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Voorwoord 

Gedurende een periode van een half jaar heb ik stage gelopen bij het Instituut Werk en 

Stress (IWS) te Houten. Dit is een advies- en expertisebureau op het gebied van werk, 

psychische gezondheid en welzijn. Een onderdeel van deze stage was de workshopreeks 

‘Samen Betaald Werken’, waarin bij de deelnemers vragenlijsten zijn afgenomen. Deze 

verzamelde data heeft de basis gevormd voor mijn onderzoek.  

Bij deze wil ik mijn collega’s Cobi Wattez, Paul Schreurs en Frans Marcelissen van het IWS 

bedanken voor hun steun en hulp bij tot stand komen van dit onderzoek en de thesis.  

Ook wil ik mijn scriptie begeleidster Maria Peeters bedanken voor het bieden van structuur 

en advies bij het uitvoeren van het onderzoek en schrijven van de thesis.  

Ten slotte wil ik mijn ouders, vriend en andere familie en vrienden bedanken voor hun 

ondersteuning gedurende deze periode. 

 

Josette Mulders 

Utrecht, 1 juli 2008 
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Samenvatting 

In deze thesis is onderzoek gedaan naar de relatie tussen werkkenmerken en werk-thuis 

interferentie (WTI), en de invloed die persoonlijke hulpbronnen op deze relatie hebben. 

Resultaten zijn verkregen door afname van vragenlijsten bij werknemers van vier 

verschillende organisaties en hun partners (N =241). Op basis van de vragenlijst zijn vijf 

werkkenmerken gemeten: kwantitatieve, cognitieve en emotionele werkbelasting (werkeisen) 

en autonomie en sociale steun (energiebronnen). Daarnaast werd de mate van self-efficacy 

bij de werknemers vastgesteld. Ten slotte kwam de mate van positieve en negatieve WTI 

aan de orde in de vragenlijst. Uit de resultaten kwam naar voren dat alle drie de werkeisen 

positief gerelateerd zijn aan negatieve WTI. Echter, na controle voor geslacht en aantal 

werkuren, blijkt alleen kwantitatieve werkbelasting een positief verband te vertonen met 

negatieve WTI. Verder bleek dat alleen sociale steun positief gerelateerd was aan positieve 

WTI. Ook werd een buffer effect van sociale steun in de relatie tussen emotionele 

werkbelasting en negatieve WTI gevonden. Daarnaast vertoonden de resultaten een 

significant mediatie effect van self-efficacy in de relatie tussen sociale steun en positieve 

WTI. Ten slotte werd aangetoond dat self-efficacy een bufferende werking heeft in de relatie 

tussen kwantitatieve werkbelasting en negatieve WTI. Ten eerste is belangrijk dat 

vervolgonderzoek in de toekomst meer soorten energiebronnen bij de werknemers 

identificeert. Ten tweede wordt een longitudinaal onderzoek met meerdere meetmomenten 

aanbevolen. Ten derde is een respondentengroep met meer variatie in functie en organisatie 

wenselijk. Ten slotte zou bij het bestuderen van de moderatie effecten de conceptualisatie 

van onderlinge relaties tussen variabelen aangepast kunnen worden.  
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Summary 

This thesis investigated the relation between work characteristics and work-home 

interference (WHI) and the impact of personal resources on this relationship. The 

investigation is based on collected workshop questionnaires provided to employees and their 

partners (N=241). Based on these questionnaires five work characteristics have been 

measured: quantitative, cognitive and emotional workload (work demands)  and autonomy 

and social support (work resources).  Furthermore the research measured the employee’s 

self-efficacy as a personal resource. Finally positive and negative WHI have been measured. 

Based on statistical analysis the conclusion was that all three types of work demands were 

positively related to negative WHI. However, after correction for gender and number of 

working hours only quantitative work load was positively related to negative WHI. 

Furthermore research provided a positive relation between social support and positive WHI. 

Also research gave proof of a buffer effect of social support in the relation between emotional 

work demands and negative WHI. Moreover research provided  a significant mediation effect 

of self-efficacy in the relation between social support and positive WHI. Finally the results 

showed a buffer effect in the relation between quantitative workload and negative WHI. For 

future research it is important to identify more work resources. Furthermore long term 

research including more moments of measurements is recommended. Moreover, a more 

varied respondent group could provide better research results. Finally, the conceptualisation 

of the relation between the variables should be adjusted in examining the moderation effects.  
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1 Introductie 

De afgelopen twee decennia zijn niet alleen grote veranderingen opgetreden in de aard van 

het werk, maar ook in de samenstelling van het personeel (Geurts, Kompier, Roxburgh & 

Houtman, 2003). Het werk is cognitief en emotioneel veeleisender geworden en steeds meer 

vrouwen besluiten om te gaan werken, waardoor het aantal tweeverdienende stellen 

toeneemt. Het gevolg van deze veranderingen is dat de druk voor de werknemer stijgt, zowel 

thuis als op het werk. Het doel van deze thesis is het onderzoeken van de relatie tussen 

bepaalde werkkenmerken en werk-thuis interferentie, en de invloed die persoonlijke 

hulpbronnen op deze relatie hebben. In deze introductie worden hypothesen opgesteld aan 

de hand van een literatuuroverzicht. Eerst wordt het Job Demands-Resources model (JD-R 

model: Demerouti, Nachreiner, Bakker & Schaufeli, 2001) behandeld. Vervolgens wordt 

uitleg gegeven over de interactie tussen werk en privé bij tweeverdieners. Daarna wordt 

getracht een combinatie te maken van het JD-R model en het Effort-Recovery model (E-R 

model: Meijman & Mulder, 1998). Ten slotte wordt gekeken naar de rol van persoonlijke 

hulpbronnen in de relatie tussen werk en privé. Hierbij komt de Conservation Of Resources 

theorie (COR theorie: Hobfoll, 1989) aan bod. 

 

1.1 Het Job Demands-Resources Model 

Burnout wordt gedefinieerd als een syndroom, waarvan is aangetoond dat uitputting en 

cynisme de hoofdkenmerken zijn (Schaufeli & Buunk, 2003). Uitputting verwijst naar fysieke, 

cognitieve en emotionele overbelasting ten gevolge van langdurige blootstelling aan 

werkstressoren (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2000). Cynisme heeft 

betrekking op een onverschillige of afstandelijke houding richting het werk, het verliezen van 

interesse in het werk en het gevoel hebben dat het werk zijn betekenis heeft verloren 

(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Bevlogenheid is een positieve emotionele status, waarin 

een werknemer gemotiveerd is en voldoening uit zijn werk haalt (Maslach & Leiter, 1997). 

Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat vitaliteit en toewijding de kerndimensies van 

bevlogenheid zijn (Llorens, Bakker, Schaufeli & Salanova, 2006). Vitaliteit verwijst naar een 

hoog niveau van energie tijdens het werken, de bereidheid om zich in te zetten voor het 

werk, de bekwaamheid om niet snel moe te worden en doorzettingsvermogen (Maslach & 

Leiter, 1997). Toewijding verwijst naar een sterke betrokkenheid bij het werk, vergezeld met 

enthousiasme en inspiratie. 

Demerouti et al. (2000) bestudeerden de antecedenten en consequenties van burnout bij 

verpleegkundigen aan de hand van een theoretisch model, namelijk het Job Demands-

Resources model (zie figuur 1.1). In eerste instantie was dit model specifiek gericht op 

werknemers in de professionele dienstverlening. Later toonden Demerouti et al. (2001) aan 

dat het model ook toegepast kon worden op werknemers uit andere beroepsgroepen.  
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Het JD-R model maakt onderscheid tussen twee vormen van werkkenmerken, namelijk 

werkeisen en energiebronnen (Demerouti et al., 2001). Werkeisen verwijzen naar fysieke, 

sociale of organisatorische aspecten van het werk die aanhoudend fysieke of psychologische 

(cognitief en emotioneel) inspanning of vaardigheden vereisen en daarom geassocieerd zijn 

met bepaalde fysiologische en psychologische nadelen. Voorbeelden van werkeisen zijn een 

hoge werkdruk, een ongunstige fysieke omgeving en emotionele interacties met cliënten. 

Energiebronnen verwijzen naar fysieke, psychologische, sociale of organisatorische 

aspecten van het werk die functioneel zijn voor het bereiken van werkdoelen, werkeisen en 

daarmee geassocieerde psychologische nadelen verminderen en persoonlijk groei, leren en 

ontwikkeling stimuleren (Demerouti et al., 2001). Voorbeelden van energiebronnen zijn 

autonomie op het werk, participatie in de besluitvorming en sociale steun van collega’s.  

Deze werkkenmerken dragen bij aan de ontwikkeling van twee relatief onafhankelijke 

psychologische processen. In het ‘energetisch proces’ leiden chronische werkeisen tot 

uitbuiting van de fysieke en mentale bronnen van de werknemers, waardoor uitputting en 

gezondheidsproblemen ontstaan (Demerouti, Bakker, De Jonge, Janssen & Schaufeli, 

2001). In het ‘motivationele proces’ heeft een gebrek aan energiebronnen tot gevolg dat 

werknemers niet effectief om kunnen gaan met hoge werkeisen, waardoor terugtrekgedrag 

en gebrek aan toewijding ontstaan (Schaufeli & Bakker, 2004). Geconcludeerd kan worden 

dat langdurige blootstelling aan werkeisen gerelateerd is aan burnout en de aanwezigheid 

van energiebronnen samen kan hangen met bevlogenheid. 

Naast deze twee hoofdeffecten veronderstelt het JD-R model dat tussen energiebronnen en 

werkeisen sprake is van een interactie die belangrijk is voor het ontwikkelen van burnout. 

Deze interactie bestaat uit een modererend effect van energiebronnen op de relatie tussen 

werkeisen en burnout. Dit betekent dat energiebronnen de invloed van werkeisen op burnout 

kunnen bufferen (Bakker, Demerouti, Taris, Schaufeli & Schreurs, 2003b). Wanneer een 

werknemer bloot staat aan hoge werkeisen, maar daarnaast veel energiebronnen tot zijn 

beschikking heeft, is de kans op het ontwikkelen van een burnout dus kleiner. 

 

             + 
   Werkeisen              Burnout 

 

                

             _     _ 
  
   

             + 
Energiebronnen     Bevlogenheid 

 

 

Figuur 1.1: Het Job Demands-Resources Model voor burnout  (vereenvoudigde weergave) 
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1.2 Empirische ondersteuning voor het JD-R model 

Een review van Bakker en Demerouti (2007) beschrijft verschillende studies, waarin steun 

wordt gevonden voor hypothesen die aan de hand van het JD-R model kunnen worden 

opgesteld. Een aantal studies ondersteunen de bewering dat werkeisen en energiebronnen 

twee verschillende psychologische processen initiëren (Bakker, Demerouti & Schaufeli, 

2003a; Bakker et al., 2003b; Schaufeli & Bakker, 2004; Bakker, Demerouti & Euwema, 2005; 

Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006). Een voorbeeld is de studie van Bakker et al. (2003a) bij 

callcenter medewerkers in een Nederlands Telecom bedrijf. Zij concludeerden dat werkeisen 

de belangrijkste voorspellers waren van gezondheidsproblemen. Daarnaast bleek dat 

energiebronnen de enige voorspellers waren van toewijding. Verder onderzochten Bakker et 

al. (2005) de invloed van werkeisen en energiebronnen op burnout bij werknemers van een 

groot instituut voor hoger onderwijs. Ze toonden aan dat hoge werkeisen de uitputting 

dimensie van burnout voorspellen en een tekort aan energiebronnen de cynisme dimensie.  

Daarnaast hebben ook vele studies bewijs gevonden voor het buffer effect van verscheidene 

energiebronnen op de relatie tussen werkeisen en burnout (Bakker et al., 2005; 

Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, Schaufeli, Taris & Schreurs, 2006; Bakker, Demerouti, 

Hakanen & Xanthopoulou, 2007; Xanthopoulou et al., 2007). Xanthopoulou et. al (2006) 

onderzochten bijvoorbeeld de invloed van verschillende werkeisen en energiebronnen op de 

ontwikkeling van burnout bij medewerkers in thuiszorg instellingen. Uit de resultaten kwam 

naar voren dat burnout symptomen het hevigst waren wanneer alle werkeisen hoog en alle 

energiebronnen laag waren. Wanneer echter het niveau van energiebronnen hoog was, werd 

het effect van werkeisen op burnout significant verminderd. Bakker et al. (2007) 

concludeerden dat de aanwezigheid van energiebronnen een modererend effect heeft op het 

positieve verband tussen hoge werkeisen en burnout bij leraren. Dit betekent dat de kans op 

ontwikkeling van burnout bij leraren afneemt, naarmate het niveau van energiebronnen stijgt.  

Ten slotte heeft recent onderzoek de kracht van het complete JD-R model bevestigd door 

het model toe te passen in verschillende omstandigheden tegelijk (Llorens, Bakker, Schaufeli 

& Salanova, 2006). Zo bleek uit de resultaten van het onderzoek dat de structuur van het JD-

R model gehandhaafd kan worden, zelfs wanneer het wordt toegepast in verschillende 

nationale en beroepsmatige omstandigheden, wanneer verschillende manieren van 

dataverzameling worden gebruikt en wanneer verschillende metingen worden gedaan om de 

belangrijkste variabelen uit het model te beoordelen. Lewig, Xanthopoulou, Bakker, Dollard 

en Metzer (2007) onderzochten tevens het totale JD-R model, maar dan bij Australische 

werknemers die vrijwilligerswerk deden. Zij kwamen tot de conclusie dat de assumpties van 

het model ook op deze ‘beroepsgroep’ van toepassing zijn. Op basis van bovenstaande 

onderzoeken kan gesteld worden dat het JD-R model een sterke predictieve validiteit heeft 

met betrekking tot het voorspellen van burnout en bevlogenheid. 
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1.3 Werk-thuis interferentie 

Het combineren van werk en privé door tweeverdieners is de laatste decennia een steeds 

vaker voorkomend verschijnsel (Geurts & Demerouti, 2003). Tegenwoordig vormen vrouwen 

een groot deel van het personeel, waardoor een aanzienlijke groei is opgetreden in het 

aantal tweeverdienende stellen. Hierdoor worden de werk- en privésituatie momenteel 

waargenomen als sterk aan elkaar gerelateerde domeinen.  

Deze verandering brengt een hoop voordelen met zich mee, maar is niet altijd vrij van 

problemen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een groot deel van de werkende stellen, 

en vooral werkende ouders, moeite hebben met het combineren van verplichtingen in het 

werk- en thuisdomein (Galinsky, Bond & Friedman, 1993; Bond, Galinsky & Swanberg, 1998; 

Kelloway, Gottlieb & Barham, 1999). Dit fenomeen wordt ‘werk-thuis interferentie’ genoemd. 

Een gedetailleerde definitie van werk-thuis interferentie is ‘een proces waarbij aspecten van 

de werk- en thuissituatie elkaar wederzijds op een dusdanige manier beïnvloeden dat 

emoties, cognities en/of gedragingen opgedaan in het ene domein, van invloed zijn op 

emoties, cognities en/of gedragingen in het andere domein’ (Peeters & Heiligers, 2007). 

Werk-thuis interferentie is dus in principe een neutraal begrip, waaraan twee dimensies ten 

grondslag liggen. De eerste dimensie is de richting van de interferentie (van werk naar thuis 

of andersom) en de tweede dimensie is de evaluatie van de interferentie (positief of 

negatief). Op deze manier ontstaan vier vormen van werk-thuis interferentie, namelijk 

negatieve werk-thuis interferentie, positieve werk-thuis interferentie, negatieve thuis-werk 

interferentie en positieve thuis-werk interferentie (Geurts, 2000; Wagena en Geurts, 2000). 

Deze thesis zal zich beperken tot de eerste twee vormen van interferentie, dus er wordt 

vanuit gegaan dat de interactie tussen werk en thuis geïnitieerd wordt vanuit het 

werkdomein. Met het begrip werk-thuis interferentie wordt daarom vanaf nu alléén de invloed 

van werk op thuis bedoeld. Negatieve werk-thuis interferentie wil zeggen dat het functioneren 

thuis wordt belemmerd door de eisen van het werkdomein (Geurts & Demerouti, 2003). 

Positieve werk-thuis interferentie betekent dat het functioneren thuis juist wordt bevorderd 

door de eisen van het werkdomein. 

 

1.4 De rol van werk-thuis interferentie in het JD-R Model  

De ontwikkeling van werk-thuis interferentie kan verklaard worden door het Job Demands-

Resources model (Demerouti et al. 2001) te combineren met het Effort-Recovery model 

(Meijman & Mulder, 1998).  

Zoals eerder beschreven gaat het JD-R model uit van twee processen, namelijk het proces 

waarbij werkeisen leiden tot burnout en het proces waarin energiebronnen een bijdrage 

leveren aan bevlogenheid. Het Effort-Recovery model beschrijft de mechanismen die ten 

grondslag liggen aan deze twee processen (Bakker & Geurts, 2004).  
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Bij het eerste proces speelt de kwantiteit en kwaliteit van herstel een cruciale rol. Wanneer 

gedurende een bepaalde tijd even niets gevraagd wordt van de psycho-biologische 

systemen die gebruikt worden voor het uitvoeren van werk, zullen deze systemen zich 

stabiliseren en kan het individu zich herstellen van de werkbelasting (Meijman & Mulder, 

1998). Wanneer de mogelijkheden voor herstel na een hoge werkdruk niet voldoende zijn, 

zullen de psycho-biologische systemen opnieuw geactiveerd worden, voordat ze de kans 

hebben om te stabiliseren. Door deze voortdurende activatie worden hoge eisen gesteld aan 

het herstelproces, waardoor het energieniveau van de persoon zal dalen en een status van 

uitputting optreedt.  

Bij het tweede proces is de bereidheid om inzet in de taken te tonen cruciaal. Een omgeving 

die veel energiebronnen biedt, kan deze bereidheid bevorderen en voor positieve uitkomsten 

zorgen. Hierdoor is het waarschijnlijk dat energie geproduceerd wordt in plaats van verspild, 

en dat het uitvoeren van werk succesvol gedaan wordt. Dit betekent dat werknemers de 

mogelijkheid hebben om vaardigheden en tevredenheid in hun werk te ontwikkelen.  

Aan de hand van bovenstaand theoretisch kader, waarbij het JD-R model en het Effort-

Recovery model gecombineerd worden, kan werk-thuis interferentie goed bestudeerd 

worden. Dit geldt niet alleen voor negatieve werk-thuis interferentie, maar ook voor positieve 

werk-thuis interferentie. Wanneer werkeisen teveel tijd en energie kosten en er niet 

voldoende energiebronnen zijn om aan de werkeisen te voldoen, dan zijn de tijd- en 

energiebronnen uitgeput (Geurts & Demerouti, 2003). Als gevolg hiervan hopen de negatieve 

werkeisen zich op en belemmeren het functioneren in het privédomein (negatieve werk-thuis 

interferentie).  Wanneer er voldoende energiebronnen zijn om aan de werkeisen te voldoen, 

kunnen individuen gestimuleerd worden om te leren van en groeien in hun werk, en energie 

zal in beweging komen in plaats van uitgeput raken. Dit zal het functioneren in het 

privédomein bevorderen (positieve werk-thuis interferentie). Uit onderzoek is inderdaad 

gebleken dat werkeisen geassocieerd zijn met negatieve werk-thuis interferentie en 

energiebronnen gerelateerd zijn aan positieve werk-thuis interferentie (Bakker & Geurts, 

2004).  

 

     +            +  

Werkeisen                 Negatieve WTI       Burnout 

 

            _ 

 

      +            +  

Energiebronnen     Positieve WTI      Bevlogenheid 
 

 
 
Figuur 1.2: De mediërende rol van werk-thuis interferentie op de relatie tussen werkkenmerken en burnout/bevlogenheid 
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In veel onderzoek waarin werk-thuis interferentie in een model geplaatst wordt, krijgt de 

interferentie een (partieel) mediërende rol toegekend (Peeters & Heiligers, 2007). Met 

betrekking tot het JD-R model wordt gesteld dat werkstressoren positief samenhangen met 

negatieve werk-thuis interferentie, wat op zijn beurt positief gerelateerd is aan burnout. 

Daarnaast wordt geopperd dat energiebronnen een positieve relatie hebben met positieve 

werk-thuis interferentie, wat een positief verband heeft met bevlogenheid (zie figuur 1.2).  

 

1.5 Empirische ondersteuning voor rol werk-thuis interferentie 

Verschillende studies leverden empirische ondersteuning voor de mediërende rol van 

negatieve werk-thuis interferentie tussen werkeisen en uitputting (Geurts, Rutte & Peeters, 

1999; Kelloway, Gottlieb & Barham, 1999; Grzywacz & Marks, 2000; Geurts, Kompier, 

Roxburg & Houtman, 2003; Peeters, Janssen, de Jonge & van der Linden, 2004; Demerouti, 

Bakker & Schaufeli, 2005; Peeters, Montgomery, Bakker & Schaufeli 2005). Geurts et al. 

(2003) onderzochten bijvoorbeeld bij drie verschillende beroepsgroepen of negatieve werk-

thuis interferentie de relatie medieert tussen werkstressoren en gezondheid. Zij vonden 

inderdaad bewijs voor de mediërende rol van negatieve werk-thuis interferentie tussen 

werkdruk en algemene indicatoren van gezondheid. Ook onderzochten Geurts et al. (1999) 

de oorzaken en gevolgen van negatieve werk-thuis interferentie bij arts-assistenten. Hieruit 

kwam naar voren dat drie verschillende werkstressoren functioneerden als antecedenten van 

negatieve werk-thuis interferentie, wat op zijn beurt geassocieerd was met burnout 

symptomen. Demerouti et al. (2005) bestudeerden de rol van negatieve werk-thuis 

interferentie bij tweeverdienende ouders. Uit de resultaten bleek dat ouders met de hoogste 

werkdruk en emotionele eisen de meeste moeite hadden met het combineren van hun werk- 

en privéleven. Bovendien rapporteerden deze personen het hoogste niveau van uitputting, 

dus de mediërende rol van negatieve werk-thuis interferentie werd bevestigd. Ten slotte 

kwam uit een longitudinale studie van Peeters et al. (2004) naar voren dat werk-thuis 

interferentie zelf geen stressor is. Ook hier bleek werk-thuis interferentie een gevolg van 

werkstressoren te zijn en uitputting tot gevolg te hebben, wat wijst op een mediërende rol.  

Naar een eventueel mediërend effect van positieve werk-thuis interferentie is nauwelijks 

onderzoek gedaan. Wel vonden Janssen, Peeters, de Jonge, Houkes en Tummers (2004) 

dat negatieve werk-thuis interferentie niet alleen medieert tussen werkeisen en uitputting 

(positieve relatie), maar ook tussen energiebronnen en werktevredenheid (negatieve relatie). 

Deze laatste bevinding betekent dat de aanwezigheid van energiebronnen ervoor zorgt dat 

minder negatieve werk-thuis interferentie ervaren wordt. Aangezien deze relatie niet erg 

sterk was, doen zij een suggestie om in de toekomst positieve werk-thuis interferentie meer 

in het onderzoek te integreren.  
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Demerouti, Bakker en Bulters (2004) trekken op basis van longitudinaal onderzoek een 

andere conclusie over de rol van werk-thuis interferentie. Zij onderzochten de relatie tussen 

werkdruk, werk-thuis interferentie en uitputting. De bevinding was dat werk-thuis interferentie 

geen puur mediërende rol heeft tussen werkdruk en uitputting, maar dat sprake is van 

reciproque relaties tussen werkdruk, uitputting en werk-thuis interferentie. Dit betekent dat 

werk-thuis interferentie zowel een antecedent als een gevolg is van werkdruk en uitputting.  

Bovenbeschreven relaties tussen werkkenmerken, werk-thuis interferentie en burnout 

worden in deze thesis niet volledig bestudeerd. Dit onderzoek zal zich namelijk beperken tot 

de relatie die werk-thuis interferentie met werkkenmerken heeft. Toch leveren de conclusies 

over de mediërende rol van werk-thuis interferentie en de reciproque relaties bewijs dat 

werk-thuis interferentie wordt veroorzaakt door werkeisen en energiebronnen. Op basis van 

voorgaande onderzoeken kunnen een aantal hypothesen opgesteld worden, waarmee 

getracht wordt om werk-thuis interferentie te integreren in het JD-R model (zie figuur 1.3): 

 

Hypothese 1 

Werkeisen zijn positief gerelateerd aan negatieve werk-thuis interferentie 

Hypothese 2 

Energiebronnen zijn positief gerelateerd aan positieve werk-thuis interferentie 

 

Zoals eerder beschreven kunnen energiebronnen een bufferend effect hebben op de relatie 

tussen werkeisen en burnout. Met betrekking tot het bestuderen van werk-thuis interferentie, 

is de verwachting dat dit buffer effect optreedt tussen de werkkenmerken en werk-thuis 

interferentie. Dit betekent dat een tweeverdiener met hoge werkeisen minder negatieve 

invloed van zijn werk op zijn thuissituatie zal ervaren, naarmate hij/zij beschikt over meer 

energiebronnen.  Een nieuwe toevoeging aan eerder onderzoek naar de relatie tussen 

werkkenmerken en werk-thuis interferentie is dan de volgende hypothese. 

 

Hypothese 3 

Energiebronnen modereren het effect van werkeisen op negatieve werk-thuis interferentie 

 

               + 
Werkeisen     Negatieve WTI 

   
          _                 _  

   

   + 
Energiebronnen      Positieve WTI  
 

 
 
Figuur 1.3: De relatie tussen werkkenmerken en werk-thuis interferentie 
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1.6 Persoonlijke hulpbronnen in het JD-R model 

De Conservation of Resources (COR) Theory stelt dat individuen bronnen proberen te 

verkrijgen en behouden (Hobfoll, 1989). Volgens deze theorie zijn bronnen entiteiten die als 

vanzelfsprekend gewaardeerd worden, of het zijn middelen om centraal gewaardeerde 

doelen te bereiken. Ten eerste investeren individuen hun bronnen, zodat ze om kunnen gaan 

met bedreigende situaties en zichzelf kunnen beschermen tegen negatieve uitkomsten. Ten 

tweede proberen individuen deze bronnen niet alleen te beschermen, maar ze ook op te 

sparen. De aanwezigheid van bronnen stimuleert weer andere bronnen, wat kan resulteren 

in positieve uitkomsten, zoals betere coping en gezondheid. Wanneer verlies van bronnen, 

een dreiging tot verlies van bronnen of gebrek in het verkrijgen van bronnen ontstaat, kunnen 

zich stress reacties ontwikkelen, zoals angst, depressie of fysieke spanning (Hobfoll, 2002). 

Met betrekking tot onderzoek naar werk-thuis interferentie kan de COR theorie een geschikt 

kader bieden (Geurts & Demerouti, 2003). Volgens de theorie kan conflict tussen werk en 

privé namelijk een groot aantal stress reacties tot gevolg hebben, omdat de gewaardeerde 

bronnen verloren zijn geraakt tijdens het proces waarin men worstelt in het combineren van 

werk met privé. Daarnaast constateren Xanthopoulou et al. (2007) dat de COR theorie grote 

overeenkomsten vertoont met het JD-R model. Beide theorieën veronderstellen namelijk dat 

de aanwezigheid van bronnen een modererende werking heeft in de relatie tussen 

dreiging/eisen en negatieve uitkomsten. Ook leidt de beschikbaarheid van energiebronnen 

tot een accumulatie van bronnen, waar positieve uitkomsten uit voortkomen.  

Naar aanleiding van deze overeenkomsten probeerden Xanthopoulou et al. (2007) een 

combinatie van beide modellen te maken (zie figuur 1.4). Dit deden ze door persoonlijke 

hulpbronnen in het JD-R model te integreren, zodat een uitbreiding ontstond van het 

oorspronkelijke JD-R model. Persoonlijke hulpbronnen zijn aspecten van een individu die in 

verband staan met veerkracht en ze verwijzen naar het gevoel dat men bekwaam is om zijn 

omgeving succesvol te beïnvloeden en controleren (Hobfoll, Johnson, Ennis & Jackson, 

2003). Voorbeelden van persoonlijke hulpbronnen zijn self-efficacy, optimisme en 

organizational-based self-esteem.  

Xanthopoulou et al. (2007) veronderstelden dat persoonlijke hulpbronnen de relatie tussen 

vier specifieke werkeisen (werkdruk, emotionele eisen, emotionele afstand en 

organisatorische verandering) en uitputting modereren. Tevens onderzochten ze of 

persoonlijke hulpbronnen gedeeltelijk mediëren in de relatie tussen vier energiebronnen 

(autonomie, sociale steun, supervisie coaching en mogelijkheden voor professionele 

ontwikkeling) en bevlogenheid. Uit de resultaten van de studie kwam naar voren dat 

persoonlijke hulpbronnen inderdaad de relatie mediëren tussen energiebronnen en 

bevlogenheid. Echter, het buffer effect van persoonlijke hulpbronnen tussen werkeisen en 

uitputting kon niet bevestigd worden.  
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        + 
Werkeisen          Burnout 

 

              _       _                                   _ 
                                                                           

        +                + 

Energiebronnen            Persoonlijke hulpbronnen              Bevlogenheid              

                                   

        

             + 
 
 
Figuur 1.4: De integratie van persoonlijke hulpbronnen in het JD-R model 
 
 
 

Eerder onderzoek heeft eveneens het mediërende effect van persoonlijke hulpbronnen in de 

relatie tussen energiebronnen en bevlogenheid aangetoond (Feldt, Kinnunen & Mauno, 

2000; Pierce & Gardner, 2004; Luthans, Avey, Avolio, Norman & Combs, 2006; Llorens, 

Schaufeli, Bakker & Salanova, 2007). Pierce en Gardner (2004) concludeerden bijvoorbeeld 

dat organization based self-esteem de relatie medieert tussen energiebronnen en de 

motivatie, houding en prestatie van werknemers. Ook Luthans et al. (2006) toonden aan dat 

een werkomgeving met veel bronnen leidt tot de activering van het ‘psychologische kapitaal’, 

wat meer financiële winst tot gevolg had. Dit betekent dat energiebronnen uit de omgeving 

de persoonlijke hulpbronnen kunnen activeren. Deze activatie resulteert vervolgens in 

positieve psychologische en organisatorische uitkomsten, waardoor werknemers bevlogen 

blijven in hun werk. Llorens et al. (2007) bestudeerde in een longitudinale studie de causale 

relaties tussen energiebronnen, self-efficacy en bevlogenheid bij universitaire studenten. Zij 

concludeerden dat energiebronnen de self-efficacy bevorderden, waardoor een hoger niveau 

van bevlogenheid ontstond. Dus, werknemers met voldoende energiebronnen zullen zich 

daadkrachtig, belangrijk voor de organisatie en optimistisch over hun toekomst voelen en 

daarom bevlogen op hun werk blijven. 

Hoewel Xanthopoulou et al. (2007) geen bewijs vonden voor de modererende rol van 

persoonlijke hulpbronnen in de relatie tussen werkeisen en uitputting, hebben eerdere 

studies dit buffer effect wel bevestigd (Van IJperen & Snijders, 2000; Makikangas, Kinnunen 

& Feldt, 2004; Pierce & Gardner, 2004; Peeters & Rutte, 2005). Van Yperen en Snijders 

(2000) toonden bijvoorbeeld aan dat self-efficacy de relatie modereert tussen werkeisen en 

symptomen met betrekking tot psychologische gezondheid. Pierce en Gardner (2004) 

concludeerden bovendien dat organizational based self-esteem het effect van veeleisende 

condities op depressie, fysieke klachten en ontevredenheid op het werk buffert. Wanneer 

sprake is van veeleisende werkomstandigheden, ervaren werknemers die optimistisch zijn 

een lager niveau van psychologische stress, dan minder optimistische collega’s (Makikangas 

et al., 2004).  
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Ten slotte concluderen Peeters en Rutte (2005) dat leraren die werken in een omgeving met 

hoge werkeisen en lage autonomie, een veel lager niveau van uitputting demonstreren 

wanneer ze in staat waren hun tijd te managen (persoonlijke bron), dan hun collega’s die niet 

in staat waren hun eigen tijd te managen. Deze studies suggereren dat werknemers met een 

hoog niveau van persoonlijke hulpbronnen effectiever om kunnen gaan met veeleisende 

omstandigheden en hen beschermen tegen negatieve uitkomsten, zoals uitputting. 

 

Deze thesis bouwt voort op bovenstaande onderzoeken met betrekking tot persoonlijke 

hulpbronnen in het JD-R model. Persoonlijke hulpbronnen mediëren in de relatie tussen 

energiebronnen en bevlogenheid en modereren het effect van energiebronnen op uitputting. 

Een nieuwe toevoeging aan de voorgaande studies is de toevoeging van werk-thuis 

interferentie aan dit theoretisch kader. De veronderstelling hier is dat de mediërende en 

modererende rol van persoonlijke hulpbronnen in de ontwikkeling van burnout/bevlogenheid 

via werk-thuis interferentie verloopt. Dit betekent dat een accumulatie van energiebronnen 

leidt tot meer persoonlijke hulpbronnen, waardoor de positieve werk-thuis interferentie 

toeneemt. Persoonlijke hulpbronnen mediëren volgens dit model dus gedeeltelijk de relatie 

tussen energiebronnen en positieve werk-thuis interferentie. Daarnaast hebben persoonlijke 

hulpbronnen een bufferend effect op de relatie tussen werkeisen en negatieve werk-thuis 

interferentie. Op basis hiervan kunnen de laatste twee hypothesen worden opgesteld (zie 

figuur 1.5) 

 

Hypothese 4  

Persoonlijke hulpbronnen mediëren (gedeeltelijk) het effect van energiebronnen op positieve 

werk-thuis interferentie. 

 

Hypothese 5  

Persoonlijke hulpbronnen modereren het effect van werkeisen op negatieve werk-thuis 

interferentie. 

 
        + 

Werkeisen                       Negatieve WTI 

 

             _           _                     _ 
                                                                

         +              + 

Energiebronnen            Persoonlijke hulpbronnen             Positieve WTI              

                                   

             +   
              
 
Figuur 1.5: De relatie tussen werkkenmerken, persoonlijke hulpbronnen en werk-thuis interferentie 
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1.7 De huidige studie 

Figuur 1.7 geeft een overzicht van de relaties tussen de gemeten schalen die in deze thesis 

onderzocht worden. Het huidige onderzoek beperkt zich tot enkele losse relaties tussen de 

variabelen, dus het model wordt niet in zijn totaliteit onderzocht.  

Bij het vaststellen van de relatie tussen werkeisen en negatieve werk-thuis interferentie 

(hypothese 1), wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten werkstressoren. 

Kwantitatieve werkbelasting staat voor werkdruk, ofwel een overbelasting van werk of teveel 

werk moeten doen in te weinig tijd. Cognitieve werkbelasting is de mate waarin werktaken 

een beroep doen op een persoon in termen van aanhoudende mentale inzet voor het 

uitvoeren van zijn of haar taken. Emotionele werkbelasting betekent de mate waarin iemand 

door zijn of haar werk in emotioneel stressvolle situaties terechtkomt. Bij het bepalen van het 

verband tussen energiebronnen en positieve werk-thuis interferentie (hypothese 2), wordt 

onderscheid gemaakt tussen twee vormen van energiebronnen. Autonomie houdt in dat een 

individu het gevoel heeft zelf de controle over het werk te kunnen uitoefenen. Sociale steun 

op het werk zijn transacties met collega’s of leidinggevende die emotionele en instrumentele 

steun, waardering en informatie verschaffen. Dezelfde energiebronnen worden gebruikt om 

het interactie effect ervan op de relatie tussen werkeisen en negatieve werk-thuis 

interferentie te bestuderen (hypothese 3). Bij het onderzoeken van een mediërend effect van 

persoonlijke hulpbronnen in de relatie tussen energiebronnen en positieve werk-thuis 

interferentie (hypothese 4), wordt alléén self-efficacy als persoonlijke hulpbron beschouwd. 

Self-efficacy heeft betrekking op het vermogen en de overtuiging van iemand om adequaat 

en efficiënt te handelen in een gegeven situatie (Bandura, 1997). In de huidige studie staat 

self-efficacy voor de individuele wetenschap acties te kunnen organiseren en uitvoeren om 

bepaalde doelen te bereiken op het domein van werk en privé. Deze meer specifieke vorm 

van self-efficacy wordt ten slotte ook gehanteerd om het interactie effect ervan op de relatie 

tussen werkeisen en negatieve werk-thuis interferentie vast te stellen (hypothese 5). 

 

  Werkeisen            + 

- Kwantitatieve werkbelasting         Negatieve WTI 
- Cognitieve werkbelasting 
- Emotionele werkbelasting                  

            _                         _               

       _                                  
                
   Energiebronnen                  +          Persoonlijke hulpbronnen           +               Positieve WTI 
- Autonomie werk                                                         Self-efficacy                                                                                                               
- Sociale steun werk                                                                
                                          

      + 
                          
  
 Figuur 1.7: Onderzoeksmodel van deze studie in detail met vragenlijst schalen. 
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2 Methode 

 

2.1 Procedure 

Dit onderzoek is uitgevoerd onder werknemers van vier organisaties uit verschillende 

sectoren. De deelnemende organisaties waren een zorgverzekeraar, een ICT-bedrijf, een 

productiebedrijf en een lease bedrijf. In deze organisaties werd een cursus aangeboden die 

bedoeld was voor de eigen medewerkers en hun partners. Uitnodigingen voor de cursus 

werden verspreid via folders, e-mail of het krantje van de organisatie. In de tekst van de 

uitnodiging werd kort de aanleiding tot en doel van de cursus toegelicht. Verder werd wat 

praktische informatie gegeven en werd vermeld wat deelname aan de cursus zou opleveren. 

In elke uitnodiging stond een internetlink waarmee men zich kon aanmelden. De werknemers 

konden zich dus op eigen initiatief inschrijven voor de workshops. Alle deelnemers ontvingen 

na hun inschrijving een e-mail, waarin gevraagd werd een elektronische vragenlijst in te 

vullen. Met behulp van een inlogcode en password was het mogelijk om toegang te krijgen 

tot deze vragenlijst. De deelnemers werden verzocht de vragen voor een bepaalde datum te 

beantwoorden. Vertrouwelijkheid van de antwoorden werd benadrukt. Binnen een maand na 

het invullen van de vragenlijst volgde de workshop ‘Samen Betaald Werken’. Deze cursus 

was uitsluitend bedoeld voor tweeverdieners en is ontwikkeld door Instituut Werk en Stress 

te Houten. De cursus werd gegeven door een psycholoog en een coach aan groepen tussen 

de zes en tien stellen. In totaal bestonden de workshops uit drie avonden met telkens een 

tussenliggende periode van drie à vier weken.  

 

2.2 Respondenten 

De deelnemers van dit onderzoek waren getrouwde of samenwonende tweeverdieners met 

òf zonder kinderen. Data van zowel de werknemers van de vier organisaties als hun 

deelnemende partners is gebruikt, zodat zoveel mogelijk variatie in de werkkenmerken 

aanwezig is. Hiermee wordt voorkomen dat ongewenste effecten ontstaan, doordat de 

respondenten sterk aan elkaar gerelateerd zijn met betrekking tot hun werk. 

Door alle workshopdeelnemers voor de analyse te selecteren, bestaat de bruikbare 

respondentengroep uit 241 personen. Hiervan waren 97 deelnemers werkzaam bij het ICT-

bedrijf (40.3%), 4 deelnemers bij het productiebedrijf (1.7%), 21 deelnemers bij de 

zorgverzekeraar (8.7%), 3 deelnemers bij het leasebedrijf (1.2%) en 116 deelnemers bij 

overige organisaties (48.1%). De groep respondenten kan opgesplitst worden in 121 mannen 

(50.2%) en 120 vrouwen (49.8%), waarbij opvalt dat het grootste deel van de vrouwen bij de 

overige organisaties werkt (68.3%).  
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De leeftijden van de deelnemers varieerden tussen 22 en 61 jaar (M = 37.9, SD = 7.1). 

Gemiddeld waren de vrouwen iets jonger (M = 37.1, SD = 7.0) dan de mannen (M = 38.7, SD 

= 7.2). Uit een onafhankelijke t-test blijkt dit verschil in leeftijd echter niet significant [t (239) = 

-1.74, p = .08]. Een groot deel van de respondenten werkte volgens hun arbeidscontract 

fulltime (44.8% werkte officieel 40 uur per week). In totaal werkten de respondenten 

gemiddeld 34.2 uur per week (SD = 7.8) volgens het arbeidscontract, maar zij rapporteerden 

daadwerkelijk gemiddeld 38.7 uur (SD = 10.3) te werken. Uitgesplitst naar geslacht werkte 

62.8% van de mannen fulltime (40 uur per week). Gemiddeld werkten ze 37.2 uur per week 

(SD = 5.8) volgens hun arbeidcontract, maar zij rapporteerden daadwerkelijk 42.9 uur (SD = 

8.7) per week te werken. Van de vrouwen werkte 26.7% fulltime. Volgens het arbeidscontract 

werkten de vrouwen gemiddeld 31.2 uur (SD = 8.5), maar zij gaven aan daadwerkelijk 34.4 

uur (SD = 10.0) per week te werken. Een vergelijking tussen de gemiddelde feitelijke 

werkuren van mannen en vrouwen levert een significant resultaat op, dus mannen maken 

meer uren dan vrouwen [t (239) =7.05, p < .00]. Het merendeel van de deelnemers had 

kinderen (150 respondenten = 62.2%), waaronder vooral jonge kinderen (45.3% van de 

kinderen was 0 t/m 3 jaar oud, 41.5% was 4 t/m 12 jaar en 13.2% was 13 jaar en ouder). 

Hoewel in de vragenlijst noch naar functieniveau noch naar opleidingsniveau werd gevraagd, 

viel tijdens de cursus op dat de deelnemers over het algemeen hoogopgeleid waren. Dit gold 

niet alleen voor medewerkers van de vier organisaties, maar ook voor hun partners.  

 

2.3 Vragenlijst  

De schalen uit de vragenlijst die voor de analyse van dit onderzoek worden gebruikt, zullen 

hieronder benoemd en toegelicht worden. Voor elke schaal wordt tevens de gemeten 

betrouwbaarheid vermeld. De specifieke items uit deze schalen zijn te vinden in de bijlage. 

Om de elektronische vragenlijst zo kort mogelijk te houden zijn enkele van de gebruikte 

schalen verkorte versies van hun origineel. Deze versies zijn tot stand gekomen door het 

origineel te reduceren op basis van psychometrische overwegingen van betrouwbaarheid, 

begripsvaliditeit en correlaties met de originele schalen.  

 

           Werkeisen. Voor het meten van de werkeisen is gebruik gemaakt van items van drie 

schalen van de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA:  Van Veldhoven, 

De Jonge, Broersen, Kompier & Meijman, 2002). De kwantitatieve werkbelasting werd 

gemeten aan de hand van vier items, bijvoorbeeld ‘Moet u erg snel werken?’ (α= .81). 

Cognitieve werkbelasting werd gemeten met behulp van drie items, zoals ‘Vereist uw werk 

grote zorgvuldigheid?’ (α= .70). De emotionele werkbelasting werd ten slotte gemeten aan 

de hand van twee items, waaronder ‘Is uw werk emotioneel zwaar?’ (α= .79). Alle items uit 

deze drie schalen werden gescoord op een 4-puntsschaal (1=nooit, 4=altijd). 
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Energiebronnen werk. Er worden twee vormen van energiebronnen onderscheiden, 

namelijk autonomie op het werk en sociale steun van collega’s en leidinggevende. De schaal 

autonomie werk komt voort uit de Job Content Questionnaire (JCQ: Karasek, Brisson, 

Kawakami, Houtman, Bongers & Amick, 1997) en wordt gemeten met behulp van drie 

vragen, waaronder ‘Heeft u vrijheid bij het uitvoeren van uw werkzaamheden?’ De interne 

consistentie van deze schaal is α = .69. Sociale steun van collega’s en leidinggevende wordt 

gemeten met de schaal sociale steun werk. De schaal is gebaseerd op Peeters, Buunk & 

Schaufeli (1995) en bestaat uit acht items, zoals ‘Mijn collega’s laten merken waardering te 

hebben voor de manier waarop ik mijn werk doe’ (α = .85). Alle vragen uit deze schalen 

werden gescoord op een 5-puntsschaal (1=nooit, 5=altijd).  

            

Persoonlijke hulpbronnen. Xanthopoulou (2007) noemt in haar studie drie vormen van 

persoonlijke hulpbronnen, namelijk ‘self-efficacy’, ‘organization-based self-esteem’ en 

‘optimism’. Deze thesis beperkt zich tot self-efficacy als persoonlijke bron. Self-efficacy wordt 

door Bandura (1997) gedefinieerd als ‘de persoonlijke overtuiging zelf acties te kunnen 

organiseren en uitvoeren om bepaalde doelen te bereiken’. In deze studie heeft het begrip 

self-efficacy betrekking op de overtuiging dat men in staat is om zelf het werk- en 

thuisdomein te managen en onder controle te houden. Vanwege het ontbreken van een 

geschikt instrument om deze vorm van self-efficacy in kaart te brengen, is er een nieuwe 

schaal geconstrueerd. Aan de hand van de definitie van self-efficacy van Bandura (1997) zijn 

vijf vragen geformuleerd die de self-efficacy meten die betrekking heeft op het combineren 

van het werkdomein met het thuisdomein. Een vraag uit de schaal self-efficacy is 

bijvoorbeeld ‘Ik acht mijzelf in staat om afspraken te maken met mijn partner over de 

afstemming van werk en privé verantwoordelijkheden naar beider tevredenheid’. De items 

werden gescoord op een 5-puntschaal (1=geheel mee oneens, 5=geheel mee eens). De 

interne consistentie van de schaal is goed (α= .77).  

 

Negatieve en Positieve Werk-Thuis Interferentie. Voor het meten van de positieve en 

negatieve werk-thuis interferentie is gebruik gemaakt van acht items die gebaseerd zijn op 

Grzywacz en Marks (2000). Vier items meten de negatieve interferentie van het werk op de 

thuissituatie, zoals ‘Door mijn werk kan ik mij minder inzetten voor activiteiten thuis’. De 

positieve werk-thuis interferentie wordt eveneens gemeten aan de hand van vier vragen, 

waaronder ‘Leerervaringen op je werk helpen je in het omgaan met praktische en 

persoonlijke zaken thuis’. De items uit beide schalen werden gescoord op een 5 puntsschaal 

(1=geheel mee oneens, 5=geheel mee eens). De positieve werk-thuis interferentie schaal 

had een interne consistentie van α= .61. De interne consistentie van de schaal voor 

negatieve werk-thuis interferentie was α= .64 
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3 Resultaten 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de analyses die gedaan zijn om de 

hypothesen te toetsen. De hypothesen uit dit onderzoek worden op een chronologische 

volgorde getest. 

 

3.1 Beschrijvende analyses 

Voordat overgegaan wordt op het testen van de hypothesen, zal eerst een algemeen 

overzicht worden gegeven van de scores op de variabelen uit het onderzoeksmodel. De voor 

dit onderzoek relevante gemiddelde schaalscores en standaarddeviaties worden getoond in 

Tabel 1. 

 

Tabel 1: Gemiddelden en standaarddeviaties onderzoeksvariabelen (N = 241). 

                                                              M        SD      M vrouwen   M mannen      t             p 

Kwantitatieve Werkbelasting  (1-4)     2.53      .50           2.53             2.53           -.06      .949 

Cognitieve Werkbelasting (1-4)          3.08      .53            3.17             2.99        -2.76      .006** 

Emotionele Werkbelasting (1-4)         1.81      .61            1.93             1.70        -2.95      .004** 

Autonomie Werk (1-5)                        2.92      .46            2.88             2.97          1.46     .147 

Sociale Steun Werk (1-5)                   2.75      .69            2.77             2.72          -.62      .537 

Negatieve WTI (1-5)                           3.46      .63            3.51             3.41        -1.22      .223 

Positieve  WTI (1-5)                           3.72       .54            3.78            3.68         -1.43      .154 

Self-efficacy (1-5)                               3.74       .56           3.75             3.72          -.32      .769 

* p < .05  ** p < .01 

 

Uit bovenstaande tabel kan opgemaakt worden dat de respondenten op een aantal schalen 

hoog scoren. Op cognitieve werkbelasting, negatieve werk-thuis interferentie, positieve werk-

thuis interferentie en self-efficacy scoren ze namelijk boven de mediaan van deze schalen. 

Met betrekking tot kwantitatieve werkbelasting bevindt de score zich ongeveer op de 

mediaan van de schaal. De respondenten ervaren gemiddeld minder emotionele 

werkbelasting dan andere vormen van werkstress en de score ligt tevens onder de mediaan 

van de schaal. Daarnaast scoren ze gemiddeld wat lager op autonomie en sociale steun op 

het werk, want deze scores bevinden zich iets onder de schaalmediaan. Verder zijn een 

aantal verschillen in gemiddelde schaalscores te zien tussen de mannen en vrouwen uit dit 

onderzoek. Deze verschillen zijn echter alleen significant voor de schalen cognitieve 

werkbelasting en emotionele werkbelasting. Vrouwen ervaren over het algemeen meer van 

deze twee werkstressoren dan mannen. 
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3.2 Correlaties 

Om vast te stellen of sprake is van een positieve relatie tussen werkstressoren en negatieve 

werk-thuis interferentie (hypothese 1) en tussen energiebronnen op het werk en positieve 

werk-thuis interferentie (hypothese 2), wordt gebruik gemaakt van Pearson correlaties. 

Daarnaast is een overzicht van correlaties van belang om vast te kunnen stellen of sprake is 

van multicollineariteit tussen de verschillende schalen. 

 

Tabel 2: Correlaties tussen de verschillende schalen uit dit onderzoek (N = 241). 

                                                            1          2          3          4          5          6          7    

1. Kwantitatieve Werkbelasting                                         

2. Cognitieve Werkbelasting             .24**                              

3. Emotionele Werkbelasting            .20**    .34** 

4. Autonomie Werk                          -.10     -.13*     -.04 

5. Sociale Steun Werk                     -.04       .01       .03      .21** 

6. Negatieve WTI                              .35**    .23**    .19**   -.14*     -.11         

7. Positieve WTI                              -.02      -.02      -.05      .10        .21**    -.05 

8. Self-Efficacy                                -.20**   -.07      -.14*     .27**     .17**    -.34**    .20** 

* p < .05   ** p < .01 

 

Uit de gegevens van bovenstaande tabel is op te maken dat kwantitatieve werkbelasting, 

cognitieve werkbelasting en emotionele werkbelasting significant met elkaar correleren. De 

hoogte van de correlaties ligt echter onder de grens voor multicollineariteit van r = .7 

(Tabachnick & Fidell, 2001), dus het is geen probleem om deze schalen tegelijk als 

onafhankelijke variabelen in een regressie analyse mee te nemen. Hetzelfde geldt voor de 

schalen sociale steun werk en autonomie werk; ook hier is sprake van een significante 

correlatie die de assumpties voor een regressie analyse echter niet overschrijdt. 

 

3.2.1 Relatie tussen werkeisen en negatieve werk-thuis interferentie 

Voor het toetsen van de eerste hypothese wordt gekeken of een significant verband bestaat 

tussen de verschillende werkstressoren en negatieve werk-thuis interferentie en hoe sterk dit 

verband is. Uit de gegevens van Tabel 2 blijkt dat alle drie de werkeisen significant 

correleren met negatieve werk-thuis interferentie.  De correlaties zijn niet erg sterk, maar wel 

positief, zodat wordt voldaan aan de vooraf gestelde verwachtingen.  

Dit betekent dat de eerste hypothese ‘Werkeisen zijn positief gerelateerd aan negatieve 

werk-thuis interferentie’ bevestigd kan worden. De kwantitatieve werkbelasting is het meest 

significant en correleert het hoogst met negatieve werk-thuis interferentie. Daarna volgt de 

cognitieve werkbelasting en ten slotte de emotionele werkbelasting. 
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3.2.2 Relatie tussen energiebronnen en positieve werk-thuis interferentie 

Voor het toetsen van de tweede hypothese wordt gekeken of tussen de verschillende 

energiebronnen en positieve werk-thuis interferentie een significant verband bestaat en hoe 

sterk deze relatie is. Met betrekking tot het verband tussen energiebronnen en positieve 

werk-thuis interferentie blijkt alleen sociale steun op het werk significant gecorreleerd te zijn 

met positieve werk-thuis interferentie. Ook hier is sprake van een positief verband, maar de 

correlatie is niet sterk. De correlatie tussen autonomie op het werk en positieve werk-thuis 

interferentie is niet significant en zeer zwak. Dit betekent dat de tweede hypothese 

‘energiebronnen zijn positief gerelateerd aan positieve werk-thuis interferentie’  gedeeltelijk 

bevestigd kan worden.  

 

3.3 Regressie analyses 

In deze paragraaf wordt getracht aanvullende empirische ondersteuning te vinden voor de 

eerste twee hypothesen door middel van multipele regressie analyses met controle 

variabelen. In dit geval wordt bij het bepalen van de verklaarde variantie in werk-thuis 

interferentie gecontroleerd voor geslacht en aantal werkuren. Deze twee variabelen kunnen 

namelijk samenhangen met zowel de afhankelijke als de onafhankelijke variabelen, 

waardoor een vertekend beeld van de relatie kan ontstaan. Bijvoorbeeld; vrouwen ervaren 

misschien meer emotionele werkbelasting dan mannen, waardoor de totale werk-thuis 

interferentie stijgt. Het verband tussen werkeisen en negatieve werk-thuis interferentie is dan 

eigenlijk vooral van toepassing op vrouwen. Door te controleren voor geslacht, zal de 

uiteindelijke conclusie over dit verband betrouwbaarder zijn.  

Overigens is uit onderzoek gebleken dat vrouwen meer positieve werk-thuis interferentie 

ervaren dan mannen (Grzywacz & Marks, 2000). Geslacht hangt in dit geval dus samen met 

de afhankelijke variabele.  

 

3.3.1 Controle relatie werkeisen en negatieve WTI 

In onderstaande regressie analyse wordt gecontroleerd voor de variabelen geslacht en 

aantal werkuren in de relatie die werkeisen met negatieve werk-thuis interferentie vertonen. 

Hiertoe wordt een regressie analyse gedaan met in de eerste stap geslacht en werkuren als 

onafhankelijke variabelen. In de tweede stap worden de drie werkstressoren hier als 

onafhankelijke variabelen aan toegevoegd. 
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Tabel 3: regressie analyse met geslacht en werkuren als controle variabelen (N = 241). 

Model                                                Negatieve Werk-Thuis Interferentie                    

                                                                β                  R                 R2      

1           Geslacht                                   .15*                                  

             Aantal werkuren                       .16* 

                                                                                  .17               .03                                          

 2         Geslacht                                    .10                       . 

            Aantal werkuren                        .14*                       

            Kwantitatieve werkbelasting      .30**       

            Cognitieve werkbelasting          .12 

            Emotionele werkbelasting         .09 

                                                                                  .42               .17 

* p < .05   ** p < .01 

 

Uit de gegevens in bovenstaande tabel blijkt dat de controle variabelen beide een 

significante en positieve relatie met negatieve werk-thuis interferentie vertonen. Dit betekent 

dat zowel geslacht als aantal werkuren een unieke bijdrage leveren aan de voorspelling van 

negatieve werk-thuis interferentie. Vrouwen en werknemers die veel uren maken, ervaren 

meer negatieve werk-thuis interferentie dan mannen en werknemers die minder uren maken. 

Echter, deze controle variabelen verklaren slechts 3% van de hoeveelheid variantie in 

negatieve werk-thuis interferentie. 

Wanneer de werkeisen in de analyse worden opgenomen, blijkt dat alleen het aantal 

werkuren nog steeds significant gerelateerd is aan negatieve werk-thuis interferentie. De 

relatie die geslacht met de afhankelijke variabele heeft, is zeer zwak en niet meer significant. 

In Tabel 3 is te zien dat de verklaarde variantie in negatieve werk-thuis interferentie met 14% 

stijgt na toevoeging van de werkstressoren. Van deze werkstressoren is overigens alleen 

kwantitatieve werkbelasting significant gerelateerd aan negatieve werk-thuis interferentie en 

deze relatie is redelijk sterk en positief. Dit betekent dat de negatieve werk-thuis interferentie 

toeneemt, naarmate de kwantitatieve werkbelasting bij de werknemers stijgt. 

 

3.3.2 Controle relatie energiebronnen en positieve WTI 

In de volgende regressie wordt gecontroleerd voor de variabelen geslacht en aantal 

werkuren in de relatie die energiebronnen met positieve werk-thuis interferentie hebben.  
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Tabel 4: regressie analyse met geslacht en werkuren als controle variabelen (N = 241). 

Model                                                Positieve Werk-Thuis Interferentie                    

                                                                β                  R                 R2      

1           Geslacht                                   .11                                  

             Aantal werkuren                       .05 

                                                                                   .10               .01                                          

 2          Geslacht                                   .09                       . 

             Aantal werkuren                       .01                       

             Autonomie werk                       .07       

             Sociale steun werk                  .19** 

                                                                                   .24               .06 

* p < .05   ** p < .01 

 

Uit Tabel 4 blijkt dat de controlevariabelen geslacht en werkuren geen significante relatie 

vertonen met positieve werk-thuis interferentie. Wanneer de energiebronnen aan de 

regressie worden toegevoegd, blijkt dat sociale steun in deze regressie de enige variabele is 

die een significant en positief verband met positieve werk-thuis interferentie vertoont. 

Geslacht en aantal werkuren hebben geen invloed op de relatie tussen energiebronnen en 

positieve werk-thuis interferentie. Dit betekent dat alléén sociale steun een unieke bijdrage 

levert aan de voorspelling van positieve werk-thuis interferentie. Door toevoeging van sociale 

steun, stijgt de verklaarde variantie in positieve werk-thuis interferentie met 5%.  

 

3.4 Moderatie analyse van autonomie en sociale steun 

In deze paragraaf wordt met behulp van moderatie analyses gekeken of energiebronnen de 

relatie tussen werkstressoren en negatieve werk-thuis interferentie bufferen (hypothese 3). 

Uit Tabel 2 bleek dat alle drie de werkstressoren significant en positief gerelateerd zijn aan 

negatieve werk-thuis interferentie. Nu zal gekeken worden of de energiebronnen autonomie 

en sociale steun deze relatie kunnen verzwakken. Hierbij wordt eveneens gecontroleerd voor 

geslacht een aantal werkuren, omdat uit de vorige paragraaf is gebleken dat zij positief en 

significant correleren met negatieve werk-thuis interferentie. Verder wordt gewerkt volgens 

de methode van Baron en Kenny (1986), waarbij alle relevante variabelen worden 

getransformeerd tot een z-score en interactie variabelen worden gecreëerd om de moderatie 

te kunnen uitvoeren. 
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Tabel 5: moderatie analyse met negatieve werk-thuis interferentie als afhankelijke variabele (N = 241). 

Model                                                               Negatieve Werk-Thuis Interferentie                    

                                                                              β                   R                   R2 

1             Geslacht                                               .09  

               Aantal Werkuren                                  .17** 

                                                                                                  .17                .03     

2             Kwantitatieve Werkbelasting               .30***      

               Cognitieve Werkbelasting                    .09 

               Emotionele Werkbelasting                   .13* 

               Autonomie                                          -.08 

               Sociale Steun                                     -.12* 

                                                                                                  .44                .20 

  3           Interactie kwb x soc steun                  -.02 

               Interactie kwb x aut                            -.00 

               Interactie cwb x soc steun                   .04 

               Interactie cwb x aut                             .00 

               Interactie ewb x soc steun                 -.14* 

               Interactie ewb x aut                            -.02 

                                                                                                  .46                .22 

* p < .10   ** p < .05   *** p < .01  

 

In bovenstaande tabel worden de Bèta’s uit de laatste stap van de moderatie analyse 

gepresenteerd. Ten eerste kan opgemaakt worden dat de energiebron sociale steun op 

zichzelf een significant en negatief verband heeft met negatieve werk-thuis interferentie. Met 

betrekking tot het interactie effect, bestaat alleen een significant modererend effect van de 

energiebron sociale steun op de relatie tussen emotionele werkbelasting en negatieve werk-

thuis interferentie. De rest van de interactie effecten blijken niet significant te zijn, dus de 

relatie tussen kwantitatieve of cognitieve werkbelasting en negatieve werk-thuis interferentie 

kan niet beïnvloed worden door het ontvangen van sociale steun.  

Daarnaast blijkt uit deze resultaten dat de energiebron autonomie op zichzelf al geen 

significante relatie vertoont met negatieve werk-thuis interferentie en ook geen moderatie 

effect. 
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Figuur 1: Interactie tussen emotionele werkbelasting en sociale steun op het werk (N = 241) 

 
 

Om het buffer effect van sociale steun op de relatie tussen emotionele werkbelasting en 

negatieve werk-thuis interferentie te interpreteren, wordt verwezen naar Figuur 1. Hieruit 

blijkt dat werknemers die weinig sociale steun ontvangen, duidelijk meer negatieve werk-

thuis interferentie ervaren naarmate de emotionele werkbelasting toeneemt. Wanneer 

werknemers veel sociale steun ontvangen, heeft de mate van emotionele werkbelasting 

nauwelijks invloed op de beleving van negatieve werk-thuis interferentie. Sociale steun 

buffert dus de relatie tussen emotionele werkbelasting en negatieve werk-thuis interferentie. 

Hypothese 3 ‘energiebronnen hebben een modererend effect op de relatie tussen werkeisen 

en negatieve werk-thuis interferentie’ kan dus gedeeltelijk bevestigd worden. 

 

3.5 Mediatie analyse self-efficacy 

In deze paragraaf zal worden bepaald of self-efficacy als mediator functioneert tussen 

energiebronnen en positieve werk-thuis interferentie (hypothese 4). Volgens de methode van 

Baron & Kenny (1986) moet voldaan worden aan drie voorwaarden, voordat de uiteindelijke 

mediatie analyse gedaan mag worden. Ten eerste moeten de onafhankelijke variabelen 

(energiebronnen) significant correleren met de afhankelijke variabele (positieve werk-thuis 

interferentie). Ten tweede moeten de onafhankelijke variabelen (energiebronnen) significant 

gecorreleerd zijn met de veronderstelde mediator (self-efficacy).  Ten derde moet de 

mediator (self-efficacy) significant gecorreleerd zijn met de afhankelijke variabele (positieve 

werk-thuis interferentie). 

In Tabel 1, waarin de correlaties tussen de verschillende variabelen vermeld werden, was te 

zien dat alléén de energiebron sociale steun significant correleert met positieve werk-thuis 

interferentie. Daarnaast blijkt dat de energiebronnen wèl allebei significant gecorreleerd zijn 

met self-efficacy.  
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Ook bleek self-efficacy significant gecorreleerd te zijn met positieve werk-thuis interferentie. 

Aangezien niet aan de eerste voorwaarde voldaan wordt, is het overbodig om autonomie in 

de mediatie analyse mee te nemen. Als autonomie geen significant verband vertoont met 

positieve werk-thuis interferentie, dan kan de aanwezigheid van een mediator tussen 

autonomie en positieve werk-thuis interferentie namelijk uitgesloten worden. Daarom zal 

alleen de energiebron sociale steun in de mediatie analyse worden meegenomen.  

 

Tabel 6: mediatie analyse van self-efficacy tussen sociale steun en positieve werk-thuis interferentie 

Analyse                                                              Positieve Werk-Thuis Interferentie                    

                                                                              β                   R                   R2 

1             Geslacht                                               .09  

               Aantal Werkuren                                   .02 

               Sociale Steun Werk                              .21*** 

                                                                                                  .23                .05    

2            Geslacht                                                .10 

              Aantal Werkuren                                    .03 

              Sociale Steun Werk                               .18*** 

              Self-efficacy                                           .17*** 

                                                                                                  .28                .08 

* p < .10   ** p < .05   *** p < .01 

 

Om het mediatie effect vast te stellen zijn twee aparte analyses gedaan. In de eerste analyse 

wordt de relatie tussen sociale steun werk en positieve werk-thuis interferentie vastgesteld. 

In de tweede analyse wordt gekeken hoe de relatie tussen sociale steun èn self-efficacy met 

positieve werk-thuis interferentie is. Tijdens beide analyses wordt gecontroleerd voor 

geslacht en aantal werkuren. 

In Tabel 6 is te zien dat uit de eerste analyse blijkt dat de Bèta tussen sociale steun en 

positieve werk-thuis interferentie .21 is. Verder is te zien dat de Bèta voor sociale steun in de 

tweede analyse .18 is. Het verschil tussen deze waarden is .21 - .18 =  .03.  

Dit betekent dat self-efficacy een bijdrage van 3% van de verklaarde variantie levert in de 

relatie tussen sociale steun en positieve werk-thuis interferentie. Om te kijken of het mediatie 

effect van self-efficacy significant is, wordt een Sobel-test uitgevoerd (Sobel, 1982). Hieruit 

bleek dat self-efficacy inderdaad een significante partieel mediërend effect vertoont tussen 

de energiebron sociale steun en positieve werk-thuis interferentie (t = 6.79 > 1.96). 

Hypothese 4 ‘persoonlijke hulpbronnen mediëren (gedeeltelijk) het effect van 

energiebronnen op positieve werk-thuis interferentie’, kan dus voor een deel worden 

bevestigd. 



De invloed van werk op thuis 

 

Josette Mulders 3135357 27 

3.6 Moderatie analyse self-efficacy 

In deze paragraaf wordt gekeken in hoeverre de persoonlijke bron self-efficacy een 

modererend effect heeft op de relatie tussen werkeisen en negatieve werk-thuis interferentie 

(hypothese 5). Zoals eerder aangetoond hebben werkeisen een significant en positief 

verband met negatieve werk-thuis interferentie. Hier wordt gekeken of self-efficacy een 

persoonlijke bron is die deze relatie kan verzwakken. De gehanteerde methode komt 

overeen met de moderatie analyse uit paragraaf drie. Ook nu worden relevante variabelen 

omgevormd tot een z-score en worden interactie variabelen gecreëerd om de moderatie te 

kunnen uitvoeren (Baron & Kenny, 1986). 

 

Tabel 7: moderatie analyse met negatieve werk-thuis interferentie als afhankelijke variabele  (N = 241). 

Model                                                               Negatieve Werk-Thuis Interferentie                    

                                                                              β                   R                   R2 

1             Geslacht                                               .10  

               Aantal Werkuren                                  .12* 

                                                                                                  .17                .03     

2             Kwantitatieve Werkbelasting                .29***      

               Cognitieve Werkbelasting                    .11* 

               Emotionele Werkbelasting                   .05 

               Self-efficacy                                        -.27*** 

                                                                                                  .49                .24 

  3           Interactie kwb x self-eff                       .17*** 

               Interactie cwb x self-eff                      -.07 

               Interactie ewb x self-eff                      -.04 

                                                                                                  .51                .26 

* p < .10   ** p < .05   *** p < .01 

 

In bovenstaande tabel is af te lezen dat self-efficacy op zichzelf een negatief en significant 

verband vertoont met negatieve werk-thuis interferentie. Dit houdt in dat mensen met een 

hoog niveau van self-efficacy, over het algemeen minder negatieve werk-thuis interferentie 

ervaren. Met behulp van de interactie effecten kan gekeken worden of self-efficacy ook een 

buffer effect vertoont in de relatie tussen werkeisen en negatieve werk-thuis interferentie. Uit 

Tabel 7 kan opgemaakt worden dat self-efficacy alleen een significant modererend effect 

vertoont in de relatie tussen kwantitatieve werkbelasting en negatieve werk-thuis 

interferentie. Verder blijkt dat de relatie tussen cognitieve of emotionele werkbelasting en 

negatieve werk-thuis interferentie niet beïnvloed wordt door het hebben van een hoge self-

efficacy.  
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Figuur 2: Interactie tussen kwantitatieve werkbelasting en self-efficacy (N = 241) 

 
 

Om het interactie effect van self-efficacy op de relatie tussen kwantitatieve werkbelasting en 

negatieve werk-thuis interferentie verder te interpreteren, wordt verwezen naar Figuur 2.  

Hieruit blijkt dat het verband tussen kwantitatieve werkbelasting en negatieve werk-thuis 

interferentie sterker is voor werknemers met een hoge self-efficacy, dan voor werknemers 

met een lage self-efficacy. Dit betekent dat de negatieve werk-thuis interferentie voor 

werknemers met een hoge self-efficacy veel sneller stijgt ten gevolge van kwantitatieve 

werkbelasting. Wel is de mate van negatieve werk-thuis interferentie altijd lager bij een hoge 

self-efficacy.  Gesteld kan worden dat self-efficacy een omgekeerd buffereffect heeft. 

Hypothese 5 ‘persoonlijke hulpbronnen hebben een modererend effect op de relatie tussen 

werkeisen en negatieve werk-thuis interferentie’ kan dus niet bevestigd worden. 
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4 Discussie 

In dit hoofdstuk zullen op basis van de resultaten conclusies getrokken worden over de 

hypothesen. Eerst wordt een overzicht gegeven van de uitkomsten van deze studie en deze 

zullen gekoppeld worden aan eerdere onderzoeksbevindingen uit de literatuur. Vervolgens 

worden de beperkingen van dit onderzoek geschetst en enkele suggesties gegeven voor 

vergelijkbare studies in de toekomst.  

 

4.1 Bevindingen en conclusies 

Bij het trekken van conclusies over de bevindingen van dit onderzoek, wordt de volgorde 

aangehouden waarin de hypothesen getoetst zijn. Wanneer de uitkomsten niet voldoen aan 

de vooraf gestelde verwachtingen, zullen mogelijke verklaringen gegeven worden voor deze 

afwijkingen. 

 

4.1.1 Hypothese 1 

Uit de resultaten kwam naar voren dat zowel kwantitatieve, cognitieve als emotionele 

werkbelasting volgens de verwachtingen positief en significant correleren met negatieve 

werk-thuis interferentie. Dit betekent dat werknemers die worden blootgesteld aan hoge 

werkeisen meer negatieve invloed van het werk op de thuissituatie ondervinden, dan 

werknemers met lagere werkeisen. De hypothese dat werkeisen een positieve relatie met 

negatieve werk-thuis interferentie vertonen kon dus bevestigd worden. Deze uitkomsten 

komen overeen met de studie van Demerouti et al. (2005), waarin tweeverdienende ouders 

met de hoogste werkeisen de meeste negatieve werk-thuis interferentie vertoonden. Ook is 

sprake van gelijkenis met het longitudinale onderzoek van Peeters et al. (2004), waaruit 

bleek dat werk-thuis interferentie een gevolg was van werkstressoren.  

Uit de huidige studie bleek dat niet alle werkeisen een even sterk verband hadden met 

negatieve werk-thuis interferentie. De kwantitatieve werkbelasting was duidelijk het sterkst 

gerelateerd aan een negatieve invloed van het werk op de thuissituatie. Daarna volgde de 

cognitieve werkbelasting en tot slot de emotionele werkbelasting. De bevinding dat 

kwantitatieve werkbelasting de sterkste relatie vertoont met negatieve werk-thuis interferentie 

is in overeenstemming met de studie van Geurts et al. (1999), waarin kwantitatieve 

werkbelasting bij arts-assistenten de meeste negatieve invloed op hun thuissituatie had. 

De emotionele werkbelasting was bij de respondenten gemiddeld redelijk laag, dus dat zou 

kunnen verklaren waarom deze vorm van werkstress in deze groep nauwelijks invloed heeft 

op de thuissituatie. Echter, de kwantitatieve werkbelasting kwam ook niet het meest voor, 

want de respondenten scoorden gemiddeld het hoogst op cognitieve werkbelasting.  

Een andere verklaring zou dan kunnen zijn dat kwantitatieve werkbelasting door deze groep 

respondenten als meest hinderlijke vorm van werkstress ervaren wordt.  
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Aangezien het gemiddelde opleidings- en beroepsniveau hoog was, beschikken de 

respondenten over een hoge intelligentie en vinden zij het wellicht logisch dat hun werk een 

hoge mate van cognitieve belasting vereist. Hier hebben zij zelf voor gekozen en daarom 

wordt deze vorm van werkstress als minder belastend ervaren dan kwantitatieve 

werkbelasting. Daarnaast kwam uit de regressie analyse naar voren dat alléén de 

kwantitatieve werkbelasting nog een positief verband vertoonde met negatieve werk-thuis 

interferentie na toevoeging van controle variabelen. Van de controle variabelen bleek het 

aantal werkuren een significante positieve relatie te vertonen met negatieve werk-thuis 

interferentie. Geconcludeerd zou kunnen worden dat het aantal werkuren een factor is die bij 

deze groep respondenten onder andere de hoeveelheid kwantitatieve werkbelasting bepaalt. 

De kwantitatieve werkbelasting wordt door hen als meest hinderlijk en onlogisch ervaren, 

waardoor deze vorm van werkstress de meeste aanleiding geeft tot negatieve werk-thuis 

interferentie. 

 

4.1.2 Hypothese 2 

Uit de resultaten kwam naar voren dat sociale steun een energiebron is die significant en 

positief correleert met positieve werk-thuis interferentie. Bij werknemers die veel sociale 

steun op hun werk ontvangen heeft het werk vaker een positieve invloed op het thuissituatie, 

dan bij werknemers die weinig sociale steun ontvangen. Dit was niet geheel volgens de 

verwachtingen, omdat voorspeld was dat autonomie ook positief gerelateerd zou zijn aan 

een positieve invloed van werk op thuis. De hypothese dat energiebronnen een positieve 

relatie vertonen met positieve werk-thuis interferentie, kon dus gedeeltelijk bevestigd worden. 

Ook na toevoeging van de controle variabelen, bleek sociale steun de enige variabele te zijn 

die significant correleert met positieve werk-thuis interferentie. Dit betekent dat de relatie 

tussen sociale steun en positieve werk-thuis interferentie verder niet wordt beïnvloed door 

geslacht of aantal werkuren.  

Aangezien weinig onderzoek is gedaan naar de relatie tussen energiebronnen en positieve 

werk-thuis interferentie, is het geven van een onderbouwde verklaring voor het ontbreken 

van een verband tussen autonomie en positieve werk-thuis interferentie niet eenvoudig. 

Bakker & Geurts (2004) vonden namelijk wèl dat energiebronnen, inclusief autonomie, een 

directe en positieve relatie vertonen met positieve werk-thuis interferentie. Een verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat positieve effecten moeilijker aan te tonen zijn dan negatieve 

effecten. Mensen staan misschien langer stil bij negatieve ervaringen en beschouwen 

positieve ervaringen meer als ‘normaal’. Vanwege het hoge opleidings- en beroepsniveau 

heeft een groot deel van de werknemers waarschijnlijk een goede functie met veel 

verantwoordelijkheid. Deze groep vindt het wellicht gebruikelijk dat zij over autonomie 

beschikken in hun werkzaamheden.  
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Daarom heeft autonomie voor hen verder misschien geen toegevoegde waarde als 

energiebron. Ook zou gebrek aan empirische ondersteuning voor de positieve invloed van 

het werk op de thuissituatie te wijten kunnen zijn aan de schaal die positieve werk-thuis 

interferentie meet. Volgens Hanson, Hammer en Colton (2006) is het niet eenvoudig een 

goede schaal samen te stellen die een positieve relatie tussen werk en privé vast kan stellen. 

De wat lagere betrouwbaarheid van de gehanteerde schaal uit deze studie zou daarom een 

tweede verklaring kunnen vormen hiervoor. 

Een derde mogelijke verklaring voor het ontbreken van een positieve relatie tussen 

autonomie en positieve werk-thuis interferentie zou kunnen zijn dat niet iedereen evenveel 

behoefte heeft aan zelfsturing en onafhankelijkheid, ook al beschikken deze werknemers 

over een hoog opleidings- en functieniveau. Wellicht roept een hoge verantwoordelijkheid bij 

sommigen juist extra stress op. Daarom zal autonomie niet door alle werknemers worden 

beschouwd als een energiebron die een positief effect heeft op de thuissituatie.  

Uit een studie van Janssen et al. (2004) is overigens gebleken dat energiebronnen een 

negatieve relatie vertonen met negatieve werk-thuis interferentie. Dit betekent dat 

werknemers die veel energiebronnen ontvangen, hierdoor minder negatieve werk-thuis 

interferentie ervaren. Kijkende naar de resultaten uit de huidige studie, bleek dat autonomie 

inderdaad wel een significant en negatief verband vertoont met negatieve werk-thuis 

interferentie. Echter, een vergelijkbare uitkomst was niet van toepassing op sociale steun, 

want deze energiebron vertoonde geen relatie met negatieve werk-thuis interferentie. Op 

basis van deze resultaten zou een vierde verklaring gegeven kunnen worden voor de 

onverwachte uitkomsten. Autonomie en sociale steun kunnen beide energiebronnen zijn die 

een positieve invloed op werk-thuis interferentie hebben, maar deze effecten lopen via een 

andere weg. Autonomie zorgt ervoor dat werknemers minder negatieve werk-thuis 

interferentie ervaren en sociale steun leidt ertoe dat werknemers meer positieve werk-thuis 

interferentie beleven.  

 

4.1.3 Hypothese 3 

Uit de moderatie analyse bleek dat sociale steun een buffer-effect vertoonde in de relatie 

tussen emotionele werkbelasting en negatieve werk-thuis interferentie. Dit houdt in dat 

werknemers die veel sociale steun op hun werk ontvangen, minder negatieve invloed van het 

werk op de thuissituatie ervaren ten gevolge van emotionele werkbelasting. De hypothese 

dat energiebronnen een modererende invloed hebben op de relatie tussen werkeisen en 

negatieve werk-thuis interferentie dus voor een deel bevestigd worden.  

De bevindingen gaven namelijk twee afwijkingen van de vooraf gesteld verwachtingen. Ten 

eerste bleek alléén sociale steun een energiebron te zijn met een bufferende werking en 

autonomie niet.  
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Dit resultaat komt daarom niet geheel overeen met voormalige studies, waarin buffer-

effecten van energiebronnen op het werk werden aangetoond. Bakker et al. (2005) vonden 

bijvoorbeeld dat zowel autonomie als sociale steun een bufferende werking hebben in de 

relatie tussen verschillende werkeisen en uitputting. Ook Xanthopoulou et al. (2007) vonden 

een bufferende werking van onder andere autonomie en sociale steun op de relatie tussen 

werkstressoren en uitputting.  

Deze studies vonden dus wèl dat autonomie een bufferende werking heeft. Echter, er 

bestaat één verschil tussen de voormalige studies en de huidige studie, waardoor de 

afwijkende uitkomsten verklaard kunnen worden. Het theoretisch model van de huidige 

studie wijkt namelijk enigszins af van de modellen uit andere studies. In voorgaande studies 

werd uitputting als afhankelijke variabele in de analyse gebruikt en in de huidige studie werd 

negatieve werk-thuis interferentie als afhankelijke variabele gezien. De eerdere studies 

verwachtten dus een buffer-effect van energiebronnen in de relatie tussen werkeisen en 

uitputting. De huidige studie verwachtte een moderatie-effect van energiebronnen in de 

relatie tussen werkeisen en negatieve werk-thuis interferentie. Blijkbaar kan een hoge mate 

van autonomie niet de negatieve invloed van werk op thuis verzwakken, maar wel de kans 

verkleinen dat iemand uitgeput raakt ten gevolge van werkstress. Hoewel uit vele studies is 

gebleken dat negatieve werk-thuis interferentie medieert tussen werkeisen en uitputting 

(Geurts et al., 2003; Geurts et al., 1999; Peeters et al., 2004), hoeft het niet zo te zijn dat de 

bufferwerking van energiebronnen plaatsvindt tussen de relatie die werkkenmerken met 

werk-thuis interferentie hebben. Misschien ervaart een werknemer eerst negatieve werk-

thuis interferentie ten gevolge van werkstressoren en treedt vervolgens pas het buffer effect 

van energiebronnen op. Met andere woorden; wanneer een werknemer negatieve werk-thuis 

interferentie ervaart die wordt veroorzaakt door werkstressoren, kunnen energiebronnen 

ervoor zorgen dat de uitputtingsverschijnselen ten gevolge van negatieve werk-thuis 

interferentie afnemen (zie Figuur 4.1).  

 
 
    +             + 
Werkeisen       Negatieve WTI                                          Burnout 

   
          _                                        _  

      
 
   

       +    + 
Energiebronnen                           Positieve WTI                    Bevlogenheid 
 
 
 
 
Figuur 4.1 Alternatief buffer effect van energiebronnen: in de relatie tussen negatieve WTI en burnout 
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Een tweede afwijking van de verwachting was dat het buffer-effect van sociale steun alleen 

van toepassing is op werknemers die negatieve werk-thuis interferentie ervaren ten gevolge 

van emotionele werkbelasting. De exacte werking van het moderatie-effect kwam naar voren 

uit de grafiek in Figuur 1 die als volgt geïnterpreteerd kon worden: werknemers die weinig 

sociale steun ontvangen, ervaren duidelijk meer negatieve werk-thuis interferentie naarmate 

de emotionele werkbelasting toeneemt. Wanneer werknemers veel sociale steun ontvangen, 

heeft de mate van emotionele werkbelasting nauwelijks invloed op de beleving van negatieve 

werk-thuis interferentie. Sociale steun kan de negatieve werk-thuis interferentie ten gevolge 

van kwantitatieve of cognitieve werkbelasting bij de werknemers dus niet bufferen. Een 

mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat sociale steun eenvoudigweg niets kan 

veranderen aan de hoeveelheid cognitieve of kwantitatieve werkbelasting, waardoor de 

negatieve werk-thuis interferentie toch toeneemt.  Blijkbaar is het emotionele component van 

sociale steun het meest effectief, want deze richt zich op de gevoelens van de werknemers. 

Wanneer iemand veel emotionele werkbelasting ervaart en zijn gevoelens met collega’s kan 

delen, heeft de werksituatie waarschijnlijk minder negatieve invloed op de thuissituatie. Dit 

komt overeen met het Demand-Induced-Strain-Compensation (DISC) model van de Jonge, 

Dormann en van Vegchel (2004), waarin cognitieve, gedragsmatige en emotionele 

uitkomsten sterk voorspeld worden door een bepaalde match tussen specifieke werkeisen en 

energiebronnen op het werk. 

 

4.1.4 Hypothese 4 

Uit de mediatie analyse bleek dat de persoonlijke bron self-efficacy een significant 

mediërend effect vertoont in de relatie tussen sociale steun en positieve werk-thuis 

interferentie. Dit betekent dat sociale steun op het werk een toename veroorzaakt in het 

vertrouwen van werknemers dat ze in staat zijn hun werk te combineren met privé. Daarbij 

gaat een verhoging van self-efficacy op zijn beurt weer gepaard met een positieve invloed 

van de werksituatie op de thuissituatie. Dit was niet geheel volgens de verwachtingen, omdat 

conclusies over dit verband van toepassing zijn wanneer alléén sociale steun als 

energiebron wordt beschouwd. Autonomie was namelijk bij voorbaat al uit de analyse 

weggelaten, omdat eerder bleek dat deze energiebron geen verband vertoonde met 

positieve werk-thuis interferentie. De hypothese dat persoonlijke hulpbronnen het effect van 

energiebronnen op positieve werk-thuis interferentie mediëren, kon dus gedeeltelijk 

bevestigd worden. Daarom komen deze uitkomsten voor een deel overeen met eerdere 

studies, waarin mediatie effecten van persoonlijke hulpbronnen aangetoond werden. 

Xanthopoulou et al. (2007) vonden bijvoorbeeld dat persoonlijke hulpbronnen de relatie 

tussen energiebronnen en bevlogenheid gedeeltelijk mediëren. Echter, in tegenstelling tot de 

huidige studie behoorde autonomie hier duidelijk tot de categorie energiebronnen.  
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Llorens et al. (2007) concludeerden uit hun longitudinale studie eveneens dat self-efficacy 

een partieel mediërend effect heeft in de relatie tussen energiebronnen en bevlogenheid. 

Ook hier was het verschil met de huidige studie dat autonomie wèl tot de groep 

energiebronnen behoorde.  

Voor deze afwijking in resultaten kan eigenlijk dezelfde verklaring worden gegeven als in de 

voorgaande paragraaf, namelijk een verschil in theoretisch model. Het mediatie effect van 

persoonlijke hulpbronnen in de voormalige studies was namelijk gebaseerd op de relatie 

tussen energiebronnen en bevlogenheid. Dit zou betekenen dat een toename in persoonlijke 

hulpbronnen leidt tot bevlogenheid bij werknemers die veel energiebronnen ontvangen. In de 

huidige studie wordt er vanuit gegaan dat positieve werk-thuis interferentie de afhankelijke 

variabele is, in plaats van bevlogenheid. Daarom bevindt het in deze studie verwachte 

mediatie effect van self-efficacy zich tussen energiebronnen en positieve werk-thuis 

interferentie. Dit verschil in theoretisch model zou mogelijk deze afwijking in resultaten 

kunnen veroorzaken. Uit de resultaten kwam namelijk naar voren dat autonomie wèl 

significant aan self-efficacy gerelateerd was, dus deze relatie is in ieder geval bevestigd. 

Wanneer positieve werk-thuis interferentie op een andere manier in het model wordt 

geplaatst, komen de resultaten misschien beter overeen met voorgaande studies. 

Overigens was het gevonden mediatie effect partieel, wat volledig aansluit bij de vooraf 

gestelde verwachtingen. Tussen sociale steun en positieve werk-thuis interferentie bestond 

namelijk ook een directe positieve relatie. Toch verklaarde self-efficacy slechts voor een klein 

deel de variantie in de relatie tussen sociale steun en positieve werk-thuis interferentie.  

Ook werd de variantie in positieve werk-thuis interferentie niet volledig verklaard door alleen 

sociale steun. De overige variantie in de relatie tussen sociale steun en positieve werk-thuis 

interferentie zal dus waarschijnlijk bepaald worden door meerdere mediators, zoals 

organization-based self-esteem of optimisme (Xanthopoulou et al., 2007).  

Een tweede mogelijkheid is dat meerdere soorten energiebronnen significant en positief 

gerelateerd zijn aan positieve werk-thuis interferentie, zodat een duidelijker mediatie effect 

van self-efficacy kan worden aangetoond tussen energiebronnen en positieve werk-thuis 

interferentie. 

 

4.1.5 Hypothese 5 

Op basis van de resultaten uit de analyse leek in eerst instantie sprake te zijn van een 

modererend effect van self-efficacy in de relatie tussen kwantitatieve werkbelasting en 

negatieve werk-thuis interferentie. Echter, uit de interactie grafiek bleek helemaal geen 

sprake te zijn van een buffer effect en de relaties tussen de verschillende variabelen liggen 

iets gecompliceerder. 
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Uit de grafiek kwam namelijk naar voren dat de negatieve invloed van het werk op de 

thuissituatie ten gevolge van een toenemende kwantitatieve werkbelasting juist veel sneller 

stijgt voor werknemers met een hoge self-efficacy, dan voor werknemers met een lage self-

efficacy. Hierdoor kon de hypothese dat persoonlijke hulpbronnen een modererend effect 

hebben op de relatie tussen werkeisen en negatieve werk-thuis interferentie dus toch niet 

bevestigd worden. Deze resultaten komen overeen met de recente studie van Xanthopoulou 

(2007), waarin ook geen buffer effect van persoonlijke hulpbronnen tussen werkeisen en 

uitputting aangetoond kon worden. Toch hebben vele studies het modererend effect van 

persoonlijke hulpbronnen wèl aangetoond (Van IJperen & Snijders, 2000; Makikangas, 

Kinnunen & Feldt, 2004; Pierce & Gardner, 2004; Peeters & Rutte, 2005). Een verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat wederom sprake is van een verschil in theoretisch kader tussen 

deze studies en de huidige studie. De afhankelijke variabele in de huidige studie was 

namelijk negatieve werk-thuis interferentie, terwijl voormalige studies uitputting of andere 

gezondheidsproblemen als afhankelijke variabele zagen. Het zou kunnen dat het buffer-

effect van self-efficacy op een ander moment optreedt, namelijk pas nadat een werknemer 

negatieve werk-thuis interferentie ondervindt ten gevolge van kwantitatieve werkbelasting. 

Dit houdt in dat de thuissituatie negatief wordt beïnvloed door de werksituatie bij werknemers 

met hoge kwantitatieve werkeisen. Wanneer deze werknemers beschikken over een hoge 

self-efficacy, kan dit ervoor zorgen dat de negatieve werk-thuis interferentie minder snel zal 

leiden tot burnout of andere gezondheidsklachten (zie Figuur 4.2). 

 
              +              + 
Werkeisen       Negatieve WTI                                          Burnout 

   
          _                                                      _  

      
 
   

        +     
Energiebronnen                           self-efficacy                                    
 
 

 

Figuur 4.2 Alternatief buffer-effect van self-efficacy: in de relatie tussen negatieve WTI en burnout 

 

 

De negatieve werk-thuis interferentie ten gevolge van kwantitatieve werkbelasting neemt niet 

af wanneer een werknemers een hoge self-efficacy hebben. Er is dus geen sprake van een 

buffer-effect van self-efficacy, maar van een andersoortig effect. Voor deze van de 

verwachting afwijkende relaties tussen de variabelen kan een redelijk eenvoudige verklaring 

gegeven worden. Misschien wordt de mate van self-efficacy gewoon direct beïnvloed door 

de hoeveelheid kwantitatieve werkbelasting.  
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Met andere woorden, werknemers met lage kwantitatieve werkeisen kunnen alles beter 

onder controle houden. Hierdoor achten zij zichzelf in staat het werk goed te combineren met 

thuis, dus dáárom hebben zij een hoge self-efficacy. Dit effect vormt wellicht een logische en 

eenvoudige verklaring voor het feit dat de negatieve werk-thuis interferentie toch toeneemt, 

ook al hebben werknemers een hoge self-efficacy. 

Voor de bevinding dat de negatieve werk-thuis interferentie bij werknemers met een hoge 

self-efficacy veel sterker toeneemt naarmate de kwantitatieve werkbelasting stijgt dan bij 

werknemers met een lage self-efficacy, kan ook een verklaring geboden worden. Een 

werknemer met een hoge self-efficacy acht zichzelf in staat zijn werk goed te kunnen 

combineren met zijn thuissituatie. Hij heeft hierdoor dus het gevoel dat hij de controle over 

de situatie heeft en daarom heeft het werk nauwelijks negatieve invloed op thuis. In de 

grafiek was te zien dat werknemers met een hoge self-efficacy veel minder negatieve werk-

thuis interferentie ervaren wanneer de kwantitatieve werkbelasting laag is. Echter, zodra de 

kwantitatieve werkbelasting stijgt, hebben de werknemers met een hoge self-efficacy 

plotseling het gevoel dat ze de controle kwijt raken die voor hen altijd zo vanzelfsprekend 

was. De stijging in kwantitatieve werkeisen leidt bij hen daarom misschien tot veel meer 

negatieve invloed op de thuissituatie, dan bij werknemers die een minder sterke overtuiging 

hebben dat ze alles onder controle hebben.  

 

4.2 Kanttekeningen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Uit de vorige paragraaf kwamen een aantal onverwachte uitkomsten naar voren, waarvoor 

verschillende verklaringen gegeven werden. Sommige van deze verklaringen kunnen te 

maken hebben met de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd. Door in het vervolg 

rekening te houden met deze kanttekeningen is het mogelijk dat de hypothesen uit deze 

studie later toch bevestigd worden. Daarom zullen nu een aantal aanbevelingen worden 

gedaan voor toekomstig onderzoek. 

 

4.2.1 Meer energiebronnen  

Uit de resultaten kwam naar voren dat alleen sociale steun een positieve relatie vertoonde 

met positieve werk-thuis interferentie en slechts een klein deel van de variantie verklaarde. In 

deze studie kwam nauwelijks naar voren welke factoren nog meer een positieve invloed van 

het werk op de thuissituatie veroorzaken. 

Dit geeft aanleiding tot een eerste kanttekening bij deze studie, namelijk dat de vragenlijst 

slechts twee energiebronnen meet. Hierdoor is niet duidelijk of positieve werk-thuis 

interferentie ook toeneemt ten gevolge van andere soorten energiebronnen. Ook kan niet 

zomaar geconcludeerd worden dat positieve werk-thuis interferentie uit het theoretisch model 

verwijderd moet worden of een andere plaats in dit kader moet krijgen. 
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Daarom is het noodzakelijk dat in toekomstige studies de relatie tussen meer verschillende 

energiebronnen en positieve werk-thuis interferentie onderzocht wordt. Voorbeelden van 

andere energiebronnen zouden kunnen zijn; intrinsieke en extrinsieke beloning, feedback 

van de leidinggevende of taakvariatie. Misschien blijken andere energiebronnen wèl een 

verband of een nog sterker verband met positieve werk-thuis interferentie te hebben.  

 

4.2.2 Verschillende meetmomenten  

De huidige studie is cross-sectioneel, wat inhoudt dat de data van de respondenten op één 

tijdstip is verkregen. Bij elke groep workshopdeelnemers werd de vragenlijst namelijk vooraf 

aan de cursus afgenomen, dus alle individuele data werd verkregen op een bepaald moment 

in de tijd.  De kans is groot dat omstandigheden op het werk gedurende een jaar steeds 

veranderen. Aan het einde van het jaar is het wellicht drukker, omdat op het werk bepaalde 

taken afgerond moeten worden. Op andere tijdstippen in het jaar is men weer minder belast 

door het werk, bijvoorbeeld in de zomer of vlak nadat ze op vakantie zijn geweest. Ook 

kunnen de werkzaamheden gedurende het jaar inhoudelijk veranderen, waarvan sommige 

gemiddeld meer stress opleveren en andere weer meer energie geven.  Wanneer de 

vragenlijst bij dezelfde persoon meerdere malen wordt afgenomen, zouden mogelijk een 

aantal verschillen in uitkomsten te zien zijn. Daarom is het verstandig om in het vervolg een 

longitudinaal onderzoek uit te voeren, waarbij data op verschillende momenten verkregen 

wordt. Wanneer deze data ook wordt meegenomen in de analyses, zullen de uitkomsten in 

ieder geval betrouwbaarder zijn en eventueel beter overeenkomen met de verwachtingen. 

 

4.2.3 Gevarieerde respondentengroep  

Het viel tijdens de cursus op dat de respondentengroep uit de huidige studie over het 

algemeen hoog opgeleid was. Dit kwam doordat de cursus werd gegeven in organisaties 

waarin de werknemers een functie op hoger niveau hadden. Ook kwam het soort werk 

grotendeels overeen tussen de respondenten, omdat maar vier organisaties deelnamen aan 

de cursus. In het vervolg zou de vragenlijst dus afgenomen kunnen worden bij meerdere en 

verschillende organisaties, en bij werknemers met functies op een lager niveau. Op deze 

manier is de respondentengroep beter gerandomiseerd en ontstaat wellicht meer variatie in 

de data. Werknemers in zorginstellingen, zoals een hospitium, hebben misschien een 

grotere behoefte aan autonomie dan andere werknemers. Zij maken veel heftige dingen 

mee, dus voor hen is het fijn om zelf te kunnen bepalen wanneer ze zich even af kunnen 

zonderen. Ook ondervinden deze werknemers bijvoorbeeld meer emotionele werkbelasting, 

waardoor de gemiddelde score hierop stijgt en de effecten ervan duidelijker worden.  
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4.2.4 Conceptualisatie van onderlinge relaties 

Het theoretisch model uit deze thesis bevat een aantal nieuwe toevoegingen die verschillen 

van voormalig onderzoek. Deze afwijkingen van eerdere theoretische modellen zijn natuurlijk 

niet zomaar tot stand gekomen, maar gebaseerd op conclusies dat werk-thuis interferentie 

medieert tussen werkomstandigheden en burnout/bevlogenheid. In dit onderzoek werd 

inderdaad grotendeels empirische ondersteuning gevonden voor deze nieuwe toevoegingen. 

Sommige uitkomsten kwamen echter niet geheel overeen met de verwachtingen, met name 

met betrekking tot de moderatie effecten. Het zou kunnen dat de relaties tussen de 

variabelen net iets anders liggen, bijvoorbeeld zoals in Figuur 4.1 en Figuur 4.2 

weergegeven is. Daarom zou in toekomstig onderzoek gecontroleerd kunnen worden of de 

conceptualisatie van de onderlinge relaties tussen de variabelen aangepast moet worden. 

 

 

Deze studie heeft aangetoond dat vooral kwantitatieve werkbelasting een negatieve invloed 

op de thuissituatie heeft en sociale steun een positieve invloed.  Sociale steun verminderd 

tevens de negatieve WTI ten gevolge van emotionele werkbelasting. Self-efficacy is een 

persoonlijke hulpbron die mede de positieve invloed op de thuissituatie bepaalt, maar bij een 

hoge kwantitatieve werkbelasting een omgekeerd buffereffect op negatieve WTI heeft. 
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Bijlage: Items uit de schalen van de vragenlijst Samen Betaald Werken 

 
Werkomstandigheden op het werk  
 
Omcirkel het antwoord dat het beste op uw situatie van toepassing is. Bij beantwoording van 
de vragen geldt: 
 

1 2 3 4 

Nooit Soms Vaak Altijd 

 
 

6 Heeft u vrijheid bij het uitvoeren van uw werkzaamheden? 1 2 3 4 

7 Kunt u zelf beslissen hoe u het werk uitvoert? 1 2 3 4 

8 Heeft u invloed op besluiten die uw werk raken? 1 2 3 4 

9 
Moet u erg snel werken?  
 

1 2 3 4 

10 
Heeft u te veel werk te doen? 
 

1 2 3 4 

11 
Moet u extra hard werken om iets af te krijgen? 
 

1 2 3 4 

12 Werkt u onder tijdsdruk? 1 2 3 4 

13 
Vereist uw werk grote zorgvuldigheid? 
 

1 2 3 4 

14 
Moet u in uw werk veel onthouden? 
 

1 2 3 4 

15 
Vereist uw werk dat u er voortdurend uw aandacht bij moet houden?  
 

1 2 3 4 

16 
Is uw werk emotioneel zwaar? 
 

1 2 3 4 

17 
Komt u door uw werk in aangrijpende situaties terecht? 
 

1 2 3 4 

18 Werkt u ’s avonds thuis wel eens door? 1 2 3 4 

19 Werkt u in het weekend thuis wel eens door? 1 2 3 4 

 
 
De volgende vragen gaan over samenwerking op het werk. Kruis bij elke vraag aan wat voor 
u van toepassing is. Bij beantwoording van de vragen geldt: 
 

1 2 3 4 5 

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd 
nvt 

 
 

20 
Mijn collega’s laten merken waardering te hebben voor de manier 
waarop ik mijn werk doe 
 

1 2 3 4 5 nvt 



De invloed van werk op thuis 

 

Josette Mulders 3135357 44 

21 
Als het nodig is helpen mijn collega’s me met een bepaalde taak 
 

1 2 3 4 5 nvt 

22 
Als het nodig is geven mijn collega’s me advies over hoe ik iets moet 
aanpakken 
 

1 2 3 4 5 nvt 

23 
Mijn collega’s hebben aandacht voor mijn gevoelens en problemen 

1 2 3 4 5 nvt 

24 
Mijn leidinggevende(n) laat merken waardering te hebben voor de 
manier waarop ik mijn werk doe 
 

1 2 3 4 5 nvt 

25 
Als het nodig is helpt mijn leidinggevende(n) me met een bepaalde 
taak 
 

1 2 3 4 5 nvt 

26 
Als het nodig is geeft mijn leidinggevende(n) me advies over hoe ik 
iets moet aanpakken 
 

1 2 3 4 5 nvt 

27 
Mijn leidinggevende(n) heeft aandacht voor mijn gevoelens en 
problemen 
 

1 2 3 4 5 nvt 

 
 
De balans tussen werk en thuis  
 
De volgende stellingen gaan over de mate waarop uw werk uw thuissituatie beïnvloedt. 
Omcirkel bij elke vraag het antwoord dat het beste op uw situatie van toepassing is.  
 

1 2 3 4 5 

Geheel mee 
oneens 

mee 
oneens 

niet mee eens en niet mee 
oneens 

mee 
eens 

geheel mee 
eens 

 
 

28 
Leerervaringen op je werk helpen je in het omgaan met 
praktische en persoonlijke zaken thuis 
 

1 2 3 4 5 

29 
Ervaringen op je werk geven je nieuwe 
gespreksonderwerpen thuis 
 

1 2 3 4 5 

30 
Een productieve dag op je werk maakt je aangenamer 
gezelschap thuis 
 

1 2 3 4 5 

31 
De vaardigheden die je op je werk gebruikt zijn nuttig 
voor de dingen die je thuis doet 
 

1 2 3 4 5 

32 
Door mijn werk kan ik mij minder inzetten voor 
activiteiten thuis 
 

1 2 3 4 5 

33 
Door stress op mijn werk ben ik thuis sneller geïrriteerd 

1 2 3 4 5 

34 
Door mijn werk ben ik te moe om de dingen te doen die 
thuis aandacht vergen 

1 2 3 4 5 

35 
Werkgerelateerde zorgen of problemen leiden me af als 
ik thuis ben 

1 2 3 4 5 
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De afstemming tussen thuis en werk 

Hieronder volgen acht vragen over hoe u in het algemeen denkt en doet. 
Zou u aan willen geven in hoeverre u het oneens of eens bent met deze vragen?  
Wilt u daartoe voor alle vragen het antwoord dat OP DIT MOMENT het meest op u van 
toepassing is aankruisen? 

1 2 3 4 5 

Geheel mee 
oneens 

mee 
oneens 

niet mee eens en niet mee 
oneens 

mee 
eens 

geheel mee 
eens 

 

81 
Ik acht mijzelf in staat om afspraken te maken met mijn 
werkgever/leidinggevende over de afstemming van mijn werk en privé 
verantwoordelijkheden naar beider tevredenheid 

1 2 3 4 5 

82 
Ik acht mijzelf in staat de gemaakte afspraken over mijn werk en privé 
verantwoordelijkheden met mijn werkgever uit te voeren 

1 2 3 4 5 

83 
Ik acht mijzelf in staat om afspraken te maken met mijn partner over de 
afstemming van werk en privé verantwoordelijkheden naar beider 
tevredenheid 

1 2 3 4 5 

84 
Ik acht mijzelf in staat de gemaakte afspraken over mijn werk en privé 
verantwoordelijkheden met mijn partner uit te voeren 

1 2 3 4 5 

85 
Ik acht mijzelf in staat om mijn werk- en thuissituatie succesvol op elkaar 
af te stemmen 

1 2 3 4 5 

 


