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Samenvatting 
 

Deze thesis is gebaseerd op het promotieonderzoek van Kampen over ‘interventies in 

verwaarloosde organisaties’. Kampen stelt in zijn onderzoek dat er vele overeenkomsten 

bestaan tussen gedragingen van medewerkers in verwaarloosde organisaties en gedragingen 

van verwaarloosde kinderen. Het huidige onderzoek tracht op een kwantitatieve wijze een 

onderbouwingen te vinden voor deze theorie.  

De hechtingstheorie van Bowlby biedt een verklaring hoe verwaarloosd gedrag tot 

stand komt bij kinderen. In het huidige onderzoek wordt gekeken of deze mechanismen ook 

van toepassing kunnen zijn in een organisatiecontext. Medewerkers in verwaarloosde 

organisaties zouden een onveilige hechting hebben met leidinggevenden. Uit de resultaten van 

dit onderzoek blijkt dat respondenten die hoog scoren op ambivalente en op vermijdende 

hechting, significant lager scoren op arbeidssatisfactie. Dit biedt een aanleiding om verder 

onderzoek te doen naar verwaarloosde organisaties.  
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1. Inleiding 

1.1.1 Aanleiding tot onderzoek 
Sociale dienst ten onder aan 20 jaar linkse bazen  

                                                                        KEES TAMBOER 

AMSTERDAM - Twintig jaar links beleid heeft er in Amsterdam toe geleid dat de sociale dienst 
van de stad totaal ontregeld is geraakt. Op het stadhuis en daarbuiten gaan stemmen op de 
dienst op te heffen. 

(...) 

''Op de vrije markt zou een bedrijf als de sociale dienst wegens wanprestaties en 
achterstanden allang failliet zijn verklaard,'' zegt Van der Aa. ''Maar een overheidsbedrijf 
kun je niet zomaar opheffen'' 

(…) 

Aan het debacle heeft een veelheid van factoren bijgedragen. Binnen de sociale dienst zelf 
heerst een familiecultuurtje: 'het knuffelen' van de klanten. De afkeer van veranderingen is 
groot. De dienst is ook zwaar verwaarloosd, omdat het gemeentebestuur consequent weigerde te 
investeren in scholing en training van de medewerkers. En de ruim honderd miljoen euro die 
Amsterdam wél uittrok voor een nieuw automatiseringssysteem, waren weggegooid geld.(…) 

© Het Parool, 12-2-2002 

De beschrijving van de Sociale dienst Amsterdam door Kees Tamboer in het Parool van 12 

januari 2002 kwam overeen met de bevindingen van Kampen in zijn praktijk als  

organisatieadviseur.  

Tijdens zijn advieswerkzaamheden bij onder anderen de Sociale Dienst Amsterdam, GVB 

(Gemeente Vervoer Bedrijf Amsterdam) en de Dienst Stadstoezicht Amsterdam viel het 

Kampen op dat de verschillende organisaties een verwaarloosde indruk maakten (Kampen & 

Schuiling, 2005; Kampen & Schuiling, 2007). De verwaarloosde indruk kwam volgens 

Kampen et al. op verschillende manieren tot uiting. Het GVB was een organisatie waar het 

ziekteverzuim ruim 25% was, er waren vele directiewisselingen, vele stakingen, sterk 

toenemende financiële tekorten, slecht verzorgd ogend personeel en materiaal en klagende 

klanten over slechte service (Kampen & Schuiling, 2007). 

In het dagelijks taalgebruik gebruikt men de term verwaarlozing vaker. Een recent  

voorbeeld hiervan zijn de conclusies van de parlementaire commissie Dijsselbloem over de 

staat van het onderwijs. Volgens de commissie heeft de overheid haar kerntaak, het zeker 

stellen van deugdelijk onderwijs, ernstig verwaarloosd (Parlementair Onderzoek 

Onderwijsvernieuwingen, 2008).  

Naar aanleiding van de verwaarloosde indruk die de organisaties maakten, is Kampen 

begonnen zich te verdiepen in dit onderwerp. In de literatuur over organisatiekunde bleken er 

echter geen bronnen te bestaan over verwaarloosde organisaties (Kampen & Schuiling, 2005; 

Kampen & Schuiling, 2007).  

 Toen Kampen de zoekvraag uitbreidde naar verwaarlozing in het algemeen, vond hij in 

de pedagogiek een ruime hoeveelheid literatuur (Kampen & Schuiling, 2005; Kampen & 

Schuiling, 2007). De beschrijvingen van de gedragingen en competenties van verwaarloosde 



 6

kinderen kwamen opvallend overeen met de gedragingen en competenties van medewerkers 

in verwaarloosde organisaties. De parallellen waren zo frappant dat het aanleiding vormde 

voor verder onderzoek (Kampen & Schuiling, 2005). 

Inmiddels is Kampen aan het promoveren aan de Vrije Universiteit over het thema 

“Interventies in verwaarloosde organisaties”. In het verlengde van zijn promotieonderzoek is 

het huidige onderzoek gestart.  

 

1.1.2 Vraagstelling huidig onderzoek 

Het is interessant om organisaties te bestuderen vanuit een interdisciplinaire invalshoek. Kan 

het zinvol zijn om begrippen uit de pedagogiek toe te passen in de organisatiewetenschap? Is 

het mogelijk dat de pedagogische literatuur een handvat kan bieden in het onderzoek naar 

psychologische processen in organisaties? 

Het promotieonderzoek van Kampen is gebaseerd op kwalitatief onderzoek (Kampen & 

Schuiling, 2005). In het huidige onderzoek wordt verwaarlozing in organisaties voor het eerst 

op een kwantitatieve wijze onderzocht. Om het kwantitatieve onderzoek te structureren is 

ervoor gekozen een diagnostisch instrument te ontwikkelen dat iets kan zeggen over de mate 

van verwaarlozing van een organisatie. Het voordeel van de ontwikkeling van een 

diagnostisch instrument over een aspect van verwaarlozing is tweeledig.  

Ten eerste zal voor het huidige onderzoek het begrip ‘verwaarloosde organisaties’ 

geoperationaliseerd moeten worden. Hiervoor moet duidelijk geformuleerd worden wat er in 

dit onderzoek precies verstaan wordt onder verwaarloosde organisaties. Door een goede 

operationalisering is het mogelijk de validiteit en de betrouwbaarheid van het construct 

`verwaarloosde organisaties´ statistisch te toetsen.  

Ten tweede zal een diagnostisch instrument van waarde kunnen zijn in de 

organisatieadviespraktijk. Door een valide en betrouwbaar instrument te ontwikkelen zou het 

mogelijk moeten zijn een indicatie te geven over de mate van verwaarlozing binnen een 

organisatie. Aan de hand van een vragenlijst over verwaarlozing zou er een voorlopige 

diagnose gevormd kunnen worden. Een vragenlijst zou als startpunt kunnen gelden voor een 

verder interventietraject.  

Deze thesis heeft de volgende opbouw: er wordt gestart met een theoretische verdieping. 

Eerst zal de orthopedagogische metafoor en het construct verwaarlozing verkend worden. 

Daarna volgt een bestudering van het hechtingsmodel van Bowlby, dat een mogelijke 

verklaring kan bieden voor de oorzaken en de gevolgen van verwaarlozing. Vervolgens wordt 

er onderzocht of het hechtingsmechanisme van Bowlby vertaald kan worden naar een 
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organisatiecontext. In de laatste paragraaf van de inleiding worden de onderzoeksvragen en 

hypotheses geformuleerd. 

Na de inleidende literatuurstudie, zal er in het methoden hoofdstuk een verantwoording 

gegeven worden van de methodologische aanpak van het onderzoek. De belangrijkste 

resultaten van het onderzoek worden besproken in het gelijknamige hoofdstuk. In de discussie 

worden de belangrijkste conclusies besproken en aan de hand van kritische kanttekeningen 

worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek geformuleerd.  

 

1.2 Wat is de orthopedagogische metafoor?  

 

1.2.1 De orthopedagogische metafoor 

Binnen de organisatiewetenschappen is het gebruik van metaforen een gangbare manier om 

organisaties te beschrijven. Morgan heeft in het eerste hoofdstuk van zijn boek ‘Images of 

Organisations’(2006) de stelling: “All theories of organization and management are based on 

implicit images or metaphors that lead us to see, understand, and manage organizations in 

distinctive yet partial ways”. Een metafoor wordt vaak gezien als een middel om het 

organisatiediscours te analyseren (Muijen, 2001). Het belang van metaforen is echter veel 

groter volgens Morgan (2006). Een metafoor impliceert een manier van denken, en stuurt 

bovendien hoe men de wereld interpreteert (Morgan, 2006). Interessant aan metaforen is dat 

ze een paradoxaal karakter hebben. Een metafoor kan een krachtig inzicht geven in een 

situatie en tegelijkertijd zorgt een metafoor voor veel ruis in de perceptie. Een manier van 

kijken aan de hand van een metafoor is automatisch ook een manier van niet kijken (Morgan, 

2006). 

De ‘orthopedagogische metafoor’ is ontwikkeld door en gebaseerd op onderzoek van 

Kampen (Kampen & Schuiling, 2005; Kampen & Schuiling, 2007; Kampen & Mulder, 2007; 

Kampen, 2007; Kampen, 2008). De kern van de orthopedagogische metafoor is dat bepaalde 

aspecten van de dynamiek in een organisatie vergeleken wordt met de dynamiek van een 

verwaarloosd kind. Aan de hand van pedagogische literatuur over verwaarloosde kinderen 

wordt er verklaring gezocht van gedragingen binnen organisaties. De orthopedagogische 

theorie van Kampen veronderstelt ook dat de interventies in ‘verwaarloosde’ organisaties 

gemodelleerd kunnen worden naar de behandelingen van verwaarloosde kinderen.  

Het viel op dat kenmerken van verwaarloosde kinderen, beschreven in de pedagogische 

literatuur, overeen kwamen met de gedragingen van medewerkers van het GVB (Kampen & 

Schuiling, 2005). Kampen en Schuiling (2005) vonden op vier gebieden parallellen tussen 
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verwaarloosde kinderen en medewerkers van (verwaarloosde) organisaties. De competenties; 

de gedragingen; de omgang met leiding en de wederzijdse bereikbaarheid.  In deze vier 

gebieden bleken medewerkers bij de GVB en van verwaarloosde kinderen in residentiële 

setting sterk op elkaar te lijken (Kampen & Schuiling, 2005). 

 

1.2.2 Overeenkomsten met bestaande theorieën.   

In de literatuur over organisaties is er weinig te vinden over ‘verwaarloosde organisaties’ 

(Kampen & Schuiling, 2005; Kampen & Mulder, 2007; Kampen, 2007; Wehman, 2008). Er 

bestaan wel theorieën die overeenkomsten hebben met aspecten van de pedagogische 

metafoor. Argyris (1957, 1964) had de overtuiging dat een medewerker zich moet kunnen 

ontplooien en ontwikkelen. In de sterk gestructureerde arbeidsplaatsen ontworpen aan de hand 

van het ´scientific management´ van Taylor was er geen ruimte voor persoonlijke 

ontwikkeling (Boman & Deal, 2003). Argyris was van mening dat door de medewerkers 

eenvoudige en monotone taken te geven, bedrijven hun medewerkers als kinderen in plaats 

van als volwassenen behandelden (Bolman & Deal, 2003).  

Volgens McGregor (1960) zouden de attituden van managers tegenover hun werknemers 

een self-fulfilling prophecy worden. Wanneer werkgevers medewerkers als kinderen gaan 

behandelen zullen ze bij medewerkers ook kinderachtig gedrag uitlokken (Boman & Deal, 

2003). Het boek Rivethead: Tales from the assembly line geschreven door Ben Hamper 

(1992) staat vol met voorbeelden hoe medewerkers na verloop van tijd zich ‘verwaarloosd’ 

gaan gedragen. Het opzettelijk saboteren van het productieproces en de leidinggevenden, het 

management als vijanden zien, zijn slechts enkele voorbeelden. 

De theorie van Argyris en McGregor heeft raakvlakken met de metafoor van 

‘verwaarlozing’. Zij zien ook dat door mismanagement medewerkers gedrag gaan vertonen 

waarbij gemakkelijk parallellen gemaakt kunnen worden met kinderlijk gedrag. Groot 

verschil is echter dat de inter- en intra- persoonlijke processen niet geanalyseerd werden aan 

de hand van een orthopedagogisch model. 

Onderzoek van Popper en Mayseless (2003) maakt wel gebruik van begrippen en kennis 

uit de pedagogiek. Zij leggen een verband tussen goed ouderschap (gedefinieerd volgens 

pedagogische literatuur) en goed leiderschap (gedefinieerd volgens organisatiekundige 

literatuur). Hier wordt echter niet ingegaan op het begrip ´verwaarlozing´.  
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1.3 Verwaarlozing 

 

1.3.1 Definitie van verwaarlozing 

Om de parallel te kunnen maken tussen verwaarloosde kinderen en verwaarloosde 

organisaties, is het eerst noodzakelijk verder te verkennen wat verstaan wordt onder het 

begrip ‘een verwaarloosd kind’. Het begrip verwaarlozing is op meerdere manieren te 

definiëren:  

• De definitie volgens Glaser (2002):  

‘Verwaarlozing is de relatie tussen verzorger en kind die gekenmerkt wordt door schadelijke 

interacties.’  

• De definitie volgens Rink (1995): 

‘Pedagogische verwaarlozing treedt in essentie op wanneer de invloed van een of meer 

instrumentele opvoedingsvariabelen op het kind  het volbrengen van diens ontwikkelingstaken 

bedreigt of feitelijk belemmert.’  

• De definitie volgens Van der Baan-Slooterweg (1992): 

‘Het onvoldoende zorg dragen voor de invulling van de basale behoeften van het kind aan 

lichamelijke en emotionele zorg en verzorging van een kind, door ouders en/of verzorgers.’  

• De definitie volgens Van Hekken (1992): 

‘Het langdurig niet voorzien in basisbehoeften van het kind’ 

• De definitie volgens Verheij (1990):  

‘Verwaarlozing is in het algemeen het gevolg van een gebrek aan bewustzijn, bekwaamheid of 

bereidheid van opvoeders om in te gaan op de behoeften van een kind.’ 

Deze korte opsomming maakt het duidelijk dat er onenigheid bestaat over de precieze 

definiëring van het begrip verwaarlozing. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat 

verwaarlozing zich op verschillende manieren kan uiten. Kromhout (1996) heeft onderscheid 

gemaakt tussen lichamelijke, emotionele, normatieve en educatieve verwaarlozing. Het is dus 

problematisch om verwaarlozing te gebruiken als één algemene term. Ook heeft onderzoek 

van Korbin (1980) uitgewezen dat er grote culturele verschillen bestaan omtrent het begrip 

verwaarlozing. Wat in de ene cultuur normaal is als gedragsnorm voor kinderen, wordt in 

andere culturen gezien als verwaarlozing (Korbin, 1980) . 

 

1.3.2 De diagnose van verwaarlozing 
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Een ander problematisch aspect van het begrip ‘verwaarlozing’ is de diagnose. In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld mishandeling, is verwaarlozing vaak niet lichamelijk te zien aan 

het kind (Glaser, 2002). Een discussie die speelt bij het diagnosticeren van verwaarlozing is of 

er gekeken moet worden naar het gedrag van ouders, of naar de gevolgen van verwaarlozing 

bij het kind. In een editie van Development and Psychology uit 1991 wordt er uitgebreid 

aandacht besteed aan deze discussie. De conclusie van deze artikelen is dat het beter is te 

kijken naar de gedragingen van de ouders. Dit zou objectiever bewijs leveren voor 

verwaarlozing dan te kijken naar de symptomen bij het kind (Hamarman & Bernet, 2000). 

Veel kinderen die verwaarloosd zijn vertonen lichamelijke en psychische 

ontwikkelingsachterstand (Glaser 2002). Er kunnen aan deze achterstanden echter ook andere 

oorzaken ten grondslag liggen. Symptomen kunnen dus geen duidelijk uitsluitsel geven over 

de oorzaak (Glaser, 2002).  

De English Civil Children Act, uit 1989, heeft een ander uitgangspunt. De Engelse 

wetgeving vindt de belangen van het kind het meest belangrijk. De oorzaak en gevolg hoeven 

niet noodzakelijk bewezen te worden, zolang de kinderen de bescherming krijgen die ze nodig 

hebben (Glaser, 2002). 

Ongeacht welke definitie of methode van diagnosticeren, bij het benoemen van 

verwaarlozing blijkt telkens de houding van de ouders dé oorzaak te zijn van verwaarlozing. 

De band die een ouder met een kind heeft is van wezenlijk belang bij de ontwikkeling van een 

individu (Rutter & Sroufe, 2000; Hildyard & Wolfe, 2002). Daarom wordt in het huidige 

onderzoek verwaarlozing als volgt gedefinieerd: Verwaarlozing uit zich in een schadelijke en 

verstoorde relatie tussen ouder en kind.  

 

1.4 Hechting 

 

1.4.1 De hechtingstheorie 

De hechtingstheorie van Bowlby (1969) is een theorie over hoe kinderen relaties ontwikkelen 

met ouders. Hij merkte dat vele kinderen die in de Tweede Wereld Oorlog beide ouders 

hadden verloren en opgroeiden in weeshuizen, vaak een problematische ontwikkeling 

doormaakten. Bowlby was geïntrigeerd geraakt hoe een liefdevolle relatie tussen ouder en 

kind kan ontstaan en welke invloed dat heeft op de psychologische ontwikkeling (IJzendoorn, 

1994). 

Binnen de ontwikkelingspsychologie is de hechtingstheorie van Bowlby inmiddels een 

gerenommeerd framework geworden voor individuele benaderingen van inter-persoonlijke 
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relaties (Pietromonaco & Barrett, 1997, Fraley & Shaver, 2000). De theorie geeft inzicht hoe 

relaties met verzorgers, invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. In deze thesis is de 

hechtingstheorie interessant en relevant omdat het een verklaring kan bieden wat 

verwaarlozing is en wat de gevolgen zijn van verwaarlozing.  

De hechtingstheorie van Bowlby heeft een fylogenetisch standpunt. (Thoomes-

Vreugdenhil, 1999). Om te overleven zijn kinderen extreem afhankelijk van zorg en 

bescherming van anderen (Thoomes-Vreugdenhil, 1999). Door het evolutionaire 

selectieproces hebben kinderen gedrag ontwikkeld dat ertoe bijdraagt dat de verzorger bij het 

kind blijft, waardoor het kind grotere overlevingskansen heeft (Hazan & Shaver, 1994).  

Naast het bevorderen van de overlevingskansen, speelt gehechtheid een sleutelrol in de 

opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen (IJzendoorn, 1994). Het belang van een 

veilige hechting is een van de primaire vereisten voor een gezonde psychische ontwikkeling 

van het kind (Bowlby, 1969). Het gebrek van ouderlijke verzorging en aandacht, bij uitstek de 

kenmerken van verwaarlozing, zijn het grootste gevaar voor een gezonde ontwikkeling van 

een kind (Rutter & Sroufe en Sameroff in Hildyard & Wolfe, 2002)  

Volgens Bowlby hebben kinderen de instinctieve neiging om zich te hechten aan een 

persoon (Berson, et al. 2006). Indien een persoon (meestal de ouders) zorgzaam, bereikbaar 

en responsief is voor het kind, zal het kind zich veilig en geliefd voelen en zich gaan hechten 

aan die persoon (IJzendoorn, 1994). 

Alle obstakels die de nabijheid van verzorgers in de weg staan veroorzaken anxiety bij de 

kinderen. Deze anxiety activeert ‘hechtingsgedrag’, zoals huilen, ouders visueel volgen, 

aanklampen aan ouder et cetera (zie fig. 1.1), met als doel om de nabijheid van de verzorgers 

weer te herstellen (Hazan & Shaver, 1994; Fraley & Shaver, 2000). Indien de verzorgers weer 

nabij en beschikbaar zijn voor het kind, zal dit bij het kind gevoelens van veiligheid, liefde en 

vertrouwen opwekken. Hierdoor zal het kind speelser zijn, minder geremd en zich socialer 

gedragen (zie figuur 1.1). 
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Fig. 1: Overzicht van de rudimentaire hechtingsdynamiek volgens de theorie van Bowlby.  

Bron: Fraley & Shaver, 2000.   

 

Door de herhaaldelijke interacties tussen kind en verzorger, vormt een kind cognitieve 

schema’s (Bowlby noemt deze ‘mentale representaties’) over de responsiviteit van een 

verzorger (Hazan & Shaver, 1994).  

De hechtingstheorie van Bowlby is in 1978 voor het eerst getoetst in een experimentele 

setting (Ainsworth, Blehar, Walters, & Wall, 1978). De experimenten van Ainsworth et al. 

(1978) hielden in dat ouder en peuter in een ruimte werden geplaatst. Vervolgens werd er aan 

de ouder gevraagd de ruimte te verlaten. Bij de hereniging werd het gedrag van de peuter en 

het gedrag van de ouder geobserveerd. Aan de hand van de observaties werden de kinderen 

geclassificeerd in een hechtingstijl. Er zijn drie verschillende stijlen gevonden door Ainsworth 

et al.: veilig gehecht, vermijdend gehecht, en ambivalent gehecht (Ainsworth et al., 1978). 

Hier volgt een korte beschrijving van de drie verschillende stijlen.  

Verzorgers die een consistent responsief gedrag vertonen bevorderen een veilige 

hechtingsstijl. Kinderen die veilig gehecht zijn hebben vertrouwen in hun verzorger. Ze 

rekenen erop dat de verzorger beschikbaar, responsief en behulpzaam is tijdens stressvolle 

situaties (Popper, Mayseless, Castelnovo, 2000). Door dit vertrouwen zijn kinderen met een 

veilige hechtingsstijl gedurfd in de verkenning van de wereld. Als er problemen zijn kunnen 

ze op zichzelf terug vallen en/of hulp inschakelen van de verzorger. Dit gedrag wordt 
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gestimuleerd door de verzorgers, als die vaak bereikbaar en beschikbaar zijn voor het kind 

mocht dat nodig zijn. Als het kind veiligheid en genegenheid zoekt bij de ouders, reageren 

verzorgers van veilig gehechte kinderen daar vaak liefdevol op (Popper et al, 2000). Veilig 

gehechte kinderen groeien vaak op tot volwassenen die verwachten dat hun partner te 

vertrouwen en responsief is, en ze zien zichzelf worthy of love (Hazan en Shaver, 1998; 

Keller, 2003). 

De tweede hechtingsstijl is vermijdend. In dit gedragspatroon hebben individuen geen 

vertrouwen dat als zij hulp zoeken, deze ook daadwerkelijk zullen krijgen. Sterker nog, ze 

verwachten juist dan de deksel op de neus te krijgen. In het uiterste geval proberen deze 

mensen emotioneel onafhankelijk te worden en hun leven te leiden zonder hulp van derden 

(Popper et al, 2000). Deze vermijdende hechtingsstijl wordt in verband gebracht met een 

verzorger die consistent emotioneel niet bereikbaar is en geen responsief gedrag vertoont op 

de needs van het kind (Keller, 2003). Het kind sluit zich emotioneel af, toont geen empathie 

meer en heeft antisociaal en agressief gedrag (Finzi et al., 2000). Vermijdende volwassenen 

worden gekarakteriseerd door relatief weinig te investeren in romantische relaties, (Shaver en 

Brannan, 1992), liever alleen te werken, (Hazan & Shaver, 1990) en de neiging hebben 

verveeld en afstandelijk te zijn tijdens interacties (Tidwell, Reis & Shaver, in Keller, 2003) 

Deze hechtingsstijl komt dus voort uit een coping strategie voor een verzorger die niet in staat 

was om veiligheid te bieden of stress te verzachten en resulteert in defensief, op zichzelf 

rekenend, afstandelijk en soms agressief gedrag richting peers (Shaver et al., in Keller, 2003).   

De laatste hechtingsstijl die gevonden werd door Ainsworth is ambivalent. Volgens 

Popper et al. (2000) laat de ambivalente hechtingsstijl zich kenmerken door de onzekerheid of 

een verzorger reageert op de signalen van het kind. Op sommige momenten is de ouder wel 

bereikbaar, responsief en hulpvaardig, op andere momenten niet. Door deze onzekerheid lijkt 

er bij het kind sprake te zijn van een verhoogde stress door scheidingsangst (Popper et al, 

2000). Het kind vertoont in de Vreemde Situatie Test ambivalent gedrag (Ainsworth et al., 

1978). Enerzijds klampen de kinderen zich huilend vast aan hun moeder. Anderzijds lijken 

kinderen hun woede en teleurstelling door afwerend gedrag kenbaar te willen maken. De 

kinderen zijn tijdens de Vreemde Situatie Test bijna ontroostbaar (IJzendoorn, 1994). Dit 

gedrag lijkt erop gericht de normaal gesproken non-responsieve verzorger te dwingen 

aandacht te schenken aan het kind (Popper et al, 2000).  
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Fig. 2: De drie verschillende patronen en hoe ze corresponderen met de verschillende aspecten van hechtingsstijl dynamiek. 

Bron: Hazan en Shaver, (1994).  
 

1.4.3 Hechting en verwaarlozing 

Bowlby veronderstelde dat de gedragingen van de ouders invloed heeft op de hechtingsstijl 

van een kind. Indien een ouder niet responsief is, ontstaat er een onveilige hechtingsstijl. De 

eerste studies naar een verband tussen verwaarlozing en hechtingsstijl zijn van Crittenden en 

Ainsworth (1989). Zij toonden aan dat verwaarloosde kinderen een grotere kans hebben zich 

ambivalent te hechten aan ouders, in vergelijking met niet verwaarloosde kinderen. Kinderen 

die op vroege leeftijd verwaarlozing hebben ervaren, hebben een grotere kans op 

hechtingsproblemen (Egeland & Sroufe 1981). In vervolg onderzoek werd telkens aangetoond 

dat verwaarlozing gecorreleerd is met een ambivalente hechtingsstijl (Youngblade & Belsky, 

1990; Hildyard & Wolfe, 2002; Fenzi et al, 2001).  

Uit onderzoek van Gauthier (1996) komt naar voren dat verwaarlozing significant 

gerelateerd is met verhoogde psychologische problemen en moeilijkheden in het onderhouden 

van relaties. Thoomes-Vreugdenhil (1999) maakt in haar proefschrift het onderscheid tussen 

relationeel gestoorde kinderen en hechtingsgestoorde kinderen. Relationeel gestoorde 

kinderen hadden vroeger wel een hechte relatie gehad met een specifiek persoon, maar deze 

band is verbroken. Het trauma dat een kind daarbij oploopt resulteert in een ambivalente 

hechting (Thoomes-Vreugdenhil, 1999). Kinderen die nooit een relatie hebben ontwikkeld 
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met een specifiek persoon, zullen een vermijdende hechtingsstijl ontwikkelen. Thoomes-

Vreugdenhil (1999) noemt deze groep kinderen ‘hechtingsgestoord’.  

In het huidige onderzoek wordt er voortgebouwd op de resultaten van de hierboven 

genoemde studies: Verwaarlozing veroorzaakt een onveilige hechtingstijl bij het kind. Door 

de relaties binnen een organisatie in termen van hechtingsstijlen te definiëren, is het mogelijk 

om verwaarlozing binnen organisaties te kunnen bestuderen.  

 

1.4.4 Hechting: Een persoonlijkheids- of relatieconstruct? 

De afgelopen twee decennia is er veel onderzoek gedaan naar verschillende aspecten binnen 

het framework van de hechtingstheorie (Mikulincer et al. 2003). Nog steeds is het onderzoek 

naar hechtingsstijlen nog volop in ontwikkeling (Overal, Fletcher & Friesen, 2003).  

Een interessant vraagstuk binnen dit onderzoeksveld is de vraag op welke manier hechting 

het beste geconceptualiseerd kan worden: Is een hechtingsstijl een persoonlijkheidskenmerk 

of een relatieconstruct?  

Bowlby (1969) meende dat een hechtingsstijl een mentaal schema is dat invloed heeft op 

welke wijze relaties gevormd worden (Crowell, Treboux & Waters, 1999). Als de mentale 

representaties bevestigd worden, gaan deze automatischer verlopen waardoor hechtingsstijlen 

resistent raken tegen verandering (Oudenhoven & Hofstra, 2006). Volgens vele onderzoekers 

zijn hechtingsstijlen stabiele interactietendenties die van invloed zijn op het sociaal 

functioneren op latere leeftijd op verschillende sociale vlakken (Elicker et al., 1992; 

Grossmann & Grossmann, 1991, in Oudenhoven & Hofstra 2006).  

Er is veel discussie over de stabiliteit van de hechtingsstijlen (Overal et al., 2003). 

Volgens Kobak (1994) is te veel onderzoek gefixeerd geweest op de persoonlijkheids 

kenmerken in plaats van de sociale interacties. Persoonlijke ervaringen spelen een belangrijke 

rol in het vormen van hechtingsrelaties (La Guardia, Ryan, Couchman, & Deci, 2000). Kobak 

(1994) meent dat de type hechting van een persoon, een product is van zowel iemands 

persoonlijkheid als de kwaliteit van de relatie op een bepaald moment.  

De hechtingstheorie van Bowlby wordt dus op verschillende manieren geïnterpreteerd. 

Overal et al. (2003) hebben drie modellen vergeleken die hechtingsstijlen cognitief 

representeren (zie figuur 3). Model één stelt dat een persoon één hechtingsstijl bezit, die 

hechtingsgedrag in verschillende deelgebieden en relaties stuurt. Model twee veronderstelt dat 

er van elkaar onafhankelijke hechtingsstijlen bestaan voor verschillende deelgebieden. Model 

drie stelt dat specifieke relationele hechtingsstijlen ondergebracht kunnen worden in relatie 

domeinen, die op hun beurt weer onder een algemene hechtingsstijl hangen (zie figuur 3) 



 16

(Overal et. al., 2003). Na een conformatieve factoranalyse bleek model drie het beste te 

passen, ongeacht welke methode of analysestrategie. Volgens Overal et al. (2003) is er een 

algemene hechtingsstijl (general working model). Daarnaast bestaan er relatie-domein 

specifieke hechtingsstijlen, zoals voor vriendschappen, familie en romantische relaties 

(Overal et al., 2003). Deze thesis sluit aan bij de representatie van hechtingsstijlen volgens 

Kobak (1994) en Overal et al. (2003). In het huidige onderzoek wordt aangenomen dat de 

interactie tussen persoonlijkheid de kwaliteit van de relatie, samen een specifieke 

hechtingsstijl vormt voor een specifieke omgeving.   

 

 
Fig. 3. Drie representaties van het hechtingsmechanisme (Overal et al., 2003)  
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1.5 Hechting in organisatiecontext 

 

1.5.1 Hechtingsstijl en arbeidssatisfactie  

Bowlby wilde met zijn hechtingstheorie het mechanisme omschrijven hoe kinderen 

emotioneel gehecht raakten aan de primaire verzorgers en emotioneel ‘distressed’ raakten 

indien ze gescheiden werden van hun primaire verzorgers (Hazan & Shaver, 1987). Hazan en 

Shaver onderzochten of deze hechtingstheorie ook van toepassing kon zijn op hoe 

volwassenen zich hechten aan anderen (Kobak, 1994).   

Hazan en Shaver stellen dat romantische relaties en werkrelaties bij volwassenen aan de 

hand van hetzelfde mechanisme functioneren als het hechtings- en exploratiegedrag van 

kinderen (Hazan & Shaver, 1987, 1990, 1994, 2000). Romantische relaties tussen 

volwassenen zouden de functies als ‘secure base’ en ‘safe haven’ overnemen van de ouders 

(Fraley & Shaver, 2000). Kinderen zoeken veiligheid bij de ouders aangezien zij de ‘secure 

base’ en ‘safe haven’ zijn van het kind. Hazen en Shaver (2000) stelden dat volwassenen 

veiligheid, liefde en vertrouwen bij romantische partners zoeken. 

Indien een kind liefde, veiligheid en vertrouwen ervaart, zal het kind volgens de 

hechtingstheorie meer gaan spelen, meer exploreren en meer sociale interacties aangaan (zie 

figuur 1). Hazan en Shaver veronderstelden dat bij volwassenen ‘werken’ de functie van 

spelen heeft overgenomen (Hazan & Shaver, 1990). In onze cultuur is ‘werken’ een 

belangrijke manier om onze competenties te tonen en te ontwikkelen (Robertson, 1984). Als 

men een veilige hechting heeft zou men tevredener moeten zijn in de werkzaamheden (Hazan 

& Shaver, 1987, 1990, 1994, 2000). 

Hazan en Shaver (1990) toonden aan dat er een relatie bestond tussen de hechtingsstijl en 

de arbeidssatisfactie. Mensen die een veilige hechting hebben met een romantische partner 

hebben een hogere arbeidssatisfactie (Hazan & Shaver, 1990).  

De groep respondenten met een veilige hechting was relatief positiever over de 

samenwerking met collega’s, het salaris en de mogelijkheden die er waren zich verder te 

ontwikkelen. Hazan en Shaver (1990) redeneerden dat veilig gehechte mensen een ‘safe 

haven’ hebben in hun romantische relatie en dus socialer, actiever en ondernemender kunnen 

zijn in hun werkomgeving. Hierdoor voelden deze groep mensen zich zekerder, en waren ze 

in staat zich meer te ontplooien. Hierdoor hebben veilig gehechte mensen relatief meer plezier 

in hun werk en minder vrees om te falen (Hazan & Shaver, 2000). 

Volwassenen die een ambivalente hechting hebben met een romantische partner, hebben 

een significant lagere arbeidssatisfactie (Hazan & Shaver, 1994). Kinderen met een 
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ambivalente hechting trachten de ambivalente houding van de ouders te compenseren door 

veel aandacht te eisen. In lijn met de theorie ervoeren deze respondenten een gebrek aan 

vertrouwen, waardering en erkenning van collega’s en leidinggevenden. Deze groep 

respondenten hadden het gevoel zich goed in te zetten voor de organisatie, hard te werken 

maar voelden zich toch altijd ondergewaardeerd (Hazan & Shaver, 1990).  

De groep vermijdend gehechte respondenten bleek, net als de ambivalente respondenten, 

niet erg tevreden te zijn over bepaalde aspecten van het werk. De groep respondenten vonden 

dat er te weinig waardering en erkenning was van collega’s en leidinggevenden. 

Respondenten met vermijdende hechting waren wel tevreden over de mogelijkheden om 

verder te ontwikkelen en ervoeren wel een hoge ‘Job Security’. Ook dit patroon komt overeen 

met de hechtingstheorie. Vermijdende respondenten werken liever alleen en zien werk als 

excuus om geen sociale interacties te moeten onderhouden (Hazan & Shaver, 1994). Dit is in 

lijn met de hechtingstheorie waarin vermijdend gehechte personen niet veel waarde hechten 

aan sociale interacties (IJzendoorn, 1994).  

Volgens Hazan en Shaver heeft dus iemands hechtingsstijl in een romantische relatie 

invloed op de mate van arbeidssatisfactie. Het huidige onderzoek veronderstelt dat hechting 

van groot belang kan zijn voor de mate van arbeidssatisfactie. Indien iemand veilig gehecht is, 

is het erg aannemelijk dat de arbeidssatisfactie stijgt. Een onveilige hechting zou een goede 

verklaring kunnen zijn waarom sommige medewerkers zich als een verwaarloosd kind 

gedragen.  

Het huidige onderzoek is met name methodologisch gezien een verbetering van het 

onderzoek van Hazan en Shaver. Het onderzoek heeft een meer genuanceerde indeling in het 

type hechtingsstijl. In deze thesis wordt de hechtingsstijl bepaald aan de hand van continue 

variabelen in plaats van drie categorische variabelen. De type hechting wordt op deze manier 

gemeten op een hoger meetniveau. Voor het meten van de arbeidssatisfactie wordt de ASI 

gebruikt. De ASI is een recent ontwikkelde vragenlijst over arbeidssatisfactie (Van der Ploeg 

& Scholte, 2003). De ASI is door de Commissie voor Test Aangelegenheden (COTAN) met 

een voldoende beoordeeld. Hazan en Shaver (1990) bepaalden de arbeidssatisfactie aan de 

hand van acht items. Dit onderzoek meet de arbeidssatisfactie op een meer nauwkeurigere 

wijze, aan de hand van 30 items.  

 



 19

1.5.2 Hechtingsstijlen binnen organisaties  

Een belangrijk punt waarop deze thesis zich onderscheid met de publicaties van Hazan en 

Shaver is de vraag wie de hechtingsfiguur is. In het onderzoek van Hazan en Shaver (1994) is 

ervan uitgegaan dat een romantische partner de belangrijkste hechtingsfiguur is voor 

volwassenen. Onderzoek van Overal et al. (2003) toont echter aan dat volwassenen meerdere 

hechtingsfiguren tegelijkertijd kunnen hebben (zie figuur 3). Volgens Hazan en Shaver (2000) 

zou de hechtingsstijl in de romantische relatie invloed hebben op de mate van 

arbeidssatisfactie. Het huidige onderzoek veronderstelt dat de relatie tussen leidinggevende en 

medewerker ook getypeerd kan worden in termen van hechtingsstijlen. Door de relaties 

binnen een organisatie in termen van hechtingsstijlen te definiëren, wordt het mogelijk om 

een aspect van verwaarlozing binnen organisaties te operationaliseren.  

Op het eerste gezicht is dit een opmerkelijke stelling. Relaties tussen ouder en kind zijn 

moeilijk te vergelijken met de relaties tussen leidinggevende en medewerker. Toch zijn er een 

aantal wetenschappelijke publicaties die ook de overeenkomsten zien tussen ouderschap en 

leiderschap (Davidovitz, Mikulincer, Shaver, Izsak, Popper, 2003; Popper, Mayseless, 

Castelnovo, 2000; Popper & Mayseless, 2002; Kampen, 2007).  

Niet alle interacties en relaties zijn te analyseren aan de hand van de hechtingstheorie van 

Bowlby. Voordat er bij een interactie ‘hechtingsstijl apecten’ meespelen is het noodzakelijk 

dat de relatie een affectieve kant behelst (Keller, 2003). Volgens Ainsworth (in Keller, 2003) 

wordt een affectieve relatie door de volgende kenmerken getypeerd:  

(1) De relatie schept een bepaalde mate van veiligheid.  

(2) Een affectieve relatie kan gekenmerkt worden door het bieden van een sociaal netwerk 

waar een gemeenschappelijke interpretatie is van ervaringen en vriendschap.  

(3) De relatie geeft het gevoel nodig te zijn en biedt de mogelijkheid om voor elkaar zorg te 

dragen.  

(4) Affectieve relaties geven aan individuen het gevoel waardevol en competent te zijn.  

(5) De relaties zijn gebaseerd op vriendschappelijkheid. 

(6) Affectieve relaties bieden guidance, bijvoorbeeld in de vorm van een mentor. 

Er zijn verschillende bronnen die erop wijzen dat de relatie tussen medewerker en 

leidinggevende aan deze zes criteria voldoet. Uit een publicatie van Robinson (1984) komt 

naar voren dat een goede relatie tussen leidinggevende en medewerker gekenmerkt wordt 

door een bepaalde mate van veiligheid, het bieden van een sociaal netwerk en het gevoel 

nodig te zijn. Robinson (1984) stelt dat mensen een bepaalde mate van satisfactie en 

voldoening ervaren door te werken. Een goede relatie tussen een medewerker en een 
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leidinggevende wordt gekenmerkt door het gevoel te hebben waardevol en competent te zijn 

(Keller, 2003). Het is aannemelijk dat een leidinggevende guidance kan geven aan een 

medewerker (Keller, 2003). Mentor projecten voor jonge werknemers is een voorbeeld van 

zo’n leidende rol.    

Voor de zes kenmerken die volgens Ainsworth nodig zijn voor een affectieve relatie, lijkt 

het over het algemeen aannemelijk dat deze te vertalen zijn naar een organisationele context 

(Keller, 2003). Popper et al. (2000) hebben de relatie tussen leidinggevende en medewerker 

geïnterpreteerd als een relatie met hechtingscomponenten. Net als romantische relaties tussen 

volwassenen, kunnen ook leidinggevende – medewerker relaties gezien worden als een relatie 

die gestuurd kan worden door een hechtingsstijl. Popper en Mayseless (2002) maken de 

vergelijking tussen goed ouderschap en de overeenkomsten die er bestaan met een goed 

transformationeel leiderschap. Popper en Mayseless (2002) gaan ervan uit dat 

leidinggevenden die een emotionele band hebben opgebouwd, op vele manieren functioneren 

als goede ouders. Ouders beschermen, sturen, leren en helpen kinderen te groeien in de rol als 

autonome volwassenen. Transformationele leiders trachten hetzelfde in hun relatie met hun 

medewerkers (Popper & Mayseless, 2002). 

Bass (1990) is ook van mening dat een leidinggevende een belangrijke rol heeft voor 

medewerkers en deze speciale rol zorgt ervoor dat de relatie tussen leidinggevende en 

medewerker van significante waarde kan zijn. Dit biedt daarmee de mogelijkheid dat een 

medewerker-leidinggevende relatie, een relatie kan zijn met hechtingscomponenten (Berson 

et al., 2006). Het is dus aannemelijk dat relaties tussen medewerker en leidinggevende 

gekarakteriseerd kan worden aan de hand van de hechtingsstijlen. 

Er is nog een andere reden waarom de hechtingstheorie mogelijk goed te vertalen is naar 

een organisatie context. De hechtingstheorie heeft als aanname dat kinderen de innerlijke need 

hebben zich te hechten aan een belangrijke hechtingsfiguur om zo stress en angsten te kunnen 

reduceren. Indien de hechtingsfiguur niet responsief is, zorgt dat voor innerlijke spanningen 

bij het kind. Het kind zal proberen door een bepaald gedragspatroon die interne spanningen te 

controleren (Hildyard & Wolfe, 2002). Cummings (2004) meent dat de needs van 

medewerkers een belangrijk uitgangspunt vormen van vele organisatiewetenschappelijke 

interventies. Deze zogenoemde needs theories gaan ervan uit dat motivatie gevoed en 

gestuurd wordt door onbevredigde behoeftes. Als een behoefte niet is voldaan, dan genereert 

dat spanningen binnen een persoon, die vervolgens zijn energie richt op het vervullen van die 

behoefte (Cummings, 2004). Een bekende theorie over menselijke needs is geschreven door 

Maslow (1954). De piramide van menselijke behoeften omvat een hiërarchische indeling 
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waarin de fysiologische needs de basis van de piramide vormt, gevolgd door achtereenvolgens 

veiligheid, sociale needs, eigenwaarde en ten slotte zelfontplooiing. Deze indeling van 

menselijke behoeften wordt veelvuldig gebruikt binnen de organisatiecontext.  

Pfeffer (1998) en Waterman (1994) beargumenteren dat de kracht van goed presterende 

organisaties zit in het goed reageren en begrijpen van de needs en benodigdheden van 

medewerkers. Enkele grote organisaties, zoals FedEx, hebben een erg succesvolle 

managementfilosofie gecreëerd op basis van de needs-theorie (Bolman & Deal, 2003). 

Bowlby’s theorie over hechting, gebaseerd vanuit de menselijke need om stress en angst 

te reduceren door middel van een hechtingsfiguur, past dus goed in deze ‘needs benadering’ 

van organisaties. Dit zou ook als argument kunnen gelden waarom de hechtingstheorie van 

Bowbly geschikt zijn kan voor het analyseren van organisaties.  

 

1.6 Onderzoeksvragen en Hypotheses 

 

Het huidige onderzoek heeft zich als doel gesteld de eerste stap te zijn in de ontwikkeling van 

een valide en betrouwbaar diagnostisch meetinstrument over verwaarlozing in organisaties. 

Aan de hand van zo’ n meetinstrument zou er een indicatie gegeven kunnen worden over de 

mate van de verwaarlozing van de organisatie. Het oorspronkelijke doel van het onderzoek 

was zo volledig mogelijk alle aspecten van verwaarloosde organisaties in kaart te brengen. Al 

snel bleek het concept verwaarlozing een erg complex construct is. Eer moest dus gefocusd 

worden. Deze thesis heeft als uitgangspunt dat verwaarlozing veroorzaakt wordt door een 

onveilige relatie. Een manier om de kwaliteit van relaties te operationaliseren kan aan de hand 

van de hechtingstheorie van Bowlby. Omdat er geen specifieke vragenlijst bestond die de 

hechting met een leidinggevende operationaliseerde, is er één voor het huidige onderzoek 

ontwikkeld. Er is een vertaling gemaakt van de ECR-R. De ECR-R is een vragenlijst die de 

hechting van volwassenen meet in een romantische relatie. De nieuw ontwikkelde vragenlijst 

heet: ‘Ervaringen in Werk Relaties’ (EWR) en meet de hechting van een medewerker aan een 

leidinggevende.  

De ontwikkeling van een nieuwe vragenlijst zorgde voor de volgende 

onderzoeksvragen: 

Ten eerste, wat is de kwaliteit van van de nieuw ontwikkelde vragenlijst. De kwaliteit is 

geoperationaliseerd aan de hand van drie kenmerken.  

o Wat is de betrouwbaarheid van de vragenlijst  Ervaringen in Werk Relaties? 

o Wat is de interne validiteit van de vragenlijst Ervaringen in Werk Relaties?  
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o Wat is de externe validiteit van de vragenlijst Ervaringen in Werk Relaties? 

De betrouwbaarheid van de vragenlijst is per dimensie berekend aan de hand van 

Cronbach’s Alpha. De interne validiteit is onderzocht aan de hand van een factoranalyse. De 

externe validiteit is de mate waarin een uit verschillende indicatoren samengesteld construct, 

op logische wijze samenhangt met andere constructen waarover informatie beschikbaar is 

(Zuurmond, 1994). Onderzoek van Hazen en Shaver (1994) heeft de samenhang onderzocht 

van hechtingsstijlen en arbeidssatisfactie. In het huidige onderzoek worden deze hypothese 

nogmaals getoetst.  

Verwacht wordt dat een veilige hechtingsstijl samenhangt met een hoge arbeidssatisfactie. 

Indien men veilig gehecht is zal men meer exploreren, minder angst hebben te falen en dus 

meer tevreden zijn met de werkzaamheden (Kobak, 1994). In het huidige onderzoek is een 

veilige hechtingsstijl niet geoperationaliseerd. Net als bij de oorspronkelijke vragenlijst, de 

ECR-R gaat men ervan uit dat laag scoort op zowel de ambivalente en de vermijdende 

dimensie, men vermijdend gehecht is.  

Een ambivalente hechtingsstijl wordt verwacht samen te hangen met een lage 

arbeidssatisfactie. Men zou een ambivalente hechting ontwikkelen indien de leidinggevende 

inconsequent sensitief, soms grillig en onvoorspelbaar reageren. Dit zou als effect kunnen 

hebben dat men zich minder gewaardeerd voelt en resulteerd in een verlaagde 

arbeidssatisfactie.  

o Hypothese 1: Een ambivalente hechtingsstijl heeft een negatieve invloed op de 

arbeidssatisfactie.  

 

Vermijdende hechting kenmerkt zich door afstandelijk te zijn in de sociale interactie. Mensen 

met een vermijdende hechting werken liever zelfstandig en zien werk als een middel om niet 

betrokken te hoeven zijn in sociale interacties (Hazan & Shaver, 1994). Er wordt verwacht dat 

naar mate men hoger scoort op vermijdende hechting, de sociale aspecten van arbeid 

negatiever worden beoordeeld en de technische aspecten van arbeidssatisfactie positiever 

worden beoordeeld.  

o Hypothese 2: Een vermijdende hechtingsstijl heeft een negatieve invloed op de 

‘sociale aspecten’ van arbeidssatisfactie en een positieve invloed op de technische 

aspecten van arbeidssatisfactie.  
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Thoomes-Vreugdenhil bestudeert in haar promotieonderzoek het verschil tussen ambivalent 

gehechte kinderen en vermijdend gehechte kinderen (1999). Ambivalent gehechte kinderen 

zouden een geschiedenis hebben van een serie korte relaties die telkens weer verbroken 

wordt. De vraag is of een medewerker ook een ambivalente hechtingsstijl kan ontwikkelen als 

er vele verschillende leidinggevenden zijn. Dit wordt getoetst aan de hand van de volgende 

hypothese: 

 

o Hypothese 3: Het aantal wisselingen in het management in de afgelopen 5 jaar 

heeft een positieve invloed op een ambivalente hechtingsstijl. 

 

Tot slot werd er onderzocht of er nog verschillende interactie effecten te vinden waren. Het 

onderzoek heeft op een exploratieve wijze gekeken of geslacht, het aantal wisselingen in het 

management en het aantal dienstjaren mogelijke moderatorvariabelen konden zijn. 
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2. Methode 
 

2.1 Kwantitatieve data verzameling  

 

Er is gekozen voor digitaal vragenlijstonderzoek, omdat het een snelle en effectieve manier 

van dataverzameling is (Baarda, De Goede en Kalmijn, 2000). In tegenstelling tot een 

mondelinge afname van de vragenlijst, maar ook een paper-and-pencil afname, biedt een 

digitale vragenlijst de mogelijkheid om op een snelle en goedkope manier veel respondenten 

te bereiken. Nadeel van het gebruik van een digitale vragenlijst is echter het vrijblijvende 

karakter ervan, wat een lage responsratio kan veroorzaken. 

In het huidige onderzoek werd ernaar gestreefd minimaal 100 respondenten te bereiken. 

Dit heeft een aantal redenen. Voor het huidige onderzoek was het wenselijk een  principale 

componentenanalyse uit te voeren. Er zijn verschillende vuistregels voor het minimale aantal 

respondenten voor een factoranalyse (Field, 2005). Comrey & Lee (1992) classificeren 300 

respondenten als een goede ‘sample size’, 100 als matig en 1000 respondenten als een 

excellent aantal. Deze vuistregel is in dit onderzoek gehanteerd. Om een zo groot mogelijke 

onderzoekspopulatie te krijgen (met een minimum van 100) is dit onderzoek in meerdere 

organisaties uitgezet.. 

Het huidige onderzoek maakt gebruik van een kwantitatieve onderzoeksmethode (Baarda 

en De Goede, 1992) en verschilt daardoor sterk met eerder onderzoek naar verwaarloosde 

organisaties (Kampen, 2005; Wehman, 2008), waarbij op een kwalitatieve manier de data 

werden verzameld.   

 

2.2 Pilot studie 

 

De vragenlijst is eerst uitgezet als een pilot studie, met als doel de beste items eruit te kunnen 

selecteren. De respondenten (N = 40) van de pilot studie waren onder te verdelen in drie 

groepen. De eerste groep respondenten waren medewerkers van een middelgroot organisatie 

adviesbureau in Amsterdam. Een ander deel van de respondenten waren medewerkers van een 

psychiatrisch ziekenhuis. Een derde groep respondenten waren studenten aan de faculteit 

sociale wetenschappen in Utrecht. Alle respondenten van de pilot studie waren benaderd via 

e-mail, met de vraag of ze wilden participeren aan een onderzoek naar verwaarloosde 

organisaties. In de mail stond een hyperlink naar de vragenlijst ‘Ervaringen in Werk Relaties’.    
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Met behulp van deze pilot studie kon een eerste itemselectie plaatsvinden. De item-rest 

correlaties werden berekend aan de hand van Cronbach’s alpha. Indien het slechts scorende 

item buiten beschouwing werd gelaten, was de slechts scorende dimensie Afstandelijke 

interactie met een Cronbach’s alpha van 0.41. Alle andere dimensies hadden een alpha hoger 

dan 0.55, wat voor het huidige onderzoek acceptabel is. Aan de hand van deze pilot studies 

zijn er drie vragen vervangen, met de verwachting dat de betrouwbaarheid daardoor zou 

stijgen. De pilot studie zorgde er ook voor dat enkele onduidelijke vraagstellingen werden 

opgespoord. Bovendien werd het duidelijk hoeveel tijd men gemiddeld kwijt was aan het 

invullen van de vragenlijst.  

 

2.3  Verantwoording vragenlijst 

 

2.3.1 Demografische kenmerken 

Het eerste deel van de vragenlijst is gericht op de demografische kenmerken van de 

respondenten. Achtereenvolgens werd gevraagd naar geslacht, leeftijd en opleiding. Er zijn 

vier vragen over de organisatie opgenomen. Respondenten moesten aangeven bij welke 

organisatie ze werkzaam waren, hoeveel uur in de week ze daar werkzaam waren, het aantal 

wisselingen in het management dat heeft plaats gevonden in de afgelopen vijf jaar en het 

aantal jaren dat de respondent werkzaam was binnen de organisatie.  

 

2.3.2  De Arbeidssatisfactie Index (ASI) 

In navolging van het onderzoek van Hazan en Shaver (1990) is er gekozen om het verband te 

onderzoeken tussen de type hechtingsstijl en de arbeidssatisfactie. Om de arbeidssatisfactie te 

meten werd er gebruik gemaakt van de arbeidssatisfactie index (de ASI) van Van der Ploeg en 

Scholte (2003). De ASI is ontwikkeld met als doel een korte, Nederlandstalige vragenlijst te 

ontwikkelen, die gericht is op het meten van de arbeidssatisfactie. Na vooronderzoek is er 

uiteindelijk een betrouwbaar en valide meetinstrument tot stand gekomen dat bovendien 

gemakkelijk in het gebruik is (Van der Ploeg & Scholte, 2003).  

De ASI vragenlijst bevat 30 items die arbeidssatisfactie op vijf verschillende aspecten van 

het werk beoordelen op basis van een 5-puntsschaal (1 = Volledig oneens, 5 = Volledig mee 

eens) (Van der Ploeg & Scholte, 2003). De vijf verschillende subschalen zijn: Ondersteuning 

(α .81); autonomie (α .65); onderlinge relaties (α .83 ); het werk zelf (α .80) en 

arbeidsvoorwaarden (α .83). De betrouwbaarheid is voor elke subschaal berekend aan de hand 

van de Cronbach’s alpha. De ASI is erg bruikbaar in het huidige onderzoek omdat de vijf 
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verschillende subschalen ongeveer overeenkomen met de subschalen die Hazen en Shaver 

ook gebruikten in hun bepaling van arbeidssatisfactie (Hazen en Shaver, 1994). Aan de hand 

van de ASI is het mogelijk een onderscheid te maken tussen de sociale aspecten van 

arbeidssatisfactie enerzijds (de dimensies ondersteuning en onderlinge relaties) en de 

technische aspecten van arbeidssatisfactie anderzijds (de dimensies autonomie, het werk zelf 

en de arbeidsvoorwaarden). De ASI is in het huidige onderzoek goed te gebruiken, omdat het 

de arbeidssatisfactie als een unidimensionaal begrip benadert (Van der Ploeg & Scholte, 

2003). De ASI is door de Commissie voor Test Aangelegenheden (COTAN) voldoende 

beoordeeld. Alleen op het punt ‘criterium validiteit/norm scores’, scoorde de vragenlijst 

onvoldoende (Van de Ploeg, & Scholte, 2003). In het huidige onderzoek was de interpretatie 

van de resultaten problematisch omdat er een gebrek was aan goede normscores. 

 

2.3.2 De Ervaringen in werkrelaties vragenlijst (EWR) 

Het tweede deel van de vragenlijst is een bewerking van de Revised Experiences in Close 

Relationships scale (ECR-R) (Fraley, Waller, & Brennan, 2000). Er zijn twee redenen 

waarom ervoor gekozen is de ECR-R te bewerken. Ten eerste heeft de ECR-R een hoge 

betrouwbaarheid en scoort deze goed op predictieve- en constructvaliditeit (Shaver & 

Mikulincer, 2002; Sibley, Fischer, & Liu, 2005).  

Ten tweede leent de ECR-R zich goed voor een vertaling. De oorspronkelijke ECR-R 

richt zich op ervaringen in intieme relaties en heeft als doel iemands hechtingsstijl in een 

romantische relatie te bepalen. De ontwerpers van de vragenlijst geven echter aan dat het ook 

goed mogelijk is op andere gebieden dan romantische relaties de hechtingsstijl te meten 

(Fraley, 2005). In het huidige onderzoek worden de ervaringen in relaties met  de directe 

leidinggevenden onderzocht. Er bestaat wel een Nederlandstalige vragenlijst over hechting, de 

“Hechtingsstijllijst” (Oudenhoven & Hofstra, 2003). Deze vragenlijst is echter niet te 

gebruiken in een onderzoek naar de relaties met leidinggevenden omdat de vragenlijst zich 

richt op hechting in het algemeen en niet gericht is op een bepaald persoon (Oudenhoven & 

Hofstra, 2003). 

De vragenlijst die in het huidige onderzoek wordt gebruikt heet: Ervaringen in Werk 

Relaties (de EWR). De opbouw van de EWR lijkt sterk op de originele ECR-R. De 

vraagstellingen zijn zoveel mogelijk hetzelfde gebleven, er is hetzelfde aantal items, er wordt 

ook gescoord op een 7-punts Likert schaal (1 = Helemaal mee oneens tot 7 = helemaal mee 

eens). Een 7-punts Likert schaal is weliswaar van ordinaal meetniveau (Baarda en De Goede, 

2001; Miles en Shevlin, 2004; Nijdam en Van Buuren, 1999), het is echter alom geaccepteerd 
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deze schaal als een interval meetniveau te gebruiken (Baarda, De Goede en Van Dijkum, 

2003; Pallant, 2004).  

De EWR beoogt ook een indeling te maken tussen ambivalente hechting en vermijdende 

hechting. Ambivalentie is onderverdeeld in de dimensies: ‘onzekerheid’, ‘aandacht eisen’ en 

‘afwerend gedrag’. Deze indeling is tot stand gekomen na een clustering van kenmerken en 

begrippen genoemd in paragraaf 1.4 (zie bijlage II). 

Onzekerheid is verder opgesplitst door de indicatoren ‘scheidingsangst’ (vraag 39, 46, 

48), ‘laag zelfbeeld’ (vraag 47, 52, 54) en ‘interactie’ (vraag 40, 43, 45 en 50). Voorbeeld 

vragen van de dimensie ‘Onzekerheid’ zijn “Ik denk vaak dat mijn leidinggevende zal 

vertrekken”; “Mijn leidinggevende brengt mij vaak aan het twijfelen” en “Ik denk vaak dat 

mijn leidinggevende niet echt betrokken is bij mij”. De dimensie onzekerheid richt zich op de 

twijfel die er kan bestaan of een leidinggevende wel of niet reageert op een medewerker.  

Vraag 9 en 11 moeten hercodeerd worden bij de verdere statistische bewerking. De 

betrouwbaarheid van de dimensie ‘onzekerheid’ is gemeten met de Cronbach’s alpha en is 

0.75.  

De tweede dimensie van ambivalente hechting is ‘aandacht eisen’. Aandacht eisen is 

verder geoperationaliseerd in ‘aandacht willen’ en ‘vast klampen’. Vraag 38, 41 en 42 zijn de 

operationalisering van ‘aandacht willen’. Vraag 44, 49 en 51 zijn indicaties van ‘vast 

klampen’. Voorbeeldvragen zijn: “Ik ben bang dat mijn leidinggevende binnenkort zijn 

aandacht voor mij zal verliezen” en “Ik merk dat een leidinggevende niet zo veel tijd voor mij 

wil inruimen als ik zou wensen”. De betrouwbaarheid van deze dimensie is gemeten met de 

Cronbach’s alpha en is 0.66  

 De laatste dimensie van het construct ambivalente hechtingsstijl is ‘Afwerend gedrag’. 

Afwerend gedrag is geoperationaliseerd in twee vragen. “Ik word kwaad wanneer ik niet de 

aandacht en steun krijg van mijn leidinggevende die ik in mijn werk nodig heb” (vraag 53) en 

“Ik krijg alleen maar aandacht van mijn leidinggevende als ik kwaad word” (vraag 55). De 

betrouwbaarheid van deze dimensie is gemeten met de Cronbach’s alpha en is 0.59. 

De tweede helft van de vragenlijst richt zich op de vermijdende hechtingsstijl. Deze 

hechtingsstijl is op dezelfde manier verder uitgesplitst om tot een duidelijke operationalisering 

te komen (zie Bijlage II). 57, 58, 66, 68, 70, 71, 72, 73 

De eerste dimensie is ‘emotioneel onafhankelijk’ zijn. Emotioneel onafhankelijk zijn is op 

twee manieren onderverdeeld, namelijk ‘geen hulp verwachten’ en ‘emotioneel afstand 

houden’. Vragen 58, 66, 70, 71, 73 (geen hulp verwachten) en vragen 57, 68 en 72 

(emotioneel afstandhouden) vormen samen de dimensie ‘Emotioneel Onafhankelijk’. De 
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Cronbach’s alpha van deze dimensie is 0.84. Een voorbeeldvraag van deze dimensie is: “Ik 

vind het prettig als ik persoonlijke aangelegenheden en mijn gevoelens met mijn 

leidinggevende kan bespreken” (vraag 20). 

De tweede dimensie van vermijdend gedrag is geoperationaliseerd als ‘Geen relaties 

aangaan’. Kenmerkend voor volwassenen met een vermijdende hechtingsstijl is dat er weinig 

geïnvesteerd wordt in relaties (Shaver en Brannan, 1992). Dit aspect is geoperationaliseerd in 

de vragen 60, 63 en 64. Een andere indicatie van ‘geen relaties aangaan’ is ‘liever alleen 

werken’. Vragen 59, 61, 62 en 69 zijn operationaliseringen van ‘liever alleen werken’. 

Voorbeeldvragen voor deze dimensie zijn “Ik heb geen behoefte aan een nauwe 

samenwerking met mijn leidinggevende” en “Ik vind het lastig om te wennen aan een nieuwe 

leidinggevende”. Cronbach’s alpha van deze dimensie is 0.80. 

De laatste dimensie van een vermijdende hechtingsstijl wordt geoperationaliseerd als 

‘interactie’. Bij deze dimensie bleek het problematisch te zijn alle indicatoren te 

operationaliseren. ‘Verveelt overkomen tijdens interactie’ en ‘antisociaal gedrag vertonen’ 

zijn niet geoperationaliseerd in de vragenlijst omdat de kans op sociaal wenselijke 

antwoorden erg groot is. In het huidige onderzoek wordt ervan uitgegaan dat afstandelijke 

attitude tijdens interactie een voldoende graadmeter is voor de dimensie ‘interactie’. Daarom 

is er in het huidige onderzoek gekozen de indicatoren ‘verveeld’ en ‘antisociaal gedrag’ 

buiten beschouwing te laten. De dimensie ‘interactie’ werd geoperationaliseerd in de vragen 

56, 65, 67. “In principe informeer ik mijn leidinggevende over alles” is een voorbeeldvraag 

van de dimensie interactie. De betrouwbaarheid van deze dimensie is aan de hand van 

Cronbach’s alpha bepaald op 0.76.  

Voor statistische berekeningen met vragen over een vermijdende hechtingsstijl moeten de 

vragen 22, 26, 27, 28, 29, 30,  31, 33, 34, 35 en 36 hercodeerd worden. 

   

2.2. Respondenten  

 

De vragenlijst is digitaal verspreid bij twee verschillende organisaties in Nederland. De eerste 

organisatie was een welzijnsorganisatie uit een van de vier grote steden. De organisatie wil 

graag anoniem wil blijven. Bij deze organisatie werken 330 mensen. De tweede organisatie is 

een afdeling van een grote woningcorporatie. Bij de woningcorporatie werken 53 

medewerkers. De vragenlijst is uitgezet bij de in totaal 383 medewerkers. Daarvan zijn 92 

vragenlijsten ingevuld en terug gestuurd. Dit is een response van 24%. 37 respondenten waren 

mannen, 54 waren vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 42.2 jaar met 
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een standaard afwijking van 9.8 jaar. De respondenten waren gemiddeld 8.5 jaar werkzaam 

bij de organisaties. De respondenten werken gemiddeld 31.5 uur per week met een standaard 

afwijking van 5.9 uur per week. De overige achtergrond kenmerken staan weergegeven in 

tabel 2.1 

 

Tabel 2-1: Achtergrondkenmerken van de respondenten 

Variabele        Frequentie  Percentage 
Geslacht 
 Man        37  40,7 
 Vrouw        54  59.3 
 Totaal        91  100 
Opleiding 
 Lagere school       3  3.3 
 Mavo        7  7.6 
  Havo        5  5.4 
  Vwo        2  2.2 
  Mbo        26  28.3 
  Hbo        31  33.7 
  Wo/Wo+       18  19.6 
 Totaal        92  100 
Wisselingen in management 
 0        30  32.6 

1        24  26.1 
 2        5  5.4 
 3        13  14.1 
 4        6  6.5 
 5        14  15.2 
 Totaal        92  100  
 

2.3 Procedure 

 

De vragenlijst is in de twee organisaties digitaal verspreid. Bij de welzijnsorganisatie is er 

door middel van de interne nieuwsbrief gevraagd mee te werken aan het onderzoek. De 

respons op deze uitnodiging was erg laag. Na een week werd er een reminder naar alle 

medewerkers in de organisatie gestuurd met het verzoek aan diegene die de vragenlijst niet 

hadden ingevuld, dit alsnog te doen.  

Bij de woningcorporatie is er vanuit het directiesecretariaat een e-mail naar alle 

werknemers gestuurd (zie bijlage 1). Deze mailing bevatte een inleiding van het onderzoek, 

de relevantie voor de organisatie en het verzoek vanuit de directie om mee te werken met het 

onderzoek. Onderaan de mail stond een link naar de digitale vragenlijst die online ingevuld 

kon worden. Om de responsratio te verhogen werd door het secretariaat na vijf werkdagen een 

herinneringsmail gestuurd, met daarin het verzoek aan alle medewerkers die de vragenlijst 

niet hadden ingevuld dit alsnog te doen.  
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Het invullen van de vragenlijst gebeurde volledig digitaal aan de hand van een vragenlijst 

die op een internetsite geplaatst stond. Het invullen van alle vragen neemt gemiddeld 20 

minuten in beslag. Mochten Als mensen nog vragen  hadden, dan  konden ze die sturen naar 

de onderzoekers, dit is niet gebeurd.  

De terugkoppeling van de onderzoeksresultaten aan de hand van een presentatie aan het 

management team. Vervolgens is er een samenvatting van de bevindingen naar het 

management gestuurd die de terugkoppeling naar de rest van de organisatie hebben verzorgd.  

 

2.4 Betrouwbaarheids- en validiteitberekeningen 

 

De betrouwbaarheid van de vragenlijst is gemeten aan de hand van Cronbach’s alpha. 

Hiermee wordt de interne consistentie, of de samenhang tussen de vragen, gemeten (Baarda, 

De Goede en Van Dijkum, 2003; Maas, 2005). Als de vragen uit een test positief met elkaar 

covariëren is er een hoge alpha. Bij het bepalen van de betrouwbaarheid is het van belang dat 

voor elke dimensie een betrouwbaarheidscoëfficiënt berekend wordt (Field, 2005).  In het 

algemeen wordt er gesteld dat een betrouwbare test een alpha van 0,70 of hoger heeft (Maas, 

2005). Evers heeft vuistregels geformuleerd voor tests die ‘experimenteel’ gebruikt worden. 

De eisen zijn: r<0.60 onvoldoende, 0.60 ≤ r <0.70 is voldoende en r ≥ 0.70 is goed (Ter Laak 

& De Goede, 2003). In het huidige onderzoek is uitgegaan van een minimale ondergrens van 

0.60. Volgens Ter Laak & De Goede (2003) en Evers (2001) geeft een redelijke 

betrouwbaarheid weer. 

De interne validiteit kan bepaald worden door bepaling van de convergerende en 

divergerende validiteit (Ter Laak & De Goede, 2003). Aan de hand van een principale 

componentenanalyse kan bepaald worden of variabelen hoog samenvallen met de ene factor 

en een lage samenhang hebben met de andere factor. Vervolgens is het interessant te kijken 

hoe hoog de betrouwbaarheid per factor aangeven is en hoe veel variantie de factoren 

verklaren.  

Externe validiteit is de mate waarin een uit verschillende indicatoren samengesteld 

construct, op logische wijze samenhangt met andere constructen waarover informatie 

beschikbaar is (Zuurmond, 1994). In het huidige onderzoek wordt de samenhang tussen het 

theoretisch concept hechtingsstijl met het construct arbeidssatisfactie bepaald. Externe 

validiteit laat zich redelijk onderzoeken door naar correlaties tussen verschillende constructen 

te kijken. Veel correlaties kunnen vanuit de theorie voorspeld worden. Als een construct 

veelvuldig afwijkt van de voorspellingen (geen of verkeerde correlatie) is dat een indicatie 



 31

voor een slechte externe validiteit (Zuurmond, 1994). In het huidige onderzoek wordt er 

voorspeld dat een lage score op ambivalente en vermijdende hechting (dus een veilige 

hechting) samenhangt met een hoge score op arbeidssatisfactie. Een hoge score op 

ambivalente hechting zou samen hangen met een lage score op arbeidssatisfactie. Een hoge 

score op vermijdende hechting vragen, zou theoretisch gezien positief samenhangen met een 

hoge score op de subschalen ‘werk’ en ‘arbeidsvoorwaarden’. Een hoge score op de 

vermijdende hechtingvragen, zou negatief moeten correleren op de subschalen ‘autonomie’; 

‘ondersteuning’ en ‘onderlinge relaties’. 

 

2.5 Statistische Analyses 

 

Factoranalyse is een verzamelnaam voor een aantal technieken die twee kenmerken 

gemeenschappelijk hebben:  er wordt een antwoord gezocht op de vraag of items in groepen 

kunnen worden ingedeeld, en dit antwoord wordt ontleend aan de correlaties tussen de items 

onderling (Van Knippenberg & Siero, 1994). Binnen de verzameling van de factoranalytische 

technieken kan een onderscheid gemaakt worden in principale factoranalyse (PFA) en 

principale componentenanalyse (PCA) (Maas, 2005). Beide technieken hebben datareductie 

tot doel. De twee technieken verschillen echter van elkaar bij de analyse van de variantie. Bij 

principale factoranalyse wordt alleen de gemeenschappelijke variantie geanalyseerd. Bij de 

principale componentenanalyse daarentegen wordt alle variantie geanalyseerd. In dit 

onderzoek wordt gebruik gemaakt van principale componentenanalyse omdat deze analyse bij 

een gering aantal respondenten namelijk een meer robuust resultaat geeft dan principale 

factoranalyse (Field, 2005). 

Aan de hand van de principale componentenanalyse kan de interne structuur van de 

vragenlijst beoordeeld worden. Er zal worden gekeken of de theoretische indelen van twee 

subschalen overeenkomt met de onderzoeksdata. Indien er een grote overeenkomst is, kan 

men spreken van een hoge interne validiteit (Ter Laak & De Goede, 2003) 

Voordat er een factoranalyse uitgevoerd kan worden moet de data voldoen aan enkele 

assumpties (Field, 2005). De assumptie is dat de respondenten groep groot genoed is. Comrey 

& Lee (1992) hebben als vuistregel dat 100 respondenten genoeg zou zijn voor een 

factoranalyse. Een toets die een beter beeld kan geven of er voldoende respondenten zijn is de 

Kaiser-Meyer-Olkin toets. De waarde van deze toets moet hoger zijn dan 0.6. Daarnaast moet 

de Bartlett’s test of sphericity statistisch significant zijn op het niveau p < .05 (Field, 2005) 
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De resultaten van de factoranalyse werd vervolgens aan de hand van de othogonale rotatie 

varimax geroteerd. Er is gekozen voor een othogonale rotatie omdat theoretisch gezien de 

begrippen ambivalentie en vermijding niet gecorreleerd zijn. In een onderzoek van Sibley en 

Liu (2004) naar de factorstructuur van de ECR (de voorloper van de EWR) is er ook gebruik 

gemaakt van een orthogonale rotatie.  

Om te bepalen uit hoeveel componenten een schaal bestaat wordt er in eerste instantie 

gekeken naar het Kaiser’s criterium. Volgens dit criterium wordt het aantal componenten 

bepaald door het aantal componenten met een eigenwaarde van 1.0 of hoger (Ter Laak & De 

Goede, 2003). Een andere manier om te bepalen hoeveel componenten een het best past bij de 

date is het toepassen van het ‘knik-criterium’ (Ter Laak & De Goede, 2003). Het aantal 

componenten wordt hierbij bepaald door een duidelijke knik in de Screeplot.  

Voor het toetsen van de hypothese zijn vier verschillende regressieanalyses uitgevoerd. 

Regressie-analyse is gericht op het voorspellen van één afhankelijke variabele met behulp van 

één of meerdere onafhankelijke variabelen 

De eerste assumptie waaraan voldaan moet worden om een regressie-analyse te mogen 

uitvoeren, is dat de afhankelijke en onafhankelijke variabelen op interval niveau gemeten zijn 

(Miles en Shevlin, 2004) De ASI en de EWR zijn gescoort op een Likertschaal. Een 

Likertschaal is van ordinaal meetniveau maar wordt in het huidige onderzoek geïnterpreteerd 

als een interval schaal (Maas, 2005). Dat houdt tevens in dat zij worden beschouwd als een 

continue variabelen (Miles & Shevlin, 2004). 

 De tweede assumptie is dat de relatie tussen de variabelen lineair is. Is er in werkelijkheid 

sprake van een niet-lineair verband, dan zal bij de regressie-analyse de niet-lineaire 

samenhang niet nauwkeurig worden geschat. 

De derde voorwaarde heeft betrekking op de residuen. De residuen moeten onafhankelijk 

van elkaar zijn, normaal verdeeld zijn, en een constante variantie hebben (homoscedasticiteit) 

(Field, 2005). De residuen zijn onafhankelijk van elkaar wanneer de observaties onafhankelijk 

van elkaar zijn (De Heus et al., 2001). In het huidige onderzoek hebben de respondenten de 

digitaal ontvangen met het verzoek deze zelf in te vullen. Er is geen controle geweest of de 

respondenten de vragenlijsten individueel hebben ingevuld. Daarom wordt er aangenomen dat 

de respondenten de vragenlijsten onafhankelijk van elkaar ingevuld, zodat voldaan is aan de 

assumptie van onafhankelijke residuen.  
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Om te controleren of ASI scores en de scores van ambivalentie en vermijding wel normaal 

verdeeld zijn, is het nodig de waarden van de Skewness en Kurtosis te bekijken (Field, 2005). 

In tabel 2-2 is een overzicht gegeven van de waarden.  

 

Tabel 2-2: Skewness en Kurtosis van de ASI en de EWR  

      ASI  EWR-A  EWR-V 
N Valid     92  85  83 
 Missing     0  7  9 
Skewness     -.123  .859  .735 
Std. Error van Skewness    .251  .261  .264 
 
Kurtosis      -.028  -.036  .076 
Std. Error van Kurtosis    .498  .517  .523 

 

Skewness en Kurtosis zeggen beide iets over de mate waarin de scores normaal verdeeld zijn. 

Indien er een hoge of negatieve Skewness bestaat, is de verdeling scheef en zijn er meer 

scores aan één kant van het gemiddelde. Indien de Kurtosis een hoge waarde heeft zegt dat 

iets over hoe gepiekt de verdeling is (Field, 2005). Bij eeen te hoge of te lage score is de 

verdeling puntig of respectivelijk te plat verdeeld. Bij bestudering van de waarden van 

Skewness en Kurtosis is het van belang om naar de gestandaardiseerde error te bekijken 

(Field, 2005). Wat in tabel 2-2 naar voren komt is dat de Skewness score redelijk goed is, de 

Kurtosis score is eigenlijk iets te hoog. Omdat een regressie analyse een behoorlijk robuste 

analyse is (Maas, 2005), wordt er in de thesis aangenomen dat de residuen normaal verdeeld 

zijn.  
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3. Resultaten 

 

3.1 Demografische achtergrond variabelen 

 

De vragenlijst begon met acht vragen gericht op de achtergrondkenmerken van de 

respondenten. Een overzicht van de correlatiecoëfficiënten  van de belangrijkste variabelen 

staan weergegeven in tabel 3-1.  

 

Tabel 3-1: Pearson correlaties (N = 78) 
   Gem.  SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Geslacht (2 = vrouw) 1.59 .49 - 
  
2 Leeftijd  42.22 9.83 -.21 - 
   
3 Opleiding  7.24 1.59 .028 .06 -   
  
4 Uren per week 31.49 5.85 -.42** -.22 -.02 - 
 
5 Dienstjaren  8.46 6.99 -.18 .54** -.09 .01 - 
 
6 Wisseling Management 3.82 1.83 -.25* .19 -.26* .08 .45** - 
  
7 Arbeidssatisfactie(ASI) 3.60 .51 -.24* .17 .16 .10 .07 -.16 - 
 
8 AS-Sociaal  3.69 .56 -.22 .19 .16 .08 .08 -.19 .92** - 
 
9 ASI-Technisch 3.50 .63 -.19 .09 .11* .10 .03 -.09 .79** .48** - 
 
10 Ambivalentie  2.19 .94 -.70 .03 -.18 .03 -.17 .09 -.52** -.58** -.24* - 

 
11 Vermijding  3.12 1.10 .04 .17 -.09 -.11 .04 .33* -.37** -.41** -.17* .39**  
* p < .05, ** p < .01 

 

Er zijn enkele opvallende resultaten in deze correlatiematrix. Zo valt het op de er een 

negatieve correlatie bestaat tussen vrouwen en de arbeidssatisfactie score. Er is ook een 

samenhang gevonden tussen het aantal wisselingen in het management en een hoge score op 

vermijding.  

 

3.2 Arbeidssatisfactie Index (ASI) 

 

Het tweede deel van de vragenlijst was de ASI, ontwikkeld door Van der Ploeg en Scholte 

(2003). Aan de hand van de vragenlijst kan een indexscore van de arbeidssatisfactie berekend 

worden. De vragenlijst bestaat uit 30 vragen, verdeeld over vijf subdomeinen. In tabel 5.1 

staan de uitkomsten van de ASI voor zowel het totale gemiddelde als voor de gemiddelden 

per dimensie.  
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Tabel 3-2. Gemiddelde ASI-scores 
    Gemiddelde Score Standaard Deviatie  N 
 
ASI-Totaal:     3.6   0.51   92 
ASI-Ondersteuning   3.63   0.76   92  
ASI-Autonomie    3.67   0.61   92  
ASI-Relaties    3.74   0.78   92 
ASI-Werk    4.00   0.74   92 
ASI-Arbeidsvoorwaarden   3.01   0.91   92 
 

3.3 Ervaringen in werkrelaties 

 

3.3.1 Hechtingsstijl uitkomsten 

Het derde en laatste deel van de vragenlijst waren 36 vragen die de hechtingsstijl maten. Aan 

de hand van een principale factoranalyse is besloten om zes slecht scorende vragen buiten 

verdere beschouwing laten. Hierop zal verder worden ingegaan in paragraaf 3.3.2.  

Voor de resterende 30 vragen zijn de gemiddelde scores berekend. De scores zijn 

berekend per hechtingsstijl (ambivalent of vermijdend). De hechtingsstijlen zijn weer 

opgesplitst in drie subdomeinen en daar zijn ook de gemiddelde score en de standaard deviatie 

voor berekend.  

 

Tabel 3-3: Gemiddelde EWR ambivalent scores  
    Gemiddelde Score Standaard Deviatie  N 
 
Gemiddelde Ambivalentie:  2.19   .94   86 
 
Onzekerheid:    2.20   1.15   86 
Aandacht eisen:    2.37   .91   86 
Afwerend gedrag:   2.00   1.06   82 
 

Tabel 3-4: Gemiddelde EWR vermijding scores  
    Gemiddelde Score Standaard Deviatie  N 
 
Gemiddelde Vermijding:   3.12   1.10   83 
 
Emotioneel Onafhankelijk:  3.48   1.19   82 
Geen relaties:    2.87   1.22   79 
Interactie:    2.86   1.37   83 
 

3.3.2 Factoranalyse 

Een belangrijk aspect van het huidige onderzoek zijn de psychometrische kwaliteiten van de 

ontwikkelde vragenlijst. Aan de hand van de betrouwbaarheid en de interne en externe 
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validiteit kan beoordeeld worden hoe goed de vragenlijst psychometrisch onderbouwd is. De 

berekeningen en de uitkomsten van de betrouwbaarheid zijn al besproken in het methode 

gedeelte. Aan de hand van een factoranalyse is getracht te onderzoeken hoe hoog de interne 

validiteit is. Er is een principale componentenanalyse uitgevoerd waarvan de uitkomsten 

orthogonaal geroteerd zijn met behulp van varimax.  

Een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van een factoranalyse is het voldoen aan de 

eisen volgens de Keiser-Meyer-Olkin Meassure of Sampling Adequacy (KMO-toets) en de 

Bartlett’s test of sphericity (Field, 2005). De KMO waarde is 0.701 en dat is een hogere score 

dan de ondergrens van 0.6. Bartlett’s test of sphericity  was significant (p<.001), wat betekent 

dat de matrix geschikt is voor een factoranalyse (zie bijlage 3, tabel 2) voor een overzicht 

(Maas, 2005 ). Omdat de dataset betrekkelijk klein is, is ervoor gekozen de missende waardes 

te vervangen voor de gemiddelde score. Hierdoor is het mogelijk de factoranalyse uit te 

voeren op een sample van 86 respondenten.  

Er zijn negen componenten met een eigenwaarde groter dan 1 gerapporteerd. Na twee 

factoren blijft de eigenwaarden van de componenten steken tussen de 2 en de 1.5. Er is een 

sterk dalende trend van 9.984; 4.247; 2.182; 1.863; 1.645 en dit is een aanleiding om aan te 

nemen dat het kaiser criterium (Ter Laak en de Goede, 2003) niet geschikt is voor deze data 

set. Indien het knik-criterium wordt gebruikt blijkt dat een twee factoren oplossing het beste 

bij de data past. Tabel 3.5 laat de factorladingen zien indien er in SPSS met een twee factoren 

oplossing komt. De eerste factor verklaart 20.72% van de variantie, de tweede factor verklaart 

18.81% van de variantie. De twee factoren samen verklaren 39.53% van de variantie. Uit 

tabel 3.5 komt ook duidelijk naar voren dat de items hoog laden op een factor en laag op de 

andere factor. De betrouwbaarheid voor de eerste factor is α 0.91 en de betrouwbaarheid voor 

de tweede factor is α 0.89. 
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Tabel 3-5: Factor ladingen van de EWR vragenlijst bij een 2 factor solution  
                  Factor 1         Factor 2 
Ambivalentie (•. 0.89) 
Ik ben bang dat de leidinggevende aandacht zal verliezen.     .607  
Ik denk vaak dat de leidinggevende zal vertrekken.      --- 
Ik denk vaak dat mijn leidinggevende niet echt betrokken is bij mijn werk-    
zaamheden.          .718 
Ik ben bang dat mijn leidinggevende niet zo betrokken is bij mij als ik bij   
hem/haar.          .682 
Ik zou graag willen dat mijn leidinggevende mij net zo belangrijk vindt als ik   
hem/haar          --- 
Ik vraag me af of ik wel betrokken ben bij deze organisatie.     --- 
Als mijn leidinggevende niet beschikbaar is, denk ik meteen dat hij/zij meer  
tijd en aandacht aan anderen besteedt.       .472 
Ik durf niet mijn persoonlijke mening tegen mijn leidinggevende te geven   
omdat ik niet weet hoe hij/zij zal reageren.        .711 
Ik denk vrijwel nooit na over een mogelijk vertrek van mijn leidinggevende   --- 
Mijn leidinggevende brengt mij vaak aan het twijfelen.      .759 
Ik denk niet dat mijn leidinggevende me aan mijn lot over zal laten.    .561 
Ik merk dat mijn leidinggevende niet zo veel tijd voor mij wil inruimen als ik    
zou wensen.          .691 
Ik denk dat de mening van mijn leidinggevende over mijn functioneren zonder   
reden kan veranderen.         .776 
Ik denk dat mijn neiging om intensief samen te werken, mijn leidinggevende   
soms afschrikt.          .507 
Ik ben bang dat als mijn leidinggevende mij beter leert kennen, hij/zij mijn   
functioneren negatiever gaat beoordelen.       .514 
Ik word kwaad wanneer ik niet de aandacht en steun krijg van mijn leiding-  
gevende die ik in mijn werk nodig heb.       .507 
Ik denk dat ik het in vergelijking met mijn collega’s het minder goed doe.   .410 
Ik krijg alleen maar aandacht van mijn leidinggevende als ik kwaad word.   .597 
 
Vermijding (• 0.91) 
Het interesseert mij niet waar mijn leidinggevende mee bezig is.  .688 
Ik probeer zoveel mogelijk afstand te creëren tussen mijzelf en mijn leiding-  
gevende.        .691 
Ik vind het lastig om mij afhankelijk op te stellen naar mijn leidinggevende. .579 
Ik vind het prettig om nauw samen te werken met mijn leidinggevende.  .727 
Ik vind het lastig om te wennen aan een nieuwe leidinggevende.  --- 
Het liefst werk ik niet nauw samen met mijn leidinggevende.   .715  
Ik voel me niet op mijn gemak als een leidinggevende nauw wil samenwerken. .702 
Ik vind het relatief makkelijk om een nauwe band te ontwikkelen met mijn   
leidinggevende.        .501  
Ik ondervind geen problemen met het vertrouwen geven aan mijn    
leidinggevende.        .517 
Ik vind het normaal om mijn problemen en zorgen met mijn leidinggevende te  
 bespreken.        .646 
Ik heb er wat aan om mijn leidinggevende te raadplegen in lastige situaties. .472  .495 
In principe informeer ik mijn leidinggevende over alles.   .722 
Ik kan alles bespreken met mijn leidinggevende.    .532  .602 
Ik heb geen behoefte aan een nauwe samen werkingen met mijn    
leidinggevende.        .687  
Ik voel me op mijn gemak bij de gedachte dat ik mijn leidinggevende nodig heb. .680 
Ik vind het eenvoudig  afhankelijk te zijn van mijn leidinggevende.  .514 
Ik laat mijn leidinggevende weten hoe ik hem/haar waardeer.   .621 
Mijn leidinggevende kan mij goed helpen beter te functioneren.  .692 
 
Ladingen groter van 0.4 of hoger zijn weergegeven. Rotatie methode: Varimax met Kaiser normalisatie.   
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3.4 Regressie analyses 

 

3.4.2 Hypothese 1 

De eerste hypothese veronderstelt dat er een negatief verband bestaat tussen de mate van 

ambivalente hechting en de mate van arbeidssatisfactie. De gemiddelde score op ambivalente 

hechting en de gemiddelde score op vermijding zijn in deze hypothese de onafhankelijke 

variabelen, de arbeidssatisfactie is de afhankelijke variabele. Zoals in tabel 3-7 is 

weergegeven, heeft de mate van ambivalentie een significante negatieve invloed op de 

arbeidssatisfactie, bij een significantie niveau van p <.01. De gemiddelde score op vermijding 

blijkt geen significant effect te heben op arbeidssatifactie. Deze regressievergelijking 

verklaart 24% van de variantie in deze sample. 

In tabel 3.7 staat ook wat de effecten zijn als geslacht, aantal jaren bij dezelfde werkgever en 

het aantal wisselingen in het management als moderator variabelen worden mee gerekend. 

  

Tabel 3-7: Regressie analyse ambivalente hechting en arbeidssatisfactie 

  Variabele   β  R2  ∆R2 
Model 1  Gem. ambivalentie   -0.221** 0.25  0.23 

  Gem. vermijding   -0.095 

** p< .01  
Afhankelijke variabelen is: Arbeidssatisfactie 
  

3.4.2 Hypothese 2 

De tweede hypothese veronderstelt dat de mate van vermijdende hechting een negatieve 

invloed heeft op de sociale aspecten van arbeidssatisfactie en een positieve invloed heeft op 

de technische aspecten van de arbeidssatisfactie. Voor het toetsen van deze vraagstelling zijn 

er twee aparte regressie analyses uitgevoerd. In tabel 3-8 staan de resultaten van de eerste 

regressieanalyse.  

 

Tabel 3-8: Regressie analyse vermijdende hechting en arbeidssatisfactie-sociaal  

  Variabele   β  R2  ∆R2 
Model 1  Gem. vermijding*  -0.125  0.17  0.16 

  Gem. Ambivalentie**  -0.279 

** p< .01; * p< .05  
 
Afhankelijke variabelen is: Arbeidssatisfactie-sociaal 
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De mate van een vermijdende hechting heeft een significante negatieve invloed op de 

sociale aspecten van arbeidssatisfactie, gemeten met een significantie niveau van p< 0.05. De 

score op gemiddelde ambivalente heeft ook een negatief verband met de Arbeidssatisdfactie-

sociaal, met een significantie niveau van p< 0.01. Hoe hoger de score op de EWR, des te lager 

is de score op de dimensie ASI-sociaal.  

De tweede regressieanalyse die hoort bij de hypothese over vermijdende hechting is 

schematisch weer gegeven in tabel 3-9. In deze tabel staan de resultaten van de regressie 

analyse met vermijdende hechting en ambivalente hechting als onafhankelijke variabelen en 

de technische dimensie van arbeidssatisfactie als afhankelijke variabele. Uit deze analyse 

blijkt dat zowel vermijdende hechting en ambivalente hechting geen significante invloed 

hebben op de technische aspecten van de arbeidssatisfactie.  

 

Tabel 3-9: Regressie analyse vermijdende hechting en arbeidssatisfactie-technisch 

  Variabele   β  R2  ∆R2 
Model 1  Gem. vermijding   -0.052  0.05  0.03 

  Gem. ambivalentie   -0.120 

p= N.S.  
Afhankelijke variabelen is: Arbeidssatisfactie-technisch 
 

3.4.3  Hypothese 3 

De derde hypothese veronderstelt dat het aantal wisselingen in het management in de 

afgelopen 5 jaar een positieve invloed heeft op een vermijdende hechtingsstijl. De 

onafhankelijke variabele zijn in deze analyse het aantal wisselingen in het management en de 

gemiddelde score op ambivalentie. De afhankelijke variabele is de mate van vermijdende 

hechting. De derde hypothese is ook getoetst aan de hand van een multipele regressie analyse, 

zie tabel 3.10. Deze analyse laat zien dat er een significante samenhang bestaat tussen 

wisselingen in het management en de mate van vermijdende hechting. Met een significantie 

niveau van p <.05 is er een positief verband te zien. De gemiddelde score op ambivalentie 

hangt ook significant samen met een vermijdende hechtingsstijl,  met een significantie niveau 

van p <.01. Deze regressie analyse zou 19.2% van de variantie verklaren in de populatie. 
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Tabel 3-10: Regressie analyse aantal  wisselingen in management en vermijding 

  Variabele   β  R2  ∆R2 
Model 1 Gem. ambivalentie**  0.449  0.212  0.192 

Wisselingen in management*  0.153     

** p< .01; * p< .05  
Afhankelijke variabelen is: Vermijding. 
 

3.4.4 Moderator variabelen op ambivalentie en arbeidssatisfactie 

Om te onderzoek of er nog verschillende variabelen bestaan die een moderator effect hebben 

zijn er verschillende moderatoranalyses uitgevoerd. Allereerst is er gekeken of geslacht de 

relatie tussen ambivalente of vermijdende hechting enerzijds en arbeidssatisfactie anderzijds 

zou kunnen beïnvloeden.  

 

Tabel 3-11: Geslacht als moderator in de relatie tussen de score op ambivalentie en 

arbeidssatisfactie 

  Variabele   β  R2  ∆R2 
Model 1  Gem. ambivalentie   -0.232** 0.301  0.274 

  Gem. vermijding   -0.086 

  Geslacht    -0.231* 

Model 2  Gem. ambivalentie  -0.333** 0.336  0.292 
  Gem. vermijding   -0.091** 
  Geslacht    -0.225* 
  Geslacht * ambivalentie  -0.202 
  Geslacht * vermijding  -0.038 
** p< .01; * p< .05  
Afhankelijke variabelen is: Arbeidssatisfactie 
 

In tabel 3.11 komt naar voren dat gender als moderator variabele geen significante invloed 

heeft op de relatie tussen gemiddelde ambivalentie/vermijding  en arbeidssatisfactie.  

 Het aantal dienstjaren is ook geanalyseerd als een moderator variabele. Het zou 

mogelijk kunnen zijn dat naarmate men langer bij een organisatie werkt,er een betere band 

bestaat met collega’s. De relatie met een leidinggevende zou dan minder vatbaar zijn voor 

hechtingsgedrag.  
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Tabel 3-12: Aantal Dienstjaren bij dezelfde organisatie als moderator in de relatie tussen de 

score op ambivalentie en arbeidssatisfactie 

  Variabele   β  R2  ∆R2 
Model 1  Gem. ambivalentie  -0.237** 0.285  0.257 

  Gem. vermijding   -0.094 

  Dienstjaren   -0.002 

Model 2  Gem. ambivalentie  -0.227** 0.310  0.264 
  Gem. vermijding   -0.100* 
  Dienstjaren   0.000 
  Dienstjaren * ambivalentie -0.008 
  Dienstjaren * vermijding  -0.012 
** p< .01; * p< .05  
Afhankelijke variabelen is: Arbeidssatisfactie 
 

In tabel 3.12 komt naar voren dat het aantal dienstjaren bij een organisatie geen moderator is 

voor een hechtingsstijl. Tot slot is gekeken of het aantal wisselingen in het management een 

mogelijk moderator kan zijn. Het is aannemelijk te veronderstellen dat veel wisselingen in het 

management bijdraagt aan een onveilige hechtingsstijl, wat resulteert in een lage 

arbeidssatisfactie. Uit tabel 3.10 blijkt dat het aantal wisselingen wel een significante invloed 

heeft op een vemijdende hechtingsstijl. Uit tabel 3.13 blijkt echter dat het aantal wisselingen 

in het management geen moderator variabele is tussen hechtingsstijl en arbeidssatisfactie.  

 

Tabel 3-13: Aantal wisselingen in het management als moderator in de relatie tussen de 

score op ambivalentie en arbeidssatisfactie 

  Variabele   β  R2  ∆R2 
Model 1  Gem. ambivalentie  -0.224** 0. 262  0.234 

  Gem. vermijding   -0.081 

  Wisselingen   -0.029 

Model 2  Gem. ambivalentie  -0.218** 0. 269  0.222 
  Gem. vermijding   -0.086 
  Wisselingen   -0.031 
  Wisselingen * ambivalentie -0.019 
  Wisselingen * vermijding  -0.020 
** p< .01; * p< .05    
Afhankelijke variabelen is: Arbeidssatisfactie 
 



 42

4 Conclusie en Discussie 
 

Deze thesis had als doel een diagnostisch instrument te ontwikkelen waarmee een indicatie 

gegeven kan worden van de mate van verwaarlozing. De hechtingstheorie van Bowlby biedt 

een verklaring hoe relaties gevormd worden en hoe het proces van verwaarlozing verloopt. 

Het huidige onderzoek veronderstelt dat een onveilige relatie verwaarlozing kan veroorzaken. 

Door te onderzoek of relaties in een organisatie te benoemen zijn in termen van een veilige en 

onveilige hechtingsstijl, wordt er getracht een theoretische onderbouwing te bieden voor de 

metafoor van ‘verwaarloosde organisaties’.  

 

4.1 Conclusie 

 

4.1.1 Factoranalyse: 

In paragraag 3.3.2 zijn de resultaten van de factoranalyse weer gegeven. Er is een principale 

componentenanalyse uitgevoerd op alle items van de EWR vragenlijst. Uit deze factoranalyse 

komt naar voren dat er twee onderliggende factoren zijn in deze vragenlijst. Er zijn 

verschillende redenen om dit te concluderen. Ten eerste past een twee factoren oplossing het 

beste bij het ´knik-principe´ (Maas, 2003). De eerste twee factoren hebben een eigenwaarde 

van 7.5 en 6.8. De overige eigenwaarden van de componenten blijven steken tussen de 2 en de 

1.5. Dit wijst erop dat na de eerste twee factoren er een knik is in de hoogte van de 

eigenwaarden. De hoogte van de eigenwaarden geven ook aanleiding om aan te nemen dat het 

‘Kaiser criterium’ (Ter Laak en de Goede, 2003) niet geschikt is voor deze data set. Het 

‘Kaiser criterium’ stelt dat alle componenten met een eigenwaarde groter dan één, 

meegenomen moeten worden in de factoranalyse. In de huidige data set zou dit betekenen dat 

er negen factoren zouden zijn en dit is theoretisch moeilijk te verklaren. De eerste twee 

factoren verklaren samen ongeveer 40% van de variatie, de overige factoren voegen daar 

ieder slechts een klein deel aan toe. Een twee factor oplossing past goed bij de theoretische 

indeling van de vragenlijst. De EWR-vragenlijst had het doel de scores op twee constructen te 

meten, namelijk de mate van vermijdingen en ambivalentie.  

De vragen die een vermijdende hechtingsstijl operationaliseren laden hoog op de eerste 

factor (allen hoger dan 0.4), de vragen die een ambivalente hechtingsstijl operationaliseren 

laden hoog (op vier na hoger dan 0.4) op de tweede factor. Bijna alle items laden hoog op één 

factor en laag op de andere factor. Er kan dus geconcludeerd worden dat de factor structuur 
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van de vragenlijst goed past bij de theoretische structuur. Van de 36 items zijn er zes items die 

niet goed passen bij de factor indeling. Deze items zijn niet mee genomen in verdere analyses.  

Van de twee factoren is ook de betrouwbaarheid uitgerekend. Beide factoren hebben een 

Cronbach´s alpha van rond de 0.90, dat geïnterpreteerd kan worden als een hoge 

betrouwbaarheid (Ter Laak & De Goede, 2003). De uitkomsten van een factoranalyse blijft 

altijd een kwestie van interpretatie van de onderzoeker (Field, 2005). Het is echter 

aannemelijk dat een twee factor oplossing de beste interpretatie is van deze factoranalyse. 

Aan de hand van een factoranalyse kan er gekeken worden naar de validiteit van een 

vragenlijst. De interne validiteit kan bepaald worden door te kijken naar de convergente en 

divergente validiteit (Ter Laak & De Goede, 2003). Convergente validiteit is gericht op de 

samenhang van een construct, divergente validiteit geeft aan hoe goed het verschil tussen 

constructen aangegeven kan worden. Doordat de vragen hoog op een factor laden en laag op 

de andere factor, is er sprake van een hoge convergerende en divergerende validiteit. Op 

grond van de factoranalyse is het aannemelijk dat de vragenlijst een onderscheid kan maken 

tussen een ambivalente en een vermijdende hechting met een leidinggevende. Dit ondersteunt 

de theorie dat de hechtingstheorie van Bowlby ook van toepassing kan zijn in de relatie tussen 

leidinggevende en medewerker.  

 

4.1.2 Multipele regressies: 

Een manier om te toetsen of de indeling van ambivalentie en vermijding valide is, is door te 

kijken hoe de samenhang is met een ander construct. Volgens Zuurmond is de externe 

validiteit te bepalen door te kijken of een construct op logische wijze samenhangt met andere 

constructen waarover informatie beschikbaar is (Zuurmond, 1994). Onderzoek van Hazan en 

Shaver (1990, 1994) richtte zich op de samenhang tussen een bepaalde hechtingsstijl en de 

mate van arbeidssatisfactie. In het huidige onderzoek zijn de hypotheses van Hazan en Shaver 

(1990) in een licht aangepaste vorm overgenomen. In het huidige onderzoek is gekeken of 

dezelfde manier van samenhang terug gevonden kan worden. Op deze manier kan er gemeten 

worden of de constructen hechting en arbeidssatisfactie op een logische wijze samenhangen.  

De eerste hypothese is: Een ambivalente hechtingsstijl heeft een negatieve invloed op 

arbeidssatisfactie. In het onderzoek van Hazan en Shaver (1990) was deze hypothese 

ondersteunt door de resultaten. Ook in het huidige onderzoek is gebleken dat er een 

significante, negatieve samenhang bestaat. De resultaten van de regressieanalyse 

ondersteunen de hypothese. Dit betekent dat de respondenten die hoog scoren op de vragen 

gericht op ambivalentie, laag scoren op arbeidssatisfactie. Hoewel de verklaarde variantie van 
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de regressie vergelijking niet bijzonder hoog is, (R2 = 0.25) is de negatieve samenhang wel 

significant. Hoe meer men onzeker is over de responsiviteit van de leidinggevende, des te 

lager is de arbeidssatisfactie. De resultaten komen overeen met de uitkomsten van het 

onderzoek van Hazan en Shaver (1994). Hieruit kan geconcludeerd worden dat een 

ambivalente hechtingsstijl met een leidinggevende een negatieve invloed heeft op de 

arbeidssatisfactie.  

De tweede hypothese is: Een vermijdende hechtingsstijl heeft een negatieve invloed op de 

‘sociale aspecten’ van arbeidssatisfactie en een positieve invloed op de ‘technische aspecten’ 

van arbeidssatisfactie. Mensen met een vermijdende hechting zouden de sociale aspecten van 

het werk (omgang met collega´s en klanten, samenwerken, etc) juist als vervelend ervaren. De 

technische aspecten van het werk (zoals het werk ‘an sich’ en het salaris) zou juist wel 

positiever beoordeeld worden. Het werken zou een middel kunnen zijn om de sociale 

interactie te ontwijken waardoor er extra waarde wordt gehecht aan het werk.  

Deze hypothese is getoetst aan de hand van twee regressieanalyses. De eerste 

regressieanalyse was gericht op het verband tussen vermijdende hechting en de beoordeling 

van de sociale aspecten van arbeidssatisfactie. Er bleek een significante, negatief verband te 

bestaan. Hoewel de regressieanalyse een klein deel van de variantie verklaart (R2 = 0.17), kan 

er wel geconcludeerd worden dat mensen die hoger scoorden op de vragen van vermijdende 

hechting, significant minder tevreden waren over de sociale aspecten van het werk.  

 De tweede regressieanalyse die bij deze hypothese hoort, toetst het verband tussen een 

vermijdende hechtingsstijl en de ‘technische’ aspecten van de arbeidssatisfactie. Verwacht 

werd dat een hoge score op de vermijding, een hoge score op de technische aspecten van de 

arbeidssatisfactie zou veroorzaken. Uit de regressie analyse bleek echter dat dit niet het geval 

was. Er is geen significante samenhang gevonden. De tweede hypothese moet dus verworpen 

worden. Deze hypothese veronderstelde dat als met hoog scoorde op vermijding, men de 

technische aspecten ook hoger zou beoordelen. Dit komt niet overeen met de gevonden 

resultaten. Dit betekent dus dat de externe validiteit niet hoog is. Het is niet goed mogelijk om 

met zekerheid te zeggen dat de twee constructen van de factoranalyse overeenkomen met 

ambivalente en vermijdende hechting.  

De derde hypothese is: Het aantal wisselingen in het management in de afgelopen 5 jaar 

heeft een positieve invloed op een vermijdende hechtingsstijl. Deze hypothese is gebaseerd op 

eerder onderzoek van Thoomes-Vreugdenhil (1999). Kinderen ontwikkelen een vermijdende 

hechtingsstijl indien er nooit een responsieve relatie is geweest met een hechtingsfiguur 

(Thoomes-Vreugdenhil, 1999). Het is interessant om te onderzoeken of dit verband ook in de 
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relatie tussen leidinggevende en medewerkers is terug te vinden. De hypothese is getoetst aan 

de hand van een regressie analyse, waarbij het aantal wisselingen in het management de 

afgelopen 5 jaar, de onafhankelijke variabele is en de score op de schaal van vermijdende 

hechting de afhankelijke variabele. De regressieanalyse geeft aan dat er een positief 

significant effect bestaat (bij een significantie niveau van p <.05). De verklaarde variantie in 

deze analyse is redelijk (R2 = 0.21) en significant. Dit suggereert dat als men veel wisselingen 

in korte tijd meemaakt, medewerkers geen goede responsieve relatie kunnen opbouwen met 

een leidinggevende en zich uiteindelijk vermijdend gaat hechten met een leidinggevende. Uit 

de regressieanalyse kan opgemaakt worden dat dit model slechts een klein deel van de 

variantie verklaart, waardoor het aannemelijk is dat meerdere variabelen invloed hebben op de 

hechtingsstijl.  

 

4.1.3 Moderator variabelen 

In het huidige onderzoek is er ook gekeken of moderator variabelen invloed hadden op de 

gevonden resultaten. Een moderator variabele is een variabele die het verband tussen twee 

andere variabelen beïnvloed. In het huidige onderzoek is gekeken of ‘geslacht’, ‘het aantal 

dienstjaren’ of ‘het aantal wisselingen in het management in de afgelopen 5 jaar’, een invloed 

hadden op de relatie tussen type hechtingsstijl en arbeidssatisfactie.  

Als eerste is onderzocht of ‘geslacht’ invloed zou kunnen hebben op de relatie tussen 

hechtingsstijl en arbeidssatisfactie. Er werd verwacht dat bij vrouwen een hoge ambivalentie 

een sterker effect zou hebben op de arbeidssatisfactie. Deze verwachting was gebaseerd op 

het stereotype beeld van vrouwen. Waarbij vrouwen sneller onzeker zijn en graag intensief 

willen samenwerken. Voor de moderator variabele geslacht, zijn echter geen significante 

variabele gevonden.  

Er is ook gekeken of ‘het aantal jaar dat iemand in dezelfde organisatie werkt’ (het aantal 

dienstjaren), een moderator effect zou zijn. Indien iemand lang in dezelfde omgeving werkt 

zou dit mogelijk invloed hebben op de hechtingsstijl en op de arbeidssatisfactie. Uit deze 

moderator analyse is ook geen significant resultaat gevonden.  

De laatste moderator variabele was het aantal wisselingen in het management. Verwacht 

werd dat als iemand veel wisselingen in het management heeft gehad, dit effect zou kunnen 

hebben op de relatie tussen arbeidssatisfactie en hechtingsstijl. Dit was niet significant.  

Er is ook onderzocht of het type hechtingsstijl een mediator variabele kan zijn tussen het 

aantal wisselingen in het management en de arbeidssatifactie. Er bleek geen significant effect 

te zijn.  
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4.2 Discussie 

 

4.2.1 De relevantie van onderzoek  

Door de hechtingstheorie van Bowlby te toetsen in een organisatie context, biedt deze scriptie 

een statistisch onderbouwing van de metafoor ‘verwaarloosde organisaties’. Het 

promotieonderzoek van Kampen is een kwalitatief onderzoek naar verschijnselen in 

organisaties. Het huidige onderzoek biedt aan de hand van kwantitatief onderzoek een 

theoretisch kader hoe verwaarlozing binnen organisaties kan ontstaan. De resultaten uit het 

onderzoek zijn op twee manieren interessant.  

Ten eerste is uit de factoranalyse gebleken dat een ambivalente en vermijdende 

hechtingsstijl als twee verschillende constructen te meten zijn. Dit maakt het aannemelijk dat 

de relatie tussen medewerker en leidinggevende is te operationaliseren als een 

hechtingsrelatie.  

In het huidige onderzoek wordt de samenhang tussen hechtingsstijl en arbeidssatisfactie 

onderzocht. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat een ambivalente én een 

vermijdende hechtingsstijl een negatieve invloed heeft op de arbeidssatisfactie. Uit de 

resultaten komt wel naar voren dat een hoge score op vermijding niet samenhangt met alle 

aspecten van arbeidssatisfactie. Een mogelijk verklaring voor deze resultaten kan zijn dat het 

verschil tussen ambivalente hechting en vermijdende hechting in organisatiecontext niet 

precies te meten is. Het is wellicht nuttiger om te spreken van een veilige of onveilige 

hechting. Onveilige hechting is onderverdeeld in ambivalente en vermijdende hechting. Het 

precieze onderscheid tussen vermijdende hechting en ambivalente hechting hoeft niet echt 

relevant te zijn in een organisatie context.  

Door organisaties te analyseren aan de hand van de hechtingstheorie,  kan er meer dan 

alleen verwaarlozing gemeten worden. Een hechtingsstijlen heeft ook invloed op de 

arbeidssatisfactie en waarschijnlijk ook op andere zaken, zoals productiviteit en innovatie 

vermogen. Veilig gehechte mensen zouden namelijk een grotere zelfverzekerdheid hebben, 

meer gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe competenties en meer sociale interacties 

aangaan. Indien dit vertaald wordt naar een organisatiecontext zijn er dus meer aspecten van 

het werk wat mogelijk een positieve invloed kan ervaren door een veilige hechting met een 

leidinggevende.  
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4.2.2 Tekorten onderzoek 

Er zijn verschillende punten waarin het huidige onderzoek in verbeterd kan worden. Ten 

eerste kan er nog verder onderzoek gedaan worden naar de validiteit van de vragenlijst. 

Hoewel er in het huidige onderzoek aandacht aan de validiteit is besteed, kan hier nog veel op 

verbeterd worden. De ontwikkelen van normscores voor de EWR is hiervan een voorbeeld. 

De ruwe scores op de EWR vragenlijst zijn moeilijk te interpreteren omdat er een gebrek is 

aan goede normscores.  

In het huidige onderzoek zijn enkele regressie analyses uitgevoerd. Er is echter wel ruimte 

voor verbetering van deze analyses. Ten eerste wordt er maar in beperkte mate voldaan aan de 

assumptie van een normaalverdeling van de residuen. In volgend onderzoek zou hier eigenlijk 

meer aandacht aan besteed moeten worden. Het transformeren van de resultaten zou als 

mogelijke oplossing hiervoor zijn.  

 

4.2.3 Aanbevelingen vervolg onderzoek  

Een interessant thema waar onderzoek zich op kan richten is responsiviteit van een 

leidinggevende. De responsiviteit is voor het huidige onderzoek een belangrijk begrip omdat 

het een kernwaarde is van de hechtingstheorie. Dit thema is echter niet geoperationaliseerd is 

het meetinstrument. Hierdoor is het onduidelijk of arbeidssatisfactie stijgt indien een 

leidinggevende responsief is voor de needs van een medewerker. Indien er meer bekend is 

over responsiviteit zou dit wellicht kunnen helpen bij het verkennen van het begrip 

verwaarloosde organisaties. Niet alleen theoretisch zou het interessant zijn, ook interventie 

programma´s gericht op organsiatie ontwikkeling zouden effectiver kunnen worden als 

duidelijk is wat de responsiviteit van een leidinggevende voor effect heeft op 

arbeidssatisfactie.  
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Bijlagen: 
 
Bijlage 1. 
Uitnodiging onderzoek: 
 
Voor iedereen die nog niet heeft meegedaan aan het onderzoek naar werkrelaties.  
 

Hoe ****** voel jij je al? Onderzoek naar werkrelaties 
 
Het MT wil graag meewerken aan een onderzoek naar de kwaliteit van werkrelaties tussen 
leiding en medewerkers. Dit onderzoek wordt verricht door Maarten Lamé in het kader van de 
studie Psychologie van de Universiteit van Utrecht. In het onderzoek wil hij een verband leggen 
tussen de kwaliteit van werkrelaties en het vermogen tot aanpassing en innovatie van 
instellingen of bedrijven.  Het afstudeeronderzoek wordt vanuit de praktijk begeleid door Joost 
Kampen van adviesbureau Van de Bunt.  
 
Het lijkt een gunstig moment om de hechtheid van de werkrelaties te meten. We werken nu 
ruim anderhalf jaar als ****. Het MT is benieuwd in hoeverre medewerkers zich al verbonden 
voelen met de nieuwe organisatie.  Deze vragenlijst beoogt daar een beeld van te geven. 
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten. Bij alle vragen staat duidelijk 
aangegeven in welke schaal de vragenlijst ingevuld dient te worden.  
 
We vragen alle medewerkers van **** de vragenlijst in te vullen. Alle antwoorden op deze 
vragenlijst worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Het MT krijgt een terugkoppeling van 
het onderzoek. Via je leidinggevende hoor je de uitkomsten van het onderzoek. 
 
Bedenk bij het invullen dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Neem rustig de tijd om tot 
een zo waarheidsgetrouw antwoord te komen, maar bedenk ook dat de eerste ingeving vaak 
het eerlijkste is. Via onderstaande link kom je bij de vragenlijst: 
http://www.thesistools.com/?qid=53506&ln=ned. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 
 
 



 54

Bijlage 2: Vragenlijst 

Vragenlijst: Ervaringen in Werkrelaties 
 
 
Hartelijk dank dat u bereid bent aan het onderzoek mee te werken.  
 
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten van uw tijd. Sommige zullen er sneller klaar 
zijn dan anderen. Bij deze vragen zijn er geen goede of foute antwoorden. Neem rustig de tijd om tot 
een zo waarheidsgetrouw antwoord te komen maar bedenk ook dat de eerste ingeving vaak het 
eerlijkste is.  
 
 
Alle antwoorden op deze vragenlijst zullen door de onderzoekers anoniem en strikt vertrouwelijk 
verwerkt worden. Via uw leidinggevende wordt u over de uitkomsten geïnformeerd. 
 
 
1:  Wat is uw geslacht?     … Man 
      … Vrouw 
 
2: In welk jaar bent u geboren?    19…. 
 
3: Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond?  
(als uw opleiding er niet bij staat, kruis dan de opleiding aan die het meest op de door u gevolgde 
opleiding lijkt)  

 
o Geen 
o Lagere school 
o Mavo 
o Havo 
o Vwo 
o MBO 
o HBO 
o WO/WO+ 

 
4: Hoeveel uur in de week werkt u?   …uur 
 
5: Hoeveel jaar werkt u al bij uw huidige werkgever?  …….  
 
6: Hoeveel direct leidinggevende heeft u afgelopen 5 jaar gehad. 

 
o 1  
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 of meer 
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Sectie I: Arbeidssatisfactie 
 
Elke werksituatie heeft zijn sterke en minder sterke kanten. Deze vragenlijst beoogt na te gaan hoe u uw 
werksituatie beleeft. De vragenlijst omvat een aantal uitspraken over uw werksituaties. Lees een 
bewering eerst goed door. Selecteer vervolgens uw antwoord. De antwoord categorieën zijn (van links 
naar rechts): 
 
volledig oneens 
tamelijk oneens 
noch eens noch oneens(neutraal) 
tamelijk eens 
volledig eens  
 
volledig oneens  tamelijk oneens  neutraal  tamelijk eens  volledig eens 
 
 
 
7:Ik voel me in dit werk gewaardeerd door mijn directie.   
 
 O     O    O   O   O 
 
8: Ik mag hier veel te weinig zelf regelen.   
 
 O     O    O   O   O 
 
9: In ons team zijn de onderlinge verhoudingen goed   
 
 O     O    O   O   O 
 
10: Mijn werk biedt genoeg ruimte om mijn kennis en vaardigheden te gebruiken.   
 
 O     O    O   O   O 
 
11: Ik verdien hier te weinig gelet op het werk dat ik doe.    
 
 O     O    O   O   O 
 
12: Ik krijg hier te weinig begeleiding. 
 
 O     O    O   O   O 
 
13: Er wordt mij in het werk een grote mate van vrijheid gelaten. 
 
 O     O    O   O   O 
 
14: De andere leden van mijn team inspireren mij.  
 
 O     O    O   O   O 
 
15: Ik kijk geregeld uit naar een baan met meer toekomstmogelijkheden.   
 
 O     O    O   O   O 
 
16: Er worden hier te weinig salarisverhogingen in het vooruitzicht gesteld.   
 
 O     O    O   O   O 
 
17: De directie informeert ons goed over nieuwe ontwikkelingen.  
 
 O     O    O   O   O 
 
18: Ik mag in de begeleiding van mijn klanten te weinig zelf beslissen. 
 
 O     O    O   O   O 
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volledig oneens  tamelijk oneens  neutraal  tamelijk eens  volledig eens 
 
19: De collega's van mijn team zijn competente personen.   
 
 O     O    O   O   O 
 
 
20: Ik houd erg van het werk dat ik doe.   
 
 O     O    O   O   O 
 
21: Ik vind dat ik hier voldoende verdien.   
 
 O     O    O   O   O 
 
22: De mensen die mij in het werk begeleiden zijn niet competent genoeg.   
 
 O     O    O   O   O 
 
23: Ik heb genoeg inspraak in het beleid van mijn instelling.   
 
 O     O    O   O   O 
 
24: Ik voel me in dit werk gewaardeerd door mijn collega's.  
 
 O     O    O   O   O 
 
25: Ik zoek een baan buiten de sector waarin ik nu werk.  
 
 O     O    O   O   O 
 
26: Vergeleken met collega's elders verdien ik hier te weinig.   
 
 O     O    O   O   O 
 
27: Ik krijg hier te weinig deskundige adviezen om mijn werk goed te doen.   
 
 O     O    O   O   O 
 
28: De vele regels en procedures maken het werk hier onnodig ingewikkeld.   
 
 O     O    O   O   O 
 
29: Ons team hangt als los zand aan elkaar. 
 
 O     O    O   O   O 
 
30: Het werk hier is voor mij een uitdaging.   
 
 O     O    O   O   O 
 
31: De secundaire arbeidsvoorwaarden (vakanties, toelagen e.d.) zijn hier dik in orde.   
 
 O     O    O   O   O 
 
32: De leiding blokkeert geregeld mijn inzet om mijn werk zo goed mogelijk te doen. 
 
 O     O    O   O   O 
 
33: In dit werk word ik te veel op mijn vingers gekeken.   
 
 O     O    O   O   O 
 
34: Ik houd me vaak in om conflicten met collega's te voorkomen.   
 
 O     O    O   O   O 
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volledig oneens  tamelijk oneens  neutraal  tamelijk eens  volledig eens 
 
 
35: Ik houd dit werk nog wel een aantal jaren vol.  
 
 O     O    O   O   O 
 
 
36: Mijn salaris hier stemt overeen met mijn opleiding en bekwaamheden.   
 
 O     O    O   O   O 
 

 
Sectie II: 
De laatste 36 vragen hebben betrekking op de relatie die u heeft met uw directe leidinggevende. 
Sommige vragen zijn gericht op de relatie met uw huidige leidinggevende. Andere vragen zijn gericht op 
de relaties met leidinggevenden in het algemeen. Het is belangrijk dat u alle vragen beantwoordt door 
het juiste vakje te selecteren. De antwoord categorieën zijn (van links naar rechts): 
 
1 = Helemaal mee oneens 
2 = Oneens    
3 = Een beetje oneens  
4 = Geen mening   
5 = Een beetje eens 
6 = Eens 
7 = Helemaal mee eens   
 
 

1  2  3  4  5  6  7 
 
37: Ik ben bang dat mijn leidinggevende binnenkort zijn aandacht voor mij zal verliezen.  
o  o  o  o  o  o  o 
 
38: Ik denk vaak dat mijn leidinggevende zal vertrekken.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
39: Ik denk vaak dat mijn leidinggevende niet echt betrokken is bij mijn 
werkzaamheden. 
o  o  o  o  o  o  o 
 
40: Ik ben bang dat mijn leidinggevende niet zo veel betrokken is bij mij, als ik bij 
hem/haar. 
o  o  o  o  o  o  o 
 
41: Ik zou graag willen dat mijn leidinggevende mij net zo belangrijk vindt als ik 
hem/haar. 
o  o  o  o  o  o  o 
 
42: Ik vraag me vaak af of ik wel betrokken ben bij deze organisatie.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
43: Als mijn leidinggevende niet beschikbaar is, denk ik meteen dat hij/zij meer tijd en 
aandacht aan anderen besteedt.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
44: Ik durf niet mijn persoonlijke mening tegen mijn leidinggevende te geven, omdat ik 
niet weet hoe hij/zij zal reageren.   
o  o  o  o  o  o  o 
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1 = Helemaal mee oneens 
2 = Oneens    
3 = Een beetje oneens  
4 = Geen mening   
5 = Een beetje eens 
6 = Eens 
7 = Helemaal mee eens   
 
1  2  3  4  5  6  7 
 
45: Ik denk vrijwel nooit na over een mogelijk vertrek van mijn leidinggevende.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
46: Mijn leidinggevende brengt mij vaak aan het twijfelen. 
o  o  o  o  o  o  o 
 
47: Ik denk niet dat mijn leidinggevende me aan mijn lot over zal laten.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
48: Ik merk dat mijn leidinggevende niet zo veel tijd voor mij wil inruimen als ik zou 
wensen.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
49: Ik denk dat de mening van mijn leidinggevende over mijn functioneren zonder reden 
kan veranderen.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
50: Ik denk dat mijn neiging om intensief samen te werken, mijn leidinggevende soms 
afschrikt.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
51: Ik ben bang dat als mijn leidinggevende mij beter leert kennen, hij/zij mijn 
functioneren negatiever gaat beoordelen.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
52: Ik word kwaad wanneer ik niet de aandacht en steun krijg van mijn leidinggevende 
die ik in mijn werk nodig heb.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
53: Ik denk dat ik het in vergelijking met mijn collega’s het minder goed doe.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
54: Ik krijg alleen maar aandacht van mijn leidinggevende als ik kwaad word.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
55: Het interesseert mij niet waar mijn leidinggevende mee bezig is.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
56: Ik probeer zoveel mogelijk afstand te creëren tussen mijzelf en mijn leidinggevende. 
  
o  o  o  o  o  o  o 
 
57: Ik vind het lastig om mij afhankelijk op te stellen naar mijn leidinggevende.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
58: Ik vind het prettig om nauw samen te werken met mijn leidinggevende.   
o  o  o  o  o  o  o 
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1 = Helemaal mee oneens 
2 = Oneens    
3 = Een beetje oneens  
4 = Geen mening   
5 = Een beetje eens 
6 = Eens 
7 = Helemaal mee eens   
 
1  2  3  4  5  6  7 
 
59: Ik vind het lastig om te wennen aan een nieuwe leidinggevende.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
60: Het liefst werk ik niet nauw samen met mijn leidinggevende.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
61: Ik voel me niet op mijn gemak als een leidinggevende nauw wil samenwerken.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
62: Ik vind het relatief makkelijk om een nauwe band te ontwikkelen met mijn 
leidinggevende.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
63: Ik ondervind geen problemen met het vertrouwen geven aan mijn leidinggevende.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
64: Ik vind het normaal om mijn problemen en zorgen met mijn leidinggevende te 
bespreken. 
o  o  o  o  o  o  o 
65: Ik heb er wat aan om mijn leidinggevende te raadplegen in lastige situaties.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
66: In principe informeer ik mijn leidinggevende over alles.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
67: Ik kan alles bespreken met mijn leidinggevende.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
68: Ik heb geen behoefte aan een nauwe samenwerkingen met mijn leidinggevende.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
69: Ik voel me op mijn gemak bij de gedachte dat ik mijn leidinggevende nodig heb.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
70: Ik vind het eenvoudig, afhankelijk te zijn van mijn leidinggevende.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
71: Ik laat mijn leidinggevende weten hoe ik hem/haar waardeer.   
o  o  o  o  o  o  o 
 
72: Mijn leidinggevende kan mij goed helpen beter te functioneren.   
o  o  o  o  o  o  o 
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Bijlage 3: Factor analyse 
 
Tabel 1-1: KMO en Bartlett’s Toets 
 Kaiser-Meyer-Olking Measure of Sampling Adequacy    .701 
 
 Bartlett’s Test of Sphericity  Approx. Chi-Square   1485.38 
      Df     630.00 
      Sig.      .000 
 

 
Tabel 1-2: Totale verklaarde variantie factor analyse 
Component  Initial eigenvalues  Rotation sum of squares loadings 
 
  Totaal  Variantie Cumulatief %  Totaal  Variantie Cumulatief % 
1  9.984  27.74%   7.460   20.72% 
2  4.2.47  39.53%   6.771   39.53% 
3  2.182  45.59% 
4  1.863  50.76% 
 


