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Voorwoord 
 
“The increasing interest in ‘human resources’ is due to the assumption that employees and the way they are managed is 

critical to the success of a firm and can be a source of sustainable competitive advantage” (Sanz-Valle, Sabater-Sanchez 

en Aragón-Sanchez, 1999: 655). 

 

De visie van bovenstaand citaat delend, ben ik een jaar geleden de master Strategisch Human 

Resource Management gestart waarvan de scriptie die u nu voor u heeft liggen de afronding 
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Deze scriptie vormt tevens de afsluiting van mijn studententijd. Een tijd waarin ik mezelf verder 

ontwikkeld en gevormd heb op zeer veel fronten. Een tijd waarin ik enorm veel nieuwe vrienden 

om me heen heb verzameld en een tijd waarin ik heel veel plezier heb gehad. Een tijd waarvan ik 

heel dankbaar ben hem op deze manier beleefd te mogen hebben. Bedankt papa en mama, voor 

alles.. 

 

Naast mijn ouders zijn er meer mensen die ik wil bedanken voor hun belangrijke bijdrage aan dit 

afstudeeronderzoek. Allereerst mijn afstudeerbegeleidster Ellen van Wijk. Ellen, bedankt voor 

jouw sturing, jouw kritische, haarscherpe en altijd zeer snelle feedback. En bovenal veel dank 

voor jouw geduld. Ten tweede mijn werkgever Attent Professionals. Bram en Alissa, bedankt voor 

de ruimte die jullie me hebben gegeven om het werken met de studie te combineren. Bedankt 

voor het mee brainstormen, voor het gebruiken van de database, en bedankt voor de altijd 

dolgezellige sfeer die werken tot een ontspanning maakte.  

Tot slot wil ik naast alle vrienden die steeds weer interesse toonden en support mailtjes en 

smsjes stuurden nog een paar mensen in het bijzonder bedanken: Veerle en Lottie voor de hulp 

op de momenten dat SPSS niet deed wat ik wilde, Anouk voor alle informatie over accountants 

die je me gegeven hebt en je wervingsactie onder (oud) collega’s accountants en Valérie jij hebt 

de eerste prijs gewonnen door de meeste accountants in te brengen! Bedankt! 

 

Morgen begin ik echt, en eindelijk is vandaag morgen! 

 

Amsterdam, augustus, 2008 

Simone Bonnier 
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Samenvatting 
 
Er is in Nederland sprake van een groot tekort op de arbeidsmarkt, zo ook in de 

‘accountancy wereld’. Dit (toenemende) tekort onder accountants vormt de aanleiding 

van dit onderzoek. 

 

De problematiek die in dit onderzoek centraal staat is het steeds verder toenemende 

tekort op de arbeidsmarkt en dan specifiek het tekort aan accountants op de 

arbeidsmarkt. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in welke factoren mogelijk 

een rol spelen voor accountants om werkzaam te blijven voor de organisatie waar zij 

werken en dus de vertrekintentie tegen gaan.  

 

Uit de theorie is naar voren gekomen dat commitment en satisfactie belangrijke 

voorspellers zijn van verloop en daaruit is de volgende vraagstelling naar voren 

gekomen: Welke factoren dragen bij aan de satisfactie en het commitment van 

accountants en wat is de invloed hiervan op de vertrekintentie? 

Om tot een antwoord te komen op deze vraagstelling is er een kwantitatief onderzoek 

uitgevoerd onder verschillende soorten accountants, werkzaam bij verschillende 

kantoren in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd middels een online survey. 

 

Het onderzoek toont aan dat er geen significante verschillen aan te merken zijn tussen 

accountants werkzaam bij een Big Four accountantskantoor en accountants werkzaam 

bij een organisatie anders dan een Big Four. Ook zijn er geen significante verschillen 

tussen geregistreerde accountants (RA en AA) en niet-geregistreerde accountants. (o.a. 

assistent-accountants)  

Wat betreft de vertrekintentie laat het onderzoek zien dat organisatie commitment en 

satisfactie beide ongeveer 18 % van de variantie van vertrekintentie verklaren. Op grond 

hiervan wordt geconcludeerd dat organisatie commitment en satisfactie een ongeveer 

even grote voorspellende waarde hebben met betrekking tot vertrekintentie. 

Organisatie commitment en satisfactie verklaren samen ongeveer 24 % van de variantie 

van vertrekintentie. 

Factoren die bijdragen aan de mate van satisfactie en daarmee aan de afname van 

vertrekintentie zijn o.a. autonomie, beloning, werkdruk en work-home spillover. 
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1 Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding 

 

Er is in Nederland momenteel sprake van een groot tekort op de arbeidsmarkt.  

De arbeidsmarkt kan gedefinieerd worden als het afstemmen van vraag en aanbod op 

het gebied van betaalde arbeid. (Beardwell & Claydon, 2007) Het aantal vacatures staat 

op recordhoogte en het duurt steeds langer deze openstaande vacatures in te vullen. Er 

is een grote vraag terwijl het aanbod beperkt is en er zijn verschillende oorzaken te 

noemen die hieraan ten grondslag liggen. 

Laten we eerst eens kijken hoe de grote vraag tot stand komt. 

Als eerste oorzaak kan de huidige economie genoemd worden. De economie is de 

afgelopen jaren behoorlijk aangetrokken en dit heeft een grote vraag naar werknemers 

met zich meegebracht. Een andere factor die een rol speelt bij de grote vraag naar 

werknemers is de opkomende vergrijzing. De ‘geboortegolf generatie’ ook wel de 

‘babyboomers’ genoemd, bereikt langzaam de pensioensgerechtigde leeftijd en stopt 

dus geleidelijk met werken.  

Als we kijken naar het aanbod zien we dat het werkeloosheidpercentage in Nederland 

op 5% ligt, dat het laagste is in heel Europa. Dit betekent dat er weinig werkelozen 

beschikbaar zijn. Andere factoren die een bijdrage leveren aan een beperkt aanbod van 

werknemers zijn een hoog sterftecijfer, een laag geboortecijfer, de afname van het 

aantal immigranten en juist een toename van het aantal emigranten. 

Het tekort op de arbeidsmarkt zal volgens de verwachtingen de komende jaren alleen 

maar groter worden. 

 

Dit probleem geldt in het bijzonder ook in de wereld van de accountancy.  

Want naast bovengenoemde oorzaken van het tekort op de arbeidsmarkt spelen binnen 

de accountancy nog andere factoren een rol. De nieuwe cijfers van de instroom in 

accountancy opleidingen zijn zorgwekkend. (http://www.accountingweb.nl/cgi-

bin/item.cgi?id=94629&d=101) Dit betekent dat er de komende jaren steeds minder 

accountants bij zullen komen. Tegelijkertijd vindt er een omzetgroei in de sector plaats 

wat maakt dat de vraag naar accountants enorm zal stijgen.  
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Deze stijgende vraag naar accountants in combinatie met het dalende aanbod van 

accountants, zorgt voor een extra tekort naast het tekort dat er al is door de situatie op 

de huidige arbeidsmarkt. 

Dit (toenemende) tekort onder accountants vormt de aanleiding van dit onderzoek. 

 

1.2 Over accountants 

 

Er worden in Nederland vier ‘soorten’ accountants onderscheiden. De interne 

accountant, de openbaar accountant, de overheidsaccountant en de accountant in 

business.  

 

De interne accountant is werkzaam bij een accountantsafdeling van een bedrijf of 

organisatie en controleert interne financiële verantwoordingen (Financial audit) en is 

vaak betrokken bij de totstandkoming van de interne jaarrekening. 

De openbaar accountant werkt bij een accountantskantoor of als zelfstandig accountant 

en maakt vaak gebruik van de rapportages van de interne accountant om tot een 

oordeel te komen. Dan is er nog de overheidsaccountant, die is in dienst van de 

overheid en werkzaam op een accountantsafdeling van de overheid of als accountant 

(belastingscontroleur) bij de belastingdienst. Tot slot is er nog de groep accountants in 

business. Deze accountants werken niet als accountant maar hebben een andere 

functie bij een organisatie. (bijvoorbeeld als (financieel) directeur, controller of 

administrateur) 

 

Het merendeel van de accountants is echter werkzaam op een accountantskantoor. Als 

we naar accountantskantoren kijken zien we dat er verschillende kantoren te 

onderscheiden zijn. Eenmanszaken, kleine kantoren, middelgrote kantoren, grote 

kantoren en de hele grote kantoren, ook wel de ‘Big Four ‘ genoemd. Onder deze Big 

Four kantoren vallen KPMG, Deloitte, Ernst & Young en PricewaterhouseCoopers. Zij 

zijn niet alleen in Nederland de grootste maar ook mondiaal gezien. Deze kantoren 

bedienen traditioneel de grootste klanten, zijn sterk hiërarchisch en bieden over het 

algemeen de hoogste salarissen. 

 

In Nederland is het accountantsberoep geregeld in twee wetten, namelijk de Wet op de 

registeraccountants en de Wet op de Accountant-administratieconsulenten. De titel 
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accountant of de benaming "accountancy" mag officieel alleen worden gevoerd door 

degenen die zijn ingeschreven in de registers van de beroepsorganisaties NIVRA en 

NOVAA. Registeraccountants mogen de afkorting RA achter hun naam voeren, 

accountant-administratieconsulenten de afkorting AA. 

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Accountant) Het grootste verschil tussen de RA en de AA 

accountant is dat voor de RA titel een universitaire opleiding vereist is en dan voor de 

titel AA een HBO opleiding volstaat.  

 

Accountants hebben zich te houden aan een aantal gedragscodes welke door het 

NIVRA en NOVAA zijn vastgelegd in zogenaamde verordeningen. De belangrijkste 

codes zijn integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en 

professioneel gedrag. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Accountant) De gedragscodes gelden 

voor iedere accountant en hebben als doel te voorkomen dat de goede naam van het 

accountantsberoep wordt geschaad. 

 

Om verbonden te blijven aan de beroepsgroep moeten jaarlijks een aantal zogenaamde 

PE-punten behaald worden. (PE staat voor Permanente Educatie) Deze punten kunnen 

onder andere behaald worden middels cursussen bij (erkende) onderwijsinstellingen, het 

lezen van vakliteratuur en het geven van cursussen.  

 

Naast de geregistreerde accountants, is er ook een zeer grote groep bestaande uit (nog) 

niet geregistreerde accountants werkzaam binnen de accountancy. De groep die nog 

niet geregistreerd is, is bezig met een RA of AA opleiding en de groep die niet 

geregistreerd is heeft een opleiding Accountancy, MEAO, HEAO-be of SPD gedaan 

maar heeft vervolgens niet meer verder gestudeerd voor een AA of een RA titel. Deze 

accountants werken voornamelijk op accountancykantoren en hebben een functie als 

assistent-, gevorderd assistent- of junior accountant. Deze categorie accountants doet 

veelal voorbereidend werk voor de accountants terwijl gevorderd assistent accountants 

of accountants zonder RA of AA titel deels dezelfde werkzaamheden kunnen doen. Zij 

hebben echter geen bevoegdheid tot het goedkeuren van bijvoorbeeld jaarrekeningen 

en zijn (nog) niet verbonden aan de beroepsgroep. Dit betekent dat zij zich niet hoeven 

te houden aan de gedragcodes van deze beroepsgroepen. Omdat zij wel werken onder 

wel geregistreerde accountants, en deze geregistreerde accountants verantwoordelijk 

zijn voor het werk dat geleverd wordt, hebben zij in een bepaalde mate toch ook te 
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maken met gedragscodes. Alleen worden deze (nog) niet vanuit de beroepsgroep 

opgelegd maar vanuit de organisatie. 

 

1.3 Vertrekintentie 

 

Zoals in de aanleiding al naar voren kwam is er een groot tekort aan accountants en is 

het potentieel aan beschikbare kandidaten klein. Dit maakt dat het belangrijk is voor 

organisaties om de accountants die al bij de organisatie werkzaam zijn te behouden. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat de uitstroom zo veel mogelijk beperkt wordt. En om 

deze uitstroom te beperken zal er sprake moeten zijn van een lage vertrekintentie onder 

accountants. 

 

1.3.1  Vertrekintentie: een eerste verkenning in de theorie 

In de literatuur worden een aantal aspecten aangedragen die invloed hebben op de 

vertrekintentie. Binding aan de organisatie (organisatie commitment) is de meest 

voorkomende. Vandaar dat deze in dit onderzoek centraal zal staan.  

Uit veel onderzoeken komt naar voren dat organisatie commitment leidt tot een lagere 

vertrekintentie. (Cable & Judge, 1996; Meyer et al, 2002; Meyer & Herscovitch, 2001; 

Powell & Meyer, 2004 geciteerd in Chang et al, 2006; Tremblay & Vandenberghe, 2008 )  

Toch zijn de uitkomsten van verschillende onderzoeken naar de relatie tussen 

organisatie commitment en vertrekintentie niet eenduidig. (Van Breukelen, 1996, 

geciteerd in Van Wijk, 2006) Het gaat hier dan met name om onderzoeken onder 

professionals. Dit geeft aanleiding om te bekijken in hoeverre accountants in de 

categorie professionals vallen.  

 

Een ander aspect dat in de theorie veelvuldig in verband gebracht wordt met 

vertrekintentie is satisfactie. (Thomas et al, 2008, Tett & Meyer, 1993 geciteerd in 

Trimble, 2006) Hoe hoger de mate van satisfactie, hoe lager de vertrekintentie. 

(Schomaker, 1999) Spector (2003) legt een verband tussen satisfactie en vertrekintentie 

maar noemt satisfactie een breed begrip dat uit verschillende factoren bestaat. 

Verschillende factoren die tot satisfactie leiden zullen daarom in dit onderzoek worden 

behandeld en er zal gekeken worden welke factoren voor accountants de vertrekintentie 

het meest beïnvloeden. 
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1.4 Probleemstelling en doelstelling 

 

De problematiek die in dit onderzoek centraal staat is het steeds verder toenemende 

tekort op de arbeidsmarkt en dan specifiek het tekort aan accountants op de 

arbeidsmarkt. Vacatures voor accountants zijn zeer moeilijk te vervullen en blijven lang 

openstaan. Voor accountants liggen de organisaties voor het oprapen, maar wat maakt 

nu dat een accountant voor een bepaalde organisatie kiest? En wat moet een 

organisatie doen om de accountant vervolgens te behouden?  

Dit onderzoek gaat over de binding van accountants met een organisatie. Het onderzoek 

is uitgevoerd onder accountants werkzaam bij verschillende organisaties in Nederland 

en werkzaam in verschillende functies. 

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in welke factoren mogelijk een rol spelen 

voor accountants om werkzaam te blijven voor de organisatie waar zij werken en dus de 

vertrekintentie tegen gaan.  

 

1.5 Vraagstelling 

 

We hebben al gezien dat organisatie commitment en satisfactie in de theorie als 

belangrijkste voorspellers van verloop worden aangemerkt. Met deze informatie is uit de 

doelstelling de volgende vraagstelling tot stand gekomen: 

 

Welke factoren dragen bij aan de satisfactie en het commitment van accountants en wat 

is de invloed hiervan op de vertrekintentie? 

 

Deelvragen: 

1. Wat wordt er verstaan onder organisatie commitment en onder satisfactie?  

2. In welke mate ervaren accountants organisatie commitment en satisfactie en hoe 

verhouden deze begrippen zich tot elkaar en tot de intentie tot vertrek? 

3. Zijn er verschillen aan te merken tussen geregistreerde accountants en niet 

geregistreerde accountants? 

4. Zijn er verschillen aan te merken tussen accountants werkzaam bij een Big Four 

kantoor en accountants werkzaam bij andere organisaties? 
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Om tot een antwoord te komen op deze vraagstelling wordt er een kwantitatief 

onderzoek uitgevoerd onder verschillende soorten accountants, werkzaam bij 

verschillende kantoren in Nederland. Voorafgaand aan dit kwantitatieve onderzoek 

zullen er enkele oriënterende interviews worden afgenomen. Hier zal in hoofdstuk 3, de 

methodologische verantwoording, nader op worden ingegaan. 

 

1.6 Relevantie 

 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat er nieuwe inzichten gegeven 

zullen worden op de al veelvuldig onderzochte begrippen ‘commitment’, ‘satisfactie’, 

‘vertrekintentie’ en hun onderlinge verhoudingen.  

Onderzoeken naar deze begrippen en hun onderlinge relaties zijn zoals gezegd 

veelvuldig gedaan onder verschillende beroepsgroepen en binnen verschillende 

organisaties in verschillende landen. Dit onderzoek onderscheidt zich omdat het 

uitgevoerd is onder accountants in heel Nederland, en werkzaam bij verschillende 

organisaties. 

De praktische relevantie van dit onderzoek zal bestaan uit inzichten die kunnen 

bijdragen aan het terugdringen van de vertrekintentie. Dat organisatie commitment en 

satisfactie de vertrekintentie kan laten afnemen is wat in verschillende onderzoeken 

gesuggereerd wordt, maar welke factoren dragen voor accountants bij aan het creëren 

van commitment en satisfactie? Daar tracht dit onderzoek inzicht in te verkrijgen. 

 

1.7 Opbouw 

 

Na deze inleiding volgt hoofdstuk 2: het theoretisch kader. In dit theoretisch kader 

worden het begrip ‘professionals’ en de theorieën omtrent commitment en satisfactie 

behandeld. 

In hoofdstuk 3 wordt een verantwoording gegeven voor de gehanteerde methode van 

onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de resultaten weergegeven en geanalyseerd waarna 

in hoofdstuk 5 de getrokken conclusies en aanbevelingen volgen. Hoofdstuk 6 omvat de 

discussie en in Hoofdstuk 7 is de gebruikte literatuur terug te vinden. 
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2. Theoretisch kader 

 
2.1 Inleiding 
 
Welke factoren dragen bij aan het commitment en de satisfactie van accountants en wat 

is de invloed hiervan op de vertrekintentie? Dit is de vraagstelling die uit de inleiding 

naar voren is gekomen. In dit hoofdstuk zal getracht worden deze vraagstelling 

theoretisch te onderbouwen.  

We hebben gezien dat organisatie commitment als een belangrijke voorspeller van 

verloop wordt gezien maar we hebben ook gelezen dat dit, voornamelijk in het geval van 

professionals, in twijfel wordt getrokken. Om te kijken of de doelgroep van dit onderzoek, 

accountants, in de categorie professionals valt, begint dit hoofdstuk met in paragraaf 1 

een theoretische verdieping over de professional. 

Paragraaf 2 gaat in op het begrip commitment omdat commitment, zoals ook al uit de 

inleiding naar voren is gekomen, als een van de belangrijkste voorspellers van verloop 

wordt gezien. In de derde paragraaf wordt aandacht besteed aan professionals en 

commitment. Vervolgens zal in paragraaf 4 het begrip satisfactie als voorspeller van 

verloop vanuit de theorie onder de loep genomen worden en in paragraaf 5 wordt de 

relatie tussen satisfactie en professionals in een theoretisch kader geplaatst.  

Tot slot zullen in de laatste paragraaf de onderzoeksvragen met de opgestelde 

hypothesen overzichtelijk worden weergegeven. 

 
2.2 Professionals 

 

We hebben redenen om aan te nemen dat accountants in de categorie professionals 

vallen en daarom zal er in deze paragraaf nader ingegaan worden op hetgeen er in de 

literatuur over professionals geschreven is. 

Het woord professionals stamt af van het begrip professie, dat al sinds de oudheid 

bestaat. Professie is een ander woord voor kerkgelofte. Professionals als medici en 

advocaten leggen ook nu nog een gelofte, een eed, af. Middels deze eed wordt er als 

het ware om vertrouwen gevraagd. (Hughes, 1982, geciteerd in Roodbol, 2005) Het 

religieuze karakter van het begrip professie verdwijnt in de loop der jaren en uiteindelijk 
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wordt het een vorm van arbeid waarbij persoonlijke vrijheid en zelfstandigheid bij de 

beroepsoefening centraal staan. (Roodbol, 2005) 

Talloze beschrijvingen van professie, professionalisering en professional zijn er in 

omloop. In het kader van dit onderzoek is het belangrijk het begrip ‘professional’ te 

definiëren om vast te kunnen stellen in hoeverre accountants in deze categorie geplaatst 

kunnen worden. 

 

De traditionele definitie van een professional wordt gegeven door Wilenksy (1964) en 

bevat twee aspecten: 

- Het beroep van een professional moet gebaseerd zijn op kennis die door 

training/educatie eigen is gemaakt.  

- Een professional bindt zich aan professionele normen. 

 

Op basis van deze traditionele definitie kunnen we stellen dat accountants in de 

categorie professionals vallen. Verdere verdieping in de literatuur laat zien dat er nog 

veel meer over professionals geschreven is en dat er vele verschillende definities 

geformuleerd zijn. Freidson heeft een benadering die meer de nadruk legt op de status 

en de autonomie van professionals. Daarbij geeft Freidson aan dat er sprake moet zijn 

van enige mate van hoge opleiding (Brint, 2003). Volgens Freidson creëren 

professionals hun eigen sociale werkelijkheid en speelt de staat een belangrijke rol in de 

ontwikkeling van de beroepsgroep. Freidson geeft verder aan dat ‘kennismonopolies’ 

belangrijk zijn voor professionals, deze zijn het fundament van het werk van 

professionals (Brint, 2003). Tekenend voor professionaliteit is volgens Gastelaars 

trefzekerheid die onder grote druk overeind blijft. Bij professionaliteit komt in grote mate 

expertise kijken; praktische vaardigheden die vaak een lange opleiding vergen en mede 

daardoor sterk verbonden zijn met de uitvoerende persoon (Gastelaars, 2006). 

 

Duidelijk mag zijn dat de term professional op veel verschillende manieren kan worden 

opgevat. Een aantal karakteristieken die in veel definities terugkomen zijn autonomie, 

toewijding, ethiek en identificatie met de beroepsgroep. (Kerr & Von Glinow, 1977) 

De laatste jaren wordt er steeds meer onderscheid gemaakt tussen traditionele en 

moderne professionals. Er komen steeds meer professionals bij. Volgens Aryee en 

anderen (1990) komt dit doordat de dienstensector de productiesector overstijgt. Zaken 

die bij de ‘traditionele’ professional centraal stonden waren zorgzaamheid, bekwaamheid, 
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integriteit, zuinigheid en collegialiteit. Voorbeelden van de ‘traditionele professionals’ zijn 

een leraar, een dominee, een pastor, een notaris, een advocaat, een arts, een rechter 

en een hoogleraar. (Mok, 1973, geciteerd in Schomaker, 1999)  

Volgens Weggeman (1997) wordt de stijging van het aantal professionals veroorzaakt 

door: 

- De routinematige handelingen kunnen steeds beter en vollediger worden 

geautomatiseerd, zelfs met behoud van de productieflexibiliteit die voor een 

klantgerichte opstelling benodigd is, waardoor mensen als verlengstuk van of 

aanvulling op de machine bij routineproductie minder nodig is dan voorheen; 

- Uit oogpunt van sociale status en het bereikbare inkomensniveau wordt door 

velen de voorkeur gegeven aan een hogere opleiding, wat voortdurende stijging 

van het aantal mensen met een wetenschappelijke of hogere beroepsopleiding 

tot gevolg heeft; 

- Dankzij de voortschrijdende techniek en de daaruit vloeiende 

specialisatiemogelijkheden is er sprake van een professionaliseringsproces; 

- Creativiteit en innovatievermogen van een organisatie worden steeds 

belangrijker in de ‘strijd’ om de cliënt.  

 

Deze stijging van professionals maakt zoals gezegd dat er een nieuwe groep 

onderscheiden kan worden namelijk de ‘moderne’ professionals. De ‘moderne’ 

professional is veel klantgerichter en dient een commercieel inzicht te hebben en moet 

daarnaast over verschillende vaardigheden beschikken. Gastelaars (2006) noemt 

cognitieve vaardigheden, professionele expertise, relationele vaardigheden en expertise, 

procesvaardigheden en elementaire vaardigheden en routines. De moderne 

professionals streeft ook naar autonomie. Maar waar de traditionele professional streeft 

naar autonomie in de vorm van zelfstandigheid, zoekt de moderne professional 

autonomie in het werk. 

Als we naar de accountant kijken kan gesteld worden dat deze kenmerken van beide 

categorieën vertoond.  

In de inleiding is naar voren gekomen dat accountants onderverdeeld kunnen worden in 

geregistreerde accountants en in de categorie niet-geregistreerde accountants. Kijkende 

naar de verschillen tussen traditionele en moderne professionals lijken geregistreerde 

accountants meer in de categorie traditionele professionals te vallen, en niet-

geregistreerde accountants meer in de categorie moderne professionals. 
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Weggeman (2008), die geen onderscheid maakt tussen de moderne en de traditionele 

professional, noemt als kenmerkende karakteristieken dat de professional beschikt over 

gespecialiseerde kennis, streeft naar autonomie, behoefte heeft aan identificatie, een 

sterke beroepsethiek heeft en professionele standaarden hanteert. Wanneer we aan 

deze karakteristieken nog integriteit toevoegen en de verbondenheid aan een 

beroepsgroep hebben we een rijtje eigenschappen van professionals geformuleerd waar 

de accountant (zowel geregistreerd als niet-geregistreerd) zeer goed ingepast kan 

worden.  

  

2.3 Commitment 

 

Binnen het Human Resource Management worden mensen gezien als ‘sociaal kapitaal’ 

hetgeen de kwaliteit en daarmee ook het concurrentievermogen van de organisatie als 

geheel kan verbeteren. (Torka & Riemsdijk, 2001) Mensen zijn een belangrijke bron voor 

het succes van een organisatie, maar alleen als ze gecommitteerd zijn. En zoals we 

hebben kunnen zien lijken gecommitteerde medewerkers ook minder de intentie te 

hebben om een organisatie te verlaten. Daarom zal in deze paragraaf het begrip 

commitment nader bekeken worden. 

Commitment is op vele manieren gedefinieerd en kan gezien worden als een 

multidimensioneel concept. (Meyer & Allen, 1991 geciteerd in Meyer & Herscovitch, 

2001). Meyer en anderen (2006) defineren commitment als een kracht welke een 

individu aan een doel bindt. Als we naar al iets meer in deze context passende definities 

kijken vinden we definities als: commitment is het geheel van geïnternaliseerde 

normatieve druk of drang van het individu om zich overeenkomstig te gedragen met de 

belangen van de werkgever. (Wiener) En Porter (1974) meent dat commitment de mate 

is waarin het individu zich identificeert met de organisatie en de mate waarin de individu 

geïnvolveerd is in de organisatie. En zo zijn er nog veel meer definities in de literatuur 

terug te vinden. Meyer en Herscovitch stellen dat commitment in deze verschillende 

definities over het algemeen geformuleerd wordt als een stabiele kracht die richting geeft 

aan gedrag. (2001) Hierbij onderscheiden zij de volgende foci: binding met de 

organisatie, met de functie, met de carrière, met doelstellingen, met 

organisatieverandering en met de strategie. 

 



 17 

 

2.3.1  Organisatie Commitment 

 

Dit onderzoek richt zich op organisatie commitment omdat deze vorm van commitment 

als voorspeller van verloop wordt gezien. Een veelgebruikte definitie van organisatie 

commitment is ‘de interesse van medewerkers in en de verbinding met de organisatie’. 

(Meyer & Allen, 1997; Meyer et al 2001; Mowday et al, 1979). Medewerkers die zich 

betrokken voelen bij de organisatie willen graag bij de organisatie blijven en zijn minder 

geneigd elders naar banen te kijken. (Cable & Judge, 1996; Meyer & Herscovitch, 2001; 

Powell & Meyer, 2004 geciteerd in Chang et al, 2006; Tremblay & Vandenberghe, 2008) 

Organisatie commitment wordt gezien als een van de belangrijkste determinanten van 

het (vrijwillige) verloop van werknemers.  

 

2.3.2  Het drie-componentenmodel 

 

Om organisatie commitment beter in kaart te brengen hebben Meyer en Allen (1991) het 

zogenaamde drie-componentenmodel ontwikkeld. Dit is een veelomvattend model dat 

sinds de ontwikkeling er van in veel onderzoeken gebruikt is.  

 

In dit model worden drie ‘componenten’ van organisatie commitment onderscheiden:  

 

1. Affectief commitment: iemand die affectief gecommiteerd is blijft bij een 

organisatie uit eigen wil, dit komt bijvoorbeeld voort uit emotionele betrokkenheid. 

2. Continuïteit commitment: iemand die continuïteit commitment ervaart voelt zich 

(zelf) gedwongen bij een organisatie te blijven, bijvoorbeeld door de beloning die 

het werk met zich meebrengt. 

3. Normatief commitment: iemand die normatief gecommiteerd is vind dat het hoort 

om bij een organisatie te blijven, het gevoel van verplichting overheerst hierbij. 

 

Uit onderzoek blijkt dat affectief commitment het meest correleert met de intentie om te 

blijven gevolgd door normatief commitment en continuïteit commitment.  

 

Cohen (2007) stelt ter discussie in hoeverre continuïteit commitment een vorm van 

binding genoemd mag worden daar het geen psychologische binding betreft. Naast het 
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feit dat deze vorm van commitment, indien we het een vorm van commitment mogen 

noemen, het minst correleert met  de intentie bij een organisatie te blijven, is ook de 

manier waarop de aanwezigheid van continuïteit commitment getoetst wordt niet 

relevant voor dit onderzoek. Een groot deel van de vragen waarmee deze vorm van 

binding getoetst wordt hebben betrekking op het  wel dan niet vinden van een andere 

baan. (zie De Gilder) In deze tijd is het algemeen bekend dat er een groot tekort aan 

accountants is en dat de banen voor het oprapen liggen. Er wordt volop aan accountants 

getrokken, dat maakt dat accountants zich zeer goed bewust zijn van het feit dat er 

genoeg alternatieven zijn.  

 

Ook normatief commitment wordt in dit onderzoek achterwege gelaten. Ten eerste 

omdat uit eerder onderzoek onder accountants (Schomaker, 1999) gebleken is dat deze 

vorm van commitment ook nauwelijks correleert met de intentie om te blijven. Ten 

tweede omdat deze vragen met name gaan over loyaliteit ten opzichte van de 

organisatie. Waar het vroeger heel normaal was een heel leven lang werkzaam te zijn 

voor een organisatie, is dat tegenwoordig helemaal niet meer zo. Het lifetime 

employment systeem is sterk verouderd. (Beardwell & Claydon, 2004) Dit maakt vragen 

over loyaliteit als bijvoorbeeld: ‘het zou een goede zaak zijn als werknemers het grootste 

deel van hun loopbaan bij een organisatie blijven’ achterhaald. 

 

Deze studie zal zich richten op affectief organisatie commitment omdat veelvuldig naar 

voren is gekomen dat deze vorm het meest correleert met vertrekintentie. Daarom, en 

om bovengenoemde redenen, zullen continuïteit commitment en normatief commitment 

in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten worden. 

 

We zijn nu uitgegaan van het feit dat organisatie commtiment (met affectief organisatie 

commitment in het bijzonder) een grote voorspeller is van vertrekintentie. Toch bestaan 

er ook theorieën die dit tegenspreken.  

 De Moor (1993) heeft een motivatietheorie ontwikkeld waarin naar voren komt dat 

commitment vooral van invloed is op motivatie en niet op de vertrekintentie van 

werknemers. (De Moor, 1993 geciteerd in Schomaker, 1999) Ook Van Breukelen (1996) 

is niet overtuigd van het feit dat organisatie commitment de intentie tot vertrek 

verminderd. Van Breukelen is van mening dat de sterkte van de relaties tussen 

commitment aan de ene kant en de intentie om bij een organisatie te blijven werken aan 
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de andere kant, afhankelijk is van de precieze definitie van het begrip commitment. En 

Schomaker (1999) (geciteerd in Van Wijk, 2006) laat zien dat de aanwezigheid van 

organisatie commitment niet leidt tot de intentie om te blijven. Van Wijk (2006) 

constateert in haar studie dat de positieve effecten van organisatie commitment op de 

intentie om te blijven vooral in het geval van professionals niet lijken op te treden waarbij 

zij wel onderscheid maakt tussen de creatieve professionals en account professionals. 

Tussen deze twee typen professionals zijn een aantal verschillen aan te merken. 

Waaronder verschillen op, de voor dit onderzoek belangrijke factoren, affectief 

organisatie commitment en de invloed hiervan op vertrekintentie.  

 

Uit de verschillende gedane onderzoeken is geen eenduidige uitkomst betreft de relatie 

tussen organisatie commitment en vertrekintentie gekomen. 

Ondanks het feit dat er geen eenduidige visie is wordt in de theorie nog veelvuldig, ook 

in recente onderzoeken (zie Powell & Meyer, 2004; Tremblay & VandenBerghe, 2008; 

Yang & Chang, 2007), aangenomen dat organisatie commitment een positieve invloed 

heeft op vertrek intenties. (lees: wanneer er sprake is van organisatie commitment 

hebben werknemers minder snel de intentie om te vertrekken)  En om organisatie 

commitment te meten is ook het drie-componenten model nog steeds een veelgebruikte 

methode. 

 

2.4 Professionals en commitment 

 

We hebben gezien dat accountants onder professionals geschaard kunnen worden. Ook 

hebben we gezien dat o.a. Van Wijk (2006) heeft geconstateerd dat met name in het 

geval van professionals de positieve effecten van organisatie commitment op de intentie 

om te blijven niet op lijken te gaan. Dit zelfde onderzoek van Van Wijk (2006) laat echter 

ook zien dat er sprake kan zijn van 2 typen professionals met verschillende 

vertrekintenties. 

 

Van professionals is bekend dat zij naast commitment aan een organisatie ook sterk 

gecommiteerd kunnen zijn aan de professie. Dat dit specifiek ook voor accountants geldt, 

komt naar voren uit een onderzoek van Hall en Smith (2005).  

Aangenomen wordt dat professionals gehecht zijn aan hun autonomie en zich meer 

identificeren met de eigen beroepsgroep dan met de organisatie (Abbott, 1988 geciteerd 
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in Van Wijk, 2006). Deze vorm van commitment wordt ook wel ‘professional 

commitment’  of ‘occupational commitment’ genoemd. 

Zoals al eerder aangeven werd in vroege studies naar commitment aangenomen dat 

professionals een laag organisatie commitment ervaren. De reden die hiervoor wordt 

genoemd is dat professionals behoefte hebben aan onafhankelijkheid welke voorkomt 

uit de professionele identiteit. Door Aranya en Ferris (1984) het Organizational-

Professional Coflict (OPC) genoemd. De behoefte aan onafhankelijkheid zou botsen met 

organisatiebelangen waardoor er een conflict ontstaat. De botsing kan voortkomen uit 

tegenstrijdigheden tussen de waarde van de organisatie en van het beroep. Daarnaast 

kan ook de beroepsgroep een rol spelen. Professionals hebben veelal hun beroepscode 

met richtlijnen. Wanneer deze richtlijnen niet overeenkomen met de richtlijnen van de 

organisatie kan dit ook tot een botsing leiden. OPC kan gezien worden als een 

loyaliteitsconflict tussen de waarde van de professie en de doelen van de organisatie. 

(Schomaker, 1999) In het geval van een conflict tussen organisatie belangen en 

professionele belangen is uit vroegere studies naar voren gekomen dat professionals 

voor hun professie zullen kiezen en de organisatie zullen verlaten. (Van Wijk, 2006) 

Modernere studies laten echter zien dat OPC geen rol speelt voor professionals bij de 

afweging om een organisatie te verlaten. Onder andere Schomaker (1999) toont dit in 

haar onderzoek aan. Ondanks het feit dat OPC geen rol speelt, wat ook in deze studie 

aangenomen wordt, en er sprake is van organisatie commitment, overweegt een groot 

deel van de accountants de organisatie te verlaten. (Schomaker, 1999; Hall & Smith, 

2005) Dit zou een gevolg kunnen zijn van professionele identiteit. (Aranya en Ferris, 

1984, Schomaker, 1999, Kosmala & Herrbach, 2006)  

 

En er zijn meer studies die laten zien dat accountants tegelijkertijd zowel professional 

als organizational commitment kunnen ervaren. Hall & Smith (2005) hebben 

verschillende studies onder accountants naast elkaar gelegd. De relatie tussen affectief 

professioneel commitment (APC) en affectief organisatie commitment (AOC) onder 

accountants is veelvuldig onderzocht. Waar een aantal studies laten zien dat deze twee 

vormen van commitment  niet samen kunnen gaan (Lee et al., 2000; Meyer & Allen, 

1997) zijn er ook veel onderzoeken die aantonen dat accountants zowel gecommitteerd 

kunnen zijn aan de organisatie als aan de professie. (Aranya & Ferris, 1984; Meixner & 

Bline, 1989 geciteerd in Hall & Smtih, 2005; Schomaker, 1999) Aryanya & Ferris hebben 

dit aangetoond aan de hand van een onderzoek onder accountants werkzaam in ‘public 
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accounting firms’. Schomaker heeft haar onderzoek uitgevoerd binnen een accountancy 

kantoor in Nederland. Omdat de studies verschillende uitkomsten laten zien en omdat dit 

onderzoek een andere onderzoekspopulatie heeft, is het interessant om te bekijken wat 

dit onderzoek laat zien. Daarom is de volgende hypothese opgesteld: 

 

1. Accountants kunnen zowel organisatie commitment ervaren als professioneel 

commitment. 

 

We hebben gezien dat er meerdere typen professionals bestaan met verschillende 

vertrekintenties (Van Wijk, 2006) en dat accountants wellicht ook in verschillende typen 

professionals zijn te onderscheiden. De geregistreerde accountant lijkt meer in de 

categorie traditionele professionals te passen terwijl de niet-geregistreerde accountant 

meer overeenkomsten vertoond met de moderne professionals. Het is ook nog mogelijk 

dat de niet-geregistreerde accountant helemaal niet in de categorie professionals te 

plaatsen is. Dit maakt het interessant om te bekijken of geregistreerde accountants, 

zoals we zouden verwachten, meer gecommitteerd zijn aan de professie dan niet-

geregistreerde accountants. De volgende hypothese is dan ook opgesteld: 

 

2. Geregistreerde accountants zijn meer gecommitteerd aan de professie dan niet 

geregistreerde accountants. 

 

Zoals uit bovenstaande naar voren is gekomen kan organisatie commitment bij de 

verschillende typen professionals tot verschillende mate van vertrekintentie leiden. Van 

Wijk (2006) heeft geconstateerd dat in het geval van professionals de positieve effecten 

van organisatie commitment op de intentie om te blijven niet altijd op lijken te gaan. 

Daarom, en omdat er geen eenduidige mening is betreffende de invloed van organisatie 

commitment op vertrekintenties, zal er getoetst worden of een hoge mate van 

organisatie commitment inderdaad niet leidt tot een lage vertrekintentie zoals bij 

professionals verwacht zou worden. Omdat een deel van de populatie, namelijk de niet 

geregistreerde accountants, mogelijk niet onder professionals vallen of onder een ander 

type professional geschaard dienen te worden, zijn er twee hypothesen opgesteld:  

 

3. Een hoge mate van affectief organisatie commitment leidt niet tot een lage 

vertrekintentie bij geregistreerde accountants. 
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4. Een hoge mate van affectief organisatie commitment leidt tot een lage 
vertrekintentie bij niet geregistreerde accountants. 

 

 

2.5 Satisfactie 

 

Omdat de positieve invloeden van commitment op de intentie om te blijven in twijfel 

worden getrokken is het zaak om te kijken of er meer aspecten zijn die een rol spelen bij 

de intentie tot vertrek. Als we naar de aspecten van vertrekintenties kijken kan naast 

commitment satisfactie aangemerkt worden als zeer relevant. (Slootman, 1991, 

Bockerman & Ilmakunnas, 2004, Delfgaauw, 2006, Parsons et al, 2003 geciteerd in 

Castle et al, 2007) Letterlijk vertaalt betekent satisfactie ‘tevredenheid’. De eerste 

onderzoeken naar arbeids/medewerkertevredenheid, want dat is waar we het hier over 

hebben, dateren al uit de jaren 1920-1930. De Hawthorne-studies zijn hierin een mijlpaal 

geweest. (Beukhof et al, 1996) Toch blijft het een begrip waar uiteenlopende definities 

over bestaan. De definitie die in dit onderzoek wordt aangenomen sluit nauw aan bij de 

vaak geciteerde definitie van Locke waarin hij satisfactie omschrijft als: ‘…pleasurable or 

positive emotional state resulting from the appraisal of one’s job or job experiences’ 

(geciteerd in Biessen, 1992 pag. 6) Biessen zelf definieert satisfactie vervolgens als: ‘de 

mate waarin een persoon zich welbevindt in zijn werk of werksituatie’. (Biessen, 1992 

pag. 6) Dit is tevens de definitie die in dit onderzoek aangenomen wordt. 

Satisfactie wordt bepaald door meerdere factoren. Beukhof en anderen (1996) 

onderscheiden individuele kenmerken (interesses, verlangens, geaardheid, opvoeding, 

opleiding etc.), werkkenmerken (zwaarte, afwisseling, uitdaging etc.), 

organisatiekenmerken (werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, structuur en beleid 

van de organisatie etc.) Deze studie zal met name de werk- en organisatiekenmerken 

belichten. In plaats van satisfactie is motivatie een veel voorkomend aspect. Satisfactie 

en motivatie liggen qua betekenis zeer dicht bij elkaar en worden in de theorie dan ook 

veelvuldig door elkaar gebruikt. Ook dit onderzoek zal geen onderscheid maken tussen 

deze twee begrippen. 

 

De afgelopen jaren zijn er verschillende theorieën omtrent satisfactie en motivatie 

ontwikkeld. De theorieën van Thierry (1989) zijn hier een voorbeeld van. Omdat van 

deze theorieën de verklarende en voorspellende waarden nog niet volledig geacht wordt  
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(Beukhof et al, 1996), worden deze theorieën buiten beschouwing gelaten in dit 

onderzoek. Een theorie die zijn voetsporen wel heeft verdiend is de zeer bekende 

motivatietheorie van Maslow. Zijn theorie is op verschillende manieren uitgewerkt en hier 

zijn weer verschillende theorieën uit ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de in 1959 

gepubliceerde twee-factor-theorie van Herzberg. Herzberg stelde dat tevredenheid en 

ontevredenheid in het werk door twee verschillende type factoren worden bepaald. De 

factoren die hij hierbij noemt zijn: context- of hygiënefactoren (dissatisfiers) en de 

motivatoren (satisfiers). (Beukhof et al, 1996; Smerek & Peterson, 2006) 

En hierbij is werktevredenheid een resultaat van motivatiefactoren en is werk 

ontevredenheid het resultaat van een gebrek aan hygiënefactoren. De motiverende 

factoren worden als de belangrijkste gezien om dat deze tevredenheid opleveren, wat 

een positieve invloed heeft op de intentie om te blijven. Wanneer er ontevredenheid 

bestaat over de hygiënefactoren, levert dit geen reden tot vertrek. 

De Herzberg theorie, voortkomend uit de Maslow piramide, is in figuur 1 weergegeven. 

 

 

Figuur 1 
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Onder motivatiefactoren rekent Herzberg prestatie, erkenning, uitstraling van baan, 

verantwoordelijkheid, promotie, groei, ontwikkelen van competentie en iets bereiken. 

Hygiënefactoren zijn bijvoorbeeld salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, relatie met 

collega’s, fysieke werkomgeving en de relatie tussen leidinggevende en werknemer. 

  

Satisfactie en motivatie zijn zoals gezegd twee begrippen die heel dicht bij elkaar liggen 

en die ook veelvuldig door elkaar gebruikt worden.  

De Moor (1993) maakt echter een onderscheid tussen deze twee begrippen. Satisfactie 

wordt beschreven als een gevoels- of gemoedstoestand en houdt verband met 

extrinsieke motivatie. Kosten-batenoverwegingen staan hierin centraal. Motivatie houdt 

eerder verband met intrinsieke factoren. Wanneer we de theorie van De Moor in de twee 

factor theorie van Herzberg plaatsen wordt motivatie gezien als een satisfier en 

satisfactie als een hygiëne factor, ook wel een dissatisfier genoemd.  

Omdat, zoals gezegd, de begrippen veelal door elkaar heen gebruikt worden, laten we 

het onderscheid dat De Moor tussen motivatie en satisfactie maakt links liggen door het 

te plaatsen in het model van Herzberg.  

 

Onder satisfactie verstaan we dus de mate waarin een persoon zich welbevindt in zijn 

werk of werksituatie. Er zijn verschillende zaken die invloed hebben op het welbevinden 

van iemand. Om deze zaken in beeld te brengen worden de factoren die Herzberg in zijn 

twee-factor-theorie noemt, gebruikt. Deze theorie heeft zeer veel positieve aandacht 

gekregen, maar is door een aantal auteurs ook bekritiseerd. Zo wordt er door Locke 

(1976) en Thierry (1968) (in Beukhof, 1992) gewezen op zwakheden in de opbouw en 

samenhang van de theorie. Maar er zijn meer auteurs die de theorie onvolledig vinden. 

(Locke & Henne, 1986, in Spector, 2003) De meest voorkomende kritiek is dat de 

theorie niet voldoende onderbouwd is door onderzoek. Ondanks de tekortkomingen is 

de theorie zeer invloedrijk geweest en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 

ontwikkelingen op het gebied van satisfactie (Smerek & Peterson, 2006; Spector, 2003) , 

en daarom is er in dit onderzoek voor deze twee-factor-theorie van Herzberg gekozen. 
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 2.6 Professionals en satisfactie 

 

Zoals we hebben kunnen zien bestaat satisfactie uit meerdere aspecten (zie de door 

Herzberg genoemde factoren) en heeft satisfactie invloed op de vertrekintentie. 

(Slootman, 1991, Bockerman & Ilmakunnas, 2004, Delfgaauw, 2006, Parsons et al, 

2003 geciteerd in Castle et al, 2007) Deze aspecten uit de twee-factor-theorie van 

Herzberg zullen in dit onderzoek getoetst worden. 

Als we deze aspecten nog eens bekijken en we zetten deze naast de kenmerken van 

professionals, accountants in dit geval, zullen we zien dat er, in het geval van 

professionals, nog een aspect toegevoegd dient te worden en dat er een aantal 

aspecten zijn die, ondanks het feit dat ze al getoetst worden, wat meer aandacht 

verdienen. Deze zullen in de volgende paragraven uitgewerkt worden. 

 

2.6.1 Autonomie 

 

Autonomie is een van de aspecten die door Herzberg niet letterlijk genoemd wordt maar 

die in het geval van professionals wel een belangrijke invloed op de satisfactie zou 

kunnen hebben. Autonomie is namelijk zeer kenmerkend voor professionals, en dus 

voor accountants. (Kerr & Von Glinow, 1977, Roodbol, 2005, Weggeman, 2008) Onder 

autonomie verstaan we de ervaren verantwoordelijkheid voor het werk. (Biessen, 1992) 

Doordat professionals beschikken over gespecialiseerde kennis die de gemiddelde 

burger niet in huis heeft, hebben professionals, zoals zij ook willen, over het algemeen 

een grote mate van autonomie. Een inperking van deze autonomie zal over het 

algemeen door de professional niet als leuk beschouwd worden en zal waarschijnlijk ook 

invloed hebben op de vertrekintentie. Dit zal aan de hand van de volgende hypothese 

getoetst worden: 

 

5. Hoe hoger de mate van autonomie, hoe hoger de mate van satisfactie. 

 

2.6.2 Beloning 

 

Een ander aspect dat onder satisfactie valt, en wel door Herzberg wordt genoemd, is 

beloning. Volgens de theorie van Herzberg is beloning een hygiëne factor en dus 

extrinsiek. Beloning speelt in het leven van de mens een belangrijke rol. (Biessen, 1992) 
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Oriënterende interviews met accountants hebben aanleiding gegeven om te 

veronderstellen dat beloning een belangrijke rol zou kunnen spelen bij de overweging 

wel of niet bij een organisatie te blijven. Dit is de reden dat beloning in dit onderzoek 

apart bekeken wordt. 

Er zijn verschillende vormen van beloningen. We hebben gezien dat beloning zelf een 

extrinsieke factor is, maar binnen beloning kan er ook weer onderscheid gemaakt 

worden tussen intrinsieke en extrinsieke. Intrinsieke beloningen zijn beloningen van 

binnenuit (groei en cultuur prikkels) en extrinsieke beloningen zijn beloningen van 

buitenaf. (economische en sociale prikkels) Onder extrinsieke beloningen worden 

bijvoorbeeld economische en sociale prikkels, erkenning, status, basissalaris, extra 

vergoeding en gegarandeerde arbeid verstaan. Zaken die onder intrinsieke beloning 

vallen zijn bijvoorbeeld groei en cultuur prikkels, zelfontplooiing en zelfwaardering. (De 

Moor, 1993) Als we de factoren van beloning op een rijtje zetten, zien we dat deze veelal 

gelijk zijn aan factoren die satisfactie beïnvloeden. Iedere factor, die mogelijk bijdraagt 

aan satisfactie, zou als een vorm van beloning gezien kunnen worden. 

Gezien de kenmerken van de beider beloningsvormen zou intrinsieke beloning door 

professionals het meest gewaardeerd worden daar hier aspecten als bijvoorbeeld 

zelfontplooiing, pluralisme en zelfwaardering genoemd worden. 

Maar uit de gehouden interviews met accountants komt naar voren dat beloning en 

werkdruk een grote rol spelen, dit zijn juist extrinsieke factoren. Daarom is ervoor 

gekozen om beloning als een aspect van satisfactie te zien en in de totaal beoordeling 

van beloning, geen onderscheid te maken tussen intrinsiek en extrinsiek. 

De hypothese die opgesteld is, luidt dan ook: 

 

6. Hoe hoger de tevredenheid over de beloning, hoe hoger de mate van satisfactie. 

 

2.6.3 Werkdruk 

 

Ook werkdruk is een aspect dat onder satisfactie valt en terug te zien is in de twee-

factor-theorie van Herzberg. In vrijwel elk bedrijf of instelling zijn medewerkers te vinden 

met een te hoge werkdruk. Deze kan zich uiten in psychische en lichamelijke klachten, 

een hoog ziekteverzuim, fouten in de productie of dienstverlening en in het ergste geval 

instroom in de WAO. (www.werkdruk.com)  
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Een te hoge werkdruk ontstaat wanneer een medewerker niet, of met moeite, binnen de 

beschikbare tijd kan voldoen aan de gestelde eisen (kwantitatief en/of kwalitatief), en 

onvoldoende mogelijkheden heeft om de achterliggende oorzaken van de problemen op 

te lossen. (http://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/werkdruk/werkdruk.htm)  

Uit interviews met accountants blijkt dat de werkdruk in de accountancy zeer hoog is.  

Om te kijken of dit invloed heeft op de satisfactie is de volgende hypothese opgesteld: 

 

7. Hoe lager de werkdruk, hoe hoger de mate van satisfactie. 

 

2.6.4 Work-Home Spillover 

 

De verhouding tussen werk en privé wordt mede veroorzaakt door de werkdruk. Daarom 

is het raadzaam ook de Work-Home Spillover te bestuderen. In onze maatschappij zijn 

werk en privé namelijk de belangrijkste gebieden in het leven van werkende mensen. 

(Montgomery, 2003) Vanuit deze beide gebieden komen verantwoordelijkheden voort 

waar een balans in gevonden moet worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

werkprivé storingen en tussen privé-werk storingen. Deze storingen worden ervaren als 

de druk uit een van de gebieden onverenigbaar is. (Montgomery, 2003) Wanneer deze 

druk te groot wordt zal dit waarschijnlijk ook invloed hebben op de satisfactie van 

accountants. Daarom de volgende hypothese: 

 

8. Hoe hoger de mate van Work-Home Spillover, hoe hoger de satisfactie. 

 

 

2.6.5 Professionele organisaties 

 

Eerder dit hoofdstuk zijn de kenmerken van professionals besproken. Maar wanneer 

mag een organisatie professioneel genoemd worden en is een organisatie waar 

professionals werken dan ook een professionele organisatie? 

Uit de literatuur over professionele organisaties zouden we kunnen opmaken dat 

organisaties waar professionals professionele werkzaamheden uitvoeren, professionele 

organisaties genoemd mogen worden. Professionele organisaties hebben een platte 

structuur met faciliterende managers, en professionals die gecommitteerd zijn aan een 

taak en aan een team dat die taak uitvoert. (Weggeman, 1992) Mintzberg (1992) maakt 
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onderscheid tussen de professionele bureaucratie en de adhocratie. 

Gemeenschappelijke kenmerken van deze professionele organisaties zijn een hoge 

mate van gespecialiseerde taken, veel training, een hoge mate van decentralisatie en 

een functionele en marktgerichte groepering van eenheden. Er zijn verschillende 

onderzoeken gedaan naar de kenmerken van professionele organisaties. Kenmerken 

die uit deze onderzoeken naar voren komen zijn onder andere een zorgvuldige werving 

en selectie van professionals, relatief veel investeren in onderzoek en ontwikkeling en 

een hoge prioriteit toekennen aan interne opleidingen. (Maister, 1993) Wanneer we naar 

accountantskantoren kijken kunnen we vaststellen dat deze over het algemeen zeer 

professioneel zijn. 

In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen Big Four Accountantskantoren en 

ander soort kantoren. De Big Four kantoren hebben een monopoly in de wereld van de 

accountancy, bieden de hoogste salarissen en over het algemeen hebben zij ook meer 

middelen om te investeren in onderzoek en opleiding. Big Four kantoren onderscheiden 

zich met deze kenmerken van andere accountantskantoren. Doordat Big Four kantoren 

over het algemeen meer middelen hebben, hebben zij onder andere ook meer 

mogelijkheden tot het inzetten van HR-instrumenten wat mogelijk tot meer satisfactie 

leidt bij werknemers. Dat is de reden dat er in dit onderzoek gekeken gaat worden of er 

verschillen zijn aan te merken tussen accountants werkzaam bij een Big Four 

organisatie en accountants werkzaam bij een andere organisatie dan een Big Four. 

Daarom is de volgende hypothese opgesteld: 

 

9. Er zijn verschillen aan te merken tussen accountants werkzaam bij Big Four 

kantoren en accountants werkzaam bij organisaties anders dan Big Four. 

 

 

2.7 De verhouding tussen organisatie commitment en satisfactie  

 

Organisatie commitment en satisfactie zijn sterk aan elkaar gerelateerd maar zijn toch 

twee zeer verschillende begrippen. (Tett & Meyer, 1993 in Spector, 2003)  

Beide begrippen worden in de theorie aangemerkt als belangrijkste voorspellers van 

verloop. Er zijn een aantal studies die organisatie commitment, satisfactie en 

vertrekintentie tezamen bekeken hebben. (zie Yousef, 2002; Trimble, 2006; Lok & 
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Crawford, 2001) Tett & Meyer (1993) hebben deze studies geanalyseerd en ter 

vergelijking geplaatst in drie modellen. (Trimble, 2006) 

 
Model 1 

 

Model 2 

 

Model 3 

 

 

Tett & Meyer (1993) hebben zowel model 1 als model 3 als zeer kloppend beoordeeld 

terwijl een onderzoek van Trimble (2006) laat zien dat geen van de drie modellen 

verworpen wordt, maar dat model 2 het meest kloppend is. Een herhaling van dit 

onderzoek ter toetsing van de modellen wordt aangeraden als vervolgonderzoek. 

(Trimble, 2006) De modellen zullen in deze studie daarom nogmaals getoetst worden. 

Hieruit kan vervolgens opgemaakt worden welke factor de vertrekintentie het meest 

beïnvloedt, en welke factor dus de meeste aandacht verdiend in de strijd tegen 

ongewenst verloop. 
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2.8  Samenvatting en uitgangspunten voor dit onderz oek 

 

Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de mate waarin commitment en satisfactie 

invloed hebben op de vertrekintentie van accountants werkzaam in Nederland. 

Daarnaast tracht het onderzoek te belichten welke factoren een rol spelen bij het 

creëren van commitment en satisfactie teneinde een beeld te kunnen verschaffen aan 

organisaties van wat er gedaan moet worden de vertrekintentie van accountants zo laag 

mogelijk te maken, met als doel ze voor de organisatie te kunnen behouden. 

 

Thema’s die in het onderzoek centraal zullen staan zijn, naast affectief organisatie 

commitment en satisfactie, de factoren autonomie, beloning, werkdruk en work-home 

spillover.  

Hieruit komt het volgende onderzoeksschema voort: 
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3. Methodologische verantwoording 
 

3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt een verantwoording gegeven van de methodologische aspecten 

van het onderzoek. Eerst worden de hoofdvraag en de deelvragen nogmaals 

weergegeven. (paragraaf 3.2) Vervolgens zal er ingegaan worden op de methode van 

onderzoek. (paragraaf 3.3) In paragraaf 3.4 wordt uiteengezet hoe de vragenlijst tot 

stand is gekomen. En tot slot zullen in paragraaf 3.5 de hypothesen nogmaals worden 

weergegeven. 

 

3.2 Hoofdvraag en deelvragen 

 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 
 
‘Welke factoren dragen bij aan de satisfactie en het commitment van accountants en wat 

is de invloed hiervan op de vertrekintentie?’ 

 

En hierbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

 

1. Wat wordt er verstaan onder organisatie commitment en onder satisfactie?  

2. In welke mate ervaren accountants organisatie commitment en satisfactie 

en hoe verhouden deze begrippen zich tot elkaar en tot de intentie tot 

vertrek? 

3. Zijn er verschillen aan te merken tussen geregistreerde accountants en 

niet geregistreerde accountants? 

4. Zijn er verschillen aan te merken tussen accountants werkzaam bij een 

Big Four kantoor en accountants werkzaam bij andere organisaties? 

 

 

3.3 Methode en procedure van het onderzoek 

 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de kwantitatieve methode. Hier is voor gekozen 

omdat het onderzoek vraagt om op brede wijze inzicht te krijgen in: 

- de mate waarin men aan vertrek denkt 
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- de mate van commitment aan de organisatie en aan de professie  

- de mate van satisfactie  

- de factoren die bijdragen aan commitment en/of satisfactie 

 

Voorafgaand aan het kwalitatieve onderzoek heeft er een literatuurstudie 

plaatsgevonden. Deze literatuurstudie heeft inzicht gegeven in de bestaande theorie 

over organisatie commitment en satisfactie gerelateerd aan vertrekintenties. 

Naast deze theoretische verkenning heeft er ook een eerste oriëntatie in de praktijk 

plaatsgevonden. Er zijn kleine open interviews/gesprekjes gehouden met 4 verschillende 

accountants, allen werkzaam bij verschillende organisaties, in verschillende functies en 

allemaal vallen ze in een andere leeftijdscategorie. Deze mini-interviews hadden als 

onderwerp vertrekintentie.  

 

Respondent Functie Organisatie Leeftijdscategorie Geslacht 

1 RA-

accountant 

Bedrijfsleven 26-30 jr V 

2 AA-

accountant 

Accountantskantoor 31-40 jr M 

3 RA-

accountant in 

opleiding 

Big Four kantoor 21-25 jr V 

4 Assistent-

accountant 

Accountantskantoor 41-45 jr M 

 

De respondenten zijn geselecteerd middels een selecte steekproef. De resultaten 

gelden dus strikt genomen alleen voor de vier geïnterviewde accountants. (Baarda & De 

Goede, 2001) Om een toch zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen uit de vier 

interviews, is er voor gekozen de respondenten zo divers mogelijk te selecteren.  

Zoals gezegd mogen geen uitspraken gedaan worden naar aanleiding van de interviews 

omdat het hier een selecte steekproef betreft. De uitkomsten zijn dan ook alleen gebruikt 

om richting te geven aan het onderzoek. 

Factoren die een rol zouden kunnen spelen bij de vertrekintentie die uit deze interviews 

unaniem naar voren zijn gekomen zijn salaris en werkdruk. Salaris en werkdruk kunnen 
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gezien worden als aspecten van satisfactie en aan deze aspecten zal dan ook extra 

aandacht besteed worden. 

 
De literatuurstudie en de interviews hebben de basis gelegd voor het vervolg van het 

onderzoek wat is uitgevoerd middels een online survey. Zoals gezegd wil het onderzoek 

op brede wijze inzicht geven in verschillende zaken en hiervoor is naast een brede 

mening ook een groot aantal onderzoekseenheden nodig. (Baarda & De Goede, 2001) 

Een survey-onderzoek wordt ook wel een breedte-onderzoek genoemd en leent zich dus 

zeer goed voor dit onderzoek. De nadruk ligt bij een survey op de representativiteit en 

op de frequentie waarin bepaalde verschijnselen voorkomen, en in veel mindere mate 

op de complexiteit. Het grote voordeel van een survey onderzoek is dat je met een 

opgestelde enquête een breed scala respondenten kunt bereiken. Daarnaast is het voor 

de respondenten een makkelijke manier om vragen te beantwoorden, kunnen ze dit 

doen wanneer het hen het beste uitkomt en hebben ze in vergelijking met bijvoorbeeld 

een interview relatief veel privacy. De survey wordt over het algemeen gekenmerkt door 

een lage interne validiteit en, in het geval van een aselecte steekproef, een hogere 

externe validiteit. (Baarda & De Goede, 2001) Omdat er in dit onderzoek sprake is van 

een aselect getrokken steekproef en er geen intern maar alleen extern onderzoek 

gedaan wordt, is de survey-methode uitermate geschikt. Naast deze voordelen heeft 

een enquête echter ook nadelen. Eén van de grootste nadelen is de vaak matige 

respons. Een oorzaak hiervan is de overkill aan enquêtes waarmee organisaties en 

respondenten te maken hebben. 

Daarnaast is het voor de respondent gemakkelijk een enquête aan de kant te schuiven. 

 

Om een zo hoog mogelijke respons te krijgen was het mogelijk de enquête volledig 

anoniem in te vullen en ook het invullen van de naam van de organisatie was optioneel. 

Op het einde van de enquête is er de mogelijkheid gegeven tot het invullen van een 

emailadres, dit voor respondenten die graag de uitkomsten van het onderzoek willen 

ontvangen.  

 

De vragenlijst is via het internet verspreid onder accountants middels de zogenaamde 

sneeuwbalsteekproef. (Baarda & De Goede, 2001) (de verantwoording van de 

vragenlijst is terug te vinden in paragraaf 3.5) De vragenlijst is gestuurd naar de HR-

afdeling van twee accountantskantoren, naar accountants uit het eigen netwerk en naar 
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accountants afkomstig uit de database van een werving & selectiebureau. Hierbij is 

tevens gevraagd de link door te sturen naar collega’s en (oud) studiegenoten, dit om nog 

meer respons te krijgen. Dit maakt dat er vooraf geen inzicht was in de grootte van de 

onderzoekspopulatie.  

 

In eerste instantie kwam er weinig respons. Dit is te verklaren omdat de enquête niet 

vanuit een organisatie is gestuurd. Zowel de accountants als de organisatie waar ze 

werkzaam zijn, hebben in principe niet direct wat aan het onderzoek. Ook de al 

genoemde overkill aan enquêtes speelde een rol. Daarnaast waren gedurende het 

onderzoek, gezien de ‘out of office’ mails die retour kwamen, veel accountants met 

vakantie, wat de respons ook niet groter maakte. 

 

Het wederom per email benaderen van nog meer accountants deed de respons 

langzaam doen oplopen. Omdat er verhoudingsgewijs een tekort was aan 

geregistreerde accountants zijn deze willekeurig, volgens een gestratificeerde aselecte 

steekproef (Baarda & De Goede, 2001), verzameld. Er zijn willekeurig e-mailadressen 

uit de RA-gids, een gids waar alle RA-accountants in staan, geprikt, en hier is de 

enquête naar toe gestuurd. Dit om valide vergelijkingen te kunnen maken tussen 

geregistreerde en niet-geregistreerde accountants. Uiteindelijk hebben 128 accountants 

de enquête op een juiste manier ingevuld, waarmee het minimum van 50 voor een 

valide kwantitatief onderzoek ruimschoots is bereikt. 

 

3.4 Onderzoekspopulatie en representativiteit 

 

Het onderzoek is uitgevoerd onder accountants in Nederland werkzaam bij verschillende 

organisaties. Zoals uit voorgaande paragraaf naar voren is gekomen bestaat de 

steekproef uiteindelijk uit 128 accountants. Alle eenheden hebben een redelijk gelijke 

kans gehad in de steekproef terecht te komen wat maakt dat de resultaten van dit 

onderzoek, met een zekere foutenmarge, ook gelden voor in Nederland werkende 

accountants die niet hebben deelgenomen aan de enquête. (Baarda en De Goede, 2001)  

De belangrijkste kenmerken van de populatie voor dit onderzoek zijn in onderstaande 

tabel weergegeven. De enquête bevat een aantal zogenoemde ‘missing values’, niet 

ingevulde antwoorden. Op het moment dat er een relevant antwoord ontbreekt, wordt 

deze respondent niet meegenomen in de berekeningen. Hierdoor komt het voor dat de 
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populatie wisselend van omvang is. De populatie bij aanvang ziet er echter uit zoals 

weergegeven in onderstaande tabel. 

 

 

 

 

 

Achtergrondvariabele Categorie Frequentie in 

populatie (n=128) 

Percentage 

Geslacht Man 

Vrouw 

Totaal 

88 

40 

128 

68,1 % 

31,1 % 

100 % 

Functie RA-accountant 

AA-accountant 

RA-accountant in 

opleiding 

AA-accountant in 

opleiding 

Accountant zonder 

titel 

Assistant-accountant 

Totaal 

27 

9 

29 

 

8 

 

 

17 

38 

128 

20,9 % 

7,0 % 

23,3 % 

 

6,2 % 

 

 

13,2 % 

29,5 % 

100 % 

 Geregistreerd 

Niet-geregistreerd 

Totaal 

73 

55 

128 

57,0 % 

43,0 % 

100 % 

Soort organisatie Big Four  

Ander accountants 

kantoor 

Anders soort 

organisatie 

Totaal 

53 

 

52 

 

23 

128 

41,1 % 

 

39,5 % 

 

19,4 % 

100 % 

 Big Four 

Niet- Big Four 

Totaal 

53 

75 

128 

41,1 % 

58,9 % 

100 % 
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Respondenten verdeeld naar lengte dienstverband (N = 128) 

 

Lengte dienstverband in jaren Respondenten 
0-2  50,0 % 
3-5 25,0 % 
6-9 15,6 % 
10< 9,4 % 
Respondenten verdeeld naar salariscategorie (N = 127) 

 

Salariscategorie Respondenten 
25.000-35.000 35.4 % 
36.000-46.000 19.7 % 
47.000-57.000 18.1 % 
58.000-68.000 8.7 % 
69.000-79.000 9.4 % 
80.000-90.000 3.1 % 
102.000-125.000 1.6 % 
151.000< 3.9 % 
 

Respondenten verdeeld naar leeftijdcategorie (N = 129) 

 
Leeftijdscategorie Respondenten 
< 20 2,3 % 
21-25 16,3 % 
26-30 44,2 % 
31-40 27,1 % 
41-45 1,6 % 
>46 8,5 % 
 
 
Zoals uit de tabellen af te lezen is bestaat de onderzoekspopulatie overwegend uit 

mannen. Opvallend is dat 42,2 % van de respondenten valt in de leeftijdscategorie van 

26-30 jaar en dat maarliefst de helft van alle respondenten pas 0-2 jaar werkzaam is bij 

de organisatie waar ze werkzaam zijn. 

Voor de validiteit van het onderzoek is het van belang dat er ongeveer evenveel 

geregistreerde als niet geregistreerde accountants onderdeel uitmaken van de populatie. 

En dit zelfde geldt voor het aantal accountants werkzaam bij een Big Four organisatie, 

een accountantskantoor en bij een ander soort organisatie. Zoals gezegd is hier door het 

extra benaderen van geregistreerde accountants een beetje op aangestuurd.  
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Het onderzoek neemt accountants werkzaam in heel Nederland mee. De enquête is dan 

ook breed uitgezet. Omdat het optioneel was de vestigingsplaats van de organisatie in te 

vullen heeft niet iedereen dit gedaan en is dus ook niet exact te achterhalen waar de 

respondenten werkzaam zijn. Uit enquêtes van respondenten die dit wel ingevuld 

hebben blijkt een grote diversiteit wat plaats van vestiging betreft. Een kleine 

meerderheid werkt in de randstad, maar de overige accountants zijn verspreid door heel 

Nederland werkzaam. Omdat de randstad de meeste werkgelegenheid biedt doet het 

feit dat accountants werkzaam in dit gebied een meerderheid vormen binnen de 

onderzoekspopulatie, niets af aan de representativiteit van het onderzoek.  

 

3.5 Operationalisering vragenlijst  

 

De vragenlijst die voor dit onderzoek opgesteld is, is ontstaan uit verschillende 

vragenlijsten. In deze paragraaf zal de operationalisering van deze vragen per topic 

onderbouwd worden. De aan bod komende topics zijn persoonsgegevens, commitment, 

satisfactie met als deeltopics: autonomie, beloning, werkdruk en work-home spillover en 

tot slot het topic vertrekintentie. De vragen bij de topics, behalve de vragen over 

persoonsgegevens, zijn allen beantwoord middels een 5-punts Likert scale. Voor alle 

topics geldt (in sommige gevallen na her-codering) dat 1 de laagste score is en 5 de 

hoogste. Waarbij score 3 neutraal is. (de volledige vragenlijst is terug te vinden in bijlage 

IV) 

Voor iedere subschaal is de Cronbach’s alpha berekend ter beoordeling van de interne 

consistentie. De interne consistentie wordt bepaald door het aantal vragen en door de 

gemiddelde correlaties van alle verschillende vragen onderling. Indien deze inter-item 

correlaties hoog zijn dan is de Cronbach’s alpha hoog en wordt de schaal als 

betrouwbaar gezien. Als vuistregel geldt dat indien de Cronbach’s alpha groter is dan 

0,7, de schaal als betrouwbaar wordt gezien. 

 

3.5.1 Persoonsgegevens 

Ten eerste worden er een aantal persoonsgegevens gevraagd. (geslacht, leeftijd, ‘soort’ 

accountant, werkzaam in wat voor soort organisatie, optioneel de naam van de 

organisatie, aantal dienstjaren en welke salariscategorie) Deze gegevens zijn in 

paragraaf 3.4 schematisch weergegeven en zullen worden gebruikt om de uitkomsten 

van de overige vragen waardevoller te maken.  
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3.5.2 Commitment 

Het tweede element dat in de vragenlijst aan de orde komt is commitment. 

Zoals gezegd is er gekozen om alleen affectief commitment te meten omdat deze vorm 

van commitment het meest correleert met de intentie om te blijven. De vragen die 

hiervoor gebruikt zijn, zijn afkomstig uit het 3-componentenmodel van commitment van 

Allen en Meyer (1990). In de vragenlijst is de vertaling van De Gilder (1997) gebruikt.  

Zoals gezegd is hiermee commitment weer teruggebracht naar een eendimensionaal 

begrip.  Ook ‘occupational commitment’ (ofwel commitment aan de professie) wordt 

gemeten. Omdat Meyer en anderen (1993) een uitbreiding op het 3-componentenmodel 

voor organisatie commitment hebben gemaakt, namelijk een zelfde soort lijst maar dan 

voor occupational commitment, is er voor gekozen om van beide lijsten het gedeelte dat 

affectief commitment meet, te gebruiken. Dit om deze lijsten op een zo goed mogelijke 

manier aan elkaar te toetsen. 

De vragen die gebruikt worden om affectief organisational commitment te meten, 

onderzoeken de mate waarin werknemers zich kunnen identificeren met de organisatie 

en in welke mate zij emotionele hechting aan de organisatie ervaren. De vragen die 

affectief occupational commitment meten, onderzoeken ook de mate van identificatie en 

emotionele hechting, maar dan met het oog op de professie. Deze vragen, zowel de 

vragen over AOC als de vragen over APC, zijn in de vragenlijst terug te vinden onder 

vraag 20. Hierbij zijn de antwoorden van 3 vragen over APC (vraag 20 item 10, 12 en 13) 

gehercodeerd. Deze vragen zijn ‘omgekeerd’ gesteld waardoor de antwoorden niet 

hetzelfde zeiden als de andere vragen. Middels een hercodering is dit rechtgetrokken. 

 

Commitment schaal Cronbach’s Alpha 

Affectief organisatie commitment (AOC) 0.801 

Affectief professional commitment (APC) 0.854 

 

Nu uit bovenstaande tabel blijkt dat de Cronbach’s alpha voor alle schalen groter is dan 

0,7 is hiermee de interne consistentie van de schalen gegeven en kunnen de schalen 

als betrouwbaar worden aangemerkt. 
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3.5.3 Satisfactie 

De mate van satisfactie wordt gemeten aan de hand van vragen uit Slootman (1991) 

deze vragen zijn tevens gebruikt in het onderzoek van Schomaker (1999). De reden dat 

er voor deze vragen gekozen is, is dat dit een complete lijst is en omdat de factoren uit 

Herzberg’s twee-factor-theorie, zowel satisfiers als dissatisfiers, in deze lijst terugkomen. 

Daarnaast is deze lijst ook in het onderzoek onder accountants van Schomaker gebruikt. 

Het verschil met het onderzoek van Schomaker is naast de populatie ook het feit dat de 

vragen met betrekking tot satisfactie op 3 verschillende manieren gesteld worden. 

(Namelijk: in hoeverre ze aanwezig zijn -> vraag 9, hoe tevreden men erover is -> vraag 

10, en wat voor rol het speelt bij intentie tot vertrek -> vraag 21.) Dit om nog beter in 

kaart te kunnen brengen welke factoren nu daadwerkelijk aangepakt moeten worden om 

vertrekintentie tegen te gaan.  

 

Satisfactie schaal Cronbach’s Alpha 

Satisfactie aanwezig 0.763 

Satisfactie tevreden 0.869 

Satisfactie vertrek 0.908 

 

Ook hier zien we dat de Cronbach’s alpha voor alle schalen groter is dan 0,7 is, en 

kunnen ook deze schalen als betrouwbaar worden aangemerkt.  

 

Zoals uit het theoretisch kader al naar voren is gekomen, worden een aantal aspecten 

van satisfactie extra belicht. (autonomie, beloning, werkdruk en work-home spillover) De 

vragen die in de enquête betrekking hebben op deze aspecten zullen in aparte kopjes 

worden toegelicht.  

 

3.5.3.1 Autonomie 

De vragen die onderzoek verrichten naar de autonomie zijn afkomstig uit De 

Basisvragenlijst Amsterdam. (BASAM)  (Biessen & De Gilder, 1993) En in de vragenlijst 

terug te vinden onder vraag 19.  

 

Autonomie schaal Cronbach’s Alpha 

Autonomie 0.884 
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De Cronbach’s Alpha van 0.884 geeft interne consistentie aan en daarmee de 

betrouwbaarheid van de vragen over autonomie. 

 

3.5.3.2 Beloning 

Ook de vragen over beloning zijn oorspronkelijk terug te vinden in de BASAM. 

Het cluster vragen over beloning bevat, om de factoren die vertrekintentie tegen gaan 

nog beter in kaart te brengen, o.a. vragen over de hoeveelheid en over de relatieve 

positie. Om deze reden is er naast de vragen uit de BASAM die betrekking hebben op 

beloning, ook nog een vraag toegevoegd die nader ingaat op arbeidsvoorwaarden. In 

deze vraag komen de belangrijkste arbeidsvoorwaarden van deze tijd aan de orde. 

(www.pna.nl) (vraag 16) 

De overige vragen over beloning zijn te vinden onder vraag 15. De beloningsvragen zijn 

onderverdeeld in 3 categorieën namelijk: mate van tevredenheid over beloning, waarop 

is de beloning gebaseerd en waarop zou beloning gebaseerd moeten zijn. Deze clusters 

vragen leveren de volgende Cronbach Alpha’s op: 

 

Belonings schaal Cronbach’s Alpha 

Beloning tevreden 0.886 

Beloning gebaseerd op 0.871 

Beloning zou gebaseerd moeten zijn op 0.598 – 0.766 

Arbeidsvoorwaarden aanwezig 0.780 

Arbeidsvoorwaarden belangrijk 0.859 

 

We zien nu dat de Cronbach’s Alpha van de items ‘beloning zou gebaseerd moeten zijn 

op’ lager is dan 0.7. Namelijk het met rood aangegeven 0.598. Omdat dit niet wenselijk 

is, is het laagcorrelerende item ‘beloning zou gebaseerd moeten zijn op dienstjaren’ 

(item 1) weggelaten. Dit levert wel een betrouwbare score op. (namelijk de 0.766 die er 

in het zwart achter staat) Bij de schaal ‘beloning gemiddeld’ is dit item weggelaten maar 

omdat het wel een veelzeggend item kan zijn, wordt deze wel apart meegenomen in 

berekeningen. 
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3.5.3.3 Werkdruk 

De vragen die de mate van werkdruk extra doorgronden zijn terug te vinden in de, de 

met de Europese Goede Praktijken Prijs bekroonde, Quick Scan werkdruk test terug te 

vinden. En in deze enquête onder vraag 18, item 1 t/m 8. 

 

Werkdruk schaal Cronbach’s Alpha 

Werkdruk 0.771 

Ook deze Cronbach’s Alpha is hoger dan 0.7 en ook de vragen over werkdruk mogen 

als betrouwbaar aangenomen worden. 

 

3.5.3.4 Work-home spillover 

De aanvullende vragen over de Work-Home Spillover zijn wederom ontleend aan het 

onderzoek van Slootman (1991) en in deze enquête, net als de vragen over werkdruk, 

onder vraag 18 alleen in dit geval item 9 t/m 18. 

 

Work-home spillover schaal Cronbach’s Alpha 

Work-home spillover 0.906 

 

Bovenstaand tabelletje laat zien dat de vragen over work-home spillover betrouwbaar 

zijn. 

 

3.5.4 Vertrekintentie 

De vragen 11 t/m 14 zijn in de vragenlijst opgenomen om de vertrekintentie te meten. 

De vragen over vertrek zijn afkomstig uit het onderzoek van Schomaker (1999). 

Vraag 12 heeft ook betrekking op de vertrekintentie maar omdat deze vraag een andere 

antwoordschaal heeft, is deze indicator niet meegenomen in het berekenen van de 

homogeniteit. Deze vraag zal losstaand geanalyseerd worden. De antwoorden van 

vraag 12 en 13 hebben een hercodering ondergaan zodat bij alle vragen nu het 

volgende geldt: een lage score betekent een lage vertrekintentie en een hoge score 

betekent een hoge vertrekintentie. 

 

Vertrekintentie schaal Cronbach’s Alpha 

Vertrekintentie 0.827 
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Ook hier is Cronbach’s Alpha hoger dan 0.7 wat betekent dat ook de vragen over 

vertrekintentie als valide aangenomen mogen worden. 

 

3.6 Analyse 

 

Na de operationalisering van de vragenlijst volgt nu de analyse. 

Om een vergelijking te kunnen maken tussen geregistreerde accountants en niet-

geregistreerde accountants is er een extra variabele aangemaakt. Onder geregistreerde 

accountants worden in dit onderzoek RA-accountants, AA-accountants, RA-accountants 

in opleiding en AA-accountants in opleiding verstaan. Onder de niet-geregistreerde 

accountants vallen de accountants zonder titel en de assistent-accountants.  

Om de vergelijking tussen accountants werkzaam bij een Big Four kantoor en 

accountants werkzaam bij een niet Big Four kantoor te kunnen maken is ook een aparte 

variabele aangemaakt. Hierbij zijn respondenten werkzaam bij een Big Four en 

respondenten werkzaam bij een ander soort organisatie dan een Big Four 

samengenomen. 

Tevens is voor ieder topic (organisatie commitment, professioneel commitment, 

satisfactie, vertrekintentie, autonomie, beloning, werkdruk, work-home spillover) een 

nieuwe variabele gemaakt waarin de gemiddelde score is weergegeven. Dit is gedaan in 

het statistiekprogramma SPPS waarin de vragenlijst en de antwoorden zijn ingevoerd. 

Ook de analyses worden met behulp van dit programma gemaakt.  

Van een significant verschil wordt over het algemeen gesproken wanneer de 

waarschijnlijkheid dat de verdeling op toeval berust kleiner is dan 5 % of dan 0,05. 

(Baarda & De Goede, 2001) Dit is ook de waarde die in dit onderzoek is aangenomen. 

(p = 0,05) 

 

De in het theoretisch kader geformuleerde hypothesen welke getoetst gaan worden, 

staan hier nogmaals weergegeven met daarbij de toetsen die toegepast zullen worden. 

De volledige analyses zijn terug te vinden in bijlage III.  

 
 

1. Accountants kunnen zowel een hoge mate van organisatie commitment ervaren 

als een hoge mate van professioneel commitment. 
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Hypothese 1 zal geanalyseerd worden met behulp van een paired sampled T-test. 

(we willen de verschillen parametrisch toetsen) Hiermee worden de gemiddelden 

berekend en wordt er gekeken of de gemiddelden significant van elkaar verschillen.  

 

2. Geregistreerde accountants zijn meer gecommitteerd aan de professie dan niet 

geregistreerde accountants. 

 

De analyse van hypothese 2 zal gedaan worden aan de hand van een independent 

sampled T-test. (we willen de verschillen non-parametrisch toetsen) Ook hier zullen 

de gemiddelden berekend worden en zal gekeken worden of er sprake is van 

significante verschillen.  

 

3. Een hoge mate van affectief organisatiecommitment leidt niet tot een lage 

vertrekintentie bij geregistreerde accountants. 

 

Hypothese 3 zal middels een enkelvoudige regressie analyse getoetst worden. 

(omdat een lineair causaal verband verondersteld wordt)  

 

4. Een hoge mate van affectief organisatiecommitment leidt tot een lage 

vertrekintentie bij niet geregistreerde accountants. 

 

Deze hypothese is op dezelfde manier en om dezelfde redenen als genoemd bij 

hypothese 3 getoetst middels een enkelvoudige regressie analyse. De gehele  

 

Ook hypothesen 5 t/m 8 zullen getoetst worden middels enkelvoudige regressie 

analyses. De reden hiervoor is dat er bij al deze hypothesen een lineair causaal 

verband verondersteld wordt.  

 

5. Hoe hoger de mate van autonomie, hoe hoger de mate van satisfactie. 

 

6. Hoe hoger de tevredenheid over de beloning, hoe hoger de mate van satisfactie. 

 

7. Hoe lager de werkdruk, hoe hoger de satisfactie. 
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8. Hoe lager de mate van Work-Home Spillover, hoe hoger de mate van satisfactie. 

 

9. Er zijn verschillen aan te merken tussen accountants werkzaam bij Big Four 

kantoren en accountants werkzaam bij organisaties anders dan Big Four. 

 

Voor hypothese 9 zullen er meerdere independent sampled T-testen gedaan worden. 

Voor deze toetsvorm is gekozen omdat de verschillen non-parametrisch getoetst 

dienen te worden. De toets zal meerdere keren worden uitgevoerd met steeds een 

andere afhankelijke variabele. (deze afhankelijke variabelen zijn affectief organisatie 

commitment, satisfactie, vertrekintentie, autonomie, beloning, werkdruk en work-

home spillover)  

 
Naast deze hypothesen, zullen ook de volgende modellen van Tett & Meyer (1993) (in 

Trimble, 2006) getoetst worden. 

 
Voor het toetsen van de modellen wordt er gebruik gemaakt van een mediator analyse 

om te bepalen of er een variabele is (affectief organisatie commitment of satisfactie) die 

een mediator rol heeft zoals in model 2 en 3 het geval is. Hiervoor worden de correlaties 

tussen de variabelen uit de modellen berekend. Wanneer deze significant zijn mag er 

een mediator analyse worden gedaan. Dit gebeurt aan de hand van een stepwise 

mutiple-regressie analyse. Voor deze analyse is gekozen omdat een variabele 

(vertrekintentie in dit geval) op basis van andere variabelen (affectief organisatie 

commitment en satisfactie in dit geval) voorspelt dient te worden. Bij de stepwise 

methode wordt er steeds ‘stapsgewijs’ een variabele toegevoegd waardoor zichtbaar 

wordt wat de meerwaarde van de extra variabele is. Wanneer er in de uitkomsten van 

deze toets geen sprake van significantie meer is, is er sprake van een mediator. 
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4. Resultaten 
 
4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk 4 zullen de resultaten die uit de verschillende toetsen naar voren zijn 

gekomen worden gepresenteerd. Allereerst zullen in paragraaf 4.2 de resultaten 

besproken worden die uit de algemene MEAN-toetsen naar voren zijn gekomen. Voor 

alle topics zijn de gemiddelden uitgerekend en deze gemiddelden zullen uiteengezet 

worden. 

Paragraaf 4.3 omvat de resultaten die uit de toetsing van de hypothesen naar voren zijn 

gekomen. Dit hoofdstuk sluit af met paragraaf 4.4 waarin de toetsing van de modellen 

besproken wordt. 

 
 
4.2 Gemiddelden 
 
In deze paragraaf worden zoals gezegd de gemiddelden scores op de verschillende 

topics uiteengezet. De scores die betrekking hebben op de persoonsgegevens zijn in 

paragraaf 3.4 al aan de orde gekomen. (de volledige analyses en tabellen voortgekomen 

uit SPSS zijn terug te vinden in bijlage II) 

Tabel 4.1 

Variabele Gemiddelde score Standaarddeviatie 

Affectief organisatie 

commitment 

3,33 .60 

Professioneel commitment 3,52 .72 

Satisfactie (tevredenheid) 3,34 .53 

Autonomie 3,76 .74 

Beloning (tevredenheid) 2.84 .83 

Werkdruk 3,20 .60 

Work-Home spillover 2,46 .76 

Vertrekintentie 2,60 .63 

  

Tabel 4.1 laat de gemiddelden scores zien op de getoetste variabelen. De tabel laat zien 

dat zowel op affectief organisatie commitment als op affectief professioneel commitment, 

redelijk hoog gescoord wordt. (1 is de laagste score en 5 de hoogste waarbij 3 een 

neutrale score is) Op deze scores wordt in de volgende paragraaf onder hypothese 3 
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verder ingegaan. Wat meteen opvalt, is dat de vertrekintentie met een gemiddelde van 

2,60 vrij laag is. (M=2,60; sd=.63) Tabel 4.2 (waarin item 1 staat voor ‘hoe vaak speelt u 

met de gedachte de organisatie waar u werkzaam bent te verlaten?’, item 2 staat voor 

‘Aan welke termijn denkt u dan?’, item 3 staat voor ‘Over het algemeen ben ik tevreden 

met mijn huidige baan’ en item 4 luidt ‘Het is eenvoudig een baan te vinden bij een 

andere organisatie die me net zo goed bevalt als mijn huidige baan’) geeft een 

specificatie van de items die onder het topic vertrekintentie vallen. 

Tabel 4.2 

Vertrekintentie Gemiddelde score Standaarddeviatie 

Item 1 2,86 1.05 

Item 2 2,80 .93 

Item 3 2,15 .88 

Item 4 2,81 1,08 

 

Tabel 4.2 laat zien dan item 3 de score naar beneden haalt. De respondenten zijn over 

het algemeen dus tevreden met de baan die ze momenteel hebben. Item 2 heeft als 

enige 4 antwoord mogelijkheden wat maakt dat een score van 2,80 hoog is. Item 1 laat 

zien dat er ‘soms’ aan vertrek wordt gedacht en item 2 laat zien dat de termijn waar dan 

aan gedacht wordt dichter bij de ‘vanaf 1 tot 2 jaar’ dan bij de ‘vanaf 2 tot 3 jaar’ ligt.  

De vertrekintentie kan dus als redelijk laag aangemerkt worden, maar zou gezien de 

score op item 2 (die vanwege een afwijkende antwoordschaal niet is meegenomen bij 

het berekenen van de gemiddelde score op vertrekintentie -> zie paragraaf 3.5.4) 

wellicht iets hoger uit kunnen vallen. 

 

Tabel 4.1 laat tevens zien dat de mate van tevredenheid gemiddeld gezien over de 

verschillende items van satisfactie ook redelijk hoog is. (M=3,34; sd=.53) Dit zou tevens 

een verklaring voor een redelijk lage vertrekintentie kunnen zijn. Er is sprake van een 

redelijk hoge mate van autonomie (M=3,76; sd=.74). De tevredenheid over de beloning 

is wat aan de lage kant. (M=2.84; sd=.83) Met deze gemiddelde score van 2,84 scoort 

de tevredenheid over de beloning net wat onder neutraal en neigt dus naar laag.  

De gemiddelde score die gegeven is voor de mate waarin werkdruk ervaren wordt neigt 

naar hoog. (M=3,20; sd=.60) De tabel laat zien dat de mate waarin de respondenten 

work-home spillover ervaren aan de lage kant is. (M=2,46; sd=.76) 
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De variabelen autonomie, beloning, werkdruk en work-home spillover zijn allemaal 

onderdeel van satisfactie en ook, op work-home spillover na, allemaal een item van het 

topic satisfactie. Interessant is om te kijken of de score op deze items overeenkomen 

met de gemiddelde scores die uit de uitgebreidere vragen over deze factoren zijn 

gekomen. Tabel 4.3 laat zien wat de scores per item van satisfactie zijn. 

 

Tabel 4.3 

Satisfactie Gemiddelde 

score 

tevreden 

Standaarddeviatie Gemiddelde 

score 

belangrijk 

Standaarddeviatie 

Werkdruk 3,16 .89 3,12 1.35 

Combinatie studie-werk 3,22 .87 2,47 1.43 

Inhoud/Uitdaging werk 3,60 .86 3,81 1.27 

Ruimte ander soort 

werkzaamheden 

3,43 .90 3,18 1.24 

Ruimte talent te 

benutten 

3,64 .92 3,50 1.27 

Voor- en nabespreking 

werk 

3,20 .87 2,68 1.11 

Begeleiding bij 

uitvoering werk 

3,35 .96 3,05 1.18 

Mate van autonomie bij 

uitvoering werk 

3,66 .82 3,42 1.21 

Sociaal klimaat 

organisatie 

3,87 .94 3,38 1.37 

Belangstelling van 

collega’s 

3,81 .83 3,16 1.31 

Belangstelling 

leidinggevenden 

3,46 1.02 3,56 1.13 

Salarisniveau 2,84 .98 3,79 1.05 

Overige 

arbeidsvoorwaarden 

3,21 .98 3,48 1.05 

Loopbaanvooruitzichten 3,58 .88 3,85 1.11 
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Faciliterende rol ten 

aanzien van carrière 

3,41 .89 3,27 1.22 

Algemeen beleid van 

organisatie 

3,19 .89 3,41 1.14 

Mogelijkheden tot 

invloed uitoefenen op 

beleid 

2,87 .97 3,09 1.14 

Mogelijkheden tot 

parttime werken 

3,21 1.02 2,53 1.31 

Regelingen 

kinderopvang 

2,83 .94 2,10 1.21 

 

Opvallend aan deze tabel is dat de standaarddeviatie bij de belangrijkheid van de 

verschillende items een stuk hoger ligt dan bij de gemiddelde mate van tevredenheid.  

Wanneer we de gemiddelde scores van de topics autonomie, beloning en werkdruk 

vergelijken met de scores van de gelijknamige items in het topic satisfactie zien we dat 

deze zeer dicht bij elkaar liggen. Voor het topic autonomie M=3,76 tegen M=3,66 voor 

het item. Voor beloning laten de tabellen zelfs een identieke score van M=2,84 zien. 

Opvallend aan de gemiddelde scores van werkdruk is dat het topic werkdruk, dat de 

aanwezigheid van werkdruk aangeeft, een redelijk hoge score laat zien (M=3,20) en dat 

de tabel 4.3 laat zien dat er iets boven neutraal gescoord wordt op de tevredenheid van 

de aanwezigheid van werkdruk. (M=3,16) Dit zou erop kunnen wijzen dat werkdruk niet 

als een belangrijk aspect wordt gezien. De toetsing van de hypothesen later in dit 

hoofdstuk zal hier meer inzicht ingeven.  

Factoren die het meest belangrijk gevonden worden zijn loopbaanvooruitzichten 

(M=3,85; sd=1.11), de inhoud/uitdaging van het werk (M=3,81; sd=1.27), en het salaris 

(M=3,79; sd=1.05). Factoren die ook niet over het hoofd gezien mogen worden zijn 

belangstelling van leidinggevenden (M=3,56; sd=1.13), ruimte om talenten te benutten 

(M=3,50; sd=1.27) en overige arbeidsvoorwaarden (M=3,48; sd=1.05). 

Factoren die opvallend minder belangrijk gevonden worden zijn kinderopvangregelingen 

(M=2.10; sd=1.21). Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat de steekproef voor 

het merendeel uit mannen bestaat. Ditzelfde geldt voor de relatief lage score op de 

mogelijkheden tot parttime werken. (M=2,53; sd=1.31) Een andere factor waarvoor de 

gemiddelde score laag te noemen is, is de combinatie studie werk. (M=2,47; sd=1.05) 
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Hiervoor zou de verklaring kunnen zijn dat een belangrijk deel van de steekproef uit niet-

geregistreerde accountants bestaat welke minder te maken hebben met deze 

combinatie. 

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn twee hoogscorende factoren die beide onder 

beloning vallen. Tabel 4.4 laat zien waar beloning volgens de steekproef op gebaseerd 

zou moeten zijn. 

 

Tabel 4.4 

Beloning zou gebaseerd 

moeten zijn op 

Gemiddelde score Standaarddeviatie 

Dienstjaren 2,68 1.17 

Kennis 3,92 .62 

Inzet 3,90 .77 

Prestaties 4,14 .76 

Opleiding 3,52 .85 

Moeilijkheid van het werk 3,77 .71 

 

Tabel 4.4 laat zien dat op bijna alle items hoog gescoord wordt met prestaties (M=4,14; 

sd=.76) als uitschieter naar boven en dienstjaren (M=2,68; sd=1.17) als uitschieter naar 

beneden. Tabel 4.5 verschaft inzicht in hoe belangrijk de arbeidsvoorwaarden gevonden 

worden. 

Tabel 4.5 

Arbeidsvoorwaarden belangrijk Gemiddelde score Standaarddeviatie 

Pensioen 4.18 .90 

Verlofsparen 2.79 1.30 

Spaarloon 2.99 1.29 

Eindejaarsuitkering 3.74 1.10 

Feestdagenregeling 3.47 1.21 

Overwerkvergoeding 4.03 1.16 

Renteloze of laagrentende lening 2.12 1.21 

Studiekostenvergoeding 4.01 1.21 

Vakantiedagen 4.48 .82 

Aandelenopties 2.11 1.10 
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Winstdeling 3.57 1.30 

Reiskostenvergoeding 4.15 .97 

Verhuiskostenvergoeding 2.74 1.21 

Telefoonkostenvergoeding 3.59 1.18 

Kinderopvangregeling 2.87 1.40 

Computer 3.40 1.28 

Arbeidsongeschiktheidverzekering 3.66 1.03 

De voorwaarden waar het laagst op gescoord worden zijn aandelenopties (M=2,11; 

sd=1.10), renteloze/laagrentende lening (M=2,12; sd=1.21) en verhuisvergoeding 

(M=2,74; sd=1.21) 

De arbeidsvoorwaarden die het hoogst beoordeeld zijn, zijn vakantiedagen (M=4,48; 

sd=.82), studiekostenvergoeding (M=4,01; sd=1.21), pensioen (M=4,18; sd=.90) en de 

reiskostenvergoeding (M=4,15; sd=.97). Opvallend is dat de hoogste scores de kleinste 

standaarddeviatie hebben wat met zich meebrengt dat de steekproef hier redelijk 

eensgezind over is. 

 

4.3 Hypothesen 

 

In deze paragraaf worden de resultaten met betrekking tot de hypothesen weergegeven. 

(De volledige output van de gedane toetsen zijn terug te vinden in bijlage III.) 

Hypothese 1: 

1. Accountants kunnen zowel een hoge mate van organisatie commitment ervaren 

als een hoge mate van professioneel commitment. 

 

Om te kijken of accountants meer affectief organisatie commitment ervaren of meer 

professioneel commitment is er een paired sampled t-test uitgevoerd. Deze toets laat 

zien dat het gemiddelde voor zowel affectief organisatie commtiment (M=3,3252) als 

affectief professioneel commitment (M=3,5165) redelijk hoog is en dat ze significant 

verschillen. (p=.006) 

We kunnen dus concluderen dat accountants zowel een hoge mate van affectief 

organisatie commitment als een hoge mate van professioneel commitment ervaren, 

maar dat ze significant meer professioneel commitment dan affectief organisatie 

commitment ervaren. De hypothese wordt niet verworpen. 
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Hypothese 2: 

2. Geregistreerde accountants zijn meer gecommitteerd aan de professie dan niet 

geregistreerde accountants. 

 

De independent sampled T-test laat zien dat geregistreerde accountants gemiddeld, een 

nauwelijks noemenswaardige, hogere mate van professioneel commitment ervaren 

(M=3,5747) dan niet-geregistreerde accountants. (M=3,4133) Maar omdat dit verschil 

niet significant is (p=.451) mag dit verschil niet aangenomen worden en wordt de 

hypothese verworpen. 

 

Hypothese 3: 

3. Een hoge mate van affectief organisatie commitment leidt niet tot een lage 

vertrekintentie bij geregistreerde accountants. 

 

Deze hypothese is middels een regressie analyse getoetst. Uit deze regressie analyse 

kwam naar voren dat er een significante relatie bestaat tussen organisatie commitment 

en vertrekintentie  (F (1, 64), β= -.479, p = .000). In tegenstelling tot de verwachting blijkt 

echter dat een hogere organisatie commitment van geregistreerde accountants wel tot 

een lagere vertrekintentie leidt. Dit betekent dat de eerste hypothese verworpen moet 

worden. 

 

Hypothese 4: 

4. Een hoge mate van affectief organisatie commitment leidt tot een lage 

vertrekintentie bij niet geregistreerde accountants. 

 

Ook deze hypothese is getoetst aan de hand van een regressie analyse. 

Deze regressie analyse laat een significante relatie zien tussen organisatie commitment 

en vertrekintentie (F (1, 48), β= -.323, p = .022). Zoals verondersteld blijkt dat een 

hogere organisatie commitment van niet- geregistreerde accountants inderdaad tot een 

lagere vertrekintentie leidt. De vierde hypothese wordt dus geaccepteerd. 
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Hypothese 5: 

5. Hoe hoger de mate van autonomie, hoe hoger de mate van satisfactie. 

 

Deze hypothese is middels een regressie analyse getoetst. Uit deze regressie analyse is 

naar voren gekomen dat er een significante relatie bestaat tussen autonomie en 

satisfactie (F (1, 115), β= .489, p = .000). Een hoge mate van autonomie leidt tot een 

hoge mate van satisfactie, de hypothese wordt dus niet verworpen. 

 

Hypothese 6: 

6. Hoe hoger de tevredenheid over de beloning, hoe hoger de mate van satisfactie. 

 

De regressie analyse waarmee deze hypothese is getoetst, laat zien dat er een 

significante relatie is tussen beloning en satisfactie. (F(1,115), β = .531, p = .000) 

Hieruit kan opgemaakt worden dat de hypothese niet verworpen wordt. Dus kan gesteld 

worden: hoe hoger de tevredenheid over de mate van beloning, hoe hoger de mate van 

satisfactie en houdt de hypothese stand. 

 

Hypothese 7: 

7. Hoe lager de werkdruk, hoe hoger de satisfactie. 

 

Uit deze regressie analyse komt een significante relatie tussen werkdruk en satisfactie 

naar voren. ((F(1,115), β = -.268, p = .003)  

Dit betekent hoe hoger de werkdruk hoe lager de satisfactie wat ook geïnterpreteerd 

mag worden als hoe lager de werkdruk, hoe hoger de satisfactie. De hypothese wordt 

dus niet verworpen. 

 

Hypothese 8: 

8. Hoe lager de mate van Work-Home Spillover, hoe hoger de mate van satisfactie. 

 

Deze regressie analyse laat een significante relatie tussen work-home spillover en 

satisfactie zien. (F(1,115), β = -.439, p = .000)  

Dit betekent hoe hoger de mate van work-home spillover, hoe lager de mate van 

satisfactie. Dit mag ook geïnterpreteerd worden als hoe lager de mate van work-home 

spillover, hoe hoger de satisfactie. De hypothese houdt dus stand. 
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Hypothese 9: 

9. Er zijn verschillen aan te merken tussen accountants werkzaam bij Big Four 

kantoren en accountants werkzaam bij organisaties anders dan Big Four. 

 

De independent sampled T-test die zijn gedaan laten per variabele het volgende zien: 

 

Affectief organisatie commitment: Accountants werkzaam bij een kantoor anders dan 

een Big Four scoren gemiddeld iets hoger op AOC dan accountants die wel bij een Big 

Four werkzaam zijn. (M= 3,3758 tegen M= 3,2228) Dit verschil is echter zeer klein en 

daarnaast niet significant. Op het gebied van AOC lijkt er geen verschil te zijn tussen de 

twee groepen. 

 

Satisfactie: Accountants werkzaam bij een Big Four scoren nauwelijks hoger op 

satisfactie dan accountants elders werkzaam. Daarnaast is dit verschil niet significant 

dus ook op het gebied van satisfactie zijn er geen verschillen aan te merken. (M= 3,3550 

tegen M= 3,3283; p=.072) 

 

Vertrekintentie: Kijkende naar vertrekintentie laat de toets een iets hogere score zien 

voor accountants werkzaam bij een Big Four. M= 2,7431 tegen M= 2,5180 voor 

accountants werkzaam bij een organisatie anders dan een Big Four. Echter is er 

wederom geen sprake van significantie en wordt ook dit verschil niet aangenomen. 

(p=.789) 

 

Autonomie: Ook op autonomie is er nauwelijks verschil aan te merken op de gemiddelde 

scores. Daarnaast is het minimale verschil niet significant dus ook op dit vlak wordt er 

geen verschil aangenomen. (M= 3,7957 tegen M= 3,7437; p=.840) 

 

Beloning: De T-toets laat zien dat er een niet noemenswaardig verschil zichtbaar is 

tussen accountants werkzaam bij een Big Four en accountants werkzaam elders maar 

dat dit verschil niet significant is. Ook op het gebied van de tevredenheid over beloning 

zijn er geen verschillen aan te merken tussen de groepen. (M= 2,8087 tegen M= 

2,8641;p=.359) 
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Werkdruk: Accountants werkzaam bij een Big Four ervaren meer wekdruk dan 

accountants werkzaam bij een organisatie anders dan een Big Four. (M= 3,3195 tegen 

M= 3,1293) Dit verschil is niet significant (p=.211) wat maakt dat het niet aangenomen 

wordt. 

 

Work-home spillover: De T-toets laat zien dat er voor work-home spillover net geen 

sprake is van een significant verschil. (p=.083) Het feit dat accountants werkzaam bij 

een Big Four gemiddeld meer work-home spillover ervaren dan accountants werkzaam 

elders (M= 2,6547 tegen M=2,3263) wordt niet aangenomen. 

 

Hieruit kan opgemaakt worden dat hypothese 9 verworpen mag worden. Er zijn geen 

verschillen zichtbaar tussen accountants werkzaam bij een Big Four organisatie en 

accountants werkzaam bij een organisatie anders dan Big Four. 

 

 

4.4 Modellen Tett & Meyer (1993) 

 

Deze paragraaf geeft de resultaten weer die uit de toetsen, die ter toetsing van de 

modellen zijn uitgevoerd, naar voren zijn gekomen. 

Tabel 4.6 laat de Pearson correlaties tussen de variabelen uit de modellen zien. 

 

Tabel 4.6 

 Organisatie 

commitment 

Vertrekintentie Satisfactie 

Organisatie 

commitment 

X -.421** .411** 

Vertrekintentie -.421** X -.425** 

Satisfactie .411** -.425** X 

** correlatie is significant bij 0.01 (twee-zijdig) 

 

De tabel laat zien dat er sprake is van sterke correlaties tussen de verschillende 

variabelen. Uit de tabel kan opgemaakt worden dat alle drie de modellen van Tett & 

Meyer (1993) (in Trimble, 2006) kloppend zijn in die zin dat alle variabelen elkaar 

beïnvloeden.  
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Model 1 

 
 
 
 
Model 2 

 
 
 
Model 3 
 

 

 

 

De eerste stappen van de mediator analyse zijn in figuur 4.1 grafisch weergegeven. 

Om te toetsen of er sprake is van een mediator (zoals commitment in model 2 is, en 

satisfactie in model 3) is er een stepwise multiple regressie analyse uitgevoerd.  

 

 

 

 

 



 56 

Figuur 4.1 

  

 

Deze analyse laat zien dat zowel organisatie commitment (p=.000) als satisfactie 

(p=.003) nog significant zijn. Dit betekent dat geen van deze variabele een mediator is 

en daarmee dat de modellen 2 en 3 niet als zodanig gezien mogen worden. Model 1 lijkt 

hiermee het meest ‘kloppend’ te zijn omdat de variantie van satisfactie niet via 

commitment verloopt en de variantie van commitment niet via satisfactie.  

Deze regressie analyse laat een significante relatie tussen satisfactie en vertrekintentie 

zien (F(1,120), β = -.425, p = .000) en ook een significante relatie tussen organisatie 

commitment en vertrekintentie F(1,114), β = -.421, p = .000) 

De regressie analyses laten zien dat satisfactie 18,1% van de variantie van 

vertrekintentie verklaart (R square = .181) en affectief organisatie commitment 17,7 %. 

(R square = .177) Gesteld kan worden dat beide ongeveer 18 % van de variantie 

verklaren. 

Wanneer beide variabelen samen getoetst worden middels de stepwise multiple 

regressie analyse komt naar voren dat de variabelen elkaar grotendeels overlappen. 

Organisatie commitment verklaart (zoals gezegd) 17,7% van de variantie. (R square 

= .177) Wanneer satisfactie hieraan toegevoegd wordt, is te zien dat de variabelen 

samen 23,8% van de variantie verklaren. (R square = .238) 

23,8% van factoren die een rol spelen bij vertrekintentie wordt verklaard door organisatie 

commitment en satisfactie. 
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5 Conclusie en aanbevelingen 
 

5.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken die aan dit onderzoek 

verbonden kunnen worden. In paragraaf 5.2 zullen deze conclusies vanuit 

wetenschappelijk oogpunt in eerste instantie zoveel mogelijk aan de theorie gekoppeld 

worden. Vervolgens zullen in paragraaf 5.3 de meer praktische conclusies besproken 

worden, waaruit aanbevelingen voor de praktijk volgen. 

 

5.2. Conclusies 

 

Dit onderzoek heeft getracht inzicht te geven in de factoren die bijdragen aan satisfactie 

en commitment en wat de invloed van deze factoren en van satisfactie en commitment 

op de vertrekintentie van accountants is. 

De belangrijkste conclusies die uit dit onderzoek naar voren komen kunnen het beste 

weergegeven worden aan de hand van de getoetste modellen van Tett & Meyer (1993) 

(in Trimble, 2006) Uit de toetsing van de modellen is naar voren gekomen dat 

organisatie commitment, satisfactie en vertrekintentie allen wederzijds met elkaar 

correleren. Hieruit hebben we kunnen concluderen dat alle modellen juist zijn qua 

onderlinge verbanden. Tussen organisatie commitment en vertrekintentie is er sprake 

van een negatief verband, wat wil zeggen dat wanneer de commitment toeneemt de 

vertrekintentie afneemt.  

Ditzelfde geldt voor het verband tussen satisfactie en vertrekintentie. Dus wanneer de 

mate van satisfactie toeneemt, neemt de vertrekintentie af. 

We hebben gezien dat er tussen organisatie commitment en satisfactie sprake is van 

een positief verband. Hoe hoger de mate van organisatie commitment, hoe hoger de 

mate van satisfactie en andersom. 

Wat echter ook uit de toetsing naar voren kwam is dat zowel affectief organisatie 

commitment als satisfactie niet als een mediator gezien mag worden. De invloed die 

satisfactie op vertrekintentie heeft verloopt niet via organisatie commitment en de 

invloed die organisatie commitment heeft op vertrekintentie verloopt niet via satisfactie. 

Wanneer we naar de modellen 2 en 3 kijken lijkt dit wel het geval te zijn en deze 

modellen worden in dit onderzoek om deze redenen dan ook verworpen. 
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Uit dit onderzoek komt naar voren dat model 1 als het meest kloppend gezien kan 

worden.  

 

Model 1 

 

Organisatie commitment en satisfactie verklaren beide ongeveer 18 % van de variantie 

van vertrekintentie. Op grond hiervan kunnen we uit dit onderzoek concluderen dat 

organisatie commitment en satisfactie een ongeveer even grote voorspellende waarde 

hebben met betrekking tot vertrekintentie. 

Organisatie commitment en satisfactie verklaren samen ongeveer 24 % van de variantie . 

Ondanks het feit dat in de theorie organisatie commitment en satisfactie als twee zeer 

verschillende begrippen gezien worden (Tett & Meyer, 1993 in Spector, 2003), is er 

sprake van zeer veel overlap. En ondanks het feit dat er een hoge correlatie is tussen 

deze begrippen afzonderlijk en vertrekintentie voorspellen zij samen ‘slechts’ 24 % van 

de variantie.  

 

Uit de theorie kwam verder naar voren dat ondanks het feit dat er sprake was van een 

hoge mate van organisatie commitment, er ook sprake was van een hoge vertrekintentie 

bij professionals. (zie o.a. Van Wijk, 2006) In dit onderzoek gaat dit niet op, wat wil 

zeggen dat een hoge mate van organisatie commitment bij professionals wel tot een 

lage vertrekintentie leidt. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen twee typen 

professionals (modern en traditioneel), maar beide typen hebben laten zien dat een 

hogere mate van organisatie commitment tot een lagere vertrekintentie leidt. In 

tegenstelling tot andere onderzoeken onder accountants, is er in dit onderzoek 

onderscheid gemaakt tussen geregistreerde en niet-geregistreerde accountants. Er zijn 

echter geen significante verschillen gevonden waaruit gesuggereerd zou kunnen worden 

dat het overbodig is dit onderscheid te maken.  
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Tevens is er in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen accountants werkzaam bij de 

zogenaamde ‘Big Four’ kantoren en accountants werkzaam bij kantoren anders dan ‘Big 

Four’ omdat de ‘Big Four’ kantoren wellicht meer middelen en betere HR-instrumenten 

hebben dan andere kantoren. Ook hierbij zijn geen significante verschillen naar voren 

gekomen. Accountants werkzaam bij een Big Four ervaren iets meer werkdruk dan 

accountants elders werkzaam. Dit verschil is net niet significant maar liet een lichte trend 

zien. Voor vervolgonderzoek onder accountants lijkt het ook niet nodig dit onderscheid te 

maken.  

 

Factoren die de mate van satisfactie beïnvloeden die het meest belangrijk gevonden 

worden zijn loopbaanvooruitzichten, inhoud/uitdaging van het werk en salaris. De eerste 

twee komen overeen met de kenmerken van professionals die in het theoretisch kader 

besproken zijn. Wanneer we kijken naar deze zelfde factoren maar dan naar de mate 

van tevredenheid, zien we dat de tevredenheid redelijk hoog is en dat beloning het 

laagste scoort. Omdat beloning volgens de twee-factor-theorie van Herzberg een 

hygiënefactor is, leidt ontevredenheid hierover niet direct tot vertrek. 

 

Dit onderzoek heeft laten zien dat het eerste model van Tett & Meyer (1993) (in Trimble, 

2006) in deze studie wordt aangenomen. Tevens heeft dit onderzoek laten zien dat de 

factoren autonomie, beloning, werkdruk en work-home spillover de mate van satisfactie 

beïnvloeden. Wanneer we dit eerste model en de factoren die satisfactie beïnvloeden in 

een schema plaatsen zien we dat we eigenlijk de 4 factoren getoetst in dit onderzoek 

(autonomie, beloning, werkdruk en work-home spillover) kunnen toevoegen aan Model 1 

van Tett & Meyer (1993) door deze voor satisfactie te plaatsen.  

 

Dit ziet er als volgt uit: 
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Dit model kan gezien worden als hoofdconclusie van dit onderzoek waarbij moet worden 

aangemerkt dat de vier factoren (autonomie, beloning, werkdruk en work-home spillover) 

satisfactie zeker beïnvloeden maar dat er meerdere factoren zijn die in dit rijtje thuis 

horen. Deze zijn echter minder uitgebreid aan de orde gekomen in dit onderzoek en 

worden in dit eindmodel buiten beschouwing gelaten. 

 

5.3 Aanbevelingen 

 

Naar aanleiding van dit onderzoek zullen er in deze paragraaf aanbevelingen aan 

organisaties worden gedaan. Deze aanbevelingen hebben tot doel bij te dragen aan een 

zo laag mogelijke vertrekintentie van accountants. Een eerste conclusie die getrokken 

kan worden is dat de gemiddelde vertrekintentie niet hoog is. Zeker met het oog op de 

huidige arbeidsmarkt is het zaak dit zo te houden of nog beter, om de vertrekintentie te 

verlagen. 

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen accountants werkzaam bij een Big 

Four kantoor en accountants werkzaam bij een organisatie anders dan een Big Four wat 

betekent dat de aanbevelingen voor alle organisaties waar accountants werkzaam zijn 

gelden. Ook tussen geregistreerde accountants en niet-geregistreerde (voornamelijk 

assistent-accountants) zijn geen significante verschillen gevonden.  
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Ten eerste is uit het onderzoek naar voren gekomen dat zowel een hoge mate van 

satisfactie als een hoge mate van affectief organisatie commitment bijdragen aan het 

verlagen van de vertrekintentie. Satisfactie en commitment worden beide als grote 

voorspellers van verloop gezien maar zijn niet geheel dekkend. Dit betekent dat 

wanneer organisaties de vertrekintentie willen verlagen zij een eerste stap kunnen 

zetten door de mate van satisfactie en commitment te vergroten, maar dat hiermee het 

probleem ‘vertrekintentie’ niet meteen opgelost is. Zoals in de vorige paragraaf naar 

voren kwam voorspellen commitment en satisfactie samen ongeveer 24% van de 

variantie. Aanbevolen wordt om naast organisatie commitment en satisfactie, ook 

andere zaken aan te pakken. 

 

Over het algemeen laat dit onderzoek zien dat er onder accountants een hoge mate van 

satisfactie heerst. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat het een ‘hot item’ is 

waar door organisaties al hard aan gewerkt wordt. Dit neemt, helemaal gezien de grote 

krapte op de arbeidsmarkt, niet weg dat satisfactie zeer belangrijk blijft. 

 

Factoren van satisfactie die het belangrijkst gevonden worden zijn 

loopbaanvooruitzichten, de inhoud/uitdaging van het werk en het salaris. Deze factoren 

worden gevolgd door belangstelling van leidinggevenden, ruimte om talenten te 

benutten en arbeidsvoorwaarden. Factoren die het minst belangrijk gevonden worden 

zijn kinderopvangregelingen en mogelijkheden tot parttime werken. We zien dat beloning, 

zowel in de vorm van salaris als in de vorm van arbeidsvoorwaarden belangrijk 

gevonden wordt. Daarnaast hebben we gezien dat beloning het meest correleert met 

satisfactie. Dit zou een reden kunnen zijn om bij het verlagen van de vertrekintentie 

beloning het eerst aan te pakken mede omdat beloning gemiddeld het laagst beoordeeld 

werd wanneer het ging om tevredenheid.  Aanbevolen wordt om hierbij de volgende 

informatie mee te nemen: 

Wat betreft de beloning zien accountants het liefst dat deze gebaseerd wordt op de 

prestaties die zij leveren. Dit wordt gevolgd door een beloning gebaseerd op de kennis 

die ze hebben en een beloning die is gebaseerd op inzet. Beloning die gebaseerd is op 

dienstjaren wordt duidelijk het minst belangrijk gevonden.  

Wat betreft de arbeidsvoorwaarden geven accountants aan vakantiedagen zeer 

belangrijk te vinden. Vakantiedagen worden gevolgd door de studiekostenvergoeding, 

door een goede pensioenregeling en door een vergoeding van de reiskosten. 
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Arbeidsvoorwaarden die relatief laag scoren zijn aandelenopties, een 

renteloze/laagrentende lening en een verhuisvergoeding. Deze zaken mogen minder 

aandacht krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

6 Discussie 
 
De resultaten van dit onderzoek moeten geïnterpreteerd worden in het licht van een 

aantal beperkingen/tekortkomingen. Deze tekortkomingen kunnen fungeren als input 

voor vervolgonderzoek. Dit hoofdstuk zal ingaan op de beperkingen van dit onderzoek 

en hiermee mogelijk suggesties doen voor eventueel vervolgonderzoek. 

 

Allereerst is de binding van medewerkers een zeer actueel onderwerp wat maakt dat er 

veel onderzoek naar gedaan wordt. Ook in de wereld van de accountancy. Dit uitte zich 

in het toch wel moeilijk vinden van respondenten. Respondenten ontvangen vele 

verzoeken tot het invullen van enquêtes, en nemen in veel gevallen niet de moeite meer 

ze te lezen. Voor organisaties geldt hetzelfde en daarnaast bleek dat zij vaak zelf al een 

deels vergelijkbaar onderzoek hadden gedaan of hadden lopen.  

Daarnaast heeft het onderzoek midden in de vakantieperiode plaatsgevonden met het 

gevolg dat er veel potentiële respondenten met vakantie waren. 

Het aantal respondenten dat uiteindelijk de enquête behorend bij dit onderzoek heeft 

ingevuld bedraagt 128. (N=128) Dit is niet laag, maar wanneer we kijken naar het aantal 

accountants dat werkzaam is in heel Nederland zien we dat 128 maar een heel klein 

deel van deze gehele groep is. Een grotere respondentengroep had het onderzoek meer 

betrouwbaar kunnen maken. 

 

Wat betreft de verdeling van de respondenten in de verschillende categorieën het 

volgende: Er is een onderscheid gemaakt tussen geregistreerde en niet-geregistreerde 

accountants. Officieel behoren alleen RA accountants en AA accountants tot deze groep. 

Omdat ik een enigszins gelijke verdeling tussen geregistreerde en niet-geregistreerde 

accountants diende te hebben, heb ik ervoor gekozen om de RA accountants in 

opleiding en de AA accountants in opleiding ook in de groep van geregistreerde 

accountants te plaatsen. Deze groep accountants is officieel nog niet geregistreerd maar 

voeren wel, zo goed als, dezelfde werkzaamheden uit als geregistreerde accountants en 

zijn zoals uit de naam ook naar voren komt, in opleiding om geregistreerd te mogen 

worden.  

De verdeling tussen accountants werkzaam bij een Big Four en accountants werkzaam 

bij een organisatie anders dan Big Four is voortgekomen uit het feit dat Big Four 

organisaties mogelijk professioneler zouden zijn dan kleinere accountantskantoren. De 
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categorie accountants werkzaam bij een andere organisatie dan een Big Four 

accountantskantoor en dan een accountantskantoor, is echter ook opgenomen bij de 

groep ‘niet Big Four’. Een betere optie was wellicht geweest deze groep bij toetsen over 

in verband staande met de vergelijking tussen deze twee groepen, buiten beschouwing 

te laten. 

 

Een tweede opmerking die betrekking heeft op deze respondenten verdeling en de 

uitkomsten hiervan is dat eventuele verschillen tussen de verschillende groepen niet op 

alle variabelen zijn getoetst.  

 

Tot slot is er in dit onderzoek gekeken naar de belangrijkste factoren die in de theorie in 

verband worden gebracht met vertrekintentie. Daarom is er voor satisfactie en affectief 

organisatie commitment gekozen, maar er zijn natuurlijk nog meer factoren die de 

vertrekintentie beïnvloeden (bijvoorbeeld de vorm van leiderschap of de mate van 

professionele identiteit) We hebben gezien dat satisfactie en affectief organisatie 

commitment samen slechts 23,8% van de variantie van vertrekintentie verklaren. Dit 

betekent dat bijna 75 % (!!) verklaard wordt door andere factoren. Voor 

vervolgonderzoek zou het zeer interessant zijn te onderzoeken welke andere factoren 

de vertrekintentie mede verklaren. 

Daarnaast zijn er op grond van oriënterende interviews en op grond van de theorie vier 

factoren opgesteld die de satisfactie en uiteindelijk de vertrekintentie beïnvloeden. Deze 

zijn in het eindmodel geplaatst. Dit model is juist, maar zou geoptimaliseerd kunnen 

worden door meerdere factoren die satisfactie beïnvloeden uitgebreider te bekijken, en 

de hoogst scorende in het model te voegen. 
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1. Inleiding 

 

Dit paper zal nader ingaan op de relatie tussen mijn afstudeeronderzoek en het publieke 

domein. Het afstudeeronderzoek heeft als thema ‘organizational commitment’. Een 

veelgebruikte definitie van organisatie commitment is ‘de interesse van medewerkers in 

en de verbinding met de organisatie’. (Meyer & Allen, 1997; Meyer et al 2001; Mowday 

et al, 1979). Het afstudeeronderzoek richt zich op de binding van accountants met de 

organisatie waar zij werkzaam zijn. Omdat deze accountants veelal bij verschillende 

organisaties werkzaam zijn en dit onderzoek ook niet vanuit een organisatie wordt 

uitgevoerd, zullen de vragen die in dit paper centraal dienen te staan in een wat andere 

vorm aan bod komen. 

Er zal voornamelijk aandacht besteedt worden aan de publieke dimensie van binding, en 

dit paper zal zich in mindere mate richten op de publieke dimensie van een organisatie. 

Wanneer er wel over een organisatie gesproken wordt betreft het een ‘fictief 

accountantskantoor’. 

 

Allereerst zal de publieke kant van een accountantskantoor in kaart gebracht worden. 

Vervolgens zal er ingegaan worden op de relatie tussen de publieke dimensie en 

organisatie commitment, oftewel de binding aan een organisatie. Hiervoor zal er eerst 

een korte beschrijving van het begrip organisatie commitment gegeven worden waarna 

de relatie met het publieke domein beschreven wordt. 

 

 

2. Accountantskantoren en de publieke dimensie  

 

Er zijn verschillende accountants te onderscheiden en accountants zijn daarnaast 

werkzaam bij verschillende soorten organisaties. Het merendeel echter is werkzaam 

binnen een accountantskantoor en daarom richt dit paper zich op deze kantoren. 

Wanneer we naar accountantskantoren kijken zien we dat er verschillende kantoren te 

onderscheiden zijn. Eenmanszaken, kleine kantoren, middelgrote kantoren, grote 

kantoren en de hele grote kantoren, ook wel de ‘Big Four ‘ genoemd. Onder deze Big 

Four kantoren vallen KPMG, Deloitte, Ernst & Young en PricewaterhouseCoopers. Zij 

zijn niet alleen in Nederland de grootste maar ook mondiaal gezien. Deze kantoren 
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bedienen traditioneel de grootste klanten, zijn sterk hiërarchisch en bieden over het 

algemeen de hoogste salarissen. 

Accountantskantoren hebben echter wel allen dezelfde werkzaamheden. Accountants 

werkzaam bij accountantskantoren controleren en analyseren cijfers van klanten. Deze 

klanten zijn wisselend van aard, van particulieren tot grote multinationals.  

Wanneer we ons gaan verdiepen in de publieke kenmerken van accountantskantoren 

zullen we eerst moeten vaststellen in welke categorie organisatie een 

accountantskantoor geplaatst kan worden. Is het een publieke of een private organisatie? 

De theorie laat zien dat deze twee begrippen zich moeilijk laten definiëren. En om het 

nog lastiger te maken wordt er gesteld dat een organisatie niet per definitie publiek of 

privaat hoeft te zijn. (Noordegraaf & Teeuw, 2003)  

 

Rainey (2003) heeft een model ontwikkeld waarin organisaties op basis van kenmerken 

kunnen worden geplaatst. Het betreft een soort van kruistabel waarbij onderscheid 

gemaakt wordt tussen public en private ownership, en tussen public en private funding. 

Accountantskantoren zijn privaat en de inkomsten worden vergaard middels het 

verkopen van diensten en adviezen. Dit maakt dat accountantskantoren in het model 

van Rainey (2003) geplaatst kunnen worden onder ‘private ownership’ en ‘private 

funding’. Op basis van dit model plaatsen we accountantskantoren in de categorie 

private organisaties. 

Noordegraaf & Teeuw (2003) zijn van mening dat de identiteit van een organisatie van 

groot belang is om de organisatie te positioneren. Om de positie van een organisatie te 

bepalen nemen zij verschillende dimensies als uitgangspunt. Hierbij maken zij gebruik 

van 4 verschillende dimensies die door Gawthrop (1984) worden gehanteerd: het idee 

van doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde. 

 

Het idee van doelgerichtheid: 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een private opvatting van doelgerichtheid, 

namelijk de ateleogische, en de publieke teleologische opvatting. Accountantskantoren 

kunnen zowel als ateleologisch als  teleologisch kunnen worden gezien. 

Accountantskantoren dragen zorg voor accountantscontroles, welke van zeer groot 

belang zijn voor de financiële markt en hiermee een groot publiek belang dienen. (Boot 

& Soeting, 2002) Ze richten zich hiermee op het verwezenlijken van een hoger doel. 

(teleologisch) Maar tegelijkertijd is dit oorspronkelijke doel een beetje naar de 
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achtergrond verdwenen doordat de accountants tegenwoordig meer gezien kunnen 

worden als commerciële ondernemers. Hiermee vervalt het hogere doel en zijn zij vooral 

winstgericht. (ateleologisch) 

 

Het idee van oorzakelijkheid: 

Wanneer we naar oorzakelijkheid kijken zien we dat Gawthrop (1984) onderscheid 

maakt tussen de private opvatting atomistisch en tussen de publieke opvatting holistisch. 

Accountantskantoren kunnen mijns inziens wederom in beide opvattingen geplaatst 

worden. Aan de ene kant is de relatie tussen oorzaak en gevolg en doelen en middelen 

bij accountants eenduidig. Er wordt een opdracht aangenomen, deze wordt uitgevoerd 

en hier wordt een fee voor ontvangen welke bijdraagt aan de winst van de organisatie. 

(atomistisch) Maar aan de andere kant zou de aangenomen opdracht uiteindelijk een 

hoger doel moeten dienen, namelijk de controle op de financiële markt. (holistisch)  

 

Het idee van tijd: 

De private opvatting van tijd wordt statisch genoemd en de publieke opvatting 

dynamisch. Accountantskantoren kunnen in deze statisch genoemd worden omdat zij 

zeer commercieel zijn ingesteld en binnen de gegeven doelstellingen maximale 

efficiency willen bereiken.  

Echter de oorspronkelijke doelstellingen die de overheid, in navolging van hetgeen in 

Amerika is gebeurd1, doormiddel van vernieuwde wetgeving steeds meer tracht terug te 

halen, zijn meer dynamisch en dus publiek te noemen. 

 

Het idee van orde: 

Bij het idee van orde is met name de private opvatting op accountantskantoren van 

toepassing. De private opvatting ‘verticaal’ uit zich in superieur-ondergeschikt. 

Accountants beschikken over kennis en bevoegdheden waarover de cliënten die ze 

hebben niet beschikken. Ze zijn in dit opzicht dus superieur aan de cliënten. Wanneer 

we de publieke, ‘horizontale’, opvatting bekijken zien we dat er gesproken wordt over 

wederzijdse afhankelijkheden. Dit is in veel mindere mate op accountantskantoren van 

toepassing. 

                                                 
1 In Amerika is door schandalen een grote vertrouwenscrisis in ondernemersland geweest waarbij het 
vertrouwen in accountantskantoren ernstig beschadigd is. In Amerika zijn daarom strenge maatregelen 
getroffen middels nieuwe wetgevingen. (o.a. de Sarbanes Oxley Act)  
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Waar we op grond van het model van Rainey accountantskantoren nog als een private 

organisatie bestempelden, is nu zichtbaar geworden dat accountantskantoren toch ook 

zeker publieke trekken hebben. Concluderend kunnen we stellen dat 

accountantskantoren private organisaties zijn met een in grote mate publieke identiteit. 

 

 

3. Organisatie commitment en de publieke dimensie  

 

Zoals uit de inleiding al naar voren is gekomen is het achterliggende thema van het 

afstudeeronderzoek organisatie commitment. Het is van groot belang werknemers te 

binden aan een organisatie. Uit veel onderzoeken komt namelijk naar voren dat 

organisatie commitment leidt tot een lagere vertrekintentie. (o.a. Meyer et al, 2002; 

Powell & Meyer, 2004 geciteerd in Chang et al, 2006; Tremblay & Vandenberghe, 2008 ) 

En werknemers behouden is van groot belang, met name gezien de huidige 

arbeidsmarkt. 

 

Er is in Nederland momenteel sprake van een groot tekort op de arbeidsmarkt.  

De arbeidsmarkt kan gedefinieerd worden als het afstemmen van vraag en aanbod op 

het gebied van betaalde arbeid. (Beardwell & Claydon, 2007) Het aantal vacatures staat 

op recordhoogte en het duurt steeds langer deze openstaande vacatures in te vullen. Er 

is een grote vraag terwijl het aanbod beperkt is en er zijn verschillende oorzaken te 

noemen die hieraan ten grondslag liggen. 

Laten we eerst eens kijken hoe de grote vraag tot stand komt. 

Als eerste oorzaak kan de huidige economie genoemd worden. De economie is de 

afgelopen jaren behoorlijk aangetrokken en dit heeft een grote vraag naar werknemers 

met zich meegebracht. Een andere factor die een rol speelt bij de grote vraag naar 

werknemers is de opkomende vergrijzing. De ‘geboortegolf generatie’ ook wel de 

‘babyboomers’ genoemd, bereikt langzaam de pensioensgerechtigde leeftijd en stopt 

dus geleidelijk met werken.  

Als we kijken naar het aanbod zien we dat het werkeloosheidpercentage in Nederland 

op 5% ligt, dat het laagste is in heel Europa. Dit betekent dat er weinig werkelozen 

beschikbaar zijn. Andere factoren die een bijdrage leveren aan een beperkt aanbod van 

werknemers zijn een hoog sterftecijfer, de afname van het aantal immigranten en juist 
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een toename van het aantal emigranten. Het tekort op de arbeidsmarkt zal volgens de 

verwachtingen de komende jaren alleen maar groter worden. 

Dit probleem geldt in het bijzonder ook in de wereld van de accountancy. Want naast 

bovengenoemde oorzaken van het tekort op de arbeidsmarkt spelen binnen de 

accountancy nog andere factoren een rol. De nieuwe cijfers van de instroom in 

accountancy opleidingen zijn zorgwekkend 

(http://www.accountingweb.nl/cgibin/item.cgi?id=94629&d=101), dit in combinatie met 

een omzetgroei in de sector, maakt dat de vraag naar accountants enorm zal stijgen 

maar dat het aanbod zal dalen met het gevolg dat het tekort alleen maar groter zal 

worden. 

Het belang van organisatie commitment komt met name voort uit het huidige 

maatschappelijke issue: de krapte op de arbeidsmarkt. (krapte die onder andere wordt 

veroorzaakt door een ander maatschappelijke probleem, de vergrijzing.) 

 

Wanneer we ons specifiek richten op het afstudeeronderzoek en dus op accountants, 

kunnen we stellen dat de binding van accountants, naast de hierboven genoemde 

maatschappelijke issues, nog een ander groot publiek belang dient. Namelijk het belang 

van een goede financiële markt. 

Dit publieke belang rechtvaardigt een grote invloed van de overheid op de organisatie 

van deze activiteit. (Boot & Soeting, 2002) Boot & Soeting geven tevens aan dat de 

auditing-professie oorspronkelijk wel primair gericht was op haar publieke taak. 

Het is dus aan de overheid om dit weer in oude staat te herstellen. Om dit te kunnen 

doen zullen er wel voldoende accountants moeten zijn en hier draagt commitment aan 

bij. (Al moet wel gezegd worden dat bij dit voorbeeld professioneel commitment een 

grotere rol speelt dan organisatie commitment) 

 
Concluderend kunnen we dus zeggen dat de publieke dimensie behorend bij het begrip 

‘organisatie commitment’ zich met name uit in het maatschappelijke probleem dat krapte 

op de arbeidsmarkt genoemd wordt. Een krapte die door een ander maatschappelijk 

probleem, de vergrijzing, in een rap tempo toeneemt. 

 

Een positieve ontwikkeling die door deze krapte is ontstaan, is het feit dat werknemers 

veel van organisaties kunnen vragen. Organisaties zullen veel doen om werknemers 

tevreden te stellen met als een van de doelen ze te behouden. Werknemers hebben een 
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grote behoefte aan ontwikkeling en ontplooiing waarvoor ze van organisaties steeds 

meer de ruimte krijgen.  

Dit maakt dat de huidige samenleving steeds meer getypeerd kan worden als een 

kennisintensieve samenleving (Noordegraaf, 2004) en de steeds meer geboden 

ontwikkelingsmogelijkheden dragen hieraan bij. 
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Bijlage II 
 

Analyse schema  
 
Tabel 1: 

Gemiddelden organisatie commitment, professioneel commitment, satisfactie, 

autonomie, beloning, werkdruk, work-home spillover, vertrekintentie: 

 Statistics 
 

  orgcgem profcgem satigem autgem belgem werkdrgem wohogem 
Valid 117 117 123 117 117 117 117 N 

Missing 18 18 12 18 18 18 18 
Mean 3.3252 3.5165 3.3387 3.7641 2.8423 3.2041 2.4554 
Std. Deviation .60470 .72089 .53266 .74214 .83446 .60273 .75960 

 
 

Tabel 2: 

Gemiddelden satisfactie aanwezig, tevreden, en invloed op vertrek 

 Statistics 
 

  sataanwgem satigem satvertrgem 
Valid 124 123 118 N 

Missing 11 12 17 
Mean 3.4979 3.3387 3.1897 
Std. Deviation .47531 .53266 .77908 

 
 

Tabel 3: 

Tevredenheid over satisfactie per item 

 Statistics 
 

  SAT1 SAT2 SAT3 SAT4 SAT5 SAT6 SAT7 
Valid 122 118 122 122 122 122 122 N 

Missing 13 17 13 13 13 13 13 
Mean 3.16 3.22 3.60 3.43 3.64 3.20 3.35 
Std. Deviation .891 .869 .859 .899 .919 .869 .961 
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 Statistics 
 

  SAT8 SAT9 SAT10 SAT11 SAT12 SAT13 SAT14 
Valid 121 122 120 122 122 122 122 N 

Missing 14 13 15 13 13 13 13 
Mean 3.66 3.87 3.81 3.46 2.84 3.21 3.58 
Std. Deviation .822 .944 .833 1.022 .982 .981 .880 

 
  
 
 
  Statistics 
 

  SAT15 SAT16 SAT17 SAT18 SAT19 
Valid 120 121 122 121 121 N 

Missing 15 14 13 14 14 
Mean 3.41 3.19 2.87 3.21 2.83 
Std. Deviation .893 .888 .970 1.024 .937 

 
 

Belangrijkheid van satisfactie per item 

 Statistics 
 

  ORGV1 ORGV2 ORGV3 ORGV4 ORGV5 ORGV6 ORGV7 
Valid 118 118 118 117 118 117 118 N 

Missing 17 17 17 18 17 18 17 
Mean 3.12 2.47 3.81 3.18 3.50 2.68 3.05 
Std. Deviation 1.347 1.425 1.276 1.236 1.266 1.113 1.176 

 
 Statistics 
 

  ORGV8 ORGV9 ORGV10 ORGV11 ORGV12 ORGV13 ORGV14 
Valid 118 117 117 118 118 117 117 N 

Missing 17 18 18 17 17 18 18 
Mean 3.38 3.16 3.56 3.79 3.48 3.85 3.27 
Std. Deviation 1.365 1.306 1.125 1.053 1.052 1.111 1.215 

 
 Statistics 
 

  ORGV15 ORGV16 ORGV17 ORGV18 
Valid 118 117 118 117 N 

Missing 17 18 17 18 
Mean 3.41 3.09 2.53 2.10 
Std. Deviation 1.142 1.137 1.306 1.213 
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Tabel 4: 

Autonomie per item 

 Statistics 
 

  AUT1 AUT2 AUT3 AUT4 AUT5 
Valid 117 117 117 117 117 N 

Missing 18 18 18 18 18 
Mean 3.69 3.80 3.94 3.74 3.64 
Std. Deviation .969 .863 .844 .873 .933 

 
 

Tabel 5: 

Beloning (tevreden) per item 

 Statistics 
 

  BTEVR1 BTEVR2 BTEVR3 BTEVR4 BETVR5 
Valid 117 117 117 117 116 N 

Missing 18 18 18 18 19 
Mean 2.95 2.61 2.58 3.02 3.05 
Std. Deviation 1.016 1.000 .958 1.008 1.045 

 
 

Tabel 6: 

Beloning gebaseerd op per item 
 
 Statistics 
 

  BGEB1 BGEB2 BGEB3 BGEB4 BGEB5 BGEB6 BGEB7 
Valid 116 116 116 117 117 117 117 N 

Missing 19 19 19 18 18 18 18 
Mean 3.03 3.07 3.32 2.85 3.08 3.19 2.97 
Std. Deviation 1.021 1.069 1.043 1.119 1.068 1.058 .937 

 
 
Tabel 7: 
 
Beloning zou gebaseerd moeten zijn op per item 
 
 Statistics 
 

  BMOET1 BMOET2 BMOET3 BMOET4 BMOET5 BMOET6 
Valid 115 116 117 116 117 116 N 

Missing 20 19 18 19 18 19 
Mean 2.68 3.92 3.90 4.14 3.52 3.77 
Std. Deviation 1.174 .621 .770 .756 .847 .715 
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Tabel 8: 
  
Arbeidsvoorwaarden aanwezig 

 

 Statistics 
 

  BAANW1 BAANW2 BAANW3 BAANW4 BAANW5 BAANW6 
Valid 116 114 115 116 116 116 N 

Missing 19 21 20 19 19 19 
Mean 4.01 3.31 3.67 2.16 2.84 2.70 
Std. Deviation .797 1.220 1.219 1.381 1.351 1.403 

 
 Statistics 
 

  BAANW7 BAANW8 BAANW9 BAANW10 BAANW11 BAANW12 
Valid 114 115 117 115 114 115 N 

Missing 21 20 18 20 21 20 
Mean 1.53 3.92 4.02 1.25 1.88 3.63 
Std. Deviation .952 1.178 .777 .660 1.331 1.126 

 
 Statistics 
 

  BAANW13 BAANW14 BAANW15 BAANW16 BAANW17 
Valid 114 114 113 114 115 N 

Missing 21 21 22 21 20 
Mean 2.61 3.33 2.08 3.29 3.32 
Std. Deviation 1.379 1.368 1.233 1.561 1.274 

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 9: 

Arbeidsvoorwaarden belangrijk 

 Statistics 
 

  BBEL1 BBEL2 BBEL3 BBEL4 BBEL5 BBEL6 
Valid 116 116 116 116 114 116 N 

Missing 19 19 19 19 21 19 
Mean 4.18 2.79 2.99 3.74 3.47 4.03 
Std. Deviation .900 1.309 1.289 1.104 1.214 1.161 
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 Statistics 
 

  BBEL7 BBEL8 BBEL9 BBEL10 BBEL11 BBEL12 
Valid 116 115 116 115 115 116 N 

Missing 19 20 19 20 20 19 
Mean 2.12 4.01 4.48 2.11 3.57 4.15 
Std. Deviation 1.210 1.210 .818 1.106 1.305 .971 

 
 Statistics 
 

  BBEL13 BBEL14 BBEL15 BBEL16 BBEL17 
Valid 114 115 116 114 116 N 

Missing 21 20 19 21 19 
Mean 2.74 3.59 2.87 3.40 3.66 
Std. Deviation 1.205 1.184 1.393 1.281 1.030 

 
 

Tabel 10: 

Werkdruk per item 

 Statistics 
 

  WERKDR1 WERKDR2 WERKDR3 WERKDR4 
Valid 117 116 117 117 N 

Missing 18 19 18 18 
Mean 2.87 3.40 3.12 3.59 
Std. Deviation .886 .941 1.060 .800 

 
 Statistics 
 

  WERKDR5 WERKDR6 WERKDR7 WERKDR8 
Valid 116 116 116 117 N 

Missing 19 19 19 18 
Mean 3.53 3.25 2.59 3.30 
Std. Deviation .751 1.186 .961 1.036 

 
 

 

Tabel 11: 

Work-Home Spillover per item 

 Statistics 
 

  WRHO1 WRHO2 WRHO3 WRHO4 WRHO5 
Valid 117 117 117 116 115 N 

Missing 18 18 18 19 20 
Mean 2.54 2.85 2.72 2.39 2.47 
Std. Deviation .943 1.019 1.041 1.061 .994 
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 Statistics 
 

  WRHO6 WRHO7 WRHO8 WRHO9 WRHO10 
Valid 116 117 117 115 115 N 

Missing 19 18 18 20 20 
Mean 2.36 2.62 2.29 2.17 2.12 
Std. Deviation 1.033 1.056 .992 1.067 1.069 

 
 

Tabel 12: 

Vertrekintentie per item 

 Statistics 
 

  VERTRINT1 VERTRINT2 VERTRINT3 VERTRINT4 
Valid 122 113 122 122 N 

Missing 13 22 13 13 
Mean 2.86 2.80 2.15 2.81 
Std. Deviation 1.047 .927 .878 1.078 

 
  
VERTRINT2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
binnen nu en een jaar 9 6.7 8.0 8.0 
vanaf 1 tot 2 jaar 35 25.9 31.0 38.9 
vanaf 2 tot 3 jaar 39 28.9 34.5 73.5 
vanaf 3 en meer jaar 30 22.2 26.5 100.0 

Valid 

Total 113 83.7 100.0   
Missing System 22 16.3     
Total 135 100.0     
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Bijlage III 

 

Analyse schema hypothesen 
 
Hypothese 1: 

Paired sampled t-toets 

 

Tabel 1: 

 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
orgcgem 3,3252 117 ,60470 ,05590 Pair 1 

profcgem 3,5165 117 ,72089 ,06665 

 
 Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 
Pair 1 orgcgem & profcgem 117 ,389 ,000 

 
 Paired Samples Test 
 

Paired Differences df 
Sig. (2-
tailed) 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean Upper Lower t 

Std. 
Deviatio

n 

St
d. 
Err
or 
MPair 

1 
orgcgem - 
profcgem 

-
,19128 ,73924 ,06834 -,32664 -,05592 -

2,799 116 ,006 
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Hypothese 2: 

T-toets 

 

Tabel 2: 

 

 Group Statistics 
 

  Acc N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
geregistreerd 66 3.5747 .71135 .08756 profcgem 

niet geregistreerd 50 3.4133 .71289 .10082 

 
  
 
 
Independent Samples Test 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference

Equal variances 
assumed .573 .451 1.209 114 .229 .16141 .13349

profcgem 

Equal variances 
not assumed     1.209 105.536 .229 .16141 .13353

 

Hypothese 3: 

Regressie analyse 

 

Tabel 3: 

 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 6.073 1 6.073 19.009 .000(a) 
Residual 20.446 64 .319     

1 

Total 26.519 65       

a  Predictors: (Constant), orgcgem 
b  Dependent Variable: vertrgem1 
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 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 4.116 .365   11.290 .000 1 

orgcgem -.470 .108 -.479 -4.360 .000 

a  Dependent Variable: vertrgem1 
 

Hypothese 4: 

Regressie analyse 

 

Tabel 4: 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 1.836 1 1.836 5.608 .022(a) 
Residual 15.719 48 .327     

1 

Total 17.556 49       

a  Predictors: (Constant), orgcgem 
b  Dependent Variable: vertrgem1 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 3.887 .522   7.452 .000 1 

orgcgem -.369 .156 -.323 -2.368 .022 

a  Dependent Variable: vertrgem1 
 
 

Hypothese 5: 

Regressie analyse 

 

Tabel 5: 

 

Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,489(a) ,239 ,232 ,47169 

a  Predictors: (Constant), autgem 
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 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 8,038 1 8,038 36,128 ,000(a) 
Residual 25,587 115 ,222     

1 

Total 33,625 116       

a  Predictors: (Constant), autgem 
b  Dependent Variable: satigem 
 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 2,007 ,226   8,864 ,000 1 

autgem ,355 ,059 ,489 6,011 ,000 

a  Dependent Variable: satigem 
 

 

Hypothese 6: 

Regressie analyse 

 

Tabel 6: 

 

 

 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .513(a) .263 .257 .46407 

a  Predictors: (Constant), belgem 
 
 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 8.859 1 8.859 41.137 .000(a) 
Residual 24.766 115 .215     

1 

Total 33.625 116       

a  Predictors: (Constant), belgem 
b  Dependent Variable: satigem 
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Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 2.400 .153   15.698 .000 1 

belgem .331 .052 .513 6.414 .000 

a  Dependent Variable: satigem 
 
 

 

Hypothese 7: 

Regressie analyse 

 

Tabel 7: 

 

Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .268(a) .072 .064 .52094 

a  Predictors: (Constant), werkdrgem 
 
  
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 2.416 1 2.416 8.904 .003(a) 
Residual 31.209 115 .271     

1 

Total 33.625 116       

a  Predictors: (Constant), werkdrgem 
b  Dependent Variable: satigem 
 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 4.109 .262   15.707 .000 1 

werkdrgem -.239 .080 -.268 -2.984 .003 

a  Dependent Variable: satigem 
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Hypothese 8: 

Regressie analyse 

 

Tabel 8: 

Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .439(a) .193 .186 .48584 

a  Predictors: (Constant), wohogem 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 6.481 1 6.481 27.455 .000(a) 
Residual 27.145 115 .236     

1 

Total 33.625 116       

a  Predictors: (Constant), wohogem 
b  Dependent Variable: satigem 
 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 4.106 .153   26.909 .000 1 

wohogem -.311 .059 -.439 -5.240 .000 

a  Dependent Variable: satigem 
 
 

Hypothese 9: 

T-toetsen 

 

Tabel 9: 

Organisatie commitment 

 

 Group Statistics 
 

  orgnieuw N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
big four 46 3.2228 .54449 .08028 orgcgem 

geen big four 70 3.3758 .62594 .07481 
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Independent Samples Test 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference

Equal variances 
assumed .456 .501 -1.354 114 .178 -.15294 .11296

orgcgem 

Equal variances 
not assumed     -1.394 105.304 .166 -.15294 .10974

 
 
Tabel 10: 
satisfactie 
 

 Group Statistics 
 

  orgnieuw N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
big four 48 3.3550 .47323 .06831 satigem 

geen big four 75 3.3283 .57030 .06585 

 
 Independent Samples Test 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference

Equal variances 
assumed 3.297 .072 .269 121 .788 .02663 .09883

satigem 

Equal variances 
not assumed     .281 112.981 .779 .02663 .09488

 
 

Tabel 11: 

vertrekintentie 

 

 

 Group Statistics 
 

  orgnieuw N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
big four 48 2.7431 .62357 .09000 vertrgem1 

geen big four 74 2.5180 .62457 .07260 
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 Independent Samples Test 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference

Equal variances 
assumed .072 .789 1.945 120 .054 .22504 .11568

vertrgem1 

Equal variances 
not assumed     1.946 100.634 .054 .22504 .11564

 
Tabel 12: 

autonomie 

 Group Statistics 
 

  orgnieuw N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
big four 46 3.7957 .70363 .10374 autgem 

geen big four 71 3.7437 .77029 .09142 

 
 Independent Samples Test 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

Equal variances 
assumed .041 .840 .369 115 .713 .05199 .14099

autgem 

Equal variances 
not assumed     .376 102.346 .708 .05199 .13827

 
 

Tabel 13: 

beloning 

 

 

 Group Statistics 
 

  orgnieuw N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
big four 46 2.8087 .78311 .11546 belgem 

geen big four 71 2.8641 .87089 .10336 
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 Independent Samples Test 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

Equal variances 
assumed .849 .359 -.349 115 .727 -.05539 .15854

belgem 

Equal variances 
not assumed     -.357 103.350 .721 -.05539 .15496

 
Tabel 14: 

werkdruk 

 Group Statistics 
 

  orgnieuw N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
big four 46 3.3195 .55132 .08129 werkdrgem 

geen big four 71 3.1293 .62625 .07432 

 
 Independent Samples Test 
 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference

Equal variances 
assumed 1.583 .211 1.680 115 .096 .19021 .11319

werkdrgem 

Equal variances 
not assumed     1.727 104.663 .087 .19021 .11014

 
 

Tabel 15: 

Work-home spillover 

 

 

 Group Statistics 
 

  orgnieuw N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
big four 46 2.6547 .82493 .12163 wohogem 

geen big four 71 2.3263 .68969 .08185 

 
 Independent Samples Test 
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Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference

Equal variances 
assumed 3.067 .083 2.327 115 .022 .32842 .14111

wohogem 

Equal variances 
not assumed     2.240 83.923 .028 .32842 .14661

 

Toetsing van de modellen van Tett & Meyer (1993) in Trimble (2006) 

 

Tabel 16: 

Correlatie toets 

 

Correlations 
 

    orgcgem vertrgem1 satigem 
Pearson Correlation 1 -.421(**) .411(**) 
Sig. (2-tailed)   .000 .000 

orgcgem 

N 117 116 116 
Pearson Correlation -.421(**) 1 -.425(**) 
Sig. (2-tailed) .000   .000 

vertrgem1 

N 116 122 122 
Pearson Correlation .411(**) -.425(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000   

satigem 

N 116 122 123 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

Tabel 17: 

Regressie analyses 

 

 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .421(a) .177 .170 .56635 

a  Predictors: (Constant), orgcgem 
 
 ANOVA(b) 
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Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 7.860 1 7.860 24.505 .000(a) 
Residual 36.565 114 .321     

1 

Total 44.425 115       

a  Predictors: (Constant), orgcgem 
b  Dependent Variable: vertrgem1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 4.055 .298   13.615 .000 1 

orgcgem -.438 .088 -.421 -4.950 .000 

a  Dependent Variable: vertrgem1 
 
 

 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 satigem(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: vertrgem1 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .425(a) .181 .174 .57370 

a  Predictors: (Constant), satigem 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 8.730 1 8.730 26.525 .000(a) 
Residual 39.496 120 .329     

1 

Total 48.226 121       

a  Predictors: (Constant), satigem 
b  Dependent Variable: vertrgem1 
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Tabel 18: 

Stepwise multiple regressie analyse 

 

 Variables Entered/Removed(a) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 

orgcgem . 

Stepwise 
(Criteria: 
Probability
-of-F-to-
enter 
<= .050, 
Probability
-of-F-to-
remove 
>= .100). 

2 

satigem . 

Stepwise 
(Criteria: 
Probability
-of-F-to-
enter 
<= .050, 
Probability
-of-F-to-
remove 
>= .100). 

a  Dependent Variable: vertrgem1 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .421(a) .177 .170 .56635 
2 .488(b) .238 .224 .54742 

a  Predictors: (Constant), orgcgem 
b  Predictors: (Constant), orgcgem, satigem 
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Bijlage IV 

Vragenlijst 


