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Voorwoord 

Voor u ligt mijn scriptie waarin verslag is gedaan van het onderzoek naar de relaties tussen 

continuïteitsbetrokkenheid, affectieve betrokkenheid en prestatie. In het onderzoek naar 

deze relatie zijn ook de rollen van de lengte dienstverband van de medewerker en de 

complexiteit van de taak meegenomen.  

Een bijzonder woord van dank wil ik richten tot mijn stagebegeleidster Maria Peeters. Zij 

heeft mij de afgelopen maanden uitstekend begeleid in het afronden van mijn stage en het 

schrijven van mijn scriptie. Door haar rust en positieve energie is dit naar mijn ervaring zeer 

goed verlopen. Ze heeft mij gewezen op de planning, gaf tips en goede adviezen en heeft op 

een zeer motiverende wijze mee gedacht in het opzetten en uitvoeren van mijn onderzoek.  

Mijn dank gaat daarnaast uit naar de organisatie waarin ik stage heb gelopen en al haar 

medewerkers die het mogelijk hebben gemaakt dit onderzoek te voltooien. Met name wil ik 

Frans Hoffmans bedanken, mijn stagebegeleider binnen de organisatie, voor zijn begeleiding 

en enthousiasme. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het motiveren van de 

medewerkers om mijn vragenlijst in te vullen en mij de mogelijkheid gegeven mijn onderzoek 

naar alle vrijheid uit te voeren. 

Mijn vrienden en familie wil ik bedanken voor hun steun tijdens de gehele periode. In 

bijzonder wil ik Maria Ignatovich bedanken. Zij heeft zich door mijn ingewikkelde zinnen 

weten door te worstelen en door haar kritische journalistiek blik heb ik mijn teksten flink bij 

kunnen schaven.    

Het schrijven van een scriptie betekent het afsluiten van je studie, de kroon op al die jaren 

van boeken, collegebanken, werkstukken en ellenlange tentamens. Een periode waar veel 

studenten tegen op zien, maar ook een periode waarin je al je kennis kwijt kan en ‘het laatste 

beetje’ uit je studie wringt. Daarnaast, voor mij in ieder geval, een periode waarin je 

ontwikkelt en nog even geniet van alles wat student zijn met zich mee brengt. Want nu is het 

dan echt zo ver; ook het allerlaatste beetje van mijn studie is afgerond! 

 

Lara Herpers 

Utrecht, juni 2008 
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Samenvatting 

Dit onderzoek richtte zich op de relatie tussen organisatie betrokkenheid en prestatie. Twee 

dimensies van organisatie betrokkenheid werden onderzocht; affectieve betrokkenheid en 

continuïteitsbetrokkenheid. Ten eerste werd er een negatieve relatie verondersteld tussen 

continuïteitsbetrokkenheid en prestatie. Daarbij werd verwacht dat affectieve betrokkenheid 

een modererende werking heeft op deze relatie, waarin de negatieve relatie zal verminderen 

bij een hoge mate van affectieve betrokkenheid. 

Ten tweede werd er een positieve relatie tussen affectieve betrokkenheid en prestatie 

verwacht. Daarbij werd verondersteld dat deze relatie gemodereerd zal worden door de 

lengte van het dienstverband en de taakcomplexiteit; bij een kort dienstverband en een hoge 

mate van taakcomplexiteit zal de positieve relatie sterker zijn.  

Regressieanalyses op gegevens, die met een vragenlijst verzameld werden bij 57 

medewerkers binnen een industrieel technische organisatie, bevestigden deels deze 

veronderstellingen. Continuïteitsbetrokkenheid kende inderdaad een negatieve relatie met 

prestatie. Daarbij werd deze relatie tevens gemodereerd door affectieve betrokkenheid, in de 

verwachte richting.  

De resultaten bevestigen tevens dat affectieve betrokkenheid een positieve 

betrokkenheid kent met prestatie. De positieve relatie wordt gemodereerd door de lengte van 

het dienstverband; hoe korter iemand bij de organisatie werkt, des te sterker deze relatie. De 

modererende werking van taakcomplexiteit en de veronderstelde interactie tussen deze en 

lengte dienstverband, werden echter niet terug gevonden in de resultaten. Vanwege de 

kleine steekproef moeten deze bevindingen met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 

Vervolgonderzoek dat deze bevindingen kan repliceren is daarom zeer gewenst. 
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Abstract 

This study focuses on organizational commitment and performance. A model is tested in 

which affective commitment and continuous commitment, two dimensions of organizational 

commitment, have different relationships with performance. Expected was that continuous 

commitment and performance are negatively related and that this relationship is moderated 

by affective commitment.  

Secondly, a positive relationship was expected between affective commitment and 

performance. Two other hypotheses propose a moderating role for both employee tenure 

and task complexity on the relationship between affective commitment and performance.   

Self-reported data were collected among 57 employees in an industrial organisation. 

Series of regression analyses supported the negative relationship between continuous 

commitment and performance, and the moderating role of affective commitment in this 

relationship. The higher employees’ continuous commitment, the lower employees’ levels of 

performance.  This effect seems to decrease when the employees’ affective commitment is 

high.  

The results also confirm the hypothesized positive relationship between affective 

commitment and performance. This correlation seems to decrease with increasing tenure. 

The results didn’t support the hypothesized moderator role of task complexity.  

Because of the small sample size there must be taken a cautionary approach when 

interpreting these results. For this reason follow-up studies that these findings can reply are 

needed. 
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1. Theoretische Inleiding 

 

 

“An ounce of loyalty (commitment) is worth a pound of cleverness.” 

       Elbert Hubbard (1856 – 1915) 

Meer dan een eeuw geleden werd het belang van betrokkenheid voor het eerst verwoord 

door Hubbard. Tegenwoordig wordt commitment, oftewel de betrokkenheid van 

medewerkers nog steeds erkend als een belangrijke contributie aan organisaties (Wright & 

Bonnet, 2002).  

 

1.1 Introductie 

De voornaamste reden voor de langdurige interesse in organisatie betrokkenheid komt 

waarschijnlijk voort uit de vermoedelijke relaties met vele significante organisatorische 

uitkomsten als absenteïsme, verloop intentie en prestatie (Wright & Bonnet, 2002). Echter, in 

de recente reviews van de literatuur is geconstateerd dat de relaties tussen betrokkenheid en 

de uitkomsten hiervan tegenstrijdige resultaten opleverden (Meyer, Stanley, Herscovitch & 

Topolnytsky, 2002; Wright & Bonnet, 2002; Sturman, 2003). Sommige studies wijzen op een 

sterke positieve relatie tussen betrokkenheid en prestatie, terwijl andere studies resulteerden 

in zwakke positieve relaties of zelfs negatieve relaties tussen betrokkenheid en prestatie. 

Een verklaring voor deze inconsistente bevindingen kan voortkomen uit het feit dat de 

relaties niet simpel of direct zijn, maar dat ze worden gemodereerd door andere variabelen 

zoals de lengte van het dienstverband en leeftijd (Mathieu & Zajac, 1990).  

In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de betrokkenheid van een 

medewerker bij de organisatie verband houdt met de werkprestaties. Het doel is om meer 

inzicht te verkrijgen onder welke condities organisatie betrokkenheid een gunstige uitwerking 

heeft op de werkprestaties. In dit onderzoek worden daarom de lengte van het dienstverband 

en de mate van de taakcomplexiteit meegenomen als moderator variabelen op de relatie 

tussen organisatie betrokkenheid en prestatie. Verder worden niet enkel de hoofdeffecten 

van twee vormen van organisatie betrokkenheid, affectieve- en continuïteitsbetrokkenheid, 

onderzocht. Er wordt ook nagegaan of er een interactie-effect bestaat tussen deze twee 

vormen van betrokkenheid.  

 

1.2 Organisatie betrokkenheid 

Vanaf het einde van de jaren zeventig is het begrip ‘organizational commitment’ 

(betrokkenheid bij de organisatie) in ontwikkeling (De Gilder, van den Heuvel en Ellemers, 

1997). Tijdens de jaren negentig is hier veel onderzoek naar verricht en is er ook veel 
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aandacht besteed aan de theoretische ontwikkeling van het construct (Meyer et al., 2002). 

Tegenwoordig wordt organisatie betrokkenheid erkend als een multidimensionaal construct, 

met verschillende antecedenten, correlaties en consequenties van betrokkenheid die dwars 

door de dimensies heen variëren.  

Organisatie betrokkenheid kan worden gedefinieerd als de psychologische 

identificatie en betrokkenheid van een medewerker aan de organisatie (Mowday, Porter & 

Steers, 1982). In eerste instantie werd verondersteld dat er een onderscheid kon worden 

gemaakt tussen twee dimensies van organisatie betrokkenheid, namelijk affectieve- en  

continuïteitsbetrokkenheid (Meyer & Allen, 1984). Affectieve betrokkenheid staat voor de 

emotionele hechting aan en de identificatie met de organisatie. Het wordt gedefinieerd als de 

positieve band die een medewerker heeft met de organisatie. Een medewerker die affectief 

betrokken is, identificeert zich sterk met de doelen van de organisatie.  

Continuïteitsbetrokkenheid staat voor de waargenomen kosten die geassocieerd 

worden met het verlaten van de organisatie. Bij deze vorm wordt waargenomen dat er hoge 

kosten verbonden zijn aan het niet meer deel uitmaken van de organisatie. Deze hoge 

kosten kunnen zowel economische verliezen behelzen als sociale kosten, zoals 

vriendschappen met collega’s. 

Later werd een derde vorm van organisatie betrokkenheid geformuleerd; normatieve 

betrokkenheid (Meyer & Allen, 1990). Bij deze vorm voelt de medewerker zich betrokken en 

blijft men bij de organisatie werken door gevoelens van verplichting.  

De drie dimensies van betrokkenheid zijn niet wederkerig exclusief; een medewerker 

kan tegelijkertijd betrokken zijn bij een organisatie in een affectieve, normatieve en continue 

wijze, met gevarieerde mate van intensiteit (Meyer & Allen, 1990). Hierdoor bezit een 

medewerker op elk moment een ‘betrokkenheid profiel’, waarin hoge of lage niveaus van alle 

drie de dimensies van betrokkenheid voorkomen. De verschillende profielen resulteren 

vervolgens in verscheidene relaties met werkgedrag, als prestatie en absenteïsme (Meyer & 

Herscovitsch, 2001).  

In 2002 is er door Meyer et al. een meta-analyse uitgevoerd die de relaties tussen de 

drie dimensies van organisatie betrokkenheid heeft onderzocht. Een belangrijke reden voor 

de uitvoering van deze meta-analyse was de overtuiging dat de dimensies verschillend 

correleren met werkgerelateerde gedragingen. Figuur 1 laat een samenvatting zien van de 

verwachte relaties en van de variabelen die beschouwd worden als antecedenten, correlaties 

en consequenties. Doordat er steeds meer onderzoek verricht wordt naar de relaties tussen 

organisatie betrokkenheid en relevante uitkomsten voor de medewerker zelf, zijn in het 

model ook de variabelen ‘gezondheid’ en ‘welzijn’ als uitkomsten opgenomen. In het figuur 

wordt aangegeven of er tussen de variabelen een positieve relatie (+) of een negatieve 

relatie (-) bestaat, of dat er geen sprake is van een relatie (0).  
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Figuur 1. Het 3-componenten-model (Meyer et al., 2002).  

 

De drie dimensies van organisatie betrokkenheid bleken gerelateerd te zijn; er 

werden significante correlaties gevonden tussen de verschillende dimensies (p<.05). De 

dimensies kenden echter verschillende antecedenten en consequenties, waardoor ze ook te 

onderscheiden zijn van elkaar. Daarnaast waren alle drie de dimensies te onderscheiden van 

de concepten taaktevredenheid, taakbetrokkenheid en beroepsmatige betrokkenheid. 

Affectieve betrokkenheid kende de sterkste positieve relatie met werknemer-relevante 

uitkomsten. De sterkste correlatie van de gehele meta-analyse was die tussen affectieve 

betrokkenheid en werktevredenheid (р=0.651). Normatieve betrokkenheid kende ook deze 

positieve relaties, alleen waren deze niet even sterk (р=0.31). Continuïteitsbetrokkenheid 

was niet of negatief gerelateerd aan de werknemer-relevante uitkomsten (р=-0.07, met 

werktevredenheid). Tot slot had affectieve betrokkenheid de sterkste positieve correlaties 

met gewenste werkgedragingen, zoals prestatie (р= 0.16). Op basis van deze meta-analyse 

kan worden geconcludeerd dat zowel de organisatie als de medewerkers zelf, baat hebben 

bij met name affectieve betrokkenheid (Meyer et al., 2002) 

                                                 
1 P correlatie staat voor de ware correlatie, door het berekenen van het gemiddelde van de 
gecorrigeerde correlaties (Meyer et al., 2002).  
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In het onderzoek naar organisatiegedrag blijkt affectieve betrokkenheid één van de 

meest bestudeerde variabele te zijn (Riketta, 2002). Er bestaat een uitvoerige en 

langdurende onderzoeksinteresse naar affectieve betrokkenheid. Deze interesse kan 

verklaard worden doordat er verondersteld wordt dat affectieve betrokkenheid bijna elke 

vorm van gedrag, op een voor de organisatie gunstige manier, lijkt te beïnvloeden. Hierbij 

kan gedacht worden aan prestatie, opkomst, en de intentie om bij de organisatie te blijven. 

Op basis van deze bevindingen kan worden aangenomen dat zowel affectieve 

betrokkenheid als continuïteitsbetrokkenheid een directe samenhang hebben met prestatie. 

Er bestaat echter nog onduidelijkheid of er wel een directe relatie bestaat tussen normatieve 

betrokkenheid en prestatie. Affectieve betrokkenheid heeft vermoedelijk een positief verband 

met prestatie en continuïteitsbetrokkenheid een negatief verband. Dit leidt tot de formulering 

van de eerste twee hypotheses.  

 

Hypothese 1 

Affectieve betrokkenheid kent een positief verband met prestatie; 

Dit betekent dat een hoge mate van affectieve betrokkenheid samengaat met een hogere 

score op prestatie.  

 

Hypothese 2 

Continuïteitsbetrokkenheid kent een negatief verband met prestatie; 

Dit betekent dat een hoge mate van continuïteitsbetrokkenhed samengaat met een lagere 

score op prestatie.  

 

1.3  De interactie tussen affectieve betrokkenheid en continuïteitsbetrokkenheid.  

Hoewel er voor medewerkers met een sterke affectieve betrokkenheid voorspeld 

wordt dat zij bij de organisatie blijven omdat ze dat willen, blijven medewerkers met een 

sterke continuïteitsbetrokkenheid bij de organisatie omdat ze dat ‘wel zouden moeten’ 

(Meyer et al., 2002). Er zijn maar weinig studies die de precieze relatie tussen 

continuïteitsbetrokkenheid en prestatie hebben onderzocht (Wright & Bonnet, 2002). De 

enkele onderzoeken die zich hier op hebben gericht, vonden negatieve correlaties tussen 

deze twee variabelen, voor jonge medewerkers met een gemiddeld aantal jaren 

dienstverband (Cropanzano, James & Konovsky, 1993; Meyer et al., 1989). Verder 

onderzoek naar de veranderende relatie tussen organisatie betrokkenheid en prestatie wordt 

van belang geacht (Meyer et al., 2002).  

Medewerkers met een hoge mate van continuïteitsbetrokkenheid ervaren dat het 

verlaten van de organisatie, kosten met zich mee brengt. Ze willen bij de organisatie blijven, 

om deze geassocieerde kosten te vermijden. Ze blijven dan ook bij de organisatie, ongeacht 
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het niveau van affectieve en normatieve betrokkenheid. Wanneer er sprake is van een lage 

mate van continuïteitsbetrokkenheid zal dit echter niet direct leiden naar een verhoogde 

intentie om de organisatie te verlaten. Alleen wanneer het niveau van normatieve en 

affectieve betrokkenheid ook laag is, zal dit in relatie staan tot intenties om de de organisatie 

te verlaten (Meyer et al, 2002). Deze interactie tussen de dimensies sluit aan bij de aanname 

dat een medewerker op elk moment een ‘betrokkenheidsprofiel ‘ bezit, waarin hoge of lage 

niveaus van de vormen van organisatie betrokkenheid voorkomen (Meyer en Herscovitsch, 

2001). De verschillende profielen hebben vervolgens een unieke relatie met het werkgedrag, 

zoals prestatie. Om de specifieke consequenties van organisatie betrokkenheid te kunnen 

bepalen is het van belang de interactie en de aanvullende effecten van de verschillende 

dimensies van organisatie betrokkenheid te onderzoeken. 

Als gekeken wordt naar de interactie tussen affectieve betrokkenheid en 

continuïteitsbetrokkenheid, lijkt affectieve betrokkenheid een modererende rol te spelen in de 

relatie tussen continuïteitsbetrokkenheid en prestatie. Er kan beargumenteerd worden dat 

het specifieke verband tussen continuïteitsbetrokkenheid en prestatie deels afhankelijk is van 

de mate van affectieve betrokkenheid. Hieruit wordt hypothese 3 geformuleerd.  

 

Hypothese 3 

Affectieve betrokkenheid heeft een modererend effect op de relatie tussen 

continuïteitsbetrokkenheid en prestatie;  

Dit betekent dat de negatieve relatie tussen continuïteitsbetrokkenheid en prestatie minder 

sterk is wanneer er sprake is van een hoge mate van affectieve betrokkenheid . 

 

1.4 De lengte van het dienstverband. 

Affectieve betrokkenheid is de meest onderzochte dimensie van organisatie betrokkenheid 

(Wright & Bonnet, 2002). In de literatuur wordt geconcludeerd dat er uiteenlopende 

resultaten worden gevonden met betrekking tot deze dimensie. Deze uiteenlopende 

resultaten kunnen waarschijnlijk verklaard worden doordat de relatie affectieve 

betrokkenheid – prestatie niet simpel of direct is, maar beïnvloed wordt door verschillende 

moderator variabelen (Mathieu & Zajac, 1990).  

Eén van deze veronderstelde modererende variabele is de lengte van het 

dienstverband van de medewerker. Naar dit modererende effect is redelijk veel onderzoek 

verricht. Een opvallend gegeven is dat er twee uitgebreide onderzoeken naar dit 

modererende effect zijn gedaan, die tegenovergestelde resultaten hebben opgeleverd. 

Cohen (1991, 1993) suggereerde dat de relatie tussen affectieve betrokkenheid en prestatie 

mogelijk gemodereerd wordt door de lengte van het dienstverband van de medewerker. In 

een meta-analyse werd inderdaad ondersteuning gevonden voor het modererende effect van 
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lengte dienstverband (Cohen, 1991). Er werd aangetoond dat de positieve affectieve 

betrokkenheid-prestatie relatie het sterkst was in het late stadium van de carrière. Wanneer 

de jaren van dienstverband toenemen, zal de kans vergroot worden dat de medewerker 

meer uitdagende taken krijgt aangeboden, meer autonomie ervaart en hogere niveaus van 

extrinsieke beloningen krijgt (Mowday et al., 1982). Bij deze veronderstelling wordt er vanuit 

gegaan dat medewerkers die een hoge mate van affectieve betrokkenheid kennen, zich 

zullen gedragen op een manier die gezien wordt als faciliterend voor het bereiken van de 

organisatie doelen (Wright & Bonnet, 2002).  

Om dit verder te onderzoeken werd er een meta-analyse verricht naar het 

modererende effect van lengte dienstverband, op de relatie tussen affectieve betrokkenheid 

en prestatie (Wright en Bonnet, 2002). Het doel was het baanbrekende werk van Cohen aan 

te vullen. Tevens werden de unieke modererende effecten van lengte dienstverband op de 

relatie tussen affectieve betrokkenheid en prestatie onderzocht. Hierbij werd er gecontroleerd 

voor verschillen in leeftijd en andere storende factoren, zoals verloopintentie. De bevindingen 

van Cohen (1991, 1993) moeten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, aangezien in 

deze onderzoeken niet gecontroleerd werd voor de eventuele storende variabelen. De 

resultaten van de meta-analyse (Wright & Bonnet, 2002) indiceerden dat lengte 

dienstverband een sterk modererend effect heeft op de relatie tussen betrokkenheid en 

prestatie. Er werd echter aangetoond dat de betrokkenheid-prestatie relatie het sterkst was 

bij een kort dienstverband, oftewel in het vroege stadium van de carrière. De sterkte van de 

relatie tussen affectieve betrokkenheid en prestatie bleek af te nemen wanneer de lengte van 

het dienstverband toenam; het verband tussen organisatie betrokkenheid en prestatie was 

relatief sterk voor nieuwe medewerkers en nam vervolgens snel af met het toenemen van de 

lengte van het dienstverband. Dit is in tegenstelling tot de bevindingen van Cohen (1991).  

De bevindingen van Wright en Bonnet (2002) ondersteunen de gedachte van het 

zogenaamde ‘honeymoon effect’ (Cropanzana, James, & Konovsky, 1993; Veninga & 

Spradly, 1981), dat positief gerelateerd is aan zowel organisatie betrokkenheid als prestatie. 

Individuen betreden aanvankelijk een organisatie met bepaalde behoeftes, wensen en 

vaardigheden (March & Simons, 1958). Deze individuen veronderstellen vervolgens een 

werkomgeving te vinden waarin ze hun capaciteiten kunnen gebruiken en in hun behoeftes 

voorzien zullen worden. Als een organisatie deze verwachtingen ook daadwerkelijk vervult, 

wordt de waarschijnlijkheid hoger dat tijdens deze belangrijke periode een hoge mate van 

organisatie betrokkenheid en prestatie wordt behouden. Wanneer een organisatie echter 

faalt in het verstrekken van uitdagende en zinvolle taken, eindigt de ‘huwelijksreis’. Dit kan 

leiden tot een afname van de betrokkenheid en prestatie (Steers, 1977; Steers & Mowday, 

1981; Wright & Bonnet, 1992). Er is nog relatief weinig onderzoek naar dit ‘honeymoon 

effect’ verricht (Wright & Bonnet, 2002). 
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Op basis van de resultaten uit de meest recente meta-analyse (Wright & Bonnet, 

2002), kan worden veronderstelt dat het met name aan het begin van het dienstverband 

affectieve betrokkenheid een sterke positieve relatie kent met prestatie. Dit leidt tot de 

formulering van de volgende hypothese,  

 

Hypothese 4 

De lengte van het dienstverband heeft een modererend effect op de relatie tussen affectieve 

betrokkenheid en prestatie;  

Dit betekent dat de relatie tussen affectieve betrokkenheid en prestatie is sterker wanneer er 

sprake is van een kort dienstverband dan wanneer er sprake is van een lang dienstverband. 

 

1.5 Taakcomplexiteit 

Een ander specifiek aandachtspunt dat van belang is in het onderzoek naar de relatie 

tussen organisatie betrokkenheid en prestatie, is de complexiteit van de taak die de 

medewerker moet uitvoeren. Contextinvloeden kunnen een subtiel en sterk effect hebben op 

verschillende onderzoeksresultaten (Johns, 2006). De capaciteit van meta-analyses voor het 

bouwen van theorieën in de organisatiewetenschap is ongenuanceerd. Er is sprake van een 

gebrek aan kwalitatieve data over de context, waarbinnen het onderzoek verricht is. Veel 

meta-analisten moeten zich gaan concentreren op potentiële moderatoren die inherent zijn 

aan het onderzoeksdesign. Bijvoorbeeld; wie waren de respondenten die gebruikt zijn voor 

de metingen van organisatie betrokkenheid? Dit kan namelijk van invloed zijn op de 

aangetroffen relaties in verschillende onderzoeken. Het onderkennen van het fenomeen 

organisatie betrokkenheid heeft geleid tot het beter begrijpen van gedrag binnen 

organisaties. Er is echter onvoldoende inzicht op de invloed van de context op organisatie 

betrokkenheid. 

Uitvoerig onderzoek is noodzakelijk om te specificeren welke ‘karakteristieken van de 

baan of van de organisatie’ een positief verband houden met succesvolle prestatie onder 

verscheidene condities. Ook al is er een enorme variëteit aan onderzoek verricht naar de 

technologie en de omgeving waarin een medewerker zich bevindt, verdere specificatie van 

deze elementen en onderzoek naar andere elementen is noodzakelijk. Schein (1965), 

suggereerde de mogelijkheid dat individuen veranderen als reactie op organisatie condities. 

Hij merkte op dat; “De aard van de taken die uitgevoerd moeten worden, de bekwaamheden 

en ervaringen van de medewerker zelf en de aard van collega’s allemaal met elkaar 

interacteren en een bepaald patroon van werk en gevoelens produceren. “ (1965, p.60). 

Het type werk kan worden meegenomen als mogelijke moderator op de relatie tussen 

affectieve betrokkenheid en prestatie (Riketta, 2002). Uit eerder onderzoek bleek het type 

werk een marginaal significant effect te hebben. Affectieve betrokkenheid kende een 
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positieve relatie met prestatie. Deze affectieve betrokkenheid-prestatie relatie bleek 

significant sterker te zijn onder de zogenaamde ‘white-collar’ medewerkers dan de ‘blue-

collar’ medewerkers (respectievelijk r=0.20 en r =0.10, p<.01). ‘Witte-boorden’ medewerkers 

werden geoperationaliseerd als medewerkers met meer autonomie op het werk dan ‘blauw- 

boorden’ medewerkers.  

De complexiteit van een taak wordt steeds onvermijdelijker binnen organisaties. 

Leidinggevenden zullen moeten proberen te begrijpen waar complexiteit er toe doet en hoe 

de juiste processen, vaardigheden en cultuur te bouwen, om het op een juiste wijze te 

kunnen managen (Heywoodm, Spungin & Turnbull, 2007). De modererende werking van 

taakcomplexiteit op de relatie tussen affectieve betrokkenheid en prestatie is nog niet  

concreet onderzocht. Wel wordt er in de literatuur benadrukt om contextuele karakteristieken 

mee te nemen in het onderzoek naar gedrag binnen organisaties. Deze karakteristieken 

kunnen namelijk gedragingen beïnvloeden en zodoende van grote waarde zijn voor de 

organisatie wetenschap. Vanuit dit veronderstelde belang en voorgaande resultaten (Riketta, 

2002), wordt verondersteld dat de inconsistente bevindingen in de affectieve betrokkenheid–

prestatie relatie deels verklaard kunnen worden door de mate van complexiteit van de taak. 

Hieruit volgt hypothese 5.  

 

Hypothese 5 

De complexiteit van de taak heeft een modererend effect op de relatie tussen affectieve 

betrokkenheid en prestatie;  

Dit betekent dat de relatie tussen affectieve betrokkenheid en prestatie sterker is wanneer er 

sprake is van een hoge taakcomplexiteit dan wanneer er sprake is van een lage 

taakcomplexiteit. 

 

1.6  De interactie tussen lengte dienstverband en taakcomplexiteit. 

In de meta-analyse van Sturman (2003) worden de relaties onderzocht tussen 

prestatie enerzijds en taakervaring, lengte van het dienstverband en leeftijd anderzijds. 

Hierin worden deze variabelen als ‘tijdsvariabelen’ aangeduid. De relaties worden volgens 

Sturman onder andere gemodereerd door de complexiteit van de taak. Gesteld wordt dat de 

relatie tussen de tijdsvariabelen en prestatie minder sterk is voor banen met een hoge 

taakcomplexiteit dan voor banen met een lage taakcomplexiteit. De resultaten laten zien dat 

er een trend bestaat in de wijze waarop individuele prestatie zich manifesteert door de tijd 

heen, maar dat deze relatie niet generaliseerbaar is over alle taaksituaties. De aanwezigheid 

van een omgekeerde U-vormige relatie tussen tijd en prestatie is enkel aanwezig bij taken 

met een lage complexiteit. De resultaten suggereren dat, over de tijd heen, het concept 

‘ervaring’ een betere voorspeller wordt van prestatie binnen banen met een hoge 
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taakcomplexiteit. Deze resultaten indiceren dat de validiteit van tijdsvariabelen, bij het 

voorspellen van prestatie, afhankelijk is van de karakteristieken van de baan.  

Het is zo goed als onmogelijk om een werkelijke stabiliteit van prestatie te bepalen, 

aangezien deze contigent is aan het tijdsinterval en aan de complexiteit van de taak 

(Sturman, Cashen en Cheramie, 2005). Wanneer men poogt om grip te krijgen op prestatie 

moet dan ook altijd rekening worden gehouden met de veranderingen door de tijd heen.  

Een nauwkeuriger inzicht in hoe organisatie betrokkenheid zich ontwikkelt en 

behouden wordt als medewerkers langer in dienst blijven, kan de sleutel zijn voor het 

management om op een juiste wijze loopbaanbegeleiding te ontwikkelen. Een toevoeging 

voor het onderzoek kan zijn om naast de moderator effecten van taakcomplexiteit en lengte 

dienstverband zelf, ook het interactie effect tussen deze twee factoren te onderzoeken. Op 

deze wijze wordt er vanuit gegaan dat de invloed van zowel ‘tijd’, in dit onderzoek de lengte 

van het dienstverband, als van ‘context’, in dit onderzoek de taakcomplexiteit, met elkaar 

samen hangen.  

 In dit onderzoek wordt verondersteld dat bij een kort dienstverband en een hoge 

mate van taakcomplexiteit (zie paragraaf 1.4 en 1.5), de positieve relatie tussen affectieve 

betrokkenheid en prestatie sterker zal zijn, dan bij een lang dienstverband en een lage mate 

van taakcomplexiteit. Wanneer er gekeken wordt naar de interactie van deze twee moderator 

variabelen, kan verwacht worden dat de relatie tussen affectieve betrokkenheid en prestatie 

sterker zal zijn bij een hoge taakcomplexiteit in combinatie met een kort dienstverband, dan 

bij een lage taakcomplexiteit in combinatie met een kort dienstverband. Dit vormt de 

argumentatie voor de volgende, tevens laatste, hypothese. 

 

Hypothese 6 

De interactie tussen taakcomplexiteit en lengtedienstverband vormen een moderator effect 

op de relatie tussen affectieve betrokkenheid en prestatie;  

Dit betekent dat de positieve relatie tussen affectieve betrokkenheid en prestatie sterker is bij 

een hoge taakcomplexiteit en een kort dienstverband, dan bij een lage taakcomplexiteit en 

een lang dienstverband.  

 
Het model op de volgende pagina geeft schematisch een samenvatting weer van de zes 

hypotheses.  
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Figuur 2. Het onderzoeksmodel.  
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2. Methode 

 

2.1 Participanten  

Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen een industrieel technisch bedrijf. Het 

kernproces van het bedrijf betreft het ontwerpen en fabriceren van drukvaten van de 

chemische-, petrochemische en offshore business. Hierbij ligt de nadruk op het bouwen van 

warmte wisselaars, condensors, kolommen en reactoren in alle denkbare materialen. 

De vragenlijst werd naar alle 70 medewerkers van de organisatie verstuurd. Daarvan 

zijn 57 vragenlijsten ingevuld en ingeleverd. Dit maakt een respons rate van 81,4%. De 

respondenten bestonden uit 52 mannen en 5 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de 

respondenten was 39 jaar met een standaarddeviatie van 13,2 jaar. De jongste respondent 

was 18 jaar en de oudste respondent 64 jaar. De respondenten waren gemiddeld 13,4 jaar 

werkzaam binnen het huidige bedrijf en werkten gemiddeld 5,5 uur per week over (SD=6.2). 

Tot slot hadden 15 van de respondenten een leidinggevende functie. Overige 

achtergrondkenmerken van de respondenten staan weergegeven in Tabel 1. 

 

Tabel 1. Achtergrondkenmerken van de respondenten 

Variabele  Frequentie Percentage 

gehuwd/samenwonend, geen thuiswonende kinderen 21 36.8 

gehuwd/samenwonend, wel thuiswonende kinderen 23 40.4 

alleenstaand 4 7.0 

inwonend bij ouders 6 10.5 

anders 3 5.3 

Burgerlijke Staat 

Totaal 57 100 

in loondienst met vast dienstverband 47 82.5 

in loondienst met tijdelijk dienstverband 5 8.8 

anders 5 8.8 

Soort Arbeidscontract 

Totaal 57 100 

lagere school 4 7.0 

MAVO/VMBO 14 24.6 

MBO 29 50.9 

VWO 1 1.8 

HBO 7 12.3 

WO 1 1.8 

Opleidingsniveau 

Totaal 56 98.2 

 

2.2 Procedure van Dataverzameling 

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld via een vragenlijst die aan de 

medewerkers is uitgedeeld. Een deel van de vragenlijsten is uitgedeeld door de 
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leidinggevenden en een deel door de onderzoeker persoonlijk. In de introductietekst van de 

vragenlijst is expliciet aangegeven dat verstrekte informatie anoniem en strikt vertrouwelijk 

wordt behandeld en dat enkel de onderzoeker de gegevens te zien krijgt. Om anonimiteit te 

garanderen werden de vragenlijsten of door de onderzoeker zelf opgehaald of de 

respondenten konden het zelf dopeneren in een afgesloten box.  

De vragenlijst werd gebruikt om gegevens te verzamelen over de 

achtergrondkenmerken van de respondenten, de organisatie betrokkenheid, de complexiteit 

van de taak en de lengte van het dienstverband. De vragenlijst werd eind februari 2008 

verstuurd. Na een week zijn de eerste vragenlijsten ingeleverd. Om de respons te verhogen 

werden de medewerkers er nogmaals op geattendeerd de vragenlijst in te vullen. In de 2 

weken die daarop volgden zijn de rest van de vragenlijsten geretourneerd.  

 

2.3 Metingen 

De vragenlijst was opgebouwd uit een aantal verschillende secties. 

 

Algemeen / achtergronden van de respondenten 

In deze sectie werd gevraagd naar een aantal demografische - en achtergrond kenmerken. 

Achtereenvolgens werd gevraagd naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, arbeidscontract, 

opleiding, het aantal jaren dat de respondent werkzaam was binnen de organisatie en ziekte 

verzuim.  

 

Voor alle schalen is een een 5-punts Likert schaal gebruikt, die liep van 1 = helemaal mee 

eens tot 5 = helemaal mee oneens.  

 

Organisatie betrokkenheid  

Dit onderdeel van de vragenlijst is gebaseerd op het 3-componentenmodel van 

betrokkenheid (De Gilder, van den Heuvel & Ellemers, 1997). Deze is gebaseerd op een 

vertaling van een veelgebruikte vragenlijst voor het meten van de drie elementen van 

betrokkenheid, te weten affectieve-, normatieve-  en continuïteitsbetrokkenheid.   

De schaal betrof twee dimensies van organisatie betrokkenheid, affectieve 

betrokkenheid en continuïteitsbetrokkenheid. Voor elke schaal gold dat een hogere score 

inhield dat de respondent vond dat de betreffende eigenschap in grotere mate op hem van 

toepassing was. 

Affectieve betrokkenheid; deze dimensie van betrokkenheid werd gemeten aan de 

hand van 8 items. Een voorbeeld van een dergelijk item was  ‘Ik voel me emotioneel gehecht 

aan deze organisatie’. Item 8 diende daarbij gehercodeerd te worden. Dit item was een 

vraag of de respondent zich net zo makkelijk aan een andere organisatie zou kunnen 
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hechten als aan deze organisatie. Dit item werd later echter weggelaten uit de analyse, 

omdat deze niet duidelijk ingedeeld kon worden bij één van de subschalen (affectieve- of 

continuïteitsbetrokkenheid). De schaal had een betrouwbaarheid van α =.89 

Continuïteitsbetrokkenheid; deze vorm werd ook gemeten aan de hand van 8 items. 

Een voorbeeld van een item was ‘Er zou teveel in mijn leven verstoord worden als ik nu 

ontslag zou nemen’. Uit de factoranalyse bleek dat item 16, de vraag of de respondent vond 

dat hij of zij bij deze organisatie meer kan verdienen dan bij een andere organisatie, niet 

duidelijk ingedeeld kon worden bij één van de subschalen. Vandaar dat dit item ook werd 

weggelaten uit de analyse. De schaal had een betrouwbaarheid van α =.88 

 

Lengte van het Dienstverband. 

De lengte van het dienstverband werd gemeten in de jaren die de medewerker werkzaam is 

bij de huidige werkgever.  

 

Taakcomplexiteit 

De mate waarin een taak complex is, hangt onder andere samen met ‘de breedte’ van de 

taak, oftewel de mate waarin het werk meerdere taken omvat, gevarieerd is en vereist dat 

men nieuwe dingen leert. Deze taakbreedte is dan ook gebruikt als ‘proxy’ voor de mate 

waarin een taak complex is. Taakbreedte werd gemeten met 4 items ontleend aan de NOVA-

WEBA vragenlijst (Kraan, Dhondt, Houtman, Nelemans & De Vroome, 2000; Nauta, de 

Vroome, Cox, Korver & Kraan, 2005). De 4 items waren; “Mijn werk is gevarieerd’, ‘Mijn werk 

vereist dat ik nieuwe dingen leer’, ‘Mijn baan vereist creativiteit, en: ‘Voor de uitvoering van 

mijn werk is vakbekwaamheid vereist’. Een hoge score op deze schaal komt overeen met 

een meer complexe taak. De schaal had een betrouwbaarheid van α =.73.  

 

Werkprestatie 

Werkprestatie is gemeten aan de hand van 16 items. Dit onderdeel van de vragenlijst 

bestond uit items die betrekking hadden op de wijze waarop medewerkers aankijken tegen 

het eigen presteren. Deze items zijn gebaseerd op het artikel van Goodman & Svyantek 

(1999). In dit artikel wordt prestatie onderverdeeld in context prestatie; het helpende gedrag 

naar andere medewerkers of de organisatie toe, en taak prestatie; de activiteiten die 

regelrecht worden uitgevoerd in uitwisseling voor betaling. Het vrijwillig aanbieden om dingen 

te doen die formeel gezien niet vereist worden door de functie die de persoon bekleedt, valt 

onder context-prestatie. Context-prestatie ondersteunt de organisatorische, sociale en 

psychologische omgeving waarin taak prestatie voortkomt. 

In dit onderzoek zijn de negen items gebruikt die omschreven worden als ‘task-based 

performance’ ( Goodman & Svyantek, 1999). Deze items meten de huidige prestatie van de 
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medewerker en de promotie verwachtingen. Uit de context-prestatie schaal werden 7 items 

gebruikt, die de subschaal ‘altruïsme’ representeerden. Dit kan worden gekarakteriseerd als 

het gedrag naar andere individuen binnen de organisatie toe. Er is er voor gekozen om alle 

16 items als één schaal te analyseren. Op deze manier wordt er naar de totale prestatie van 

de medewerker gekeken. De betrouwbaarheid van deze gehele schaal, α =.87, was hoog 

genoeg om op deze wijze te analyseren.  

 

2.4 Analysemethode 

Voor het toetsen van de hypotheses zijn multipele regressieanalyses en 

correlatieanalyses uitgevoerd. De verwachte moderatoreffecten zijn onderzocht met 

multipele regressieanalyses. Daarvoor zijn de scores op affectieve- e n  

continuïteitsbetrokkenheid, taakcomplexiteit en lengte dienstverband, eerst omgezet naar 

gecentreerde scores, volgens de methode van Baron & Kenny (1986). Vervolgens zijn er 

verschillende interactievariabelen aangemaakt van de gecentreerde scores, door ze met 

elkaar te vermenigvuldigen.  
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3. Resultaten 

 
3.1 Beschrijvende statistieken 

  Tabel 2 geeft de beschrijvende statistieken weer van de onderzochte schalen. 

 
Tabel 2. Gemiddeldes en standaarddeviaties, N = 57.  
 Bereik N M SD 

1. Affectieve Betrokkenheid 1-5 57 2.3 0.92 

2. Continuïteitsbetrokkenheid 1-5 57 3.3 1.08 

3. Lengte dienstverband Aantal jaren 55 13.34 12.66 

4. Taakcomplexiteit 1-5 57 1.73 0.69 

5. Prestatie 1-5 57 1.97 0.54 

  

Uit de gegevens van Tabel 2 is te zien dat het gemiddelde van lengte dienstverband vrij 

hoog is, namelijk 13.34 jaar (SD=12.66), met een minimum van 0.5 jaar en een maximum 

van 46 jaar. De spreiding van het aantal jaren dienstverband is dus ook erg hoog.  

Daarnaast valt op te merken dat de continuïteitsbetrokkenheid hoger is dan de affectieve 

betrokkenheid (respectievelijk M=3.3 en M=2.3). Uit een gepaarde t-toets blijkt dit verschil 

significant te zijn (p<0.05). Taakcomplexiteit en prestatie kennen tot slot betrekkelijk lage 

gemiddelde scores, respectievelijk M=1.73 en M=1.97, met een bereik van 1 t/m 5.  

 
3.2 Correlaties 

Tabel 3 geeft de correlatiecoëfficiënten weer van de variabelen binnen het 

onderzoek. De significante correlaties zijn, om de tabel overzichtelijker te maken, dik 

gedrukt.  

 

Tabel 3. Pearson correlaties van de variabelen.   

 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Affectieve Betrokkenheid 1     

2. Continuïteitsbetrokkenheid .30* 1    

3. Lengte dienstverband - .40* -.54* 1   

4. Taakcomplexiteit .36* -.02 -.09 1  

5. Prestatie .47*  -.09 .08 .46*  1 

* Correlatie is significant bij p<.05 (tweezijdig getoetst).  

 

Uit Tabel 3 kan worden geconstateerd dat enkel affectieve betrokkenheid (r =.04,  

p<.01) en taakcomplexiteit (r =.46, p<.01) een significante, positieve samenhang kennen met 

prestatie. De twee dimensies van organisatie betrokkenheid, affectieve en 

continuïteitsbetrokkenheid, hebben onderling een positief verband (r =.30, p<.01). Dit geeft 

aan dat hoe hoger de score op de continuïteitsbetrokkenheid schaal, des te hoger de score 
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op de affectieve betrokkenheid schaal. Daarnaast heeft taakcomplexiteit een positieve relatie 

met affectieve betrokkenheid (r=.36, p<.01), hetgeen wil zeggen dat een hoge mate van 

taakcomplexiteit samengaat met een hoge mate van affectieve betrokkenheid. Tot slot kan 

vermeld worden dat de lengte van het dienstverband een negatieve samenhang heeft met 

zowel affectieve betrokkenheid (r = - .40, p<.05) als met continuïteitsbetrokkenheid (r =-.05, 

p<.05). Dit houdt in dat hoe korter mensen bij de organisatie werken, hoe hoger ze scoren op 

beide dimensies van organisatie betrokkenheid.  

 

3.3 Het toetsen van de hypotheses. 

Om de moderator effecten te toetsen zijn er gecentreerde scores gemaakt van de te 

onderzoeken schalen. Van deze gecentreerde scores zijn vervolgens in totaal vier interactie 

variabelen aangemaakt (affectieve betrokkenheid*continuïteitsbetrokkenheid, affectieve 

betrokkenheid*lengte dienstverband, affectieve betrokkenheid*taakcomplexiteit en tot slot de 

drie-weg interactie affectieve betrokkenheid*lengte dienstverband*taakcomplexiteit). Deze 

interactie variabelen representeren respectievelijk de hypotheses 3, 4, 5 en 6.   

  De hypotheses in dit onderzoek stelden dat affectieve betrokkenheid een positief 

hoofdeffect (hypothese 1) en continuïteitsbetrokkenheid een negatief hoofdeffect zal hebben 

op prestatie (hypothese 2). Daarbij werd verondersteld dat affectieve betrokkenheid een 

modererend effect heeft op de relatie tussen continuïteitsbetrokkenheid en prestatie 

(hypothese 3). Tot slot werden de hypotheses geformuleerd dat lengte dienstverband 

(hypothese 4) en taakcomplexiteit (hypothese 5) een modererend effect hebben op de relatie 

tussen affectieve betrokkenheid en prestatie en dat er een drie-weg interactie bestaat tussen 

deze variabelen (hypothese 6). Zie voor een overzicht van de hypotheses Figuur 1.  

 

3.3.1 Continuïteitsbetrokkenheid en affectieve betrokkenheid in relatie tot prestatie. 

In de eerste stap, model 1, van de multipele regressie analyse zijn alleen affectieve 

betrokkenheid en continuïteitsbetrokkenheid meegenomen als onafhankelijke variabelen. In 

de tweede stap, model 2, is de interactieterm toegevoegd aan de multipele regressieanalyse. 

De resultaten van deze analyse staan weergegeven in Tabel 4. In de tabel wordt aangeven 

of de Beta’s significant zijn op p <.05 of p< .10. 
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Tabel 4. De relaties tussen affectieve betrokkenheid, continuïteitsbetrokkenheid en prestatie.   
 

  Variabele Β R2 DR2 

Model 1 affectieve betrokkenheid .54** .28  

 continuïteitsbetrokkenheid -.25**   

Model 2 affectieve betrokkenheid .52** .32 .04 

 continuïteitsbetrokkenheid -.21*   

 
affectieve betrokkenheid 
*continuïteitsbetrokkenheid 

.21* 
  

*p <.10 ( tweezijdig getoetst) 
**p <.05 ( tweezijdig getoetst) 

 

In deze tabel is te zien dat affectieve betrokkenheid een positief verband heeft met prestatie 

(Beta = .52). Hypothese 1 wordt hierbij aangenomen. Continuïteitsbetrokkenheid heeft een 

negatieve relatie met prestatie (Beta=-.21) en dit resultaat bevestigd hypothese 2. De 

correlatie tussen continuïteitsbetrokkenheid en prestatie is echter niet significant (zie Tabel 

3). Dit kan eventueel verklaard worden doordat bij de correlaties de significantie waarde op 

p<.05 is gezet en bij de regressieanalyse op p<.10, waardoor de kans op significante 

resultaten bij de regressieanalyse groter wordt. 

De interactie tussen affectieve betrokkenheid en continuïteitsbetrokkenheid heeft ook 

een significante Beta van .21 (p<.10). De richting van het moderator effect wordt 

weergegeven in Figuur 3.  
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Figuur 3. Affectieve betrokkenheid als moderator op de relatie tussen continuïteitsbetrokkenheid en prestatie. 
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Figuur 4 geeft de richting aan van het moderator effect van affectieve betrokkenheid op de 

relatie tussen continuïteitsbetrokkenheid en prestatie. Geconcludeerd kan worden dat hoe 

hoger de continuïteitsbetrokkenheid, hoe lager de prestatie. Wanneer de affectieve 

betrokkenheid echter hoog is, wordt deze negatieve relatie minder sterk. Hypothese 3 wordt 

hiermee aangenomen.  

Deze resultaten moeten echter met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd 

worden. Er wordt namelijk geen significante correlatie aangetroffen tussen 

continuïteitsbetrokkenheid en prestatie. Door de kleine N is de kans op multicollineariteit 

groot. Multicollineariteit kan voorkomen wanneer twee (of meer) onafhankelijke variabelen 

met elkaar correleren. Dit betekent dat het in een regressieanalyse moeilijk te bepalen is 

welke van de onafhankelijke variabelen de meeste variantie verklaard (Miles & Shevlin, 

2001). Wanneer de correlatie tussen twee onafhankelijke variabele hoog is, is het niet 

duidelijk hoeveel van de variantie kan worden toegekend aan elke onafhankelijke variabele. 

De correlatie tussen continuïteitsbetrokkenheid en affectieve betrokkenheid is echter niet 

zeer hoog (r=.30, p<.05, zie Tabel 3); multicollineariteit heeft naar waarschijnlijkheid geen 

grote rol gespeeld. De kleine N blijft dan ook het grootste probleem bij de interpretatie van de 

resultaten en replicatie van deze resultaten is noodzakelijk.  

 

3.3.2 Lengte van het dienstverband, taakcomplexiteit en affectieve betrokkenheid in relatie 

tot prestatie.  

In de tweede regressie analyse worden de overige hypotheses getoetst. In Tabel 5 worden  

de resultaten gepresenteerd.  

 

Tabel 5.De relaties tussen affectieve betrokkenheid, taakcomplexiteit, lengte van het dienstverband en prestatie.  

  Variabele Β R
2
 DR2 

Model 1 affectieve Betrokkenheid .43** .29  

 taakcomplexiteit .13   

  lengte dienstverband -.04     

Model 2 affectieve Betrokkenheid .43**  .30  .28 

 taakcomplexiteit .14   

 lengte dienstverband -.1   

 affectieve betrokkenheid*taakcomplexiteit -.02   

  affectieve betrokkenheid*lengtedienstverband -.2*     

Model 3 affectieve betrokkenheid .41**  .30 .29  

 taakcomplexiteit .19   

 lengte dienstverband -.21   

 affectieve betrokkenheid*taakcomplexiteit .14   

 affectieve betrokkenheid*lengtedienstverband -.2*   

 affectieve betrokkenheid*lengtedienstverband*taakcomplexiteit 0,26   

*p <.10 ( tweezijdig getoetst 
**p <.05 ( tweezijdig getoetst) 
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Uit de resultaten is te zien dat in model 3, waarin de interactietermen zijn toegevoegd, 

enkel affectieve betrokkenheid een hoofdeffect kent (p<.05). De Beta van de twee-weg 

interacties, ‘affectieve betrokkenheid*lengte dienstverband’, is ook significant (p<.10). De 

richting van het verband wordt weergegeven in Figuur 4.  
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Figuur 4. De lengte van het dienstverband als moderator op de relatie tussen affectieve betrokkenheid en 
prestatie. 

 

Uit Figuur 4 is de richting te zien van het moderator effect van lengte dienstverband op de 

relatie tussen affectieve betrokkenheid en prestatie. Uit de grafiek valt te concluderen dat 

hoe hoger de affectieve betrokkenheid, des te hoger de prestatie. De lengte van het 

dienstverband beïnvloedt deze relatie; hoe korter het lengte dienstverband, hoe sterker de 

positieve relatie. Hiermeer wordt hypothese 3 aangenomen. 

De in teractie variabele  ‘affectieve betrokkenheid*taakcomplexiteit’ kent geen 

significante Beta (p>.10), zoals te zien is in Tabel 5.  Hypothese 5 wordt daarmee verworpen. 

De drie-weg interactie ‘affectieve betrokkenheid*lengtedienstverband 

*taakcomplexiteit’ is ook niet significant (p>.10). Op basis van dit resultaat wordt hypothese 6 

verworpen.  

Concluderend kan gesteld worden dat hypotheses 1, 2, 3 en 4 worden aangenomen 

en hypotheses 5 en 6 verworpen worden.  
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4. Conclusies en discussie 

 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies van het onderzoek beschreven worden. Tevens worden 

er kanttekeningen geplaatst bij het onderzoek en worden suggesties voor verder onderzoek 

besproken. 

 

4.1 Theoretisch kader 

In het onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre de organisatiebetrokkenheid 

van een medewerker verband houdt met de werkprestaties. Het doel was om meer inzicht te 

krijgen onder welke condities organisatie betrokkenheid een gunstige relatie heeft met 

werkprestaties.  

Veel (meta-) onderzoeken op het gebied van organisatie betrokkenheid hebben 

gewezen op het essentiële belang om de relaties tussen organisatie betrokkenheid en 

prestatie niet als eenvoudig en direct te beschouwen, maar dat deze worden gemodereerd 

door andere variabelen (Mathieu & Zajac, 1990; Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 

2002; Wright & Bonnet, 2002). In het bestaande onderzoek naar de relatie tussen organisatie 

betrokkenheid en prestatie wordt er voornamelijk gekeken naar deze op zichzelf staande 

variabelen. Het belangrijkste uitgangspunt van het huidige onderzoek was om meer inzicht te 

krijgen in de bovengenoemde relatie. Daarbij werd vooral gelet op de vraag of er voldoende 

rekening werd gehouden met de specifieke context. Deze ‘specifieke context’ werd in dit 

onderzoek beschouwd als een conditie die voortvloeit uit de complexiteit van de taak die de 

medewerker uitvoert en ‘tijd’. De tijd is in dit onderzoek de variabele die gelijk staat aan het 

aantal jaren dat een medewerker bij de organisatie werkzaam is.  

 

4.1.1 Affectieve betrokkenheid 

Van de drie dimensies van organisatie betrokkenheid blijkt affectieve betrokkenheid 

een van de meest onderzochte variabele te zijn (Riketta, 2002; Wright & Bonnet, 2002). Er 

wordt in de literatuur verondersteld dat zowel de organisatie als de medewerkers baat 

hebben bij deze dimensie van organisatie betrokkenheid (Meyer et al. 2002). De positieve 

relatie tussen affectieve betrokkenheid en prestatie wordt ook in dit onderzoek terug 

gevonden. Hoe hoger de affectieve betrokkenheid van een medewerker, des te beter de 

prestaties zijn.  

Affectieve betrokkenheid staat voor de emotionele hechting aan de organisatie. Het 

wordt gedefinieerd als de positieve band die een medewerker heeft met de organisatie. Een 

medewerker die affectief betrokken is, identificeert zich sterk met de doelen van de 

organisatie. Dit kan een verklaring zijn voor de positieve relatie die deze dimensie kent met 
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de prestatie van de medewerker (Meyer & Allen, 1984). Daarbij is de voorspelling dat 

medewerkers met een sterke affectieve betrokkenheid bij de organisatie blijven werken, 

omdat ze dat graag willen. 

 

4.1.2 Continuïteitsbetrokkenheid  

Een andere verwachting binnen dit onderzoek was dat continuïteitsbetrokkenheid een 

negatieve relatie zou hebben met prestatie. Deze verwachting kan naar aanleiding van dit 

onderzoek bevestigd worden. Medewerkers met een hoge mate van 

continuïteitsbetrokkenheid hebben het gevoel ‘vast te zitten’ in de organisatie. Dat kan zowel 

voor stress als voor conflicten binnen de organisatie zorgen. Het gevoel van ‘vastzitten’ in de 

organisatie en het bij de organisatie blijven omdat je ‘wel zou moeten’, heeft tot de 

veronderstelling geleid dat continuïteitsbetrokkenheid een negatief verband heeft met 

prestatie (Meyer et al, 2002). Dit kan verklaard worden doordat medewerkers vanuit dit 

gevoel zich minder gemotiveerd voelen, minder plezier hebben in het werk en zich minder 

sterk inzetten voor de doelen van de organisatie. De beweegredenen van de medewerker 

om bij de organisatie te blijven zijn zodanig gegrond dat ze een negatieve relatie kennen met 

de prestaties.  

In de literatuur is er een discussie ontstaan over het specifieke verband tussen 

continuïteitsbetrokkenheid en werkgerelateerde uitkomsten (Meyer et al., 2002). Uit de 

verschillende onderzoeken zijn inconsistente bevindingen naar voren gekomen. Deze 

inconsistente bevindingen kunnen verklaard worden door het feit dat er in het onderzoek nog 

steeds geen consensus is bereikt over het construct continuïteitsbetrokkenheid. De vraag is 

of deze gezien moet worden als een één- of tweedimensionaal construct. De twee, 

eventuele, subcomponenten van continuïteitsbetrokkenheid worden gedefinieerd als de 

‘waargenomen opoffering’ en het ‘gebrek aan alternatieven’. Deze subcomponenten blijken 

hoger te correleren dan aanvankelijk gedacht werd (Meyer et al., 2002). Daardoor is er in dit 

onderzoek gekozen om continuïteitsbetrokkenheid te beschouwen als een eendimensionaal 

construct. Op deze wijze wordt er vanuit gegaan dat zowel de ‘waargenomen opoffering’ als 

het ‘gebrek aan alternatieven’ onder één construct vallen, waardoor ze dezelfde relatie 

kennen met bijvoorbeeld prestatie. Daarbij is er wel de kanttekening dat het invloed kan 

hebben gehad op de onderzoeksresultaten. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat 

er sprake is van een zwakke negatieve relatie, die met voorzichtigheid geïnterpreteerd moet 

worden. Dit kan eventueel verklaard worden door de bovengenoemde subcomponenten. 

Deze kunnen namelijk een andere relatie vertonen met prestatie, wat tevens de 

inconsistentie en de zwakke resultaten uit voorgaand onderzoek kan verklaren. 
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4.1.3 De interactie tussen continuïteitsbetrokkenheid en affectieve betrokkenheid   

In het onderzoek was de verwachting dat affectieve betrokkenheid een modererend 

effect zou hebben op de relatie tussen continuïteitsbetrokkenheid en prestatie. Deze 

verwachting is gebaseerd op de aanname dat medewerkers een bepaald 

betrokkenheidsprofiel bezitten waarin verschillende dimensies van betrokkenheid voorkomen 

(Meyer&Herscovitsch 2001). De negatieve relatie tussen continuïteitsbetrokkenheid en 

prestatie zal minder worden wanneer de medewerker ook een hoge mate van affectieve 

betrokkenheid voelt. De resultaten lijken dit te bevestigen; wanneer de affectieve 

betrokkenheid van een medewerker hoog is, zwakt de negatieve relatie tussen 

continuïteitsbetrokkenheid en prestatie af. Zoals eerder aangegeven moeten deze resultaten 

echter met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.  

Lage niveaus van continuïteitsbetrokkenheid zullen niet leiden naar een verhoogde 

intentie om de organisatie te verlaten, tenzij het niveau van affectieve betrokkenheid ook 

laag is (Meyer et al, 2002). Wanneer er namelijk naast deze hoge mate van 

continuïteitsbetrokkenheid, ook een hoge mate van affectieve betrokkenheid is, wordt de 

negatieve relatie met prestatie zwakker. In dit betrokkenheidprofiel voelt een medewerker 

zich geremd om de organisatie te verlaten vanwege de geassocieerde kosten. Deze voelt 

zich echter ook emotioneel gehecht aan de organisatie, de medewerker voelt een positieve 

band met de organisatie, waardoor de negatieve relatie met prestatie zal verminderen.  

 

4.1.4 De rol van de lengte van het dienstverband 

Een van de voornaamste argumenten in de literatuur om de tegenstrijdige resultaten 

betreffende de relatie van affectieve betrokkenheid en prestatie te verklaren, is de rol van de 

lengte van het dienstverband. 

In twee onderzoeken wordt de precieze richting van de modererende rol van de 

lengte van het dienstverband, bediscussieerd (Cohen, 1993; Wright & Bonnet, 2002). In het 

meest recente onderzoek (Wright & Bonnet, 2002) wordt ervan uitgegaan dat wanneer een 

medewerker nog maar kort bij een organisatie werkt, het verband tussen affectieve 

betrokkenheid en prestatie sterker is dan wanneer een medewerker er een langere periode 

werkt. Het ‘honeymoon effect’ probeert deze relaties te verklaren, door aan te geven dat de 

medewerker zich in eerste instantie makkelijker aan de taken aanpast die de functie vereist. 

Een hoge mate van affectieve betrokkenheid en van prestatie kan in deze periode 

makkelijker behouden worden. De veronderstelling dat de positieve relatie tussen affectieve 

betrokkenheid en prestatie sterker is bij een kort dienstverband, werd bevestigd in de 

resultaten.  
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Deze bevinding betekent echter niet dat affectieve betrokkenheid in een lang 

dienstverband geen positief belang meer zal hebben. Het hebben van affectieve 

betrokkenheid bij een organisatie kent in alle stadia van het dienstverband een positieve 

relatie met prestatie. De vraag is of de zogenaamde ‘huwelijksreis’ dit bepaalde effect ook op 

iedere werknemer heeft. Deze gedachte stelt namelijk dat wanneer een organisatie geen 

omgeving kan bieden die aan de verwachtingen en eisen van de medewerker voldoet, de 

‘huwelijksreis’ faalt. Een organisatie kan echter wel aan alle eisen voldoen, of de 

verwachtingen juist overtreffen, waardoor de medewerker zich in de periode ná de 

huwelijksreis ook flexibel opstelt.  

In dit onderzoek wordt echter wederom bevestigd dat voornamelijk in het begin van 

het dienstverband de mate van affectieve betrokkenheid van groot belang is voor de 

organisatie; de positieve relatie tussen de affectieve betrokkenheid die een medewerker 

ervaart en de prestatie die geleverd wordt is sterker wanneer de medewerker kort in dienst is 

bij de organisatie.  

 

  

4.1.5 De rol van taakcomplexiteit 

In dit onderzoek werd het belang van de context waarbinnen onderzoek wordt gedaan 

benadrukt. De contextuele karakteristiek die werd meegenomen is de complexiteit van de 

taak.  

Contextinvloeden kunnen zowel een subtiel als een sterk effect hebben op 

verschillende onderzoeksresultaten (Johns, 2006). De complexiteit van een taak vormt een 

deel van het werk design, oftewel de context waarbinnen een medewerker werkzaam is. 

Leidinggevenden zullen moeten proberen te begrijpen hoe en waar complexiteit er toe doet 

binnen de organisatie, om het op een juiste wijze te kunnen managen (Heywoodm, Spungin 

& Turnbull, 2002). Ook al is er een enorme variëteit aan onderzoek verricht naar de 

technologie en de omgeving waarin een medewerker zich bevindt, verdere specificatie naar 

de contextinvloeden is noodzakelijk. Wanneer er onder leidinggevende een duidelijker beeld 

bestaat over deze invloeden, zal dit ten goede komen bij het managen van de medewerkers. 

De verwachting in dit onderzoek was dat hoe hoger de complexiteit van de taak, des te 

sterker de positieve relatie tussen affectieve betrokkenheid en prestatie zal zijn. De 

resultaten lijken dit echter niet te bevestigen; er werd geen moderator invloed van 

taakcomplexiteit gevonden op de relatie tussen affectieve betrokkenheid en prestatie.  

Een verklaring voor dit resultaat kan zijn dat de mate van complexiteit lastig vast te stellen is. 

De complexiteit van een taak is in dit onderzoek gemeten aan de hand van ‘de breedte’ van 

de taak. Oftewel, de mate waarin het werk meerdere taken omvat, gevarieerd is en vereist 

dat men nieuwe dingen leert. Daarbij rijst de vraag of de validiteit van deze gebruikte ‘proxy’ 
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hoog genoeg is. Het is van belang om te achterhalen of de stellingen die gebruikt zijn om de 

taakcomplexiteit te meten, de werkelijke mate van complexiteit representeren. 

In eerder onderzoek bleek het type werk een significante, maar marginale moderator 

te zijn op de relatie tussen affectieve organisatie betrokkenheid en prestatie (Riketta, 2002). 

Naast de moeilijkheid om een correct onderscheid te maken tussen taken met een lage 

complexiteit en een hoge complexiteit, is het ook mogelijk dat de invloed van de complexiteit 

zeer persoonsafhankelijk is. Elk individu interpreteert en waardeert de complexiteit van de 

taak op een subjectieve en individuele wijze. Daardoor kan het moeilijk zijn om een 

algemene conclusie te trekken over de relatie die taakcomplexiteit heeft met prestatie. 

 

4.1.6 De interactie tussen lengte dienstverband en taakcomplexiteit.  

Om een nauwkeuriger inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van organisatie 

betrokkenheid en het behoud daarvan werd een aanvullende verwachting geformuleerd. 

Het bepalen van een werkelijke stabiliteit van prestatie is vrijwel onmogelijk, 

aangezien deze contingent is aan het tijdsinterval  (Sturman, Cashen en Cheramie, 2005). 

Wanneer men probeert om een beter inzicht te verkrijgen in de verschillende relaties van 

prestatie, moet altijd rekening worden gehouden met de veranderingen die plaats vinden 

door de tijd heen. Naast de moderator effecten van taakcomplexiteit en lengte dienstverband 

zelf, werd er dan ook aangenomen dat er een interactie effect bestaat tussen deze twee. De 

invloed van zowel ‘tijd’, in dit onderzoek de lengte van het dienstverband, als van ‘context’, in 

dit onderzoek de taakcomplexiteit, hangen met elkaar samen.  

In het onderzoek werd verwacht dat de positieve relatie tussen affectieve 

betrokkenheid en prestatie het sterkst is bij een hoge mate van taakcomplexiteit in 

combinatie met een kort dienstverband. Deze verwachting werd echter niet teruggevonden in 

de resultaten. Er bestond geen interactie tussen taakcomplexiteit en de lengte van het 

dienstverband. Deze bevinding is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een te kleine steekproef. 

Om een drie-weg interactie op een juiste wijze te kunnen toetsen, moeten er voldoende 

respondenten zijn. Dit onderzoek kende een steekproef van 57 respondenten, die niet groot 

genoeg was om deze drie-weg interactie op een juiste wijze te kunnen toetsen.  
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4.2 Kanttekeningen onderzoek en vervolgonderzoek  

 

Er zijn een aantal kanttekeningen van belang om de resultaten van dit onderzoek te 

nuanceren.  

 

4.2.1 Generaliseerbaarheid 

Bij de gebruikte methode zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is 

het onderzoek binnen bepaalde beperkingen uitgevoerd. Er was namelijk sprake van een 

zeer specifieke context; het onderzoek is binnen een industrieel technisch bedrijf uitgevoerd . 

De conclusies uit dit onderzoek kunnen niet gegeneraliseerd worden naar organisaties die 

andere branches behelzen.  

 

4.2.2 Het meten van prestatie 

 In het onderzoek is er voor gekozen om de prestatie te meten aan de hand van één 

gehele schaal. Deze schaal is gebaseerd op items vanuit de subschalen context prestatie en 

taak prestatie. De betrouwbaarheid van de gehele schaal was hoog genoeg om deze te 

kunnen interpreteren als een schaal voor prestatie. Het kan echter zo zijn dat de resultaten 

beïnvloed zijn door deze keuze.  

 In veel literatuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘job performance’ e n  

‘organizational citizenship behavior’, oftewel OCB (Meyer et al., 2002). Context prestatie 

wordt ook wel aangeduid met de term OCB (Goodman & Svyantek, 1999) en behelst de 

‘extra’s’ die de meeste werkgevers zoeken in zeer goed presterende werknemers. 

Taakprestatie behelst de activiteiten waarvoor een medewerker direct betaald krijgt en heeft 

veel overeenkomst met ‘job performance’. Om een meer genuanceerd beeld te creëren over 

de relaties tussen betrokkenheid en prestatie, kan het dan ook van belang zijn om een 

onderscheid te maken tussen deze subschalen van prestatie. Dit kan een mogelijke  bijdrage 

leveren aan het begrip over prestatie en de verschillende relaties met de dimensies van 

organisatie betrokkenheid.  

 Naast deze kanttekening, moet ook de objectiviteit bij het meten van prestatie in acht 

worden genomen. Als de maat van prestatie gebaseerd is op de eigen interpretatie van de 

medewerker, staat de validiteit van deze meting ter discussie. Het kan een zekere mate van 

bias kennen. Daardoor blijft het een subjectieve wijze van meting en leidt het tevens tot de 

vraag naar het belang van objectieve prestatiedata. Voor vervolgonderzoek wordt dan ook 

aangeraden om ook gebruik te maken van een objectievere maat van prestatie. De behaalde 

omzet en de beoordelingen van werkgevers kunnen objectievere maten zijn.  
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4.2.3 De kwaliteit van de resultaten. 

In dit onderzoek zijn meerdere toetsen uitgevoerd voor de evaluatie van één model. 

Deze toetsing brengt het risico van kanskapitalisatie met zich mee. Kanskapitalisatie is het 

verhogen van de kansen op het vinden van statistische verbanden door het opnemen van 

veel variabelen in het onderzoek (van der Zee, 2004). Het risico van kanskapitalisatie is dat 

er analyseresultaten zijn die ‘toevallig’ statistisch significant zijn. Oftewel; hoe meer analyses 

er uitgevoerd worden, des te groter de kans dat er een statistisch significant resultaat tussen 

zit.  

Het relatief kleine aantal respondenten, zevenenvijftig, waarop de toetsen gebaseerd 

zijn kan van invloed zijn geweest op de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten. De 

drie-weg interactie tussen affectieve betrokkenheid, lengte dienstverband en taakcomplexiteit 

wordt niet terug gevonden in de resultaten. Deze resultaten moeten echter geïnterpreteerd 

worden als een aanzet voor vervolgonderzoek. In verhouding tot het aantal respondenten 

zijn er teveel onafhankelijke variabelen opgenomen in de analyse, om de drie-weg interactie 

op een juiste wijze te kunnen toetsen. Vervolgonderzoek dat deze bevindingen kan 

repliceren is daarom zeer gewenst. 

Tot slot is het significatieniveau op een waarde van p<.10 gezet. Dit gegeven moet 

ook worden meegenomen in de interpretaties van de gevonden resultaten. Hierdoor zijn er 

namelijk meer verbanden geïnterpreteerd, dan wanneer het significantie niveau op p< .05 

was behouden. 

 

Voor vervolgonderzoek is het van belang dat de steekproef dermate groot is om het 

model op betrouwbare en juiste manier te kunnen toetsen. Daarnaast is het van belang dat 

deze steekproef representatief is voor de gehele populatie. Dat kan verwezenlijkt worden 

door het onderzoek binnen verschillende organisaties, in verscheidene branches uit te 

voeren. De resultaten vanuit het vervolgonderzoek kunnen de resultaten van dit onderzoek 

consolideren.  

Voor vervolgonderzoek is het verder van belang om te analyseren op welke manier 

de affectieve betrokkenheid onder medewerkers gecreëerd kan worden. Op die manier wordt 

de praktische meerwaarde voor werkgevers compleet. Ondanks de moeilijkheden die 

geassocieerd worden met het meten van de antecedenten (Meyer et al., 2002), is het van 

groot belang om het onderzoek naar de ontwikkeling van continuïteits- en affectieve 

betrokkenheid voor te zetten. Op deze manier kan er meer duidelijkheid gecreëerd worden 

over de relaties met prestatie.  
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4.3 Conclusie 

Deze studie heeft een wetenschappelijke bijdrage geleverd op het gebied van 

organisatie betrokkenheid. Het heeft een theoretisch raamwerk geschetst dat van 

toegevoegde waarde is in de huidige discussie omtrent de relaties van affectieve en 

continuïteitsbetrokkenheid met prestatie. De bevindingen suggereren dat het voor 

werkgevers van groot belang is om een sterke mate van affectieve betrokkenheid onder 

medewerkers te creëren. Dat geldt voornamelijk wanneer een medewerker nog niet zo lang 

werkzaam is binnen de organisatie. Verder is het van belang om te realiseren dat zelfs 

wanneer er sprake is van een hoge mate van continuïteitsbetrokkenheid, de werkgever er 

alsnog baat bij heeft om de affectieve betrokkenheid te stimuleren.  

Vervolgonderzoek kan zich concentreren op consolidatie van dit onderzoek, door het 

onderzoek uit te voeren in meerdere organisaties. Daarnaast is het van belang aandacht te 

besteden aan het creëren van de organisatie betrokkenheid. Nu er meer duidelijkheid is 

geschept over de positieve relatie van affectieve betrokkenheid en prestatie, is het van 

praktisch belang om een beter inzicht te verkrijgen in de antecedenten van affectieve 

betrokkenheid.  

   

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


Organisatie betrokkenheid Lara Herpers Universiteit Utrecht 2008 

 33 
 

Referentielijst 

 
Ackerman, P.L. (1987). Individual differences in skill learning: An integration of  

psychometrics and information processing perspectives. Psychological Bulletin, 102,  3–27.  

Ackerman,P.L. (1988).  Determinants of individual differences during skill  

acquisition: Cognitive abilities and information processing. Journal of Experimental 

Psychology: General 177, 288–318. 

Becker, T. E. (1992). Foci and bases of commitment: Are they distinctions worth making?  

Academy of Management Journal, 35, 232–244. 

Becker, T. E., Billings, R. S., Eveleth, D. M., & Gilbert, N. L. (1996). Foci and bases of  

employee commitment: Implications for job performance. Academy of Management Journal, 

39, 464–482. 

Baron, R. M. & Kenny, D.A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social  

Psychological Research: Conceptual, Strategic and Statistical Considerations. Journal of 

personality and social psychology, 51, 6, 1173-1182.   

 Cohen, A. (1991). Career stage as a moderator of the relationships between organizational  

commitment and its outcomes: A meta-analysis. Journal of Occupational Psychology, 64, 

253–268. 

Cohen, A. (1993). Organizational commitment and turnover: A meta analysis. Academy of  

Management Journal, 36, 1140–1157. 

Cropanzano, R., James, K., & Konovsky, M. A. (1993). Dispositional affectivity as a  

predictor of work attitudes and job performance. Journal of Organizational Behavior, 14, 595–

606. 

De-Gilder, D. Ellemers, N. & van den Heuvel, H. ( 1997) Het 3-componenten model van commitment /  

A three component model of organizational commitment, Gedrag en Organisatie (10) 95-106 

Goodman, S.A. & Svyantek, D.J. (1999). Person-Organization Fit and Contextual Performance: Do  

Shared Values Matter. Journal of Vocational Behavior 55, 254-275.  

Harris, J.K., Kacmar, K.M. & Carlson, D.S. (2006). An Examination of Temporal Variables and  

Relationship Quality on Promotability Ratings. Group Organization Management, 31, 677.  

Kraan, K.O., Dhondt,S., Houtman, I.L.D.,  Nelemans, R.  & De Vroome, E.E.M. (2000). Handleiding  

NOVA-WEBA: hernieuwde versie. Hoofddorp: TNO Arbeid.  

Mathieu, J.E.  & Zajac, D. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and  

consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108, 171-194.   

March, J. G., & Simon, H. A. (1958). Organizations. New York: Wiley. 

McDaniel, M.A., Schmidt, F.L. & Hunter, J.E.  (1988).mJob experience correlates of job performance.  

Journal of Applied Psychology, 73, 327–330 

Meyer, J.P & Allen, N.J. (1984). Testing ‘the side-bet theory” of organizational commitment: Some  

methodological considerations. Journal of Applied Psychology, 69, 372-378.  

Meyer, J. P.& Allen, N. J. (1997). Commitment in the workplace: Theory, research, and application.  

Thousand Oaks, CA: Sage. 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


Organisatie betrokkenheid Lara Herpers Universiteit Utrecht 2008 

 34 
 

Meyer, J. P., Allen, N. J., & Gellatly, I. R. (1990). Affective and continuance commitment to the  

organization: Evaluation of measures and analysis of concurrent and time-lagged relations. 

Journal of Applied Psychology, 75, 710–720. 

Meyer, J.P. & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. Human  

Resource Management Review, 11, 299-326 

Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L. & Topolnytsky (2002). Affective, Continuance and  

Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates and  

Consequences. Journal of Vocational Behavior, 61, 20-52.  

Miles, J. & Shevlin. M. (2001).  Applying Regression & Correlation: a guide for students and  

Researchers. London: SAGE Publications.  

Mowday, R.T.,  Porter, L.W. & Steers, R.M. (1982). Employee-organization linkages: The psychology  

of commitment, absenteeism, and turnover. New York: Academic Press.  

Nauta, A.,  de Vroome, E., Cox, E., Korver, T. & Kraan, K. (2005). De invloed van functietype op het  

verband tussen leeftijd en inzetbaarheid. Gedrag & Orgnisatie, 2005, 18, 6.  

Riketta, M. (2002). Attitudinal organizational commitment and job performance: a meta-analysis.  

Journal of Organizational Behavior, 23, 257-266.  

Schein, E.H. (1965). Organizational Psychology. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 

Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcomes of organizational commitment. Administrative  

Science Quarterly, 22, 46–56. 

Steers, R. M., & Mowday, R. (1981). Employee turnover and postdecision accommodation processes.  

In L. L. Cummings & B. M. Staw (Eds.), Research in organizational behaviour, 3, 235–281 

Sturman, C.M. (2003). Searching for the Inverted U-Shaped Relationship Between Time and  

Performance: Meta-Analyses of the Experience/Performance, Tenure/Performance, and 

Age/Performance Relationships. Journal of management, 29, 5, 609-640 

Veninga, R. L. & Spradley, J. P. (1981). The work stress connection: How to cope with job burnout.  

Boston: Little, Brown. 

Wright, T. A., & Bonnet, D. G. (1992). The effect of turnover on work satisfaction and mental health:  

Support for a situational perspective. Journal of Organizational Behavior, 13, 603–615 

Wright, T.A. & Bonnet, D.G. (2002). The Moderating Effects of Employee Tenure on the Relation  

Between Organizational Commitment and Job Performance: A Meta-Analysis. Journal of 

Applied Psychology Copyright 2002 by the American Psychological Association, 87, 6, 1183–

1190 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com

	Voorwoord
	Samenvatting
	Abstract
	1. Theoretische Inleiding
	1.1 Introductie
	1.2 Organisatie betrokkenheid
	1.3  De interactie tussen affectieve betrokkenheid en continuïteitsbetrokkenheid. 
	1.4 De lengte van het dienstverband.
	1.5 Taakcomplexiteit
	1.6  De interactie tussen lengte dienstverband en taakcomplexiteit.

	2. Methode
	2.1 Participanten 
	2.2 Procedure van Dataverzameling
	2.3 Metingen
	Organisatie betrokkenheid 


	3. Resultaten
	3.1 Beschrijvende statistieken
	3.2 Correlaties
	3.3 Het toetsen van de hypotheses.

	4. Conclusies en discussie
	4.1 Theoretisch kader
	4.2 Kanttekeningen onderzoek en vervolgonderzoek 
	4.3 Conclusie

	Referentielijst

