** .23** .21**
17 Cynisme .26*** .29*** .24** .00 .43*** .18** .16* .07
18 Werk-Thuis-Conflict .74*** .76*** .55*** .63*** .43*** .52*** .33*** .23**
19 WT-Conflict Energie .53*** .23** .32*** .40*** .40*** .35*** .25***
20 WT-Conflict Tijd .29*** .26*** .29*** .32*** .24*** .16*
21 WT-Conflict Gedrag -.03 .21** .19** .13 .19**
22 WT-Conflict 

Psychologisch
.26*** .45*** .18* .04

23 Negatief relatiegedrag .75*** .85*** .85***
24 Terugtrekgedrag .48*** .41***
25 Boosheid .63***
26 Ruzie
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Bijlage 2

2.1 Inleiding online vragenlijst

Welkom bij deze vragenlijst!
Lees voor het invullen onderstaande instructie. Alvast bedankt voor uw deelname!
Invulinstructie:
In deze vragenlijst worden vragen gesteld over:
1) uw werkbeleving
2) het combineren van uw werk met andere bezigheden in uw leven thuis
3) uw tevredenheid met uw relatie
Deze vragenlijst is opgesteld in het kader van het afstudeeronderzoek van Mirjam 
Bekkenkamp onder begeleiding van Dr. Elianne van Steenbergen, in het
kader van de Master Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Hierin 
wordt onderzocht wat de invloed is van werkbelevingen op de situatie
thuis en specifiek op de relatie tussen partners.

Enkele aandachtspunten:
 Ga bij het beantwoorden van de vragen op uw eerste indruk af.
 De onderzoekers garanderen dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk 

wordt behandeld.
 Voor het slagen van het onderzoek is het belangrijk dat u alle vragen invult.

Als u twijfelt, verzoeken wij u alsnog een keuze uit de gegeven mogelijkheden 
te maken.

 De vragenlijst vraagt ongeveer 15 minuten van uw tijd.
 Als u vragen heeft kunt u per e−mail contact opnemen met één van de 

onderzoekers, die graag bereid is deze te beantwoorden. Email:
M.Bekkenkamp@students.uu.nl

 Onder de deelnemers verloten wij naar keuze: een slipcursus, een sauna 
arrangement voor 2 of een dinerbon t.w.v. 75 euro. Als u kans wilt maken op 
één van deze prijzen vragen wij u aan het eind van de vragenlijst uw 
emailadres in te vullen. Uw emailadres wordt niet voor andere doeleinden 
gebruikt.

 Binnen 6 weken nemen we contact met u op als u heeft gewonnen.
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2.2 Voor dit onderzoek vertaalde of door de onderzoeker opgestelde 

meetinstrumenten

Positief relatiegedrag: 
Items voor de schaal: relatieonderhoudsgedrag
Positiviteit

Ik probeer onze interacties erg leuk te maken
Als we een meningsverschil/onenigheid hebben stel ik me coöperatief op
Ik probeer om het zelfvertrouwen van mijn partner te versterken, bijvoorbeeld door hem/haar 
complimenten te geven
Ik vraag hoe zijn/haar dag is verlopen
Als we praten ben ik aardig, attent en beleefd tegen mijn partner 
Ik gedraag me vrolijk en positief als we samen zijn
Ik bekritiseer mijn partner niet
Ik probeer romantisch, grappig en interessant te zijn voor hem/haar
Ik ben geduldig en vergevingsgezind tegenover hem/haar
Ik stel me vrolijk en optimistisch op

Bevestiging
Ik benadruk mijn verbondenheid met mijn partner
Ik laat merken dat ik toekomst zie in onze relatie
Ik toon mijn liefde voor hem/haar
Ik laat blijken dat ik trouw ben

Gemeenschappelijke taken en verplichtingen binnen de relatie/het gezin 
Ik help evenveel mee aan taken die moeten gebeuren
Ik neem een evenredig deel van onze gezamenlijke verplichtingen voor mijn rekening
Ik doe een eerlijk deel van het werk dat moet gebeuren
Ik kom mijn verplichtingen na Ik voer de huishoudelijke taken die ik heb uit

Items voor de schaal: support
Ik steun mijn partner wanneer hij/zij dat nodig heeft
Ik ben begripvol naar mijn partner toe
Ik uit mijn waardering wanneer ik vind dat mijn partner iets goed gedaan heeft
Ik blijf rustig wanneer mijn partner boos op me is
Ik luister aandachtig naar problemen van mijn partner
Ik kalmeer mijn partner wanneer hij/zij zich onredelijk gedraagt
Ik bedank mijn partner wanneer hij/zij iets gedaan heeft
Ik probeer mijn partner op te vrolijken
Ik ben tolerant wanneer mijn partner een fout maakt
Ik troost mijn partner wanneer hij/zij ontzet of geëmotioneerd is
Ik praat met mijn partner over de problemen die hij/zij ervaart op werk

Items voor de schaal: tijd samen

We ondernemen samen leuke dingen
We hebben plezier in de tijd die we samen zijn
Ik ben tevreden met de hoeveelheid tijd die we samen doorbrengen
Ik ben tevreden met de kwaliteit van de tijd die we samen doorbrengen
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Negatief relatiegedrag: 
Items voor de schaal: terugtrekgedrag
Ik wil alleen zijn
Ik ben te moe om te interacteren met anderen
Ik wil rustig tijd voor mezelf hebben Ik zit in mijn eigen wereldje
Ik negeer mijn partner wanneer hij/zij aandacht wil
Ik schenk geen aandacht aan mijn partner wanneer hij/zij vertelt over dingen die hem/haar 
interesseren; ik kijk weg of kijk verveeld
Ik lees de krant/een tijdschrift/kijk televisie wanneer mijn partner waarschijnlijk aandacht wil
Ik weiger te praten over problemen die we hebben of ons aangaan
Ik kan werkgerelateerde zaken niet van me afzetten
Ik zit met mijn gedachten bij mijn werk
Ik vertel mijn partner waar ik mee zit op het werk

Items voor de schaal: vijandig gedrag/boosheid
Ik reageer mijn frustraties af op mijn partner
Ik ben ongeduldig tegen mijn partner
Ik reageer wat lichtgeraakt naar mijn partner toe
Ik begin met ruzie maken
Ik ben het oneens met wat mijn partner zegt
Ik doe sarcastisch tegen mijn partner
Ik commandeer mijn partner om iets te doen
Ik veroordeel mijn partner of iets wat hij/zij doet
Ik klaag over iets wat mijn partner doet
Ik lever kritiek op mijn partner
Ik onderbreek mijn partner
Ik word boos, maar vertel niet waarom
Ik klaag over dingen
Ik ben slecht gezelschap
Ik ben zenuwachtig
Ik ben gespannen
Ik schreeuw naar mijn partner
Ik heb geen respect voor mijn partners mening
Ik zeg iets onaardigs tegen mijn partner

Items voor de schaal: conflictgedrag
Hoe vaak ergert u zich aan uw partner?
Hoe vaak heeft u ruzie of onenigheid met uw partner?

Relatiesatisfactie:
Items voor de schaal: relatiesatisfactie 

Wij hebben een goede relatie
Onze relatie is erg stabiel
Onze relatie is erg sterk
Onze relatie maakt mij gelukkig
In mijn relatie voel ik me deel van een team met mijn partner
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Seksuele satisfactie:
Items voor de schaal: seksuele satisfactie 
Ik ben tevreden over de frequentie van onze seksuele activiteit
Ik ben tevreden over de kwaliteit van mijn seksleven
Mijn partner en ik hebben geen tijd voor affectie en intimiteit
Ik vind het seksuele gedeelte van onze relatie precies goed
Mijn partner en ik hebben vaak onenigheid of ruzie over het seksuele gedeelte van onze relatie
Een van ons beiden is meestal te moe voor seks
Seks is niet zo belangrijk voor me
Mijn partner en ik hebben een geweldig seksleven
Tijdens onze intieme momenten samen houdt mijn partner bijna altijd rekening met mijn gevoelens en 
behoeften
Mijn partner is gelukkig met ons seksleven


