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Samenvatting

In dit onderzoek wordt het verband tussen een belastende thuissituatie en het ervaren van

burnoutklachten onderzocht. Ook wordt gekeken naar de invloed van drie moderatoren 

(self efficacy [werkgever & partner], sociale steun partner en sekse) op dit verband. Voor 

het onderzoek is een vragenlijst afgenomen onder 241 tweeverdieners die deelnamen aan 

de cursus Samen Betaald Werken. Uit de resultaten kwam naar voren dat er significante 

sekseverschillen bestaan in de mate waarin partners thuis belast worden; vrouwen ervaren 

meer thuisbelasting dan mannen. Zij lopen hierdoor echter niet meer kans op het ervaren 

van burnoutklachten. Sociale steun partner blijkt een negatieve invloed te hebben in de 

relatie tussen emotionele thuisbelasting en het burnoutsymptoom distantie. Ten slotte 

fungeert self efficacy werkgever als buffer binnen deze zelfde relatie.

Abstract

This study examines the relation between home demands and burnout. The link between 

this relation and three moderators (self efficacy partner, self efficacy employer and social 

support) as well as the possible influence of gender was also examined. Within the 

framework of the study a questionnaire was conducted under 241 dual-earners that took 

part of the course Samen Betaald Werken. The results show that there are significant sex 

differences in the extent to which the partners are confronted with home demands;

women experience more home demands than men. Women do not however experience 

more burnoutsymptoms. Social support is found to be of importance in the relation 

between emotional home demands and the burnoutsymptom distance. Finally it was 

found that self efficacy employer serves as a buffer in this same relation.
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Inleiding

Het aantal tweeverdieners in Nederland neemt toe. Dit is voornamelijk te danken aan het 

feit dat de arbeidsparticipatie (het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de 

totale bevolking tussen de 15 en 64 jaar) onder vrouwen een enorme sprong gemaakt 

heeft. Werkte in 1947 nog slechts een kwart van de vrouwelijke bevolking (Polman & 

van der Elst, 2008), in 2006 was dit aantal meer dan verdubbeld en bestond 54% van de 

werkzame beroepsbevolking uit vrouwen die 12 uur of meer werkten (Portegijs, Hermans 

& Lalta, 2006). In 2015 wordt het aantal tweeverdieners (paren waarvan zowel de man 

als de vrouw werkzaam is) geschat op circa 75 procent van alle samenwonenden 

(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2007). 

Hoewel het merendeel van alle samenwonenden dus uit tweeverdieners bestaat, is het niet 

zo dat man en vrouw evenveel uren aan betaalde arbeid besteden. De meest voorkomende 

inkomstenverdeling onder heteroseksuele Nederlandse paren is die van de 

anderhalfverdieners. De man werkt fulltime terwijl de vrouw in deeltijd werkt. Daarnaast 

is zij meer dan dubbel zoveel tijd aan zorg en huishoudelijke taken kwijt dan hij (SCP, 

2006). Uit onderzoek blijkt dat, hoewel de keuzemogelijkheden voor beide seksen in 

onze samenleving niet verschillen, de rollen die aan elke sekse toegeschreven worden nog 

steeds sterk afhankelijk zijn van stereotypen (Lesnick, 2005). Over het algemeen blijkt 

het inderdaad zo te zijn dat vrouwen degenen zijn die hun werk rond hun thuissituatie 

plooien terwijl mannen hun thuissituatie juist rond hun werk plannen. Hierbij voeren 

vrouwen, ongeacht hun opleidingsniveau naast hun (parttime)baan het leeuwendeel van 

de huishoudelijke taken uit (Ziv & Shechory, 2007) 

Tweeverdieners staan voor de uitdaging hun werk- en privéwereld op een zodanige 

manier op elkaar af te stemmen dat geen van de twee werelden in het gedrang komt. Het 

vinden van een goede werk/privé balans is hierbij dus het streven. 

Ook voor de werkgever is het stimuleren van het vinden van een goede werk/thuis balans 

voor werknemers geen overbodige luxe. Een te grote discrepantie in de afstemming kan 

namelijk negatieve effecten hebben op zowel de situatie op de werkvloer 
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(verloopintentie, ziekteverzuim, etc.) als op de privé-situatie (grotere kans op scheiding), 

als op het individu (hogere mate van stress) (Thompson, Andreassi & Prottas, 2005). 

Het doel van deze thesis is het onderzoeken van het verband tussen een belastende 

thuissituatie en het ervaren van burnoutklachten. Ook wordt gekeken naar de invloed van 

drie moderatoren (sociale steun partner, self efficacy en sekse) op het ervaren van deze

klachten. 

Burnout

Het concept burnout werd voor het eerst door de Engelse schrijver Graham Green

gebruikt in zijn boek 'A burnt-out case' uit 1960. Hierin keert zijn succesvolle 

hoofdpersoon zijn carrière de rug toe en vertrekt naar Afrika om zijn hectische leven te 

ontvluchten. Sindsdien is burnout een veel gebruikt begrip. 

Onderzoek naar dit syndroom, dat gekenmerkt wordt door uitputting, distantie en twijfel 

aan persoonlijke bekwaamheid (Schaufeli & Buunk, 2003) is dan ook talloos (zie voor 

meta-analyses: Wisniewski & Gargiulo, 1997, Lloyd, King & Chenoweth, 2002; Cordes 

& Dougherty, 1993). De eerste twee symptomen van het syndroom, uitputting en 

distantie, verwijzen respectievelijk naar fysieke, cognitieve en emotionele overbelasting 

ten gevolge van langdurige blootstelling aan werkstressoren (Buunk & Schaufeli, 1990) 

en een onverschillige, afstandelijke houding richting het werk (Maslach, Schaufeli & 

Leiter, 2001). Het derde symptoom, depersonalisatie, uit zich in het behandelen van 

klanten als objecten (Maslach & Jackson, 1981). 

Een belastende thuissituatie en burnout

Het begrip “belastende thuissituatie” kan op verschillende vlakken gemeten worden. In 

deze studie wordt zowel kwantitatieve belasting als emotionele belasting als cognitieve 

belasting gemeten. De mate waarin men taken moet uitvoeren (kwantitatief), de mate 

waarin men geconfronteerd wordt met emotioneel zware situaties (emotioneel) en de 

mate waarin men zaken moet onthouden (cognitief) maken samen deze optelsom. Voor 

deze dimensies is gekozen naar aanleiding van literatuuronderzoek waar uit bleek dat 

deze maten een solide basis vormen voor het meten van thuisbelasting (Montgomery, 

2003). Uit dit onderzoek naar structurele variabelen die samenhangen met de mate waarin 
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een thuissituatie als belastend ervaren wordt, bleek dat variabelen die eerder gebruikt 

werden (aantal kinderen, of de partner een baan heeft en zorgarrangementen) geen 

afdoende verklaring bieden. De drie dimensies zoals gebruikt in dit onderzoek zijn eerder 

wel succesvol bevonden voor dit doeleinde (e.g., Frone & Rice, 1987; Montgomery, 

Peeters, Schaufeli, & Den Ouden, 2003).

Naast het verklaren van de te gebruiken dimensies wordt hier een tweetal processen 

aangehaald die trachten de relatie tussen een belastende thuissituatie en burnout te 

verklaren. Allereerst de effort-recovery theorie (Meijman & Mulder, 1998). Deze theorie 

kan gebruikt worden als onderbouwing van de relatie tussen een belastende thuissituatie 

en het ervaren van burnout symptomen. Volgens deze theorie levert werkgerelateerde 

belasting kortweg twee soorten uitkomsten: ten eerste de resultaten van geleverde arbeid 

(een product of dienst) en ten tweede de psychologische en/of psychosociale “kosten” 

(bijv. vermoeidheid). Deze “kosten” zijn over het algemeen slechts kort merkbaar, herstel 

vindt plaats tijdens activiteiten die als ontspannend ervaren worden. Blootstelling aan 

belasting is pas schadelijk wanneer er geen mogelijkheid is om voldoende te herstellen. 

Wanneer medewerkers in hun vrije tijd veel piekeren over het verleden of hun volgende 

werkdag, blijven de psychofysiologische systemen actief die geactiveerd worden tijdens 

het werk (Brosschot, Pieper & Thayer, 2005). Als dit het geval is kunnen de reacties die 

optreden na belasting omslaan in meer chronische klachten zoals slaapklachten, blijvende 

vermoeidheid en chronische spanningen (Akerstedt, Kecklund & Axelsson, 2007; Van 

Hooff, Geurts, Taris, Kompier, Dikkers, Houtman &Van Den Heuvel, 2005). Dit staat 

vervolgens het ervaren van ontspanning in de weg waardoor herstel niet (voldoende) 

plaatsvindt en men vatbaarder wordt voor het ontwikkelen van burnoutklachten.

Het tweede te bespreken proces is het spillover proces (Greenhaus & Beutell, 

1985). Uit onderzoek blijkt dat het werk en privé domein invloed op elkaar hebben 

(Staines, 1980). Deze invloed kan ofwel positief ofwel negatief zijn. wanneer men 

bijvoorbeeld een hoge mate van stress ervaart op het werk kan het spillover proces er toe 

leiden dat deze stress ook in de thuissituatie zijn weerslag heeft. Deze situatie kan zich 

ook omgekeerd voordoen, stress thuis kan een negatieve invloed hebben op het 

werkdomein. In dit onderzoek wordt juist dat verondersteld, de mate van ervaren 
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belasting thuis heeft via het spillover proces een negatieve invloed op het werkdomein

wat vervolgens merkbaar is in de mate waarin burnoutsymptomen ervaren worden.

Eerder onderzoek ondersteunt de hierboven besproken effort-recovery theorie en het 

spilloverproces. Zo vonden Peeters, Montgomery, Bakker & Schaufeli (2005) een 

positieve relatie tussen een belastende thuissituaties en het ondervinden van 

burnoutklachten. Ook Montgomery (2003) vond dat mensen met veel taakeisen in het

thuisdomein (een kwantitatief belastende thuissituatie) een grotere kans hebben op het 

ontwikkelen van burnoutklachten. 

Op basis van het bovenstaande wordt het volgende verwacht:

Hypothese 1: Er bestaat een positieve relatie tussen een belastende thuissituatie en het 

ervaren van burnoutklachten. Dit wil zeggen dat hoe meer belasting men 

in de thuissituatie ondervindt hoe meer burnoutklachten men ervaart. 

Een belastende thuissituatie, burnout & sekse

Naast een hoofdeffect tussen een belastende thuissituatie en burnout wordt ook gekeken 

naar de invloed van sekse op de relatie tussen een belastende thuissituatie en het ervaren 

van burnout symptomen. Uit onderzoek (Pool & Lucassen, 2005) blijkt dat werkende 

vrouwen een hogere mate van algemene werklast ervaren, zij ondervinden (meer dan de 

man) de belasting van thuis plus de belasting van werk. Volgens het effort-recovery 

model zullen zij door deze dubbele belasting eerder symptomen van burnout bemerken, 

omdat zij in de thuissituatie minder kans hebben te herstellen. Het onderzoek van ten 

Brummelhuis, van der Lippe, Kluwer & Flap (2008) ondersteunt dit. Hieruit bleek dat 

hoe meer uren vrouwen die deel uitmaken van een tweeverdienersgezin besteden aan 

huishoudelijke taken hoe groter de kans wordt dat zij een hogere mate van emotionele 

uitputting rapporteren. Ook het onderzoek van Melamed en Kushnir (2006) bevestigt dit, 

zij vonden dat veel werkeisen thuis, in dit onderzoek aangeduid met de kwantitatieve 

component, voor vrouwen positief samenhing met het ervaren van burnoutklachten. Toch 

zorgt eerder onderzoek niet voor uitsluitsel. Zo vonden Bakker, Demerouti en Schaufeli 

(2005) dat de thuissituatie van invloed was op het ervaren van burnoutklachten voor 

zowel mannen als vrouwen. Uitgaande van het hierboven besproken spillover proces
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(Greenhaus & Beutell, 1985) alsmede de effort recovery theorie (Meijman & Mulder, 

1998) wordt echter het volgende verwacht:

Hypothese 2: Vrouwen ervaren meer belasting thuis dan mannen op alle drie de 

dimensies.

Hypothese 3: Bij vrouwen is de positieve relatie tussen belasting thuis en het ervaren  

van burnoutklachten sterker dan bij mannen. Vrouwen zullen eerder 

burnoutklachten ervaren bij een hoge mate van thuisbelasting dan 

mannen.

Naast het verband tussen een al dan niet belastende thuissituatie op het ervaren van 

burnout worden drie mogelijke moderatoren, een daarvan werd hierboven reeds 

besproken. De twee andere moderatoren en de invloed die zij verondersteld worden te 

hebben op het verband tussen thuisbelasting en het ervaren van burnoutklachten worden 

hieronder besproken.

Self efficacy en burnout

Het begrip self efficacy (Bandura, 1977) wordt gebruikt om het geloof van een persoon in 

eigen kunnen te beschrijven. Een lage mate van self efficacy leidt ertoe dat mensen eerder 

opgeven als ze geconfronteerd worden met een moeilijke taak terwijl diegenen met een 

hoge mate van self efficacy eerder de uitdaging aan zullen gaan en door zullen zetten 

(Bandura, 1977). 

Bandura onderscheidt vier factoren die self efficacy kunnen bevorderen of 

verminderen. De eerste (en van grootste invloed) is ‘mastery experience’. Wanneer een 

taak uitgevoerd is wordt naar aanleiding van het resultaat de balans opgemaakt. Wordt 

het resultaat positief gewaardeerd dan draagt dit bij aan de mate van self efficacy, is het 

resultaat echter negatief dan verminderd de self efficacy. De tweede factor is ‘modelling’, 

“als zij het kunnen, dan kan ik het ook.” Het gevoel van self efficacy groeit wanneer we 

iemand succesvol een (haalbare) taak zien uitvoeren, het gevoel daalt echter wanneer we 

iemand zien falen. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat het effect van modelling 

sterker is wanneer we ons sterker identificeren met onze voorganger. De derde factor, 



8

‘social persuasions’, komt tot uiting in het aanmoedigen of juist het ontmoedigen van 

degene die de taak uit moet voeren. Aanmoediging en ontmoediging heeft respectievelijk 

een positief danwel een negatief effect op de gerapporteerde self efficacy. Ten slotte zijn 

er volgens Bandura de fysiologische factoren, die van invloed zijn op ons gevoel van self 

efficacy. De perceptie van deze factoren is ook van invloed op de mate van self efficacy. 

Neem bijvoorbeeld de vlinders die je in je buik voelt voordat je een belangrijke 

presentatie moet geven. Wordt dit gezien als natuurlijke spanning dan zal het de mate van 

self efficacy niet schaden. Echter, wanneer het geïnterpreteerd wordt als een zwakte dan 

zorgt dit gevoel er mogelijkerwijs voor dat de mate van self efficacy afneemt. 

Self efficacy is een veelvuldig gevalideerd begrip (Harrison, Rainer & Hochwarter, 1997) 

dat over de hele linie van psychologie gebruikt wordt. Aangezien self efficacy een zeer 

breed toepasbaar begrip is wordt het in dit onderzoek beperkt tot de mate waarin een 

individu zich in staat acht zijn werk- en privéwereld op elkaar af te stemmen. Deze 

specifieke vorm van self efficacy wordt vervolgens op twee onderwerpen toegespitst. 

Enerzijds wordt gevraagd naar de mate waarin de participant zichzelf in staat acht 

afspraken te maken met zijn of haar partner op het gebied van werk- privébalans, terwijl

anderzijds wordt gevraagd naar de mate waarin men het idee heeft deze zelfde afspraken 

te kunnen maken maar dan met de werkgever.

Naast de theorie van Bandura biedt het Job-Demands Resources model (Demerouti, 

Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001) een theoretisch kader van waaruit de invloed van 

self efficacy op het verband tussen een belastende thuissituatie en burnout verklaard kan 

worden. Volgens dit model kunnen werkkenmerken grofweg opgedeeld worden in twee 

categorieën, taakeisen en hulpbronnen, waarbij hulpbronnen de buffer vormen indien er 

(een grote mate van) taakeisen gesteld wordt. Mensen die een juiste balans hebben 

gevonden tussen eisen en hulpbronnen zullen minder snel negatieve consequenties van 

werk ervaren, zoals burnout symptomen. Self efficacy valt onder de tweede categorie 

werkkenmerken, hulpbronnen, en heeft hiermee een beschermende functie ten opzichte 

van burnout. Eerder onderzoek ondersteunt dit, zo wijst onderzoek onder leraren (e.g. 

Betoret, 2006; Laugaa, Rascle & Bruchon-Schweitzer, 2008) uit dat self efficacy als 
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buffer dient ten opzichte van burnout. Ook Xanthopoulou, Bakker, Demerouti en 

Schaufeli (2007) noemen self efficacy als één van de persoonlijke hulpbronnen die 

positief gerelateerd is aan het aankunnen van stress en waarvan eerder onderzoek uitwees 

dat het de mate van zowel psychisch als emotioneel welbevinden positief beïnvloed 

(Chen & Eden, 2001; Scheier & Carver, 1992).

Naar aanleiding van het hierboven besproken theoretisch kader en de literatuur kan de 

volgende hypothese gesteld worden: 

Hypothese 4: Bij mensen die een lage mate van self efficacy rapporteren is het positieve 

verband tussen thuisbelasting en burnout sterker dan bij diegenen die een 

hoge mate van self efficacy rapporteren.

Sociale steun partner en burnout

In het Job-Demands Resources model (Demerouti et al. 2001) wordt sociale steun 

voornamelijk gebruikt om steun van collega’s aan te duiden. Deze steun dient 

daadwerkelijk, zo blijkt uit meta-analyse (Viswesvaran, Sanchez & Fisher, 1999) als 

buffer ten opzichte van de psychische nadelen van werk, zoals het ervaren van 

burnoutklachten. Steun van de partner kan, evenals steun van collega’s, ook gezien

worden als een hulpbron die psychische nadelen van werk kan afzwakken. Eerder 

onderzoek ondersteunt dit. Zo wijst onderzoek uit dat individuen met een hogere mate 

van gerapporteerde steun van de partner een hogere mate van zelfvertrouwen bezaten en 

een verlaagd risico op depressie hadden (Brown, Andrews, Harris & Bridge, 1986). 

Genoemde factoren (zelfvertrouwen en depressie) zijn respectievelijk een buffer (Rosse, 

Boss, Johnson & Crown, 1991) en een predictor (Glass, McKnight & Valdimarsdottir, 

1993) van burnoutklachten. Daarnaast vonden Shaddock, Hill & van Limbeek (1998) dat 

hulpverleners die werken met gehandicapten significant minder kans liepen op het 

ervaren van burnoutsymptomen indien zij veel steun ontvingen van hun partner. 

Op basis van de hierboven besproken theorie en literatuur ontstaat de volgende 

hypothese:
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Hypothese 5: Bij mensen die veel sociale steun van de partner ontvangen is de positieve 

relatie tussen thuisbelasting en burnout zwakker dan bij diegenen die 

weinig sociale steun van de partner rapporteren.

Het volledige onderzoeksmodel is hieronder weergegeven.

Figuur 1 Onderzoeksmodel
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Methoden

Procedure

De data voor dit onderzoek zijn verzameld rondom de cursus “Samen betaald werken” 

zoals gegeven door het Instituut Werk en Stress (IWS). In deze cursus staat de dialoog 

tussen de werknemer, de partner van de werknemer en de werkgever centraal. Op deze 

manier ontstaat de mogelijkheid de werk/privé wereld op een zodanige manier op elkaar 

af te stemmen dat de situatie voor alle drie de partijen geoptimaliseerd wordt. Elke 

gegeven cursus vindt plaats onder leiding van een psycholoog en een coach. eelnemende 

groepen hebben een grootte van tussen de zes en tien stellen. De cursus bestaat uit drie 

workshops die in de avond plaatsvinden. Tussen elke workshop ligt een periode van drie 

à vier weken waarin thuisopdrachten uitgewerkt worden die tijdens de workshops 

besproken worden.

Informatie over de cursus werd binnen geïnteresseerde organisaties verspreid door 

middel van folders, e-mail en/of het organisatiemagazine. De gegeven informatie betrof 

een uitnodiging waarin kort het doel en de inhoud van de cursus toegelicht werd. 

Geïnteresseerden konden zich op eigen initiatief inschrijven. Deelnemers ontvingen een 

e-mail met een link naar een vragenlijst, een inlogcode en een wachtwoord. De 

deelnemers werd verzocht de vragenlijst vóór een bepaalde datum ingevuld te hebben. 

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

uiterlijke invuldatum van de vragenlijst begon de cursus “Samen betaald werken”. 

Respondenten

Deelnemers aan de cursus waren getrouwde of samenwonende tweeverdieners met òf 

zonder kinderen. Minstens één van de twee was werkzaam bij één van vier volgende 

organisaties: een zorgverzekeraar, een ICT-bedrijf, een productiebedrijf of een lease 

bedrijf.

In het onderzoek is gewerkt met een dataset van 241 personen. 21 hiervan waren 

werkzaam bij de zorgverzekeraar, 97 bij het ICT-bedrijf, 4 bij het productiebedrijf en 3 

bij het leasebedrijf. Overige respondenten waren partners die niet werkzaam waren bij 

één van deze vier bedrijven.
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121 respondenten (50.2%) van de groep was man tegenover 120 (49.8%) vrouwen.

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

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

38.7, SD = 7.2) Dit verschil blijkt, na het uitvoeren van een onafhankelijke t-test echter 

niet significant [t (239) = -1.74, p = .08] 

In totaal rapporteerden 44,8 procent van de respondenten dat zij volgens hun 

arbeidscontract fulltime (40 uur per week) werkten. Uitgesplitst naar geslacht werkten 

62.8% van de mannen tegenover 26.7% van de vrouwen officieel fulltime. In totaal 

werkten de respondenten volgens hun arbeidscontract gemiddeld 34.2 uur per week (SD = 

7.8), echter werd een gemiddeld feitelijk cijfer van 38.7 uur (SD = 10.3) gerapporteerd 

voor de groep als totaal. Mannen werkten feitelijk significant meer dan vrouwen [t (239) 

= 7.05, p < .00] met een gemiddelde van 5.7 uur bovenop hun arbeidscontract (M = 

37.2, SD = 8.7). Vrouwen werkten gemiddeld 3.2 uur (M= 34.4, SD = 10.0) bovenop de 

gestelde uren in hun arbeidscontract (M = 31.2, SD = 8.5).

Het merendeel van de deelnemers had kinderen (62.2%). Respondenten hadden vooral 

jonge kinderen in de leeftijdscategorie 0 t/m 3 jaar (45.3%), 41,5% van de respondenten 

had kinderen in de leeftijdcategorie 4 t/m 12 en 13.2% van de kinderen was 13 jaar of 

ouder.

Vragenlijst

De voor dit onderzoek gebruikte schalen zoals in de vragenlijsten gebruikt zijn worden 

hieronder weergegeven en toegelicht. 

Burnout

Voor het meten van burnout is gebruik gemaakt van de algemene versie van de Utrechtse 

Burnout Schaal (UBOS-A; Schaufeli & van Dierendonck, 2002). Deze burnout schaal 

bestaat uit vijftien items verspreid over drie verschillende schalen. Twee van deze drie 

schalen zijn meegenomen in dit onderzoek. De derde werd, zoals in de inleiding 

besproken, buiten beschouwing gelaten. De antwoordcategorieën bij beide schalen 

werden gescoord op een zevenpuntsschaal (0=nooit, 6=altijd).
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Emotionele uitputting: Deze schaal bestaat uit vijf items die als doel hebben te 

meten in hoeverre iemand het gevoel helemaal ‘op’ of ‘leeg’ te zijn als gevolg van het 

werk. Een voorbeelditem is: “Ik voel mij opgebrand door mijn werk.” Deze schaal heeft 

een interne consistentie (Cronbach’s α) van .90.

Distantie: Deze schaal bestaat uit vier items die de mate waarin iemand een 

cynische, afstandelijke en weinig betrokken houding met betrekking tot het werk heeft. 

Een voorbeelditem is: “Ik ben cynischer geworden over de effecten van mijn werk.” Deze 

schaal heeft een interne consistentie (Cronbach’s α) van .85.

Belastende thuissituatie

Voor het meten van deze schaal is gebruik gemaakt van drie schalen uit de vragenlijst van 

de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA; van Veldhoven, de 

Jonge, Broersen, Kompier & Meijman, 2002). Deze vragen hebben echter niet, zoals in 

de oorspronkelijke vragenlijst, betrekking op de taakeisen van de werksituatie maar zijn 

door het Instituut Werk en Stress zo gewijzigd dat de vragen van toepassing zijn 

geworden op de privé-situatie. Deze schaal met in totaal 9 items bestaat uit drie 

subschalen. 

Alle items uit de drie schalen werden gescoord op een vierpuntsschaal (1=nooit, 4=altijd). 

Hieronder worden de drie afzonderlijke subschalen besproken.

Kwantitatieve thuisbelasting: Deze subschaal bestaat uit vier items die tot doel 

hebben de subjectieve omvang van de thuis uit te voeren taken te meten. Ook wordt er 

gevraagd of men het idee heeft genoeg tijd te hebben om deze taken uit te voeren. Een 

voorbeelditem is: “Moet u thuis veel taken uitvoeren?” 

Deze schaal heeft een interne consistentie (Cronbach’s α) van .80. 

Cognitieve thuisbelasting: Deze subschaal bestaat uit drie items die meten in 

welke mate de cognitieve vermogens van de respondent belast worden. In deze subschaal 

komt de mate waarin men het idee heeft te moeten plannen, dingen te moeten onthouden 

of dingen tegelijk te moeten doen aan de orde. Een voorbeelditem is: “Moet u veel 

onthouden met betrekking tot het huishouden?” 

Deze schaal heeft een interne consistentie (Cronbach’s α) van .83.
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Emotionele thuisbelasting: Deze subschaal bestaat uit twee items. Met deze items wordt 

gemeten in hoeverre de respondent in de privé-situaties emotioneel zware situaties te 

verduren krijgt. Één van de twee vragen is: “Wordt u thuis met dingen geconfronteerd die 

u zich persoonlijk erg aantrekt?” 

Deze twee items correleren met een r van .49. p < .05

N.B.: Bij de vragen met betrekking tot emotionele thuisbelasting is een verwerkingsfout 

opgetreden in de online vragenlijst. Hierdoor is het aantal respondenten dat deze vraag 

beantwoord heeft blijven steken op 116. Dit probleem is opgelost door de regressie 

analyses die betrekking hadden op deze data uit te voeren met de functie ‘pairwise’ in 

plaats van ‘listwise’. 

Self efficacy

Op basis van de theorie van Bandura (1977) heeft het Instituut Werk en Stress vragen met 

betrekking tot dit begrip geformuleerd. Aangezien self efficacy een erg breed begrip is 

wordt in de vragenlijst alleen gevraagd naar de mate waarin de respondent het idee heeft 

zijn werk- en privéomgeving in bevredigende mate op elkaar af te kunnen stemmen. 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het vermogen om afspraken met enerzijds 

de partner en anderzijds de leidinggevende/werkgever te maken en uit te voeren. 

Daarnaast werd een algemene vorm van self efficacy gemeten. Deze had echter een 

dusdanig hoge multicollineariteit (.53) met self efficacy partner dat deze is geschrapt. 

Alle vragen met betrekking tot self efficacy werden gesteld op een vijfpuntsschaal 

(1=nooit, 5=altijd)

Self efficacy partner: deze subschaal bestaat uit twee items. Een voorbeeldvraag 

is:  “Ik acht mijzelf in staat de gemaakte afspraken over mijn werk en privé 

verantwoordelijkheden met mijn partner uit te voeren.” Deze twee vragen correleren met 

een r van .81. p < .001

Self efficacy werkgever: één van de drie vragen die deze subschaal omhelst is: “Ik 

acht mijzelf in staat de gemaakte afspraken over mijn werk en privé 

verantwoordelijkheden met mijn werkgever uit te voeren.” De drie vragen hebben een 

interne consistentie (Cronbach’s α) van .83.
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Sociale steun partner

De items uit deze schaal zijn afgeleid van de items die ontwikkeld zijn door Peeters, 

Buunk en Schaufeli (1995). Met de vier items wordt gemeten in welke mate de 

respondent zich bijgestaan voelt door zijn of haar partner. Dit kan zowel emotioneel, 

bijvoorbeeld: “Mijn partner laat weten waardering te hebben voor de manier waarop ik 

mijn werk doe” als instrumenteel, bijvoorbeeld: “Als het nodig is helpt mijn partner me 

met een bepaalde taak”. De schaal heeft een interne consistentie (Cronbach’s α) van .82. 

De vier items worden gescoord op een vijfpuntsschaal (1=nooit, 5=altijd).
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Resultaten

In deze paragraaf worden de analyses die gedaan zijn om de gestelde hypothesen te 

toetsen besproken. 

Beschrijvende analyse

Allereerst wordt een overzicht gegeven van de scores op de variabelen uit het 

onderzoeksmodel. Deze scores zijn te zien in Tabel 1.

Tabel 1

Gemiddelde en Standaarddeviaties met betrekking tot de Onderzoeksvariabelen (N=241)

M SD M mannen M vrouwen t p

Distantie (0-6) 1.50 1.07 1.49 1.51 -1.11 .91

Uitputting (0-6) 1.70 .97 1.62 1.80 -1.41 .16

Kwantitatieve thuisbelasting (1-4) 2.53 .45 2.43 2.63 -3.59 .00**

Cognitieve thuisbelasting (1-4) 2.38 .71 2.18 2.59 -4.57 .00**

Emotionele thuisbelasting (1-4) 2.01 .65 1.91 2.11 -1.73 .09

Sociale steun thuis (1-5) 3.51 .86 3.46 3.56 -.921 .36

Self efficacy werkgever (1-5) 3.83 .69 3.80 3.85 -.49 .63

Self efficacy partner (1-5) 3.76 .69 3.75 3.77 -.21 .83

* p <.05 ** p <.01

Op een aantal schalen wordt, zo kan uit de tabel afgelezen worden, aan de hoge kant 

gescoord. Bij kwantitatieve thuisbelasting wordt boven de schaalmediaan van 2,5 

gescoord. Ook op de schalen sociale steun thuis, self efficacy werkgever en self efficacy 

partner wordt gemiddeld boven de mediaan gescoord, de mediaan is bij deze schalen 3. 

Zowel de gemiddelden van distantie als die van uitputting liggen onder de schaalmediaan 

(3). Kijkende naar de normscores zoals weergegeven in de handleiding van de Utrechtse 

Burnoutschaal (UBOS) (Schaufeli & van Dierendonck, 2000)  is te zien dat zowel de 

mannen als de vrouwen wat betreft uitputting gemiddeld scoren. Wat betreft distantie

scoren de respondenten, zowel man als vrouw, wederom gemiddeld.
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Het gemiddelde van emotionele thuisbelasting ten slotte ligt met één tiende verschil 

praktisch óp de schaalmediaan. Verschillen bestaan eveneens tussen de scores van de 

verschillende seksen. Deze verschillen zijn echter alleen significant voor kwantitatieve 

thuisbelasting en cognitieve thuisbelasting. Vrouwen ervaren op deze twee vlakken meer 

belasting dan mannen.

Toetsing van de hypothesen

Allereerst is van belang om te bekijken of er sprake is van multicollineariteit tussen de 

verschillende schalen. De grens voor multicollineariteit ligt bij een correlatie van .70 

(Tabachnick & Fidell, 2001). Deze grens wordt bij geen van de correlaties bereikt, al is 

de correlatie bij de relatie tussen kwantitatieve thuisbelasting en cognitieve thuisbelasting 

wel aan de hoge kant (r = .61).

Tabel 2

Correlaties tussen de verschillende schalen uit dit onderzoek (N = 241)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Distantie --

2. Uitputting .48** --

3. Emotionele thuisbelasting .33* .14 --

4. Kwantitatieve thuisbelasting .00 .04 .34** --

5. Cognitieve thuisbelasting .20* .13* .51** .61** --

6. Sociale steun thuis -.02 -.03 -.23* -.13 .09 --

7. Self efficacy werkgever -.21** -.23** -.37** -.04 -.12 .04 --

8. Self efficacy partner -.02 -.06 -.26** -.14* -.15* .44** .36** --

* p <.05 ** p <.01



18

Hypothese 1: Er bestaat een positieve relatie tussen een belastende thuissituatie en het 

ontstaan van burnoutklachten.

Aan de hand van de berekende Pearson correlaties kan bekeken worden of hypothese 1 al 

dan niet verworpen dient te worden. Uit tabel 2 is af te lezen dat alle drie de soorten 

thuisbelasting positief samenhangen met zowel distantie als uitputting. Echter alleen 

cognitieve thuisbelasting correleert significant met zowel distantie als uitputting. 

Emotionele thuisbelasting hangt eveneens positief samen met het ervaren van

burnoutklachten maar deze vorm van belasting blijkt alleen significant met distantie

samen te hangen. Kwantitatieve thuisbelasting ten slotte houdt noch verband met 

distantie noch met uitputting, waarbij de relatie tot distantie zelfs non-existent is. De

hypothese kan derhalve deels aangenomen worden. 

Hypothese 2: Vrouwen ervaren meer emotionele, kwantitatieve en cognitieve belasting 

thuis dan mannen.

In tabel 1 zijn de gemiddelden van zowel mannen als vrouwen weergegeven. Ook de 

bijbehorende t-waarden en significanties zijn hier af te lezen. Uit de resultaten van de 

verschillende onafhankelijke t-testen kwam naar voren dat vrouwen zowel een significant 

hogere mate van kwantitatieve thuisbelasting als een hogere mate van cognitieve 

thuisbelasting rapporteren dan mannen. Voor emotionele thuisbelasting werd geen 

significant sekseverschil gevonden. Hypothese twee is hiermee gedeeltelijk bevestigd.

Naast het verband tussen thuisbelasting en het ervaren van burnoutsymptomen is er 

gekeken naar de mogelijke invloed van drie moderatoren op deze relatie, self efficacy 

(werkgever en partner), sociale steun partner en sekse. Hieronder wordt voor elke 

mogelijke moderator gekeken in hoeverre deze invloed heeft op het verband tussen de 

significante vorm(en) van thuisbelasting en het ervaren van burnoutklachten. Ook de 

mogelijke invloed van sekse wordt onderzocht.

De modererende effecten zijn onderzocht aan de hand van de methode zoals beschreven 

door Baron & Kenny (1986) met behulp van het uitvoeren van lineaire regressie analyses

in het statistische data-verwerkingsprogramma SPSS 16.0. Alvorens de analyses uit te 
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voeren werden de data gecentreerd. Vervolgens is gekeken naar de correlatietabel (tabel 

2) om op die manier enkel die analyses uit te voeren waarvan de variabelen significant 

met elkaar samenhingen. Ten slotte moet vermeld worden dat in onderstaande tabellen 

de β gegeven wordt zoals die afgelezen kon worden in model 2 van de regressie analyses. 

Hiermee werd gecontroleerd voor eventuele onderlinge effecten.

Hypothese 3: Bij vrouwen is de positieve relatie tussen belasting thuis en het ervaren  

van burnoutklachten sterker dan bij mannen. Vrouwen zullen eerder 

burnoutklachten ervaren bij een hoge mate van thuisbelasting dan 

mannen.

In tabellen 3 t/m 6, 8 en 9 (zie verder) worden de onderzochte soorten thuisbelasting

(cognitieve en emotionele belasting) die significant samenhangen met het ervaren van het

burnoutsymptoom distantie weergegeven. In geen van de onderzochte relaties wordt een 

significant sekseverschil binnen dit verband gevonden. Sekse blijkt in de relatie tussen 

thuisbelasting en het ervaren van distantie geen significante moderator. Hetzelfde geldt 

voor de invloed van sekse op het verband tussen cognitieve thuisbelasting en uitputting 

(tabel 7). Ook hierin wordt geen significante invloed van sekse op de genoemde relatie

gevonden. Hypothese 3 dient hiermee verworpen te worden; vrouwen ervaren niet eerder 

burnoutklachten dan mannen bij een hogere mate van thuisbelasting.

Hypothese 4: Bij mensen die een lage mate van self efficacy rapporteren is de positieve 

relatie tussen thuisbelasting en burnout sterker dan bij diegenen die een

hoge mate van self efficacy rapporteren.

In tabel 3 t/m 6 wordt de relevante informatie met betrekking tot het verband tussen 

zowel cognitieve thuisbelasting als emotionele thuisbelasting op de afhankelijke variabele

distantie gegeven alsmede de invloed van de twee moderatoren (self efficacy werkgever

en self efficacy partner) op deze relatie. Kijkende naar de tabel 3, 4 en 5 is te zien dat er 

verscheidende hoofdeffecten gevonden worden (respectievelijk self efficacy werkgever, 

cognitieve en emotionele thuisbelasting). Deze hoofdeffecten zijn echter niet relevant 

voor de hypothese en zullen daarom verder niet toegelicht worden.
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Tabel 3

Moderatieanalyse met distantie als afhankelijke variabele

Distantie

Model β R² R²-change

1. Cognitieve thuisbelasting .18

Self efficacy werkgever -.21*

Geslacht .04

.08**

2. Cogntitieve thuisbelasting x Self efficacy werkgever .03

Cogntitieve thuisbelasting x Geslacht -.05

.08 .17

N = 241 * p < .05; ** p < .01

Tabel 4

Moderatieanalyse met distantie als afhankelijke variabele

Distantie

Model β R² R²-change

1. Cognitieve thuisbelasting .21*

Self efficacy partner .01

Geslacht .05

.04

2. Cognitieve thuisbelasting x Self efficacy partner .02

Cognitieve thuisbelasting x Geslacht -.03

.04 .09

N = 241 * p < .05; ** p < .01

Tabel 5

Moderatieanalyse met distantie als afhankelijke variabele

Distantie

Model β R² R²-change

1. Emotionele thuisbelasting .37*

Self efficacy partner .07

Geslacht .05

.11
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Vervolg tabel 5

Distantie

Model β R² R²-change

2. Emotionele thuisbelasting x Self efficacy partner .00

Emotionele thuisbelasting x Geslacht -.04

.11 .03

N = 116 – 241 * p < .05; ** p < .01

Tabel 6

Moderatieanalyse met distantie als afhankelijke variabele

Distantie

Model β R² R²-change

1. Emotionele thuisbelasting   .38*

Self efficacy werkgever -.29

Geslacht .01

.12

2. Emotionele thuisbelasting x Self efficacy werkgever   .33*

Emotionele thuisbelasting x Geslacht -.14

.22 .10

N = 116 – 241 * p < .05; ** p < .01

Wat betreft  self efficacy werkgever werd er een significante invloed gevonden in 

het verband tussen emotionele thuisbelasting en distantie (tabel 6). Deze significante

relatie wordt hieronder aan de hand van een interactiegrafiek (figuur 1) geïllustreerd. 
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Figuur 2 Interactie tussen cognitieve thuisbelasting en self efficacy werkgever met als afhankelijke 

variabele distantie (N = 116 – 241)

Uit de bovenstaande figuur valt af te lezen dat met name voor mensen met een hoge self

efficacy werkgever de relatie tussen emotionele thuisbelasting en distantie sterk is. Dit

wil zeggen: meer thuisbelasting hangt samen met meer distantie, met name bij een hoge

self efficacy werkgever. Voor mensen met een lage self efficacy werkgever maakt de

mate van emotionele thuisbelasting geen verschil. Dit is tegenovergesteld aan de

verwachting zoals in de hypothese weergegeven.

Tenslotte is naast distantie ook gekeken naar uitputting als afhankelijke variabele. In

deze relatie werd, zoals te zien in tabel 7, enkel een hoofdeffect gevonden voor self

efficacy werkgever, geen van de onderzochte interacties bleek significant. 

De gestelde hypothese wordt hiermee zwak ondersteund. Enkel self efficacy werkgever

heeft invloed op het verband tussen emotionele thuisbelasting en distantie. Voor geen van

de andere onderzochte verbanden werd een significant interactie effect gevonden.
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Tabel 7

Moderatieanalyse met uitputting als afhankelijke variabele

Uitputting

Model β R² R²-change

1. Cognitieve thuisbelasting .08

Self efficacy werkgever -.21*

Geslacht -.07

.07*

2. Cognitieve thuisbelasting x Self efficacy werkgever -.05

Cognitieve thuisbelasting x Geslacht -.03

.07 .00

N = 241 * p < .05; ** p < .01

Hypothese 5: Bij mensen die veel sociale steun van de partner ontvangen is de positieve 

relatie tussen thuisbelasting en burnout zwakker dan bij diegenen die 

weinig sociale steun van de partner rapporteren.

Hieronder worden aan de hand van de uitgevoerde lineaire regressieanalyses (tabel 8 en

9) de gevonden significante effecten besproken.

Tabel 8

Moderatieanalyse met distantie als afhankelijke variabele

Distantie

Model β R² R²-change

1. Emotionele thuisbelasting   .36*

Sociale steun partner   .11

Geslacht   .07

.11

2. Emotionele thuisbelasting x Sociale steun partner -.50**

Emotionele thuisbelasting x Geslacht -.07

.27 .16*

N = 116 – 241 * p < .05; ** p < .01
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Tabel  9

Moderatieanalyse met distantie als afhankelijke variabele

Distantie

Model β R² R²-change

1. Cognitieve thuisbelasting .20*

Sociale steun partner .00

Geslacht .06

.04

2. Cognitieve thuisbelasting x Sociale steun partner .00

Sociale steun partner x Geslacht -.08

Cognitieve thuisbelasting x Geslacht -.05

.05 .01

N = 241 * p < .05; ** p < .01

In de tabellen is te zien dat zowel voor emotionele als voor cognitieve thuisbelasting een

significant hoofdeffect gevonden werd. Mensen die een hogere mate van cognitieve of

emotionele thuisbelasting ervaren zullen ook eerder distantie rapporteren dan mensen die

minder thuisbelasting ervaren. Naast deze twee hoofdeffecten werd een significant

interactie effect gevonden voor sociale steun in de relatie tussen emotionele

thuisbelasting en distantie. In figuur 2 is dit verband grafisch weergegeven. Uit de figuur

is af te lezen dat mensen met veel sociale steun een toename van emotionele

thuisbelasting niet samenhangt met een toename van distantie. Dit is conform de gestelde

hypothese die hiermee gedeeltelijk bewezen is.
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Figuur 3 Interactie tussen emotionele thuisbelasting en sociale steun met als afhankelijke variabele 

distantie (N = 116 - 241)
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Discussie

Bevindingen en conclusies

Het doel van het huidige onderzoek was een bijdrage te leveren aan het theoretische 

raamwerk op het gebied van de werk-privé balans door te bekijken in hoeverre de mate 

waarin de thuissituatie als belastend ervaren wordt van belang is in de relatie tot het 

ervaren van burnoutklachten. Ook werd het effect van drie moderatoren (steun van de 

partner, self efficacy en sekse) op de relatie tussen een belastende thuissituatie en het 

ervaren van burnoutklachten onderzocht.

Hieronder wordt allereerst het onderzoeksmodel met daarin de bevindingen schematisch 

weergegeven.

Figuur 4: Bevindingen van het huidige onderzoek
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Thuisbelasting, burnout en de invloed van sekse

Hoewel vanuit de effort-recovery theorie (Meijman & Mulder, 1998) en uitgaande van 

het spillover proces (Greenhaus & Beutell, 1985) verwacht kan worden dat thuisbelasting 

een factor is die bijdraagt aan het ervaren van burnoutklachten kwam uit dit onderzoek 

naar voren dat enkel cognitieve thuisbelasting, de mate waarin men het idee heeft thuis 

dingen te moeten plannen en regelen, significant samenhangt met beide symptomen. 

Kwantitatieve thuisbelasting oftewel de mate waarin men thuis taken uit moet voeren

bleek niet samen te hangen met het ervaren van burnoutsymptomen terwijl de mate 

waarin men in de thuissituatie te maken heeft met emotioneel zware situaties (emotionele

thuisbelasting) slechts voor één van de twee gemeten symptomen (distantie) van belang 

bleek. 

Verklaring voor deze bevinding zou gevonden kunnen worden in de redenatie dat 

men in kwantitatieve thuisbelasting geen belasting ziet maar eerder een afleiding. Het 

uitvoeren van huishoudelijke taken hoeft niet per definitie als een last gezien te worden. 

Uit eerder onderzoek bleek dat afleiding een belangrijke impuls vormt voor ons 

psychologisch welbevinden (Biddle, Fox & Boutcher, 2000).

Naast het verband tussen verschillende soorten thuisbelasting en het ervaren van 

burnoutklachten is gekeken naar de invloed die sekse heeft op dit verband. Ervaren 

vrouwen meer thuisbelasting dan mannen en is deze relatie voor hen significant sterker? 

Allereerst kwam zoals verwacht uit het onderzoek naar voren dat vrouwen op zowel 

cognitieve thuisbelasting als kwantitatieve thuisbelasting hoger scoren dan mannen. 

Alleen emotionele thuisbelasting laat een zelfde verschil zien dat vervolgens niet 

significant bleek. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat het 

wellicht zo is dat samenwonende tweeverdieners hun emotionele problemen als team 

oppakt. Problemen worden gedeeld met de partner waardoor het gevonden verschil in 

gerapporteerde emotionele belasting niet significant blijkt. Dat dit niet voor cognitieve 

en/of kwantitatieve thuisbelasting geldt kan toegeschreven worden aan het feit dat het 

voornamelijk vrouwen zijn die wanneer het het huishouden aangaat degene zijn die de 

taken uitvoeren en zaken regelen (Lesnick, 2005).
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Daarnaast is gekeken naar de invloed van sekse in de mate waarin belasting samenhangt 

met burnoutklachten. Is het verband tussen thuisbelasting en het ervaren van

burnoutklachten bij vrouwen sterker dan mannen, zoals het effort-recovery model 

(Meijman & Mulder, 1998) doet vermoeden? Het antwoord op deze vraag moet met ‘nee’ 

beantwoord worden. Uit de resultaten bleek noch voor kwantitatieve thuisbelasting, 

emotionele of cognitieve thuisbelasting als antecedent van burnout een significant 

verschil tussen de seksen te bestaan. Hoewel vrouwen op alle vlakken een hogere mate 

van thuisbelasting ervaren rapporteren zij niet meer burnoutsymptomen dan mannen. 

Verklaring dat het veronderstelde verband niet gevonden werd kan gevonden worden in 

het feit dat in het onderzoek gebruik is gemaakt van data van partners. Deze zijn 

onderling afhankelijk waardoor een verschil tussen seksen wellicht wel bestaat maar in 

dit onderzoek niet naar voren kwam. Ook zou het wellicht kunnen dat de oorzaak 

gevonden kan worden in het feit dat de vrouwen in deze studie gemiddeld minder 

werkten dan de mannen, hierdoor hebben zij mogelijkerwijs meer tijd om thuis te 

herstellen.

Self efficacy en burnout

Self efficacy, het geloof van een persoon in eigen kunnen (Bandura, 1977) heeft in eerder 

onderzoek (e.g. Betoret, 2006; Laugaa, Rascle & Bruchon-Schweitzer, 2008) bewezen als 

buffer te dienen voor het ervaren van burnoutsymptomen zoals voorgesteld in het Job 

Demands-Resources model (Demerouti et. al, 2001). Daarnaast wordt self efficacy 

aangedragen als een persoonlijke hulpbron die positief gerelateerd is aan het aankunnen 

van stress (Xanthopoulos, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2007).

In dit onderzoek zijn twee soorten self efficacy gemeten. Enerzijds self efficacy met

betrekking tot de partner en anderzijds self efficacy met betrekking tot de werkgever. 

Voor self efficacy partner werd geen significante invloed op het verband tussen

thuisbelasting en ervaren burnoutklachten gevonden. De gerapporteerde mate van

self efficacy met betrekking tot de werkgever bleek echter wel van significante invloed

op de relatie tussen emotionele thuisbelasting en het burnoutsymptoom distantie. Echter,

in tegenstelling tot het buffereffect dat verwacht werd, werd gevonden dat meer

thuisbelasting samenhangt met meer distantie, met name bij een hoge self efficacy
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werkgever. Bij een lage mate van emotionele thuisbelasting is te zien dat deze groep

minder distantie rapporteert, dit verschil verdwijnt echter wanneer de mate van

thuibelasting toeneemt. Voor mensen met een lage self efficacy werkgever maakt de mate

van emotionele thuisbelasting geen verschil. Opvallend is dat het maken van afspraken

met de partner slechts summier samenhangt met het tegengaan van de onderzochte

burnoutsymptomen wanneer men een belastende thuissituatie ondervindt. Reden hiervoor

zou wederom de onderlinge afhankelijkheid van de data kunnen zijn tussen de gebruikte

data. Bovendien is het mogelijk dat de deelnemers aan de cursus Samen Betaald Werken

de vragen met betrekking tot self efficacy partner positiever hebben beoordeeld dan dat

ze gedaan zouden hebben wanneer ze niet aan de cursus deel hadden genomen. Het is

mogelijk dat hierdoor de uitkomst beïnvloed werd. 

Ten slotte sluiten de bevindingen slechts summier aan bij wat verwacht werd uitgaande

van het Job Demands-Resources model (Demerouti et. al, 2001). 

Sociale steun partner en burnout

Naast self efficacy zou ook ontvangen steun volgens het Job-Demands Resources model 

een negatieve invloed hebben op de relatie tussen een belastende thuissituatie en het 

ervaren van burnoutklachten (Demerouti et al. 2001). In dit onderzoek werd gesteld dat 

wanneer iemand veel sociale steun ontvangt de relatie tussen thuisbelasting en burnout 

zwakker is dan wanneer men een lage mate van steun ontvangt. Gevonden werd dat een 

sociale steun partner significant negatief verband houdt met het ervaren van distantie

wanneer men te maken krijgt met een emotioneel zware thuissituatie. Opvallend hierbij is 

wel dat werd gevonden dat mensen die meer sociale steun van de partner ontvangen bij 

een lagere mate van emotionele thuisbelasting meer distantie rapporteren dan mensen die 

minder sociale steun van de partner ontvangen. Vervolgonderzoek wat betreft deze relatie 

zou hier mogelijk interessant zijn.

In de relatie tussen cognitieve thuisbelasting en distantie en cognitieve thuisbelasting en 

uitputting werd geen significant modererend effect gevonden. Ten slotte kan 

geconcludeerd worden dat sociale steun partner een partiële buffer is in de relatie tussen 

een belastende thuissituatie en het ervaren van burnoutsymptomen.
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Mogelijke verbeterpunten van dit onderzoek

Op de eerste plaats kan dit onderzoek de causalititeitsvraag niet beantwoorden, er is 

namelijk geen gebruik gemaakt van herhaalde metingen. Om de veronderstelde causaliteit 

aan te tonen is longitudinaal onderzoek bij dezelfde groep respondenten noodzakelijk. 

Op de tweede plaats zijn er in dit onderzoek alleen data gebruikt van de 

vragenlijst van participanten aan de cursus Samen Betaald Werken. Deze cursus richt

zich op voor het grootste gedeelte hoogopgeleide tweeverdieners. Hiermee zijn de 

achtergrondkenmerken van de populatie niet representatief voor de gehele Nederlandse 

beroepsbevolking. De uitkomsten van dit onderzoek zijn hiermee niet te generaliseren. 

Ten derde  is het doel van de cursus Samen Betaald Werken dat men beter de 

behoeften op het gebied van zowel werk als privé leert te combineren en hierover te 

communiceren. Kijkende naar de gemeten variabelen in dit onderzoek heeft de cursus 

zelf wellicht al invloed gehad op de verschillende variabelen. Het spreken over het 

bestaan van de verschillende soorten thuisbelasting bijvoorbeeld kan al invloed hebben 

op een bewustwordingsproces waarin men zich meer bewust is van de soorten belasting 

en hoe hiermee om te gaan. Ook de mate van self efficacy partner en self efficacy 

werkgever kan door eenzelfde proces beïnvloed zijn. Voor steun partner geldt dit 

eveneens.

Ten slotte is bij het uitzetten van de vragenlijst een misverstand ontstaan waardoor 

het aantal respondenten dat de vragen met betrekking tot emotionele thuisbelasting heeft 

beantwoord is blijven steken op 116 tegenover de 241 respondenten die de complete 

vragenlijst ingevuld hebben. Dit probleem is opgelost door bij het uitvoeren van de 

analyses wanneer het emotionele thuisbelasting betrof gebruik te maken van de 

mogelijkheid tot pairwise analyse. 

Suggesties voor volgend onderzoek vloeien uit deze kanttekeningen voort. Zo zou het 

interessant zijn longitudinaal onderzoek uit te voeren om op die manier de 

causaliteitsvraag te beantwoorden. Wel is het daar bij aan te raden een meer 

representatieve respondentengroep te gebruiken zodat conclusies breder getrokken 

kunnen worden. Hierbij zou het dan eveneens aan te bevelen zijn de vragenlijst los van 
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een cursus als Samen Betaald Werken af te nemen om mensen niet meer dan 

noodzakelijk te beïnvloeden. 

Praktische implicaties

Allereerst kan met betrekking tot de verschillende soorten thuisbelasting die gemeten zijn 

geïmpliceerd worden dat het voor werkgevers van belang is te weten dat het loont hun 

tweeverdienende werknemers te leren om te gaan met cognitieve en emotionele 

thuisbelasting. Wellicht is het aanbieden van een time management cursus die zich niet 

enkel richt op het plannen van werkgerelateerde zaken aan te bevelen.

Ten tweede is self efficacy met betrekking tot de werkgever van invloed op de 

relatie tussen een belastende thuissituatie en het ervaren van het burnoutsymptoom 

distantie. Om het ervaren van burnout van werknemers als werkgever tegen te gaan is het 

dus aan te raden een dialoog aan te gaan met de medewerker. Als deze het idee heeft zijn 

of haar werk-privé balans te kunnen bespreken zal de mate van self efficacy op dit gebied 

toenemen en hiermee neemt de kans op het ervaren van burnoutklachten af. Vanuit de 

werknemer is het aan te raden om goed na te denken over hoe je graag je werk-privé 

balans vorm zou gven. Een goed doordacht plan met haalbare mogelijkheden is een 

goede basis voor het aangaan van een gesprek en zal hiermee de drempel tot het aangaan 

van een gesprek met de werkgever verlagen. 

Ten slotte heeft ontvangen steun van de partner ook een bufferfunctie in de relatie 

tussen emotionele thuisbelasting en het burnoutsymptoom distantie. Als praktische 

implicatie vloeit uit deze bevinding voort dat het van belang is om voor de partner klaar 

te staan. Wanneer een thuissituatie emotioneel belastend wordt is het van belang om 

elkaar te steunen.

Al bij al zijn de praktische implicaties te destilleren tot het volgende: het omgaan met 

thuisbelasting heeft zijn invloed op het ervaren van burnoutklachten en vraagt aandacht 

en afstemming. Deze afstemming kan worden gezocht in een dialoog met de werkgever

maar vooral blijkt het van belang de partner te steunen wanneer een emotioneel 

zwaardere periode aanbreekt.
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Bijlage 1

Vragenlijst Samen betaald werken

1 Bent u man/vrouw
2 Wat is uw geboortejaar?
3a Heeft u kinderen?
3b Hoeveel kinderen heeft u?
3b Hoeveel kinderen heeft u?
3b Hoeveel kinderen heeft u?
4 Hoeveel uur werkt u volgens uw arbeidscontract?
5 Hoeveel uur werkt u daadwerkelijk?
6 Heeft u vrijheid bij het uitvoeren van uw werkzaamheden?
7 Kunt u zelf beslissen hoe u het werk uitvoert?
8 Heeft u invloed op besluiten die uw werk raken?
9 Moet u erg snel werken? 
10 Heeft u te veel werk te doen?
11 Moet u extra hard werken om iets af te krijgen?
12 Werkt u onder tijdsdruk?
13 Vereist uw werk grote zorgvuldigheid?
14 Moet u in uw werk veel onthouden?
15 Vereist uw werk dat u er voortdurend uw aandacht bij moet houden? 
16 Is uw werk emotioneel zwaar?
17 Komt u door uw werk in aangrijpende situaties terecht?
18 Werkt u ’s avonds thuis wel eens door?
19 Werkt u in het weekend thuis wel eens door?
20 Mijn collega’s laten merken waardering te hebben voor de manier waarop ik mijn 

werk doe
21 Als het nodig is helpen mijn collega’s me met een bepaalde taak
22 Als het nodig is geven mijn collega’s me advies over hoe ik iets moet aanpakken
23 Mijn collega’s hebben aandacht voor mijn gevoelens en problemen
24 Mijn leidinggevende(n) laat merken waardering te hebben voor de manier waarop 

ik mijn werk doe
25 Als het nodig is helpt mijn leidinggevende(n) me met een bepaalde taak
26 Als het nodig is geeft mijn leidinggevende(n) me advies over hoe ik iets moet 

aanpakken
27 Mijn leidinggevende(n) heeft aandacht voor mijn gevoelens en problemen
28 Leerervaringen op je werk helpen je in het omgaan met praktische en persoonlijke 

zaken thuis
29 Ervaringen op je werk geven je nieuwe gespreksonderwerpen thuis
30 Een productieve dag op je werk maakt je aangenamer gezelschap thuis
31 De vaardigheden die je op je werk gebruikt zijn nuttig voor de dingen die je thuis 

doet
32 Door mijn werk kan ik mij minder inzetten voor activiteiten thuis
33 Door stress op mijn werk ben ik thuis sneller geïrriteerd
34 Door mijn werk ben ik te moe om de dingen te doen die thuis aandacht vergen
35 Werkgerelateerde zorgen of problemen leiden me af als ik thuis ben
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36 Op mijn werk bruis ik van energie
37 Als ik werk voel ik me fit en sterk
38 Als ik ’s morgens opsta heb ik zin om aan het werk te gaan
39 Ik ben enthousiast over mijn baan
40 Mijn werk inspireert mij
41 Ik ben trots op het werk dat ik doe
42 Ik ga helemaal op in mijn werk
43 Mijn werk brengt mij in vervoering
44 Wanneer ik heel intensief aan het werk ben, voel ik mij gelukkig
45 Ik voel me mentaal (geestelijk) uitgeput door mijn werk
46 Aan het eind van een werkdag voel ik me leeg
47 Ik voel me vermoeid als ik ’s morgens opsta en er weer een werkdag voor me ligt.
48 Een hele dag werken vormt een zware belasting voor mij
49 Ik voel mij opgebrand door mijn werk
50 Ik twijfel aan het nut van mijn werk
51 Ik merk dat ik teveel afstand heb gekregen van mijn werk
52 Ik ben niet meer zo enthousiast als vroeger over mijn werk
53 Ik ben cynischer geworden over de effecten van mijn werk
54 Kunt u zelf beslissen wanneer u uw taken thuis doet?
55 Kunt u zelf beslissen hoe u de taken uitvoert?
56 Kunt u zelf beslissen welke taken u thuis uitvoert?
57 Moet u thuis veel dingen doen?
58 Heeft u het thuis druk?
59 Moet u thuis veel taken uitvoeren?
60 Heeft u genoeg tijd om al uw taken uit te voeren?
61 Moet u veel onthouden met betrekking tot het huishouden?
62 Moet u thuis op veel dingen tegelijk letten?
63 Moet u thuis veel organiseren en plannen? 
64 Wordt u thuis met dingen geconfronteerd die u zich persoonlijk erg aantrekt? 
65 Vindt u de taken die u thuis moet vervullen emotioneel zwaar?
66 Mijn partner laat merken waardering te hebben voor de manier waarop ik mijn 

werk doe
67 Als het nodig is helpt mijn partner me met een bepaalde taak
68 Als het nodig is geeft mijn partner me advies over hoe ik iets moet aanpakken
69 Mijn partner heeft aandacht voor mijn gevoelens en problemen
70 Praten met iemand thuis helpt bij het omgaan met problemen op je werk
71 De waardering en het respect dat je thuis krijgt geeft je meer zelfvertrouwen op je 

werk
72 Het leven thuis maakt dat je je ontspant en voorbereidt op een volgende werkdag
73 Door mijn verantwoordelijkheden thuis kan ik mij minder inzetten voor mijn 

werk
74 Persoonlijke of familie gerelateerde zorgen en problemen leiden me af als ik op 

mijn werk ben
75 Door activiteiten en karweitjes thuis krijg ik niet de hoeveelheid slaap die ik nodig 

heb om mijn werk goed te doen
76 Door stress thuis ben ik op mijn werk sneller geïrriteerd
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77 Mijn werkzaamheden thuis zijn op zichzelf belonend voor mij
78 Ik haal voldoening uit het uitvoeren van mijn taken thuis
79 Ik vind mijn (huishoudelijke) taken thuis zinvol voor mijzelf
80 De taken die ik thuis doe vind ik leuk
81 Ik acht mijzelf in staat om afspraken te maken met mijn 

werkgever/leidinggevende over de afstemming van mijn werk en privé 
verantwoordelijkheden naar beider tevredenheid

82 Ik acht mijzelf in staat de gemaakte afspraken over mijn werk en privé 
verantwoordelijkheden met mijn werkgever uit te voeren

83 Ik acht mijzelf in staat om afspraken te maken met mijn partner over de 
afstemming van werk en privé verantwoordelijkheden naar beider tevredenheid

84 Ik acht mijzelf in staat de gemaakte afspraken over mijn werk en privé 
verantwoordelijkheden met mijn partner uit te voeren

85 Ik acht mijzelf in staat om mijn werk- en thuissituatie succesvol op elkaar af te 
stemmen


