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Samenvatting

In dit onderzoek is de relatie tussen het ervaren van inbreuk op het 

psychologische contract en de terugtrekgedragingen mentaal verzuim, verloopintentie en 

arbeidsverzuim onderzocht. Tevens is onderzocht wat de invloed is van persoonlijkheid 

op de relatie tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en 

terugtrekgedrag. De data zijn verzameld met behulp van een vragenlijst uitgezet onder 

102 werknemers in variërende organisaties. De hypothesen zijn getoetst met behulp van 

correlaties en hiërarchische multipele regressieanalyse. De persoonlijkheidsdimensies 

openheid, consciëntieusheid en neuroticisme blijken een significante positieve relatie te 

hebben met het ervaren van inbreuk op het psychologische contract. Tevens hangt het 

ervaren van inbreuk op het psychologische contract significant positief samen met de 

terugtrekgedragingen mentaal verzuim en verloopintentie. Tot slot blijkt persoonlijkheid 

zowel direct als indirect invloed te hebben op terugtrekgedrag.
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Summary

This research examined the relationship between perceptions of psychological 

contract breach and the withdrawal behaviors neglect, exit and absenteeism. The effects 

of personality on the relationship between perceptions of psychological contract breach 

and withdrawal behaviors have also been assessed. Data were collected with a 

questionnaire from 102 employees in various organizations. Correlations and hierarchical 

multiple regression were used to explore the relationships. The personality dimensions 

openness, conscientiousness and neuroticism seem to have a significant positive 

relationship with perceptions of psychological contract breach. Perceptions of 

psychological contract breach also have a positive significant relation with the 

withdrawal behaviors neglect and exit. Finally, it seems that personality has a direct and 

indirect influence on withdrawal behaviors.
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1. Inleiding

1.1 Inbreuk op het psychologische contract

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren 

op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een 

dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie 

uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag 

staan, zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal 

rechtvaardig zijn.” En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, 

en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag 

nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: 

“Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” “Niemand wilde ons in dienst 

nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” Toen de 

avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de 

arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de 

eersten.” En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een 

denarie. En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij 

wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. Toen ze die in 

handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: “Die laatsten hebben één uur 

gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon 

de hele dag hebben volgehouden.” Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik 

behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één 

denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde 

betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed 

dat ik goed ben?” Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’ 

(Mattheus 20: 1-16). 

Uit bovenstaand citaat blijkt dat al eeuwenlang impliciete verwachtingen tussen 

werkgever en werknemer een onderdeel zijn van werkrelaties. De werknemers in 

bovenstaand verhaal voelden zich oneerlijk behandeld, omdat zij niet ontvingen wat zij 

wel verwachtten in ruil voor het geleverde werk. Rousseau (1989) ziet deze impliciete 

verwachtingen als de kern van het zogenaamde ‘psychologische contract’. ‘Het 

psychologische contract’ verwijst naar de verwachtingen die een persoon heeft over de 

randvoorwaarden en condities van een wederkerige relatie tussen die persoon en een 
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andere partij (Rousseau, 1989). Een kernwaarde in dit contract is het geloof dat er 

beloften gemaakt zijn en dat in ruil voor die beloften een bepaalde vorm van compensatie 

staat (Rousseau, 1989). Het psychologische contract is een ongeschreven contract en 

beschrijft de relatie tussen een werknemer en de organisatie waarvoor de werknemer 

werkzaam is als de evaluatie van wederzijdse verplichtingen (Freese & Schalk, 2008). 

Het betreft dus de impliciete verwachtingen in de relatie tussen de werknemer en de

werkgever (Freese & Schalk, 2008) en deze verwachtingen zijn onder te verdelen in twee 

soorten, namelijk de verwachtingen vanuit de werknemer en de verwachtingen vanuit de 

organisatie. Binnen dit onderzoek ligt de nadruk op de verwachtingen vanuit de 

werknemer, met andere woorden, in hoeverre de organisatie aan de verwachtingen van de 

werknemer voldoet. De verwachtingen vanuit de werknemer hebben Tallman en Bruning 

(2005 in Tallman & Bruning, 2008) geïdentificeerd als steun in het werk, 

groeimogelijkheden, steun als persoon en beloning. De dimensie van steun in het werk 

heeft betrekking op het geven van informatie, training, feedback, respect en eerlijke 

behandeling van de werknemer, zodat de werknemer het werk effectief kan doen. 

Groeimogelijkheden hebben betrekking op het leveren van interessant, uitdagend werk en 

promotiekansen. Steun als persoon betreft het faciliteren van positieve en ondersteunende 

relaties in de werkomgeving. Beloning heeft te maken met goede primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Genoemde verwachtingen vanuit de werknemer in combinatie met 

persoonlijke disposities creëren volgens Rousseau (1989) bepaalde attitudes over hoe het 

psychologische contract tussen werknemer en werkgever eruit zou moeten zien. 

Onderzoek van Shore en Barksdale (1998, in Kickul & Lester, 2001) toont aan dat 

een positieve evaluatie van het psychologische contract voor zowel de werknemer als 

voor de werkgever positieve uitkomsten heeft. Wanneer het psychologische contract 

gekenmerkt wordt door het naleven van wederzijdse verplichtingen, laten werknemers

een hoge mate van tevredenheid, organisatorische steun, productiviteit en betrokkenheid 

tot de organisatie zien. Tevens blijken zij weinig intentie te hebben de organisatie te 

verlaten. Rousseau (1995) heeft aangetoond dat een negatieve evaluatie van het 

psychologische contract leidt tot toenemend wantrouwen, toenemende ontevredenheid en 

een verminderde betrokkenheid tot de organisatie.



Afstudeeronderzoek ‘De relatie tussen inbreuk op het psychologische contract, persoonlijkheid en 
terugtrekgedrag.

Christel de Vries 30568487

De laatste jaren is er veel veranderd binnen organisaties. Organisaties hebben 

manieren moeten vinden om te kunnen blijven bestaan in een snel veranderende externe 

omgeving. Veel aandacht is uitgegaan naar het bedenken van innovatieve en creatieve 

manieren om efficiëntie, ontwikkeling en productiviteit op peil te houden tegen zo laag

mogelijke kosten. Organisaties moeten om te overleven vandaag de dag flexibel en 

innovatief zijn en in staat zijn om snel op de omgeving in te spelen. Deze veranderingen

hebben niet alleen invloed gehad op de organisatiestrategie, de organisatiestructuur en de 

manier waarop het werk binnen een organisatie georganiseerd is, maar ook op de 

verwachtingen naar de werknemers toe (Parks & Kidder 1994). Het echte kenniswerk 

verdwijnt steeds meer naar de achtergrond en gestandaardiseerd werk komt daarvoor in 

de plaats. Tevens wordt er een hoge mate van productiviteit en flexibiliteit van de 

werknemers verwacht.

Door deze externe veranderingen is het psychologische contract onder druk 

komen te staan. Steeds vaker komt het voor dat werknemers van mening zijn dat de 

organisatie niet aan de verwachtingen voldoet, ofwel dat er inbreuk op het 

psychologische contract ervaren wordt. Inbreuk op het psychologische contract komt 

voor wanneer een werknemer vindt dat de organisatie de verwachtingen voortkomende 

uit het psychologische contract niet is nagekomen (Robinson & Rousseau, 1994). Uit 

onderzoek van Robinson en Rousseau (1994) is gebleken dat meer dan de helft van pas 

afgestudeerde MBA-studenten aangeeft dat het psychologische contract met de 

organisatie binnen twee jaar na indiensttreding beschadigd is. Morrison en Robinson 

(1997) onderscheiden twee stadia binnen het ervaren van inbreuk op het psychologische 

contract. Als eerste onderscheiden zij ‘breach’, wat een subjectief en imperfect proces 

inhoudt, beïnvloedt door cognitieve ‘biases’, persoonlijke disposities en de aard van de 

relatie tussen de werknemer en de organisatie. Het gaat hier om de perceptie van een 

werknemer dat de organisatie bepaalde beloftes niet is nagekomen. Op ‘breach’ kan 

‘violation’, ofwel beschadiging, volgen. ‘Violation’ wordt omschreven als een affectieve 

en emotionele ervaring van aanhoudende teleurstellingen, frustraties, boosheid en 

haatdragendheid ten opzichte van de organisatie. 

Verschillende theoretische perspectieven zijn gebruikt om te begrijpen hoe 

psychologische contracten zich ontwikkelen en waarom werknemers inbreuk op het 
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psychologische contract ervaren (Turnley & Feldman, 1999). Veel van deze theorieën 

concentreren zich op het construct ‘discrepantie tussen verwachtingen’. Dit betekent dat 

op het moment dat de werknemer een discrepantie ervaart tussen dat wat verwacht wordt

en dat wat de werknemer werkelijk ontvangt, er inbreuk op het psychologische contract

ervaren wordt. De Equity theory van Adams (1965) is hier een voorbeeld van. Deze 

theorie stelt dat mensen zoeken naar een balans tussen de input die zij leveren en de 

output die zij voor de inspanning ontvangen in vergelijking met de input en output van 

anderen. De onderliggende gedachte van deze theorie is dat mensen streven naar een

eerlijke behandeling om gemotiveerd te blijven. Het verschil tussen deze theorie en het 

ervaren van inbreuk op het psychologische contract is dat de disbalans zoals beschreven 

door Adams (1965) hersteld kan worden met bijvoorbeeld een bonus of een hoger salaris. 

Dit is niet het geval wanneer het gaat om het ervaren van inbreuk op het psychologische

contract, omdat dit gevolgen heeft op affectief en emotioneel niveau (Rousseau, 1989). 

1.2 Persoonlijkheid en het ervaren van inbreuk op het psychologische contract

Rousseau (1989) noemde het belang van persoonlijke disposities in het creëren 

van verwachtingen over het psychologische contract. Ondanks dat er relatief weinig 

onderzoek is gedaan naar de invloed van persoonlijkheid als het gaat om het vormen van 

het psychologische contract heeft onderzoek van Tallman en Bruning (2008) aangetoond 

dat elke Big Five persoonlijkheidsdimensie gerelateerd is, al dan wel in meer of mindere 

mate, aan één van de beschreven verwachtingen waaruit het psychologische contract

bestaat. Dit betekent dat persoonlijkheid van belang is bij het begrijpen van het 

psychologische contract. Ook Raja et al. (2004) hebben aangetoond dat persoonlijkheid 

een rol speelt bij de keuze voor een meer relationeel of meer transactioneel contract. Een 

transactioneel contract wordt omschreven als korte termijn en economisch, terwijl een 

relationeel contract socio-emotioneel is en een langer termijn betreft. Op basis van deze 

onderzoeken wordt verwacht dat persoonlijkheid een rol speelt bij het ervaren van 

inbreuk op het psychologische contract. Zie op de volgende pagina een schematische 

weergave van dit verband.
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Figuur 1. Schematische weergave van de relatie tussen persoonlijkheid en het 

ervaren van inbreuk op het psychologische contract.

Persoonlijkheid wordt binnen dit onderzoek onderzocht met de vijf 

persoonlijkheidsdimensies neuroticisme, introversie, vriendelijkheid, openheid en 

consciëntieusheid zoals beschreven door Goldberg (1990). Personen hoog scorend op 

extraversie worden door Costa en McCrae (1992) omschreven als sociaal, energiek, 

enthousiast, assertief en ambitieus. Introversie is hier het tegenovergestelde van. 

Extraverten scoren hoog op het belang dat zij hechten aan materialistische winsten, 

status, erkenning en macht. Ondanks het feit dat extraverten voornamelijk op zoek zijn 

naar economische beloningen, gaan zij langdurige relaties aan, omdat relaties voor de 

korte termijn relatief weinig opleveren (Costa & McCrae, 1988 in Raja et al, 2004). 

Tevens heeft onderzoek van Tallman en Bruning (2008) aangetoond dat extraversie een 

significant positieve relatie heeft met de verwachtingen groeimogelijkheden en steun als 

persoon. Op basis van deze onderzoeken lijkt het logisch dat individuen hoog scorend op 

extraversie waarde hechten aan psychologische contracten en ook inbreuk op het 

psychologische contract ervaren, omdat zij dit zien als een bedreiging voor de 

economische beloningen, groeimogelijkheden en steun die zij nastreven. Aangezien 

introversie het tegenovergestelde is van extraversie, wordt voor introverten het 

tegenovergestelde verwacht. 

Hypothese 1a: Introversie heeft een negatieve relatie met het ervaren 

van inbreuk op het psychologische contract.

De persoonlijkheidsdimensie openheid laat zich kenmerken door een hoge mate 

van nieuwsgierigheid naar nieuwe ervaringen en een grote behoefte aan autonomie 

(Costa & McCrae, 1992). Daarnaast zijn zij creatief, adaptief en vertonen zij een hoge 

mate van veranderingsbereidheid. Vanwege de controversiële structuur, de geringe 
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hoeveelheid literatuur en de over het algemeen zwakke relevantie voor gedrag in 

organisaties (McCrae & Costa, 1997 in Raja et al., 2004; Tallman & Bruning, 2008) is 

het niet mogelijk een verwachting uit te spreken over deze persoonlijkheidsdimensie en is 

er sprake van explorerend onderzoek. 

Onderzoeksvraag 1b: Heeft openheid een relatie met het ervaren van 

inbreuk op het psychologische contract?

Consciëntieuze individuen hebben een aversie tegen risico’s, zijn methodisch, 

perfectionistisch en voorspelbaar (Goldberg, 1990). Tevens zijn zij gemotiveerd 

successen te behalen, al dan wel in een veilige omgeving (Barrick & Mount, 1991). Om 

deze reden vormen individuen hoog scorend op consciëntieusheid lange relaties en 

houden ze de relatie goed in de gaten om niet voor verassingen te komen staan. Uit 

onderzoek van Raja et al. (2004) is gebleken dat werknemers hoog scorend op 

consciëntieusheid kiezen voor een relationeel contract, waaruit blijkt dat consciëntieuze 

individuen waarde hechten aan het ontwikkelen van lange termijn relaties. Op basis van 

deze informatie lijkt het waarschijnlijk dat consciëntieuze individuen inbreuk op het 

psychologische contract ervaren.

Hypothese 1c: Consciëntieusheid heeft een positieve relatie met het 

ervaren van inbreuk op het psychologische contract.

Een neurotische persoonlijkheid wordt gekenmerkt door emotionele instabiliteit, 

wantrouwen, angst, zelfmedelijden en gebrek aan psychologische aanpassing (Goldberg, 

1990). Neurotische individuen hebben een gebrek aan sociale vaardigheden en vermijden 

situaties waarin het van belang is de eigen verantwoordelijkheid te nemen (Judge et al., 

1997 in Raja et al., 1994). Deze eigenschappen stellen dat neurotische individuen geen 

relaties aangaan waarin langdurige betrokkenheid verwacht wordt, waarbij men 

vertrouwen moet hebben in anderen en sociale vaardigheden belangrijk zijn. Uit 

onderzoek van Raja et al. (2004) is gebleken dat neuroticisme negatief samenhangt met 

emotionele relaties en positief met transactionele relaties. Ondanks dat neurotische 
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individuen weinig waarde hechten aan emotionele relaties, maar korte termijn relaties 

vormen om economische redenen, wordt verwacht dat zij inbreuk op het psychologische

contract ervaren, omdat het psychologische contract tevens een economisch aspect 

betreft, namelijk de verwachtingen op het gebied van primaire en secundaire

arbeidsvoorwaarden.

Hypothese 1d: Neuroticisme heeft een positieve relatie met het ervaren 

van inbreuk op het psychologische contract. 

De persoonlijkheidsdimensie vriendelijkheid wordt gekarakteriseerd door een 

hoge mate van vertrouwen in anderen, altruïsme, coöperatie en adaptatie (Costa & 

McCrae, 1992). Individuen die hoog scoren op vriendelijkheid hebben behoefte aan 

innige relaties met anderen (Raja et al., 2004). Werknemers hoog scorend op 

vriendelijkheid hebben er vertrouwen in dat de organisatie beloftes nakomt (Antonioni, 

1998). Zij verwachten namelijk dat anderen net zo behulpzaam zijn als dat zij zelf zijn. 

Gezien de hoge mate van vertrouwen in anderen wordt verwacht dat vriendelijke 

individuen niet snel inbreuk op het psychologische contract ervaren. 

Hypothese 1e: Vriendelijkheid heeft een negatieve relatie met het 

ervaren van inbreuk op het psychologische contract.

1.3 Terugtrekgedrag

Het ervaren van inbreuk op het psychologische contract kan gedragsmatige 

reacties tot gevolg hebben welke verschillende vormen kunnen aannemen (Ho et al., 

2003). Deze gevolgen zijn onder te verdelen in drie categorieën, namelijk emotionele, 

cognitieve en gedragsmatige reacties. Emotionele reacties hebben betrekking op de 

emotionele gevoelens als gevolg van het ervaren van inbreuk op het psychologische 

contract. Cognitieve reacties hebben betrekking op attituden en percepties die veranderen 

en gedragsmatige reacties betreffen het concrete gedrag dat een individu vertoond als 
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gevolg van het ervaren van inbreuk. In dit onderzoek ligt de focus op gedragsmatige 

reacties. 

Festinger (1957 in Turnley & Feldman, 1999) geeft in zijn cognitieve dissonantie 

theorie een verklaring waarom individuen zich op een bepaalde manier gaan gedragen 

wanneer zij een inconsistentie ervaren tussen dat wat hen beloofd is en dat wat men 

daadwerkelijk ontvangt. Deze constatering laat een discrepantie zien tussen de attituden 

en het gedrag en volgens de theorie zijn individuen in dergelijke situaties gemotiveerd 

om de discrepantie op te lossen door enerzijds de attituden aan te passen en anderzijds het 

gedrag. In werksituaties wordt het gedrag als gevolg van percepties van ongelijkheid 

aangepast door een toenemende neiging tot ziekmelding, afwezigheid en verloop om de 

balans te herstellen (Van Yperen et al., 1996). 

Hirschman (1970) noemt vier reacties naar aanleiding van het ervaren van 

ontevredenheid in werkrelaties. Zie figuur 2 op de volgende pagina voor een 

schematische weergave van deze typologie. ‘Exit’ beschrijft de intentie de organisatie te 

verlaten. ‘Voice’ beschrijft het actief zoeken naar manieren om de relatie te verbeteren. 

‘Loyalty’ beschrijft de mate van loyaliteit van de werknemer ten opzichte van de 

organisatie en ‘neglect’ beschrijft het passief toelaten van de huidige situatie door

verminderde interesse, inzet en motivatie en chronisch te laat komen. 



Afstudeeronderzoek ‘De relatie tussen inbreuk op het psychologische contract, persoonlijkheid en 
terugtrekgedrag.

Christel de Vries 305684813

Figuur 2. Typologie van reacties naar aanleiding van ontevredenheid op het 

werk (Hirschman, 1970).

Rusbult et al. (1988) onderzochten de relatie tussen deze vier reacties en de

tevredenheid van werknemers. Resultaat van dit onderzoek was dat een hoge mate van 

tevredenheid ‘voice’ en ‘loyalty’ aanmoedigt en dat een verminderde tevredenheid 

gepaard gaat met een toenemende mate van ‘exit’ en ‘neglect’. Turnley en Feldman 

(1999) hebben onderzocht wat de relatie is tussen inbreuk op het psychologische contract 

en deze vier reacties. Uit dit onderzoek is gebleken dat inbreuk op het psychologische 

contract samengaat met een verhoogde mate van ‘exit’, ‘voice’ en ‘neglect’ en met een 

vermindering van loyaliteit ten opzichte van de organisatie.

Voortbouwend op bovenstaande resultaten wordt binnen dit onderzoek tevens 

verwacht dat het ervaren van inbreuk op het psychologische contract samen hangt met 

bepaalde gedragsmatige reacties. De focus ligt binnen dit onderzoek op de destructieve 

passieve vorm ‘neglect’ en de destructieve actieve vorm ‘exit’, zoals beschreven door 

Hirschman (1970). ‘Neglect’ wordt ook wel beschreven als mentaal verzuim of 

‘psychologische afwezigheid’. Mentaal verzuimende werknemers, ofwel ‘innerlijk 

gepensioneerden’, zijn wel op de zaak aanwezig, maar onvoldoende met de zaak. Mentaal 

verzuim uit zich in regelmatig te laat komen of eerder weggaan en ‘eigen’ dingen doen 

onder werktijd. Met andere woorden, werknemers die ‘de kantjes er vanaf lopen’. ‘Exit’ 

wordt beschouwd als de intentie de organisatie te verlaten, ofwel de verloopintentie. Dit 
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uit zich onder andere in het zoeken naar een andere baan buiten de huidige organisatie 

waar de werknemer werkzaam is. Binnen dit onderzoek wordt nog een andere vorm van 

passief destructief gedrag toegevoegd, namelijk arbeidsverzuim. Arbeidsverzuim betreft 

het niet aanwezig zijn op het werk. Genoemde gedragingen worden beschouwd als 

terugtrekgedrag, omdat in alle gevallen sprake is van terugtrekking ten opzichte van de 

arbeid. Op basis van de beschreven literatuur wordt verwacht dat het ervaren van inbreuk 

op het psychologische contract positief samen hangt met terugtrekgedrag, ofwel mentaal 

verzuim, verloopintentie en arbeidsverzuim. Zie in figuur 3 een schematische weergave 

van dit verband. 

Hypothese 2: Het ervaren van inbreuk op het psychologische contract 

heeft een positieve relatie met terugtrekgedrag. 

Figuur 3. Schematische weergave van het ervaren van inbreuk op het 

psychologische contract en terugtrekgedrag. 

1.4 Persoonlijkheid en terugtrekgedrag

Naast de verwachting dat persoonlijkheid samen hangt met het ervaren van 

inbreuk op het psychologische contract, wordt binnen dit onderzoek verwacht dat 

persoonlijkheid een rol speelt bij het beschreven terugtrekgedrag. Zie in figuur 4 een 

schematische weergave van dit verband. 

Figuur 4. Schematische weergave van de relatie tussen persoonlijkheid en 

terugtrekgedrag. 
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Voor de persoonlijkheidsdimensie introversie is het niet mogelijk op basis van 

bestaande literatuur een verwachting uit te spreken over de relatie met terugtrekgedrag en 

is er sprake van explorerend onderzoek.

Onderzoeksvraag 3a: Heeft introversie een relatie met 

terugtrekgedrag? 

Onderzoek van Lounsbury et al. (2004) heeft aangetoond dat openheid een 

negatieve relatie heeft met absentie van leerlingen op middelbare scholen. Tevens is uit 

onderzoek gebleken dat openheid positief gerelateerd is aan een hoge werkprestatie 

(Nikolaou, 2003; Tett et al, 1991 in Tallman & Bruning, 2008). Op basis hiervan lijkt het 

waarschijnlijk dat individuen hoog scoren op openheid niet snel terugtrekgedrag zullen 

vertonen. 

Hypothese 3b: Openheid heeft een negatieve relatie met 

terugtrekgedrag.

Consciëntieusheid is positief gerelateerd aan werkprestatie (Hurtz & Donovan, 

2000) en negatief aan contraproductief gedrag binnen organisaties (Sackett & De Vore, 

2001). Tevens hebben Barrick en Mount (1991) aangetoond dat werknemers hoog 

scorend op consciëntieusheid minder geneigd zijn om van baan te wisselen dan laag 

scorende werknemers. Ook hebben zij een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten 

opzichte van het werk en scoren zij hoog op carrièresucces (Tallman & Bruning, 2008). 

Op basis van deze informatie wordt verwacht dat er een negatieve relatie bestaat tussen

consciëntieusheid en terugtrekgedrag.

Hypothese 3c: Consciëntieusheid heeft een negatieve relatie met 

terugtrekgedrag.

Individuen hoog scorend op neuroticisme hebben vaak negatieve attituden ten 

opzichte van het werk en zijn geneigd niet meer te geven dan dat wat er van hen verwacht 
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wordt (Kickuh & Wiesner, 1997; in Tallman & Bruning, 2008). Uit onderzoek is 

gebleken dat neuroticisme negatief gerelateerd is aan werkprestatie, carrièresucces en 

arbeidsmotivatie (Judge & Ilies, 2002 in Tallman & Bruning, 2008). Genoemde relaties 

suggereren een lage betrokkenheid tot het werk en om deze reden wordt binnen dit 

onderzoek een positieve relatie verwacht tussen neuroticisme en terugtrekgedrag. 

Hypothese 3d: Neuroticisme heeft een positieve relatie met 

terugtrekgedrag.

Vriendelijkheid wordt geassocieerd met een goede samenwerking met het team, 

een hoge werktevredenheid en een goede werkprestatie (Kickuh & Wiesner, 1997, in 

Tallman & Bruning, 2008). Vriendelijke mensen hebben vertrouwen in anderen, zijn 

altruïstisch, coöperatief en adaptatief (Costa & McCrae, 1992). Deze 

karaktereigenschappen suggereren dat vriendelijke individuen geen gedrag zullen 

vertonen wat vervelend en kwetsend is voor anderen en om die reden wordt er een 

negatieve relatie tussen vriendelijkheid en terugtrekgedrag verwacht. 

Hypothese 3e: Vriendelijkheid heeft een negatieve relatie met 

terugtrekgedrag. 

1.5 Modererende effecten van persoonlijkheid

In recent onderzoek is aangetoond dat individuen verschillen in hun reacties op

oneerlijke uitkomsten en situaties (Kickul & Lester, 2001). Ook binnen dit onderzoek 

wordt verwacht dat op het moment dat een individu inbreuk op het psychologische 

contract ervaart, de gedragsmatige reacties daarop per individu verschillen. Verwacht 

wordt dat persoonlijkheid een rol speelt in deze relatie en de gedragsmatige reacties als 

gevolg van het ervaren van inbreuk (mede)bepaalt. Met andere woorden, er wordt een 

modererend effect van persoonlijkheid verwacht in de relatie tussen het ervaren van 

inbreuk op het psychologische contract en terugtrekgedrag. Zie op de volgende pagina

een schematische weergave van dit verband. 
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Figuur 5. Schematische weergave van het modererende effect van persoonlijkheid op de 

relatie tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en 

terugtrekgedrag. 

Voor introversie is het niet mogelijk op basis van bestaande literatuur een 

verwachting uit te spreken over een mogelijk moderatoreffect en is er sprake van 

explorerend onderzoek.

Onderzoeksvraag 4a: Heeft introversie een modererend effect op de 

relatie tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische contract 

en terugtrekgedrag?

Zoals eerder genoemd, hechten individuen die hoog scoren op de 

persoonlijkheidsdimensie openheid veel waarde aan autonomie en nieuwe uitdagingen. 

Tevens toonde Antonioni (1998) aan dat individuen hoog scorend op openheid goede 

interpersoonlijke relaties ontwikkelen en graag betrokken zijn bij besluitvorming. Ook 

geven zij de voorkeur aan een integrerende conflictstijl en participerend leiderschap. Op 

basis van deze informatie wordt verwacht dat individuen hoog scorend op openheid een 

proactieve houding aannemen ten opzichte van het werk en de organisatie en niet snel 

geneigd zullen zijn terugtrekgedrag te vertonen op het moment dat zij inbreuk ervaren op 

het psychologische contract.

Hypothese 4b: Openheid heeft een dempend modererend effect op de 

relatie tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische contract 

en terugtrekgedrag.
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Individuen laag scorend op consciëntieusheid reageren met meer negatieve 

emoties op het ervaren van inbreuk op het psychologische contract dan individuen hoog 

scorend op consciëntieusheid (Cortina et al., 2008). Op basis hiervan wordt verwacht dat 

consciëntieusheid een dempend effect heeft op de relatie tussen inbreuk op het 

psychologische contract en terugtrekgedrag.

Hypothese 4c: Consciëntieusheid heeft een dempend modererend effect 

op de relatie tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische 

contract en terugtrekgedrag.

Neurotische individuen zijn geneigd meer dan individuen laag scorend op 

neuroticisme de aandacht te vestigen op negatieve stimuli, waardoor zij gevoeliger zijn 

voor negatieve gebeurtenissen en sterkere reacties ervaren als gevolg van negatieve 

situaties (Rogers & Revelle, 1998 in Ho et al., 2004). Uit onderzoek is gebleken dat 

neuroticisme positief gerelateerd is aan het ervaren van negatieve emoties als gevolg van 

het ervaren van inbreuk op het psychologische contract (Ho et al., 2004). Aan de hand 

hiervan wordt verwacht dat neurotische individuen op het moment dat zij inbreuk ervaren 

dit uiten door het vertonen van terugtrekgedrag. 

Hypothese 4d: Neuroticisme heeft een versterkend modererend effect op 

de relatie tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische 

contract en terugtrekgedrag.

Vriendelijkheid heeft een negatieve relatie met het ervaren van negatieve emoties 

als gevolg van het ervaren van inbreuk op het psychologische contract (Ho et al., 2004). 

Individuen die hoog scoren op vriendelijkheid hechten veel waarde aan het sociale aspect 

van relaties (Langston & Sykes, 1997 in Ho et al., 2004). Zij maken zich meer zorgen om 

het aardig gevonden worden door anderen, het sociale aspect van een relatie, dan om het 

economische aspect. Dit suggereert dat individuen hoog scorend op vriendelijkheid 

minder snel geneigd zijn terugtrekgedrag te vertonen op het moment dat zij inbreuk op 

het psychologische contract ervaren, maar eerder zullen werken aan de relatie. 
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Hypothese 4e: Vriendelijkheid heeft een dempend modererend effect op

de relatie tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische 

contract en terugtrekgedrag.

Hieronder is het volledige onderzoekmodel behorende tot dit onderzoek weergegeven. 

Figuur 6. Het onderzoeksmodel. 

Kort samengevat wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen 

persoonlijkheid, het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en de 

terugtrekgedragingen mentaal verzuim, verloopintentie en arbeidsverzuim. Tevens wordt 

de invloed van persoonlijkheid op de relatie tussen het ervaren van inbreuk op het 

psychologische contract en terugtrekgedrag onderzocht.
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2. Methoden

2.1 Respondenten

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij organisaties uit diverse sectoren, te weten 

de gezondheidszorg, de overheid, het onderwijs en de zakelijke/commerciële 

dienstverlening. Er hebben in totaal 102 respondenten deelgenomen aan het onderzoek en 

de vragenlijst (zie bijlage 1) ingevuld. Hiervan is 25,5 % man en 74,5 % vrouw. 10,8 % 

van de respondenten bevindt zich in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 24 jaar, 14,7 

% bevindt zich in de leeftijdscategorie van 25 tot en met 34 jaar, 21,6 % tussen de 35 tot 

en met 44 jaar, 29,4 % tussen de 45 tot en met 54 jaar en 23,5 % in de leeftijdscategorie 

van 55 tot en met 64 jaar. Wat betreft hoogst genoten opleiding van de respondenten is 

dit voor 5,9 % van de respondenten de lagere school, voor 14,7 % het algemeen 

voortgezet onderwijs, voor 2,9 % het lagere beroepsonderwijs, voor 47,1 % het 

middelbare beroepsonderwijs, voor 19,6 % het hogere beroepsonderwijs, voor 8,8 % het 

wetenschappelijk onderwijs en 1,0 % van de respondenten heeft een hogere 

vervolgopleiding als hoogst genoten opleiding. Verder zijn 75,5 % van de respondenten 

werkzaam in de gezondheidszorg, 1,0 % binnen de overheid, 7,8 % binnen het onderwijs 

en 15,7 % in de zakelijke/commerciële dienstverlening. Wat betreft het type 

arbeidsovereenkomst heeft 82,4 % van de respondenten een vaste aanstelling en 13,7 % 

een tijdelijke aanstelling. 52,0 % van de respondenten werken voltijd en 48,0 % werkt

deeltijd. 

2.2 Procedure

Bij de deelnemende organisaties was in de periode van dit onderzoek een 

integraal traject gaande uitgevoerd door het organisatieadviesbureau Falke & Verbaan 

BV. Dit traject had als doel het arbeidsverzuim binnen de organisatie te reduceren. 

Onderdeel van deze trajecten waren werknemerbijeenkomsten, waarbij de werknemers

geïnformeerd werden over het lopende traject en de nieuwe gewenste visie op 

arbeidsverzuim binnen de organisatie. Tijdens deze bijeenkomsten is door de 

onderzoekers het huidige onderzoek gepresenteerd als een onderzoek naar de 

achterliggende oorzaken van arbeidsverzuim. Er is aan de aanwezigen gevraagd in de 
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pauze of na afloop de vragenlijst behorende tot het onderzoek in te vullen en bij de 

aanwezige onderzoeker(s) te retourneren. Er zijn in totaal 151 vragenlijsten uitgezet, 

waarvan er 102 zijn geretourneerd. Dit geeft een responsrate van 67,5 %. 

2.3 Meetinstrumenten

De vragenlijst bestaat uit het onderdeel ‘achtergrondgegevens’, waarin gevraagd 

wordt naar geslacht, leeftijd, hoogst genoten opleiding, sector waarin de respondent 

werkzaam is, type arbeidsovereenkomst, de grootte van de arbeidsovereenkomst, het 

verzuim van de respondent in de afgelopen 12 maanden en de verloopintentie van de 

respondent. In het onderdeel ‘persoonlijke kwaliteiten’ worden vragen gesteld over de 

persoonlijkheid van de respondent en in het volgende onderdeel worden de 

verwachtingen die de respondent heeft ten opzichte van de organisatie bevraagd. In het 

laatste onderdeel van de vragenlijst worden vragen gesteld over het gedrag van de 

respondent binnen de organisatie.

Verzuim is binnen dit onderzoek gemeten met twee vragen, te weten ‘heeft u in de 

afgelopen 12 maanden wel eens verzuimd?’ en ‘hoeveel keer heeft u in de afgelopen 12 

maanden verzuimd?’. Deze vragen zijn afgeleid van de manier waarop Van der Schuur 

(2008) verzuim meet. De antwoordmogelijkheden bij de eerste vraag zijn 1 = ja en 2 = 

nee en bij de tweede vraag zijn de antwoordmogelijkheden 1 = 1 keer, 2 = 2 keer, 3 = 3 

keer en 4 = 4 keer of meer. Voor de analyses zijn beide vragen samen gevoegd tot één 

schaal waarbij 0 = 0 keer verzuim, 1 = 1 keer, 2 = 2 keer, 3 = 3 keer en 4 = 4 keer of 

meer.

Verloopintentie is binnen dit onderzoek gemeten met twee items, te weten ‘ik

denk er wel eens over om werk buiten deze organisatie te zoeken’ en ‘ik ben van plan om 

het komend jaar werk buiten deze organisatie te zoeken’. Deze items zijn afgeleid van de 

manier waarop Sonnemans (2005) de verloopintentie meet. De antwoordmogelijkheden 

zijn voor beide items 1 = ja en 2 = nee. Beide items zijn gehercodeerd, zodat geldt; hoe 

hoger de score, hoe groter de verloopintentie. Uit de factoranalyse blijkt dat beide items 

op één factor laden met een Cronbachs Alpha van .76. De vuistregel die gehanteerd wordt 

voor het bepalen of een test of onderzoeksvragenlijst voldoende betrouwbaar is, ligt bij 
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een Cronbachs Alpha van minimaal .70 (Cronbach, 1951). Aan de hand van deze 

vuistregel is het verkregen resultaat voldoende betrouwbaar. 

Persoonlijkheid is gemeten met de persoonlijkheidsdimensiess van de Big Five

aan de hand van een verkorte vragenlijst van Van Emmerik et al. (2004). De schaal meet 

met 15 items de vijf persoonlijkheidsdimensies van de Big Five, te weten openheid, 

consciëntieusheid, introversie, neuroticisme en vriendelijkheid. De items worden

gemeten op een zevenpunt schaal waarbij 1 = niet van toepassing en 7 = geheel van 

toepassing. Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre de gegeven woorden het

dagelijkse gedrag omschrijven. Een voorbeelditem van openheid is ‘vindingrijk’, voor 

consciëntieusheid is dit ‘ordelijk’, voor introversie is een voorbeelditem ‘verlegen’, voor 

neuroticisme is dit ‘prikkelbaarder dan anderen’ en tot slot is een voorbeelditem van 

vriendelijkheid ‘sympathiek’. Uit de factoranalyse blijkt dat de items inderdaad op de vijf

te onderscheiden factoren laden. Cronbachs Alpha van alle dimensies is voldoende 

betrouwbaar gebleken. Voor ‘openheid’ (item 1 tot en met 3) is deze .90, voor

‘consciëntieusheid’ (item 4 tot en met 6) .88, voor ‘introversie’ (item 7 tot en met 9) .90, 

voor ‘neuroticisme’ (item 10 tot en met 12) .85 en ‘vriendelijkheid’ (item 13 tot en met 

15) heeft een Cronbachs Alpha van .87. 

De beleving van inbreuk op het psychologische contract is gemeten met de schaal 

van Robinson en Morrison (2000). Deze schaal bestaat uit twee constructen, namelijk 

‘contract breach’ en ‘contract violation’. Alle items zijn gemeten op een vijfpunt schaal 

met 1 = geheel niet van toepassing en 5 = geheel van toepassing. Het construct ‘contract 

breach’ bestaat uit vijf items en te denken is aan items als ‘mijn werkgever is sinds dat ik 

in dienst ben bij de organisatie bijna alle beloftes nagekomen’. De eerste drie items zijn 

gehercodeerd zodat voor alle items geldt; hoe hoger de score, hoe meer inbreuk op het 

psychologische contract er door de respondent ervaren wordt. Het construct ‘contract 

violation’ bestaat uit vier items en te denken is aan items als ‘ik voel dat de organisatie 

waar ik werk de relatie tussen mij en de organisatie beschadigd heeft’. Uit de 

factoranalyse is gebleken dat de items inderdaad op de twee te onderscheiden constructen

laden en uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt een Cronbachs’s Alpha van .90 wat een 

uitstekend resultaat is. 
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Mentaal verzuim is gemeten met de schaal ‘neglect’ van Rusbult et al. (1988). 

Alle items zijn gemeten op een vijfpunt schaal met 1 = geheel niet van toepassing en 5 = 

geheel van toepassing. Deze schaal bestaat uit 6 items en een voorbeelditem is ‘af en toe 

zijn er werkdagen waarop ik mij weinig inzet voor mijn werk’. Uit de factoranalyse blijkt

dat alle items laden op één factor en Cronbachs Alpha is .79 Dit is een voldoende 

betrouwbaar resultaat. 

2.4 Analyses

Om de hypothesen behorende tot dit onderzoek te toetsen is gebruik gemaakt van 

het statistische software programma SPSS 16.0. Hypothesen 1, 3 en 4 zijn getoetst aan de 

hand van hiërarchische multipele regressie en hypothese 2 is getoetst aan de hand van 

correlaties. 

3. Resultaten

In dit deel worden de resultaten behorende tot de toetsing van de eerder 

geformuleerde hypothesen besproken. Om na te gaan hoe de variabelen onderling met 

elkaar samen hangen zijn correlaties berekend. De correlaties, samen met de gemiddelden 

en standaarddeviaties van de variabelen zijn terug te vinden in de tabel op de volgende 

pagina. 
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Tabel 1. 

Correlatiematrix met gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties tussen alle variabelen (N = 102)

M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Geslacht 1.75 .44 1.00

2. Leeftijd 3.40 1.29 -.01 1.00

3. Opleiding 3.90 1.34 .03 -.17 * 1.00

4. Inbreuk 1.97 .83 -.30** .07 -.10 1.00

5. Mentaal Verzuim 1.59 .73 -.10 -.12 .09 .36 ** 1.00

6. Verloopintentie 2.55 .79 -.25** -.32 ** .05 .40 ** .22* 1.00

7. Arbeidsverzuim   .65 .75 .06 -.05 -.06 .03 .25** -.02 1.00

8. Openheid 5.17 1.16 -.02 -.01 .12 .13 -.12 -.02 -.03 1.00

9. Consciëntieusheid 5.59 1.17 .15 .34** -.09 -.07 -.26** -.28** -.11 .46** 1.00

10. Introversie 3.83 1.72 .14 .29** -.28** .14 .05 -.21* .04 .19* .38** 1.00

11. Neuroticisme 2.74 1.61 .05 .11 -.11 .27 ** .28** -.04 .17* -.02 .03 .39** 1.00

12. Vriendelijkheid 5.53 1.20 .12 -.07 -.09 0.11 -.11 -.02 -.06 .25** .34** .40** .09 1.00

* p < .05; ** p < .01
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Uit tabel 1 blijkt dat geslacht, leeftijd en opleiding significant correleren met het 

ervaren van inbreuk op het psychologische contract, terugtrekgedrag en persoonlijkheid. 

Om die reden zullen deze variabelen in verdere analyses opgenomen worden als 

controlevariabelen, zodat zij de te onderzoeken relaties niet ‘kleuren’. Tevens correleert 

het ervaren van inbreuk significant met terugtrekgedrag en persoonlijkheid. Mentaal 

verzuim correleert significant met de verloopintentie, arbeidsverzuim en persoonlijkheid. 

Opvallend is dat verloopintentie en arbeidsverzuim niet significant correleren. Dit is in 

strijd met de progressiehypothese die stelt dat verzuim als voorspeller van verloop gezien 

kan worden (Rosse & Miller, 1984). Tot slot correleren ook de verloopintentie en 

arbeidsverzuim significant met persoonlijkheid en is er sprake van samenhang tussen de 

persoonlijkheidsdimensies.

3.1 Persoonlijkheid en het ervaren van inbreuk op het psychologische contract

Voor het toetsen van de eerste hypothese, namelijk de invloed van de 

persoonlijkheidsdimensies op het ervaren van inbreuk op het psychologische contract, is 

gebruik gemaakt van hiërarchische multipele regressie. Hiertoe zijn in blok 1 de 

achtergrondvariabelen geslacht, leeftijd en opleiding als controlevariabelen in de 

regressieanalyse ingevoerd en in blok 2 zijn de persoonlijkheidsdimensies hier aan 

toegevoegd. In de tabel op de volgende pagina zijn de resultaten van deze analyse 

weergegeven. 
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Tabel 2. 

Hiërarchische multipele regressieanalyse met inbreuk op het psychologische contract als afhankelijke 

variabele (N = 102)

Inbreuk op het psychologische contract

B SE B β R²

Blok 1 .10

Geslacht - .57 .18 - .30***

Leeftijd .03 .06 .05

Opleiding -.05 .06 - .08

Blok 2 .24

Openheid .15 .08 .21*

Consciëntieusheid - .16 .09 - .23*

Introversie .01 .06 .03

Neuroticisme .13 .05 .26*

Vriendelijkheid .10 .07 .14

* p = <.05; ** p = <.01

Uit tabel 2 blijkt dat vrouwen minder inbreuk op het psychologische contract 

ervaren dan mannen (β = -.30, <.01). Tevens bestaat er een positieve relatie tussen de 

persoonlijkheidsdimensie openheid en het ervaren van inbreuk (β = .21, <.05). 

Onderzoeksvraag 1b, ‘heeft openheid een relatie met het ervaren van inbreuk op het 

psychologische contract’, kan met dit resultaat bevestigend beantwoord worden. Een 

negatieve relatie is gevonden tussen consciëntieusheid en het ervaren van inbreuk           

(β = -.23, <.05). Dit resultaat is opvallend, omdat er een positief verband verwacht werd

op basis van bestaande literatuur. Een positieve relatie is aangetoond tussen neuroticisme 

en het ervaren van inbreuk op het psychologische contract (β = .26, <.05). Hypothese 1d, 

waarin een positieve relatie werd verwacht tussen neuroticisme en het ervaren van 

inbreuk, is met dit resultaat bevestigd. Van de variantie in het ervaren van inbreuk wordt 

10,0 % verklaard door de achtergrondvariabelen en wanneer de 

persoonlijkheidsdimensies daar aan toegevoegd worden, stijgt de verklaarde variantie tot 

24,0 %. 
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3.2 Het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en terugtrekgedrag

Om de tweede hypothese, namelijk de positieve relatie tussen het ervaren van 

inbreuk op het psychologische contract en terugtrekgedrag, te toetsen is gebruik gemaakt 

van de correlaties tussen de variabelen ‘inbreuk op het psychologische contract’ en de 

terugtrekgedragingen ‘mentaal verzuim’, ‘verloopintentie’ en ‘arbeidsverzuim’. Op basis 

van de resultaten in tabel 1 kan hypothese 2 gedeeltelijk bevestigd worden. Het ervaren 

van inbreuk op het psychologische contract correleert positief met mentaal verzuim       

(r = .36, p < .01) en verloopintentie (r = .40, p < .01). De verwachte positieve relatie 

tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en arbeidsverzuim is niet 

door de resultaten bevestigd. 

3.3 Persoonlijkheid en terugtrekgedrag

Voor het toetsen van de derde hypothese, namelijk de invloed van persoonlijkheid 

op terugtrekgedrag, is tevens gebruikt gemaakt van hiërarchische multipele 

regressieanalyse. Hiertoe zijn in blok 1 de achtergrondvariabelen geslacht, leeftijd en 

opleiding ingevoerd als controlevariabelen en in blok 2 zijn daar de 

persoonlijkheidsdimensies aan toegevoegd. De regressieanalyse is op deze wijze voor

zowel mentaal verzuim, verloopintentie als arbeidsverzuim als afhankelijke variabele 

uitgevoerd. De resultaten van deze analyses staan weergegeven in tabel 3 op de volgende 

pagina.
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Tabel 3. 

Hiërarchische multipele regressieanalyse met mentaal verzuim, verloopintentie en arbeidsverzuim als 

afhankelijke variabelen (N = 102)

Mentaal verzuim Verloopintentie Arbeidsverzuim

B SE B β R² B SE B β R² B SE B β R²

Blok 1 .03 .16 .01

Geslacht -.17 .17 -.10 -.46 .17 -.25** .10 .17 .06

Leeftijd -.06 .06 -.11 -.20 .06 -.32** -.04 .06 -.06

Opleiding .04 .06 .07 -.00 .06 -.00 -.04 .06 -.08

Blok 2 .18 .20 .06

Openheid -.03 .07 -.04 .05 .08 .07 .04 .08 .06

Consciëntieusheid -.13 .08 -.21 -.13 .08 -.18 -.08 .09 -.13

Introversie .06 .05 .15 -.05 .06 -.12 .01 .06 .01

Neuroticisme .12 .05 .26* .02 .05 .04 .08 .05 .17

Vriendelijkheid -.06 .07 -.10 .05 .07 .07 -.04 .07 -.07

* p = <.05; ** p = <.01

Uit tabel 3 blijkt dat enkel bij de verloopintentie als afhankelijke variabele de 

controlevariabelen significant samen hangen met terugtrekgedrag. Vrouwen hebben 

minder verloopintentie dan mannen (β = -.25, p <.01) en tevens daalt de verloopintentie 

naarmate de leeftijd stijgt (β = -.32, p <.01). Van de verklaarde variantie in de 

verloopintentie wordt 16,0 % verklaard door de achtergrondvariabelen. Wanneer de 

persoonlijkheidsdimensies daar aan toegevoegd worden, stijgt de verklaarde variantie tot 

20,0 %. Uit de resultaten blijkt dat persoonlijkheid niet significant samenhangt met 

terugtrekgedrag met uitzondering van neuroticisme. Deze persoonlijkheidsdimensie blijkt 

significant positief samen te hangen met mentaal verzuim (β = .26, p <.05). De variantie 

in mentaal verzuim wordt voor 3,0 % verklaard door de achtergrondvariabelen en 

wanneer de persoonlijkheidsdimensies daar aan toegevoegd worden, stijgt de verklaarde 

variantie tot 18,0 %. Op basis van deze resultaten kan hypothese 3d, namelijk de 

positieve relatie tussen neuroticisme en terugtrekgedrag, gedeeltelijk bevestigd worden, 

aangezien neuroticisme samenhangt met mentaal verzuim. 
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3.4 Invloed van persoonlijkheid 

Om de vierde hypothese, namelijk het modererende effect van de 

persoonlijkheidsdimensies op de relatie tussen het ervaren van inbreuk op het 

psychologische contract en terugtrekgedrag, te toetsen, is gebruik gemaakt van de 

procedure volgens Baron en Kenny (1986) voor het toetsen van moderatoreffecten.

Allereerst is per persoonlijkheidsdimensie en per afhankelijke variabele van 

terugtrekgedrag de invloed op de relatie tussen het ervaren van inbreuk op het 

psychologische contract en terugtrekgedrag onderzocht. Deze analyse dient met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden daar er sprake is van overlap tussen de 

persoonlijkheidsdimensies (zie tabel 1). Er is gebruik gemaakt van hiërarchische 

multipele regressieanalyse. Hiertoe is de variabele ‘het ervaren van inbreuk op het 

psychologische contract’ en de persoonlijkheidsdimensies gestandaardiseerd en zijn er 

productvariabelen van deze gestandaardiseerde variabelen aangemaakt. De 

achtergrondvariabelen leeftijd, geslacht en opleiding zijn in de analyse in blok 1 

ingevoerd als controlevariabelen. In blok 2 is de variabele ‘het ervaren van inbreuk op het 

psychologische contract’ daar aan toegevoegd. In blok 3 is de persoonlijkheidsdimensie

toegevoegd en tot slot is in blok 4 de productvariabele ingevoerd. 

Uit de resultaten van de hiërarchische multipele regressieanalyse (zie bijlage 2) 

blijkt een dempend modererend effect van de persoonlijkheidsdimensie vriendelijkheid 

op de relatie tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en mentaal 

verzuim (β = -.20 <.05). Zie de figuur op de volgende pagina voor een schematische 

weergave van dit verband. Hypothese 4e, waarin een dempend effect van vriendelijkheid 

op de relatie tussen het ervaren van inbreuk en terugtrekgedrag werd verwacht, kan met 

dit resultaat gedeeltelijk bevestigd worden.
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Figuur 7. Schematische weergave van het effect van vriendelijkheid op de 

relatie tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische contract 

en mentaal verzuim.

Individuen hoog scorend op vriendelijkheid neigen bij het ervaren van inbreuk op 

het psychologische contract minder snel naar mentaal verzuim dan laag scorende 

individuen. Van de verklaarde variantie in mentaal verzuim wordt 3,0 % verklaard door 

de achtergrondvariabelen. Wanneer de variabele ‘het ervaren van inbreuk op het 

psychologische contract’ daar aan toegevoegd wordt, stijgt de verklaarde variantie tot

16,0 %. Toevoeging van ‘vriendelijkheid’ veroorzaakt een stijging tot 18,0 % en wanneer 

de productvariabele daaraan toegevoegd wordt, stijgt de verklaarde variantie tot 22,0 %. 

De persoonlijkheidsdimensie introversie heeft een dempend modererend effect op 

de relatie tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en 

verloopintentie (β = -.17, <.05). Zie de figuur op de volgende pagina voor een 

schematische weergave van dit verband.
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Figuur 8. Schematische weergave van het effect van introversie op de relatie 

tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en 

verloopintentie. 

Individuen hoog scorend op introversie hebben bij het ervaren van inbreuk op het 

psychologische contract minder verloopintentie dan laag scorende individuen. 16,0 % van 

de variantie in verloopintentie wordt verklaard door de achtergrondvariabelen. Door 

toevoeging van de variabele ‘inbreuk op het psychologische contract’ stijgt de verklaarde 

variantie tot 30,0 %. Wanneer ‘introversie’ daar aan toegevoegd wordt, stijgt de 

verklaarde variantie tot 32,0 % en door toevoeging van de productvariabele stijgt de 

verklaarde variantie tot 35,0 %. Introversie heeft tevens een dempend modererend effect 

op de relatie tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en 

arbeidsverzuim (β = -.24, <.05). Zie de figuur op de volgende pagina voor een 

schematische weergave van dit verband. 
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Figuur 9. Schematische weergave van het effect van introversie op de relatie 

tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en 

arbeidsverzuim. 

Individuen hoog scorend op introversie neigen bij het ervaren van inbreuk op het 

psychologische contract minder snel naar arbeidsverzuim dan individuen laag scorend op 

introversie. Van de variantie wordt 1,0 % verklaard door de achtergrondvariabelen. 

Wanneer inbreuk daaraan toegevoegd wordt, blijft de verklaarde variantie gelijk. Ook bij

toevoeging van introversie blijft de verklaarde variantie gelijk. Toevoeging van de 

productvariabele laat de verklaarde variantie stijgen tot 6,0 %. Onderzoeksvraag 4a, 

waarin een dempend modererend effect van introversie op de relatie tussen het ervaren 

van inbreuk en terugtrekgedrag verwacht werd, kan met deze resultaten gedeeltelijk 

bevestigend beantwoord worden.

Vervolgens is per afhankelijke variabele van terugtrekgedrag een hiërarchische 

multipele regressieanalyse uitgevoerd waarin alle persoonlijkheidsdimensies in één 

model zijn getoetst. Ook bij deze analyse zijn de achtergrondvariabelen leeftijd, 

geslacht en opleidingsniveau opgenomen in blok 1 als controlevariabelen en in blok 2 is 

hier de variabele ‘ervaren van inbreuk op het psychologische contract’ aan toegevoegd. 

Vervolgens zijn in blok 3 alle persoonlijkheidsdimensies toegevoegd en tot slot zijn in 

blok 4 de gestandaardiseerde productvariabelen ingevoerd. Uit de analyse blijkt dat er

geen significante moderatoreffecten zijn van de persoonlijkheidsdimensies op de relatie 
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tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en terugtrekgedrag (zie 

bijlage 3).

3.5 Aanvullende analyses

Uit eerdere resultaten blijkt dat persoonlijkheid invloed heeft op het ervaren van 

inbreuk op het psychologische contract (zie tabel 2). Wat betreft de invloed van 

persoonlijkheid op terugtrekgedrag blijkt alleen neuroticisme een significant positief 

verband met mentaal verzuim te hebben (zie tabel 3). Als de persoonlijkheidsdimensies 

individueel geanalyseerd worden, lijken introversie en vriendelijkheid een dempend 

modererend effect te hebben op de relatie tussen inbreuk en terugtrekgedrag. Deze 

analyse dient echter met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden daar er sprake is 

van overlap tussen de persoonlijkheidsdimensies. Uit de moderatoranalyse van alle 

persoonlijkheidsdimensies samen blijken geen significante effecten van persoonlijkheid 

op de relatie tussen inbreuk en terugtrekgedrag. Dit wekt de indruk dat er mogelijk sprake 

is van een mediërend effect van het ervaren van inbreuk op het psychologische contract. 

Wellicht vangt het ervaren van inbreuk voor een groot deel het effect van persoonlijkheid 

op terugtrekgedrag op. Om deze reden is een aanvullende analyse uitgevoerd, waarbij het 

mediërende effect van het ervaren van inbreuk op het psychologische contract in de 

relatie tussen persoonlijkheid en terugtrekgedrag onderzocht is. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de procedure volgens Baron en Kenny (1986) en kan er slechts een 

mediërend effect van inbreuk in de relatie tussen neuroticisme en mentaal verzuim

onderzocht worden. Er is namelijk een hoofdeffect tussen neuroticisme en mentaal 

verzuim (β = .26, <.05). Tevens is er een hoofdeffect aangetoond tussen neuroticisme en 

het ervaren van inbreuk (β = .26, <.05) én het ervaren van inbreuk correleert significant 

met mentaal verzuim (r = .36, <.01). Zie hieronder een schematische weergave van dit 

verband.

Figuur 10. Schematische weergave van het mediërende effect van het ervaren van inbreuk op het 

psychologische contract op de relatie tussen neuroticisme en mentaal verzuim.
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Voor het onderzoeken van het mediërende effect van inbreuk op de relatie tussen 

neuroticisme en mentaal verzuim is gebruik gemaakt van hiërarchische multipele 

regressieanalyse. In blok 1 zijn de achtergrondvariabelen leeftijd, geslacht en opleiding 

ingevoerd als controlevariabelen en in blok 2 is neuroticisme daar aan toegevoegd. In 

blok 3 is de variabele ‘het ervaren van inbreuk op het psychologische contract’ 

ingevoerd. In de tabel hieronder zijn de resultaten van deze analyse verwerkt.

Tabel 4. 

Hiërarchische multipele regressieanalyse met mentaal verzuim als afhankelijke variabele (N = 102)

Mentaal verzuim

B SE B Β R²

Blok 1 .03

Geslacht -.17 .17 -.10

Leeftijd -.06 .06 -.11

Opleiding .04 .06 .07

Blok 2 .12

Neuroticisme .14 .04 .31**

Blok 3 .20

Neuroticisme .10 .04 .22*

Inbreuk .27 .09 .31**

* p = <.05; ** p = <.01

Uit tabel 5 blijkt dat de relatie tussen neuroticisme en mentaal verzuim niet 

verdwijnt als het ervaren van inbreuk op het psychologische contract daaraan toegevoegd 

wordt, maar dat het bètagewicht van neuroticisme wel daalt als gevolg van deze 

toevoeging. Het ervaren van inbreuk op het psychologische contract heeft een partieel 

mediërend effect op de relatie tussen neuroticisme en mentaal verzuim. Uit de Sobel-toets 

van Preacher en Hayes (2008) blijkt dat dit mediërende effect significant is (p <.05). 

Individuen hoog scorend op neuroticisme ervaren (meer) mentaal verzuim en dit verband 

wordt gedeeltelijk verklaard door het ervaren van inbreuk op het psychologische contract. 

Van de variantie wordt 3,0 % verklaard door de achtergrondvariabelen. Als neuroticisme 

hieraan toegevoegd wordt, stijgt de verklaarde variantie tot 12,0 %. Wanneer ook inbreuk 

hieraan toegevoegd wordt, stijgt de verklaarde variantie tot 20,0 %.
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4. Discussie

In dit onderzoek is onderzocht of er een relatie bestaat tussen het ervaren van 

inbreuk op het psychologische contract en de terugtrekgedragingen mentaal verzuim, 

verloopintentie en arbeidsverzuim. Tevens is de invloed van persoonlijkheid op de relatie 

tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en terugtrekgedrag

onderzocht.

De resultaten van het toetsen van de eerste hypothese, waarin de invloed van

persoonlijkheid op het ervaren van inbreuk op het psychologische contract onderzocht is, 

tonen een positieve relatie aan tussen openheid en het ervaren van inbreuk op het 

psychologische contract. Onderzoeksvraag 1b, ‘is er een verband tussen openheid en het 

ervaren van inbreuk’ is met dit resultaat bevestigend te beantwoorden. Individuen hoog 

scorend op openheid ervaren dus meer inbreuk op het psychologische contract dan laag 

scorende individuen. Een negatieve relatie is gevonden tussen consciëntieusheid en het 

ervaren van inbreuk wat in strijd is met hypothese 1c. Dit negatieve verband is tevens 

gebleken uit onderzoek van Raja et al. (2004). Een mogelijke verklaring voor dit resultaat 

zou zijn dat consciëntieuze individuen het psychologische contract zodanig in de gaten 

houden dat zij het ervaren van inbreuk vermijden. Immers, consciëntieuze individuen 

hebben een aversie tegen risico’s (Stewart, 1996 in Raja et al, 2004) en zullen de relatie 

zodanig in de gaten houden dat zij niet voor verrassingen komen te staan. Een andere

verklaring zou zijn dat consciëntieuze individuen, gezien hun perfectionisme (Stewart, 

1996 in Raja et al, 2004) meer dan anderen geneigd zijn sociaal wenselijk te antwoorden 

op vragen wat ten koste gaat van de validiteit van de antwoorden. Individuen hoog 

scorend op consciëntieusheid ervaren dus minder inbreuk op het psychologische contract 

dan laag scorende individuen. Tot slot is er een positieve relatie aangetoond tussen 

neuroticisme en het ervaren van inbreuk, waardoor hypothese 2d ‘neuroticisme heeft een 

positieve relatie met het ervaren van inbreuk op het psychologische contract’ te 

bevestigen is. Dit is in overeenstemming met onderzoek van Ho et al. (2004). Individuen 

hoog scorend op neuroticisme ervaren dus meer inbreuk op het psychologische contract 

dan laag scorende individuen. Er is geen significante relatie gevonden tussen de 

persoonlijkheidsdimensie introversie en het ervaren van inbreuk op het psychologische 
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contract wat in lijn is met onderzoek van Raja et al. (2004). Tevens is er geen significante 

relatie gevonden tussen vriendelijk en het ervaren van inbreuk. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat introverte en vriendelijke individuen gezien de aard van hun 

persoonlijkheid niet aan durven of willen geven dat zij zich oneerlijk behandeld voelen, 

ofwel inbreuk op het psychologische contract ervaren. 

De tweede hypothese, waarin een positieve relatie werd verwacht tussen het 

ervaren van inbreuk op het psychologische contract en terugtrekgedrag, is door de 

resultaten van dit onderzoek gedeeltelijk bevestigd. Een significante positieve relatie is 

aangetoond tussen het ervaren van inbreuk en de terugtrekgedragingen mentaal verzuim 

en verloopintentie. Dit betekent dat wanneer werknemers inbreuk op het psychologische 

contract ervaren, dit samenhangt met (meer) mentaal verzuim en (meer) verloopintentie. 

Deze resultaten komen overeen met onderzoek van Turnley en Feldman (1999). Een 

significante positieve relatie tussen het ervaren van inbreuk en arbeidsverzuim is niet 

door de resultaten bevestigd. Een mogelijke verklaring hiervoor is het geringe aantal 

verzuimende respondenten binnen de steekproef. Slechts 17 respondenten hebben 

aangegeven meer dan één keer verzuimd te hebben en wellicht zijn de verwachte 

verbanden om deze reden niet goed aan te tonen.

De derde hypothese onderzoekt het verband tussen de diverse 

persoonlijkheidsdimensies en terugtrekgedrag. De resultaten van de toetsing van deze 

verbanden tonen enkel een significante positieve relatie aan tussen neuroticisme en 

mentaal verzuim. Hypothese 2d, waarin een positieve relatie werd verwacht tussen 

neuroticisme en terugtrekgedrag, kan met dit resultaat gedeeltelijk bevestigd worden. Dit 

resultaat staat in lijn met onderzoek van Judge en Ilies (2002 in Tallman & Bruning, 

2008), waaruit bleek dat neuroticisme negatief gerelateerd is aan werkprestatie, 

carrièresucces en arbeidsmotivatie. Er zijn geen andere significante relaties aangetoond 

tussen persoonlijkheid en terugtrekgedrag. Een verklaring hiervoor is dat hoewel uit de 

resultaten blijkt dat er geen direct verband bestaat, er sprake kan zijn van een indirect 

effect van het ervaren van inbreuk op de relatie tussen persoonlijkheid en 

terugtrekgedrag. Immers, het wel of niet vertonen van terugtrekgedrag hangt 

logischerwijs samen met een situatie die daar de aanleiding toe geeft. Om dit nader te 

onderzoeken is verdere toetsing wenselijk waartoe een poging is gedaan met de 
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aanvullende mediatoranalyse. Uit deze mediatoranalyse is gebleken dat het ervaren van 

inbreuk een partiële mediërende rol speelt in de relatie tussen neuroticisme en mentaal 

verzuim. 

Voor de vierde hypothese is het effect onderzocht van persoonlijkheid op de 

relatie tussen het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en terugtrekgedrag. 

Uit de resultaten van de analyse per persoonlijkheidsdimensie blijkt een dempend

modererend effect van vriendelijkheid op de relatie tussen het ervaren van inbreuk en 

mentaal verzuim. Met dit resultaat is hypothese 4e, ‘vriendelijkheid heeft een dempend 

effect op de relatie tussen het ervaren van inbreuk en terugtrekgedrag’ gedeeltelijk te 

bevestigen. Individuen hoog scorend op vriendelijkheid vertonen minder mentaal 

verzuim als reactie op het ervaren van inbreuk dan laag scorende individuen. Dit resultaat 

ligt op één lijn met onderzoek van Ho et al. (2004). Tevens heeft introversie een dempend

effect op de relatie tussen het ervaren van inbreuk, verloopintentie en arbeidsverzuim. 

Onderzoeksvraag 4a ‘heeft introversie een effect op de relatie tussen het ervaren van 

inbreuk op het psychologische contract en terugtrekgedrag’ kan met deze resultaten 

gedeeltelijk bevestigend beantwoord worden. Individuen hoog scorend op introversie 

hebben minder verloopintentie en verzuimen minder als gevolg van het ervaren van 

inbreuk dan hoog scorende individuen. Een kanttekening die geplaatst dient te worden bij 

het onderzoeken van de invloeden van persoonlijkheid per dimensie is de overlap die de 

vijf persoonlijkheidsdimensies hebben. De dimensies individueel verklaren hierdoor meer 

variantie dan de dimensies samen, waardoor de kans bestaat dat het effect van een enkele 

persoonlijkheidsdimensie overschat wordt. Dit blijkt ook uit de analyse waarin alle

persoonlijkheidsdimensies in één model getoetst worden. Hiermee worden geen 

significante modererende effecten van persoonlijkheid aangetoond. Er is dus geen 

invloed van persoonlijkheid op de relatie tussen inbreuk en terugtrekgedrag wanneer er 

gekeken wordt naar de effecten van alle persoonlijkheidsdimensies. 

4.1 Kritische kanttekeningen en vervolgonderzoek

Een sterk punt van dit onderzoek is dat de respondenten variërende organisaties 

en organisatielagen vertegenwoordigen. Voorgaand onderzoek heeft zich veelal 

geconcentreerd op één organisatie of beroep wat ten koste gaat van de 
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generaliseerbaarheid van de resultaten (Raja et al., 2004). Tevens dient er rekening 

gehouden te worden met enkele methodologische beperkingen van dit onderzoek. Ten 

eerste is arbeidsverzuim gemeten met zelfgerapporteerde gegevens wat een 

onderschatting van het werkelijke verzuim kan betekenen. De resultaten dienen om deze 

reden met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Mensen kunnen vergeten 

hoeveel keer zij verzuimd hebben van het werk en het is mogelijk dat verzuim een 

gevoelig onderwerp voor hen is, waar zij liever niet over willen nadenken (Boerdam, 

Bloemendal & Geertjes, 2007). Dat dit laatste een rol gespeeld heeft, is zeer 

waarschijnlijk gezien het feit dat de vragenlijst is uitgezet binnen organisaties waar een 

traject gaande was met als doel het arbeidsverzuim te reduceren. Ten tweede hebben

mensen over het algemeen een drang zich van hun goede kant te laten zien. Om deze 

reden zijn mensen geneigd antwoorden te geven waarvan ze denken dat het een goede 

indruk zal maken (Baarda, de Goede en Kalmijn, 2007). Deze sociaal wenselijke 

antwoorden zijn minder valide en kunnen de resultaten ‘kleuren’. In de vragenlijst van dit 

onderzoek is niet gecontroleerd voor sociale wenselijkheid. Tevens kunnen er binnen dit 

onderzoek geen uitspraken gedaan worden over de richting van de causaliteit, maar 

slechts over het verband en de sterkte daarvan tussen de variabelen (Goodwin, 2005).

Met het oog op de beperkte validiteit van de zelfgerapporteerde gegevens over 

arbeidsverzuim is het een idee voor vervolgonderzoek om gebruik te maken van 

objectieve informatie over arbeidsverzuim. Wellicht is het tevens interessant hetzelfde 

onderzoek uit te voeren onder bovenmatige verzuimers, door bovenmatig arbeidsverzuim 

als selectiecriterium in het onderzoek te hanteren. Een tweede idee voor 

vervolgonderzoek is om onderscheid te maken tussen actief en passief terugtrekgedrag. 

Hirschman (1970) noemt de verloopintentie een actieve vorm en mentaal verzuim een 

passieve vorm van terugtrekgedrag. Cortina (2008) heeft aangetoond dat een hoge score 

op consciëntieusheid samenhangt met vermindering van de prestatie (passief), terwijl 

laag scorende individuen de organisatie willen verlaten (actief). Ho et al. (2004) heeft

aangetoond dat neurotische individuen meer negatieve emoties ervaren als gevolg van het 

ervaren van inbreuk op het psychologische contract, maar deze negatieve emoties minder 

laten zien in hun gedrag dan individuen laag scorend op neuroticisme. Deze resultaten 

liggen in lijn met dit onderzoek, waaruit is gebleken dat neuroticisme significant positief 
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samen hangt met mentaal verzuim, een passieve vorm van terugtrekgedrag. Wellicht 

geven individuen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken de voorkeur aan een 

impliciete, passieve vorm van terugtrekgedrag en prefereren andere individuen juist een 

expliciete actieve vorm van terugtrekgedrag.

4.2 Wetenschappelijke en praktische implicaties 

Dit onderzoek heeft een toegevoegde waarde op het gebied van literatuur over het 

ervaren van inbreuk op het psychologische contract, de gedragsmatige reacties die 

gepaard (kunnen) gaan met het ervaren van inbreuk en de rol die persoonlijkheid binnen 

deze processen speelt. De resultaten benadrukken het belang van een ‘goed’ 

psychologisch contract, daar het ervaren van inbreuk tot terugtrekgedrag kan leiden. Dit 

is in overeenstemming met onderzoek van Shore en Barksdale (1998, in Kickul & Lester, 

2001) waarin een positieve evaluatie van het psychologische contract positief gerelateerd 

is aan tevredenheid, organisatorische steun, productiviteit, betrokkenheid en negatief aan 

verloopintentie. Tevens is nog niet eerder de relatie tussen alle

persoonlijkheidsdimensies, het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en 

terugtrekgedrag onderzocht. De persoonlijkheidsdimensie openheid werd vaak buiten 

beschouwing gelaten vanwege de controversiële structuur van de dimensie en de geringe 

relevantie voor gedrag in organisaties (Raja et al., 2004). Ondanks de geringe bestaande

literatuur blijkt uit dit onderzoek dat persoonlijkheid een rol speelt bij het wel of niet 

ervaren van inbreuk op het psychologische contract en dat persoonlijkheid van invloed is, 

zowel direct als indirect, op het gedrag als gevolg van de ervaren inbreuk. Dit benadrukt 

het belang van persoonlijkheidsonderzoek in het voorspellen van gedrag. Echter, de 

marginale moderatoreffecten van persoonlijkheid op de relatie tussen ervaren inbreuk en 

terugtrekgedrag wekken de indruk dat meerdere factoren dan alleen persoonlijkheid van 

invloed zijn op deze relatie. Toekomstig onderzoek zou als doel moeten hebben om een 

meer compleet raamwerk te schetsen van de relaties tussen het ervaren van inbreuk op het 

psychologische contract, terugtrekgedrag en persoonlijkheid. 

Tevens heeft dit onderzoek enkele praktische implicaties. Persoonlijkheid blijkt 

invloed te hebben op het ervaren van inbreuk op het psychologische contract en is, zowel 

direct als indirect, gerelateerd aan de gedragsmatige reacties als gevolg van het ervaren 
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van inbreuk. Voor organisaties biedt deze informatie over persoonlijkheid handvatten aan 

om in de praktijk effectief om te gaan met het psychologische contract. Zo zou meer 

aandacht besteed kunnen worden aan individuen hoog scorend op openheid en 

neuroticisme daar zij meer inbreuk op het psychologische contract ervaren. Tevens 

benadrukt dit onderzoek het belang van een ‘goed’ psychologisch contract daar het 

ervaren van inbreuk tot terugtrekgedrag kan leiden. Dit zou organisaties ertoe aan moeten 

zetten om te investeren in het psychologische contract wat ten goede zal komen aan 

zowel de organisatie als de werknemer.
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Bijlage 1

Beste meneer/mevrouw,

In het kader van ons afstudeeronderzoek aan de Universiteit van Utrecht doen wij onderzoek naar 
de oorzaken die ten grondslag liggen aan de verzuimkeuze. De vragenlijst die nu voor u ligt, is 
daar onderdeel van. 

Het is belangrijk dat u de vragenlijst naar waarheid invult. Om deze reden is de vragenlijst 
anoniem en zullen de gegevens uiterst vertrouwelijk behandeld worden. Alleen de onderzoekers 
krijgen de gegevens te zien. 

Voor het slagen van het onderzoek is het erg belangrijk dat u alle vragen invult. Ook als u 
twijfelt over het antwoord, dan vragen we u alsnog een keuze uit de gegeven mogelijkheden te 
maken. 

Er zijn geen juiste of onjuiste antwoorden. Geef dus aan wat u zelf het best passende antwoord 
vindt.

Lees de instructies voorafgaand aan de verschillende onderdelen zorgvuldig door. Let op: de 
antwoordcategorieën kunnen per onderdeel verschillen. 

Mocht u op dit moment nog vragen hebben, stelt u ze dan gerust.

Succes met het invullen van de vragenlijst en hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Leonie Korstjens 

Christel de Vries

Universiteit Utrecht
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Achtergrondgegevens.

Hierna worden enkele vragen gesteld over uw persoonlijke achtergrond. Kruis per vraag het 
hokje aan dat op u van toepassing is.
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- Wat is uw geslacht? Man  Vrouw

- Wat is uw leeftijd?

 15-24 jaar

 25-34 jaar

 35-44 jaar

 45-54 jaar

 55-64 jaar

 65+ jaar

-
Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond? 
(Als uw opleiding er niet bij staat, kruis dan de opleiding aan 
die er het meest op lijkt)

 Lagere school

 Algemeen voortgezet onderwijs (mavo, 

     havo, vwo)

 Lager beroepsonderwijs (LBO)

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

 Hoger beroepsonderwijs (HBO)

Wetenschappelijk onderwijs (WO)

 Hogere vervolgopleiding

Tot welke sector behoort het bedrijf waarin u werkzaam bent?

 Industrie

 Gezondheidszorg

 Overheid 

 Onderwijs

 Zakelijke/commerciële dienstverlening

 Anders, namelijk………………….

Wat voor arbeidsovereenkomst heeft u?

 vast dienstverband 

 tijdelijk dienstverband 

 anders, namelijk ………………………

Werkt u voltijds of deeltijds?
 voltijds                                                     

 deeltijds

Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens 
verzuimd?(onder verzuim wordt verstaan minder uren of 
dagen werken dan normaal, ongeacht de achterliggende 
reden. NB. Zwangerschapsverlof wordt niet als verlof 
gezien).

 Ja                                                     

 Nee (indien nee, sla de volgende vraag over)

Hoeveel keer heeft u in totaal de afgelopen 12 maanden 
verzuimd?

 1 dag                                                     

 2 dagen

 3 dagen                                                     

 4 dagen of meer

Ik denk er wel eens over om werk buiten deze organisatie 
te zoeken.

 Ja                                                     

 Nee

Ik ben van plan om het komend jaar werk buiten deze 
organisatie te zoeken

 Ja                                                     

 Nee
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De volgende vragen hebben betrekking op uw 
persoonlijke kwaliteiten. Wilt u het antwoord aankruisen 

dat het beste omschrijft hoe u zich over het algemeen voelt 
of gedraagt?

N
iet van

 
toep

assin
g

G
eh

eel van
 

toep
assing

Heel creatief 1 2 3 4 5 6 7

Vinden van nieuwe oplossingen 1 2 3 4 5 6 7

Vindingrijk 1 2 3 4 5 6 7

Ordelijk 1 2 3 4 5 6 7

Georganiseerd 1 2 3 4 5 6 7

Nauwkeurig 1 2 3 4 5 6 7

Verlegen 1 2 3 4 5 6 7

Bedeesd in het gezelschap van anderen 1 2 3 4 5 6 7

Stil in het bijzijn van anderen 1 2 3 4 5 6 7

Humeuriger dan anderen 1 2 3 4 5 6 7

Stemmingen gaan erg op en neer 1 2 3 4 5 6 7

Prikkelbaarder dan anderen 1 2 3 4 5 6 7

Aardig tegen anderen 1 2 3 4 5 6 7

Zachtaardig 1 2 3 4 5 6 7

Sympathiek 1 2 3 4 5 6 7
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De volgende stellingen hebben betrekking op de 
verwachtingen die u heeft ten opzichte van de organisatie. 

Wilt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen 
eens bent?

H
elem

aal m
ee 

on
een

s

E
n

igszin
s m

ee 
on

een
s

N
iet m

ee een
s en

 
n

iet m
ee on

een
s

E
n

igszin
s m

ee
een

s

H
elem

aal m
ee 

een
s

-
Mijn werkgever is sinds dat ik in dienst ben bij de organisatie 
bijna alle beloftes nagekomen. 1 2 3 4 5

-
Ik heb het gevoel dat mijn werkgever alles is nagekomen wat 
me beloofd is bij mijn indiensttreding. 1 2 3 4 5

-
Tot nu toe is mijn werkgever succesvol geweest in het nakomen 
van beloftes aan mij. 1 2 3 4 5

-
Ik heb niets ontvangen van de dingen die me wel beloofd waren 
in ruil voor mijn bijdrage aan de organisatie. 1 2 3 4 5

-
Mijn werkgever heeft veel beloftes gebroken, ondanks dat ik 
mij hield aan de dingen die van mij verwacht werden. 1 2 3 4 5

-
Ik voel een grote mate van boosheid ten opzichte van de 
organisatie waar ik werk.
.

1 2 3 4 5

-
Ik voel me bedrogen door de organisatie waar ik werk.

1 2 3 4 5

-
Ik voel dat de organisatie waar ik werk de relatie tussen mij en 
de organisatie heeft beschadigd. 1 2 3 4 5

-
Ik voel me ontzettend gefrustreerd over hoe ik behandeld ben 
door mijn organisatie. 1 2 3 4 5
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De volgende stellingen hebben betrekking op
Uw gedrag binnen de organisatie. Wilt u aangeven in hoeverre 

u het met de stellingen eens bent?

H
elem

aal m
ee 

on
een

s

E
n

igszin
s m

ee 
on

een
s

N
iet m

ee een
s en

 
n

iet m
ee on

een
s

E
n

igszin
s m

ee 
een

s

H
elem

aal m
ee 

een
s

- Wanneer ik geen zin heb om te werken, werk ik langzamer en 
maak ik meer fouten.

1 2 3 4 5

- Ik probeer mijn leidinggevende te ontlopen, zodat ik met 
collega’s kan praten, pauze kan houden of andere persoonlijke 
zaken kan doen.

1 2 3 4 5

- Af en toe zijn er werkdagen waarop ik mij weinig inzet voor mijn 
werk. 

1 2 3 4 5

- Soms, als ik geen zin heb om te gaan werken, meld ik mij ziek.
1 2 3 4 5

- Ik geef weinig om wat er met de organisatie gebeurt, als ik mijn 
salaris maar krijg.

1 2 3 4 5

- Soms kom ik te laat op mijn werk, omdat ik die dag dan echt geen 
zin heb om te gaan werken.

1 2 3 4 5

Einde vragenlijst!

Ontzettend bedankt voor uw medewerking.
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Bijlage 2

Hiërarchische multipele regressieanalyse met mentaal verzuim als afhankelijke variabele (N = 102)

Mentaal verzuim

B SE B β R²

Blok 1 .03

Geslacht -.17 .17 -.10

Leeftijd -.06 .06 -.11

Opleiding .04 .06 .07

Blok 2 .16

Inbreuk .33 .09 .38**

Blok 3 .18

Vriendelijkheid -.10 .06 -.16

Blok 4 .22

Inbreuk*Vriendelijkheid -.14 .07 -.20*

* p = <.05; ** p = <.01

Hiërarchische multipele regressieanalyse met de verloopintentie als afhankelijke variabele (N = 102)

Verloopintentie

B SE B β R²

Blok 1 .16

Geslacht -.46 .17 -.25**

Leeftijd -.20 .06 -.32**

Opleiding -.00 .06 -.00

Blok 2 .30

Inbreuk .37 .09 .39**

Blok 3 .32

Introversie -.08 .04 -.18

Blok 4 .35

Inbreuk*Introversie -.14 .07 -.17*

* p = <.05; ** p = <.01
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Hiërarchische multipele regressieanalyse met arbeidsverzuim als afhankelijke variabele (N = 102)

Verloopintentie

B SE B β R²

Blok 1 .01

Geslacht .10 .17 .06

Leeftijd -.04 .06 -.06

Opleiding -.04 .06 -.08

Blok 2 .01

Inbreuk .04 .10 .05

Blok 3 .01

Introversie .01 .05 .02

Blok 4 .06

Inbreuk*Introversie -.18 .08 -.24*

* p = <.05; ** p = <.01
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Bijlage 3

Hiërarchische multipele regressieanalyse met terugtrekgedrag als afhankelijke variabele (N = 102)

Mentaal verzuim Verloopintentie Arbeidsverzuim

B SE B β R² B SE B β R² B SE B β R²

Blok 1 .03 .16 .01

Geslacht -.17 .17 -.10 -.46 .17 -.25** .10 .17 .06

Leeftijd -.06 .06 -.11 -.20 .06 -.32** -.04 .06 -.06

Opleiding .04 .06 .07 -.00 .06 -.00 -.04 .06 -.08

Blok 2 .16 .30 .01

Inbreuk .33 .09 .38** .37 .09 .39** .04 .10 .05

Blok 3 .27 .33 .06

Openheid -.07 .07 -.11 -.01 .07 -.02 .04 .08 .06

Consciëntieusheid -.09 .08 -.14 -.06 .08 -.09 -.08 .09 -.13

Introversie .06 .05 .14 -.06 .05 -.13 .01 .10 .01

Neuroticisme .08 .05 .18 -.04 .05 -.07 .10 .05 .17

Vriendelijkheid -.09 .06 -.14 .01 .07 .01 -.04 .08 -.07

Blok 4 .34 .37 .11

Inbreuk*Openheid -.06 .08 -.08 -.06 .09 -.07 -.06 .10 -.07

Inbreuk*Consciëntieusheid -.02 .09 -.02 .03 .10 .04 -.00 .11 -.00

Inbreuk*Introversie -.01 .09 -.01 -.14 .09 -.17 -.15 .10 -.19

Inbreuk*Neuroticisme .15 .08 .18 -.10 .09 -.12 -.04 .10 -.05

Inbreuk*Vriendelijkheid -.10 .07 -.14 .07 .08 .09 -.04 .09 -.06

* p = <.05; ** p = <.01


