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‘Nou, ik ga maar weer,’ zei Ad. Hij stond bij zijn bureau, zijn tas aan zijn hand.
Maarten zat zijn boterham te eten. ‘Je bent nog ziek?’
‘Ja.’ Het klonk onwillig.
‘Wat heb je dan eigenlijk?’ Hij stond op, zijn boterham in zijn hand.
‘Warm.’
‘Warm?’
‘Dat ken jij zeker niet?’
‘Ik weet niet goed wat ik me daarbij moet voorstellen.’
‘O, je weet niet wat dat is?’ (…)
‘Wat zegt de dokter er eigenlijk van?’
‘Dokters daar heb je niks aan. Die zeggen alleen maar dat je weer aan het werk moet.’

(Voskuil 1998, p.90, 91)
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Samenvatting

In dit onderzoek is de relatie onderzocht tussen perceptie van inbreuk op het psychologisch 

contract, ervaren schending bij het psychologisch contract en terugtrekgedrag van werknemers: 

verloopintentie, mentaal verzuim en arbeidsverzuim. Tevens werd het moderende effect van 

fundamentele zelfevaluaties en onderliggende persoonlijkheidstrekken, emotionele stabiliteit, 

beheersoriëntatie, zelfvertrouwen en waargenomen competentie op deze relatie onderzocht. 

Correlatie en regressieanalyses hebben uitgewezen dat fundamentele zelfevaluatie en 

onderliggende persoonlijkheidstrekken geen versterkend of verzwakkend effect hebben, maar 

een voorspellende waarde hebben met betrekking tot het constateren van inbreuk, het ervaren 

van schending en het vertonen van terugtrekgedrag. Bovendien blijkt emotie een rol te spelen bij 

mentaal verzuim en verloopintentie, hetgeen geldt voor personen met een negatieve 

zelfevaluatie, een lage emotionele stabiliteit en een lage beheersoriëntatie. Er zijn geen 

significante resultaten gevonden met betrekking tot arbeidsverzuim.

Abstract

This research examined the relationship between perceptions of psychological contract breach, 

feelings of contract violation and withdrawal behaviours of employees: turnoverintentions, 

neglect and absenteeism. Furthermore, this study examined the moderating impact of 

individuals’ core self-evaluations and its components neuroticism, locus of control, self-esteem 

and self-efficacy on these relationship. Correlation and regressionanalyses found that core self-

evaluations and its components did not have an moderating impact, but rather tended to predict 

perceptions of psychological contract breach, feelings of contract violation and withdrawal 

behaviours. Feelings of violation were related to neglect and turnoverintentions, which concern 

employees with negative core self-evaluations, high levels of neuroticism and a less locus of 

control. No significant results were found in relation to absenteeism.
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1. Inleiding

1.1 Introductie

De relatie tussen werknemer en werkgever vormt het fundamentele aspect van de organisatie 

(Coyle-Shapiro, 2000). Deze verbindt het individu met de organisatie en kan gedrag, met een 

positief effect op de bedrijfsdoelstellingen, sturen (Robinson, Kraatz & Rousseau, 1994). Gedeeld 

begrip en wederkerigheid, met betrekking tot bijdragen in algemeen belang, vormen de kern van 

deze functionele ruilrelatie (Blau, 1964). De ‘Sociale Exchange Theory’ stelt dat individuen in 

interactie verkeren met andere individuen uit motivatie, voortvloeiend uit verwachtingen met 

betrekking tot de verhouding tussen beloningen en kosten (Blau, 1964). 

De relatie tussen werknemer en werkgever staat echter onder toenemende druk. Deze conclusie 

kan getrokken worden wanneer er gekeken wordt naar de ontwikkelingen waarmee veel

werknemers in de Europese Unie het afgelopen decennium zijn geconfronteerd. Intensivering 

van de arbeid, verandering van de arbeidsinhoud, organisatieveranderingen en de invoering van 

de 24-uurseconomie hebben ertoe geleid dat werknemers tegenwoordig te maken hebben met 

een hoge mate van verantwoordelijkheid en mentale druk. Bovendien zijn er nieuwe 

organisatievormen ontstaan (Schaufeli & Bakker, 2007).

Binnen deze ‘nieuwe’ organisaties zijn de functies en verwachtingen van werkgever en 

werknemer veranderd. De werkgever heeft niet langer een controlerende functie, maar heeft de 

taak individuen en teams te sturen en te coachen. Hierbij is vertrouwen van de werkgever in de 

werknemer, om in het belang van de organisatie met zijn of haar grotere autonomie om te gaan, 

noodzakelijk. Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op vrijwillige participatie, 

samenwerking en loyaliteit (Appelbaum & Batt, 1994; Handy, 1995). 

De werknemer wordt geacht flexibel en mobiel te zijn. Daarnaast dienen ze hun 

kerncompetenties op peil te houden om hun interne marktwaarde te verzekeren. Werknemers 

vragen organisaties hen hiervoor de benodigde mogelijkheden en omstandigheden te bieden. 

Binnen deze ruilrelatie staat het ontwikkelen van werknemers tegenwoordig boven 

baanzekerheid. Dit betreft een overgang van ‘lifetime employment’ naar ‘lifetime employablility’ 

(Ester, Vinken & Van Dun, 2002).

Waarden en verwachtingen van werkgever en werknemer met betrekking tot werk en de 

arbeidsrelatie zijn aan verandering onderhevig. Frequente interactie en communicatie bevordert 

de totstandkoming van een goede relatie tussen werknemer en werkgever (Wade-Benzoni & 

Rousseau, 1998). Hoewel sociale relaties in Nederland gekenmerkt worden door het daaraan ten 

grondslag liggende ‘poldermodel’, zijn de verwachtingen tussen werknemer en werkgever 

doorgaans echter “impliciet, onuitgesproken en zelden bediscussieerd” (Hofstede, 1993; 

Anderson & Schalk 1998, p. 637). Ook heeft onderzoek aangetoond dat werkgevers in een tijd 
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van economische crisis vrijwel niet met hun werknemers over verwachtingen communiceren 

(Hewlett, Sherbin, Shiller & Sumberg, www.worklifepolicy.org). 

Door gedwongen kostenreducties en reorganisaties kan er niet altijd aan de verwachtingen van 

de werknemer voldaan worden. Rousseau (2005) noemt het een uitdaging om in tijden van 

reorganisatie de relatie tussen werkgever en werknemer op een dusdanige wijze vorm te geven, 

zodat beiden er voordeel van ondervinden. Dit onderzoek richt zich op het toetsen van deze 

relatie en tracht antwoord te geven op de vraag wat de gevolgen zijn voor het gedrag van de 

werknemer wanneer er niet aan verwachtingen voldaan wordt. Niet elke werknemer zal echter 

op eenzelfde wijze reageren. Onderzocht wordt dan ook wat de invloed is van ‘Core Self-

evaluations’, ofwel de fundamentele aannamen die mensen hebben met betrekking tot zichzelf, 

anderen en de wereld. Deze overkoepelende persoonlijkheidstrek beïnvloedt de interpretatie 

van objecten en gebeurtenissen (Judge et al., 2003).

2. Theoretisch kader

2.1 Het psychologisch contract

De relatie tussen werknemer en werkgever kan beschreven worden als opvattingen die de 

organisatie en de werknemer ten opzichte van elkaar koesteren met betrekking tot een billijke 

verhouding tussen inspanningen en opbrengsten (Schaufeli & Bakker, 2007). Dit wordt ook wel 

het psychologisch contract genoemd (Argyris, 1960; Rousseau, 1989). Het begrip werd door 

verschillende onderzoekers verfijnd en vervolgens door Rousseau gedefinieerd als:

“….individual beliefs, shaped by the organization, regarding terms of exchange agreement between 

individuals and their organization.” (Rousseau, 1995, p.9).

Later werd dit nog kernachtiger geformuleerd door Schalk en Rousseau (2001, p.1):

“Psychological contracts in employment are the belief systems of individual workers and

employers regarding their mutual obligations”.

Rousseau (1995) beschrijft de vier kenmerken van het psychologisch contract. Ten eerste 

verbindt elk individu zich vrijwillig om bepaalde beloften te maken en te ontvangen. Ten tweede 

bestaat er in elk psychologisch contract een perceptie over wederkerigheid. Ten derde is elk 

psychologisch contract idiosyncratisch, dezelfde gebeurtenissen kunnen door verschillende 

personen op een verschillende manier geïnterpreteerd worden en ten vierde is elk 

psychologisch contract uniek. Dit benadrukt het subjectieve karakter van het psychologisch 

contract (Freese & Schalk, 1996). 

De dimensies waaruit het psychologisch contract bestaat, vanuit het oogpunt van de werknemer, 

betreffen carrièremogelijkheden, taakinhoud, sociale sfeer, financiële beloningen en balans 
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tussen werk en privé (De Vos, 2002). Gezien het feit dat organisaties tegenwoordig minder 

werkzekerheid en carrièremogelijkheden kunnen bieden, spreekt men ook wel van een ‘nieuw’ 

psychologisch contract. In dit nieuwe contract dienen werknemers rekening te houden met 

meerdere carrières, worden werknemers zelf verantwoordelijk gesteld voor het evalueren en 

ontwerpen daarvan, dienen ze zelf naar nieuwe definities van succes te zoeken en worden ze 

geacht de nadruk op ontwikkeling te leggen om veroudering van vaardigheden te vermijden. Het 

kan gezien worden als een waardetransactie die het meest effectief en duurzaam is wanneer de 

balans tussen uitkomsten van de werknemer enerzijds en uitkomsten van de organisatie 

anderzijds in evenwicht is (Hiltrop, 1996). 

2.2 Inbreuk op en gevoelens van schending bij het psychologisch contract

Volgens de billijkheidstheorie (equity theory) vergelijken individuen de verhouding tussen hun 

eigen inzet en opbrengsten met die van anderen. Uit onderzoek blijkt dat werknemers deze 

vergelijking ook maken met betrekking tot hun uitwisselingsrelatie met de organisatie (Adams, 

1965). Wanneer deze balans niet in evenwicht is en er bij de werknemer een perceptie bestaat 

dat de organisatie niet aan zijn of haar behoeften voldoet, bestaat de kans op inbreuk op het 

psychologisch contract (Turnley & Feldman, 1999). Dit wordt ook wel gedefinieerd als ”de 

cognitie dat een organisatie gefaald heeft aan één of meer verplichtingen, waaruit het 

psychologisch contract is samengesteld, te voldoen” (Morrison & Robinson, 1997, p.230). De 

sociaal cognitieve theorie van Bandura (2001) stelt dat cognitieve factoren bepalen hoe de 

omgeving wordt waargenomen, welke betekenis aan die waarneming wordt gegeven, wat voor 

emotionele overwegingen dat oproept en hoe dit wordt opgeslagen in het geheugen als leidraad 

voor toekomstig gedrag.

Zelden wordt er in onderzoek echter onderscheid gemaakt tussen een perceptie van inbreuk op 

het psychologisch contract en de emotionele overwegingen die dat oproept (Tallman & Bruning, 

2005). Afhankelijk van de betekenis die een werknemer aan een perceptie van inbreuk geeft, kan 

het ervaren van schending ontstaan. Hier worden gevoelens van onrechtvaardigheid, 

verminderde werktevredenheid en bedrog onder verstaan (Morrison & Robinson, 1997). 

Schending refereert aan de emotionele en affectieve staat die, onder bepaalde omstandigheden, 

voortkomt uit de overtuiging dat de organisatie gefaald heeft op een adequate wijze het 

psychologisch contract te onderhouden (Morrison & Robinson, 1997). 

Het maken van een onderscheid tussen perceptie van inbreuk en ervaren schending is een 

voorwaarde voor het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van het psychologisch contract 

(Tallman & Bruning, 2005). In figuur 1 laten Morrison en Robinson (1997) de ontwikkeling van 

ervaren schending bij het psychologisch contract zien.
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Figuur 1: Vereenvoudigde weergave van het model van Morrison en Robinson (1997). De ontwikkeling 

   van ervaren schending bij het psychologisch contract

In navolging van het model van Morrison en Robinson (1997) wordt het volgende verwacht:

Hypothese 1: Perceptie van inbreuk op het psychologisch contract heeft een positieve 

relatie met ervaren schending bij het psychologisch contract.

2.3 Terugtrekgedrag

Onderzoek waarin er onderscheid tussen perceptie van inbreuk en ervaren schending gemaakt 

wordt, presenteert perceptie van inbreuk als het resultaat van het signaleren van onvervulde 

beloften. Volgens Morrison en Robinson (1997) kunnen werknemers in dat geval hun eigen 

investeringen jegens hun werkgever verminderen óf de organisatie verlaten. Hatfield en 

Sprecher (1983) veronderstellen dat er twee strategieën zijn die werknemers hanteren om hun 

gevoelens van onrechtvaardigheid te verminderen, te weten psychologisch en feitelijk 

billijkheidsherstel. Psychologisch billijkheidsherstel betreft het veranderen van de perceptie 

door bijvoorbeeld zichzelf te overtuigen dat er geen sprake is van een disbalans. Feitelijk kunnen 

werknemers een disbalans herstellen door de organisatie te verlaten, te verzuimen van arbeid óf 

mentaal te verzuimen. Volgens Geurts, Schaufeli en Buunk (1992 in Thierry, 1992) onttrekken 

Interpretatieproces

Perceptie 
van inbreuk

Ervaren 
schending

    Alertheid

Verloochening

Incongruentie

-Vertrouwen
-Verantwoordelijkheid
-Attributies
-Interactionele   
Rechtvaardigheid

Perceptie van 
onvervulde beloften

Vergelijkingsproces

-Self-esteem
-Sensitiviteit voor
rechtvaardigheid
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werknemers zich op deze manier uit een situatie die negatieve gevoelens oproept en kan dit ook 

wel terugtrekgedrag genoemd worden. 

In dit onderzoek wordt in navolging van Rusbult, Farrel, Rogers en Mainous (1988) niet alleen 

het verlaten van de organisatie gezien als feitelijk billijkheidsherstel, maar ook het voornemen 

de organisatie te verlaten, aangezien het daadwerkelijk verlaten van de organisatie niet altijd tot 

de mogelijkheden behoort. Daarnaast wordt onder arbeidsverzuim kortdurend frequent 

verzuim verstaan. Bij langdurig verzuim spelen gezondheidsaspecten een belangrijke rol. 

Kortdurend frequent verzuim wordt daarentegen veroorzaakt door psychosociale aspecten en 

kan geschouwd worden als ‘bewust’ gedrag. Omstandigheden op het werk, persoonlijke 

omstandigheden en de instelling van de werknemer liggen ten grondslag aan de keuze om al dan 

niet te gaan verzuimen (Buunk & Schaufeli, 1991). Mentaal verzuim wordt gedefinieerd als ‘het 

verwaarlozen van of te laat komen op het werk’. Visser en Sluiter (2005) beschrijven mentaal 

verzuim ook wel als “wel op de zaak aanwezig zijn, maar onvoldoende met de zaak”. Jaarlijks 

blijkt 72% van de brutoloonsom binnen organisaties hierdoor verloren te gaan (Visser & Sluiter, 

2005).

Op grond van bovenstaande wordt een relatie tussen perceptie van inbreuk op het psychologisch 

contract en terugtrekgedrag verwacht. De hypothese luidt als volgt:

Hypothese 2: Perceptie van inbreuk op het psychologisch contract heeft een positieve 

relatie met terugtrekgedrag, te weten verloopintentie (a), mentaal verzuim 

(b) en arbeidsverzuim (c).

Ervaren schending wordt omschreven als het mechanisme dat perceptie van inbreuk vertaalt in 

verscheidene negatieve werknemerattitudes en –gedrag (Raja, Johns & Ntallianis, 2004). Freese 

(2008) heeft onderzocht dat er als gevolg van ervaren schending sprake kan zijn van een 

verminderde organisatiebetrokkenheid, minder bereidheid tot extra inspanning, een hogere 

verloopintentie, arbeidsverzuim en sabotage. Ook kan ontevredenheid op het werk een gevolg 

zijn (Wanous, 1993). Turnley en Feldman (1999) stellen dat er in het algemeen vier reacties 

mogelijk zijn die een werknemer kan geven als gevolg van ontevredenheid op het werk (figuur 

2). Deze reacties zijn oplossingsgericht of hebben een destructief effect op de relatie tussen 

werknemer en werkgever (Rusbult et al., 1988). 

‘Exit’, het voornemen hebben de organisatie te verlaten en ‘Neglect’, ziekmelden, een 

verminderde inzet, te laat komen en weinig oog meer hebben voor kwaliteit, hebben een 

destructief effect op de arbeidsrelatie en vallen onder het in 2.3 genoemde ‘terugtrekgedrag’.
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Actief

Exit   Voice

                                  Destructief Constructief

                                                              Neglect         Loyalty

                                                                                  Passief

Figuur 2. Typologie van reacties naar aanleiding van 

ontevredenheid op het werk (Hirschman, 1970

in Rusbult et al., 1988). 

Op grond van bovenstaande wordt het volgende verwacht:

Hypothese 3: Ervaren schending bij het psychologisch contract heeft een positieve relatie 

met terugtrekgedrag, te weten verloopintentie (a), mentaal verzuim (b) en 

arbeidsverzuim (c).

Dit onderzoek zal verder bouwen op bestaand onderzoek van Morrison en Robinson (figuur 2). 

Vanwege de tot dusver geformuleerde hypothesen, wordt verwacht dat ervaren schending een 

mediërend effect heeft in de relatie tussen perceptie van inbreuk op het psychologisch contract 

en terugtrekgedrag. Volgens Knights en Kennedy (2005) leidt de emotionele staat immers, als 

gevolg van een perceptie van inbreuk, tot gedragsmatige reacties. De volgende hypothese wordt 

dan ook geformuleerd:

Hypothese 4: Ervaren schending bij het psychologisch contract heeft een mediërend effect 

in de relatie tussen perceptie van inbreuk op het psychologisch contract en 

terugtrekgedrag, te weten verloopintentie (a), mentaal verzuim (b) en 

arbeidsverzuim (c).

Niet elke perceptie van inbreuk leidt tot ervaren schending. Schaufeli laat in figuur 3 zien dat een 

werksituatie (stressor) in combinatie (interactie) met een persoon (moderator) tot een 

stressreactie kan leiden. Deze stressreactie kan fysiek, emotioneel of gedragsmatig van aard zijn.
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Figuur 3. Schematische weergave van het werkstress-

model (Schaufeli, 2000)

Freese (2008) sluit hierop aan en merkt op dat organisatieveranderingen verschillend 

waargenomen en beoordeeld kunnen worden door werknemers. Volgens Morrison en Robinson 

(1997) is het interpretatieproces van invloed op de transitie van perceptie van inbreuk naar 

ervaren schending. Interactionele rechtvaardigheid (percepties van rechtvaardigheid met 

betrekking tot de wijze waarop procedures naar buiten gedragen worden), vertrouwen, de 

grootte van de inbreuk en de mate waarin de organisatie verantwoordelijk wordt gesteld spelen 

hier onder andere een rol (Morrison & Robinson, 1997; McFarlance Shore & Tetrick, 1994). Het 

theoretisch model, waarin Morrison en Robinson (1997) bovengenoemd interpretatieproces en 

de ontwikkeling van ervaren schending bij het psychologisch contract beschrijven (figuur 2), 

richt zich op de perceptie van inbreuk en ervaren schending, ofwel de cognitieve en affectieve 

staat. Volgens Hamel (2009) schiet het echter te kort in het weergeven van de gevolgen voor het 

gedrag van de werknemer als reactie op ervaren schending. De kritiek van Hamel (2009) wordt 

ondersteund door sociale evaluatietheorieën, waarin verondersteld wordt dat mensen zich 

steeds met anderen vergelijken om aspecten van zichzelf en de eigen situatie te evalueren, 

hetgeen consequenties heeft voor zowel de cognities als het gedrag van de persoon (Allen & 

Wilder, 1977). Ook Robbins (2008) stelt dat emoties een grote rol spelen in ons gedrag en dat 

deze te weinig aandacht krijgen binnen studies naar organisatiegedrag.

2.4 Fundamentele zelfevaluaties

Onderzoek van Coyle-Shapiro en Neuman (2004) bevestigt de rol van individuele percepties. Zij 

stellen dat alle persoonlijkheidstrekken die een rol spelen in het geven van een beoordeling van 

of een reactie op het psychologisch contract aandacht verdienen. Zoals figuur 2 aangeeft, speelt 

interactionele rechtvaardigheid een rol in het interpretatieproces. Onderzoek heeft aangetoond 

dat er een verband is tussen zelfvertrouwen, emotionele stabiliteit en waargenomen 

competentie enerzijds en rechtvaardigheid anderzijds (Cremer, Van Knippenberg, Van Dijke & 

Bos, 2004; Bernerth, Feild, Giles & Cole, 2006). Interactionele rechtvaardigheid vormt de 

sterkste voorspeller van attitudes en gedrag binnen organisaties en er bestaat een positief

verband tussen interactionele onrechtvaardigheid en terugtrekgedrag (Bies, Martin & Brockner, 

1993; Van Yperen et al., 1996). 

Stressor Stressreactie

       Persoon
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In dit onderzoek wordt dan ook verwacht dat persoonlijkheid enerzijds als moderator fungeert 

op de relatie tussen perceptie van inbreuk en ervaren schending en anderzijds, naar aanleiding 

van de kritiek van Hamel (2009) en het werkstressmodel van Schaufeli (2000), tussen ervaren 

schending en terugtrekgedrag.

Vanwege het feit dat er een verband gevonden is tussen zelfvertrouwen, emotionele stabiliteit, 

waargenomen competentie en rechtvaardigheid, wordt in dit onderzoek verwacht dat de 

overkoepelende persoonlijkheidsstrek ‘Core Self-Evaluations’, ofwel fundamentele zelfevaluaties 

als moderator fungeert. Fundamentele zelfevaluaties zijn samengesteld uit ‘Self-esteem’, ‘Self-

efficacy’, ‘Locus of Control’ en ‘Neuroticism’, ofwel zelfvertrouwen, waargenomen competentie, 

beheersoriëntatie en emotionele stabiliteit. Deze overkoepelende persoonlijkheidstrek wordt 

gedefinieerd als de fundamentele beoordeling van de eigenwaarde, effectiviteit en capaciteit 

(Judge, Erez, Bobo & Thoresen, 2003); de fundamentele aannamen die mensen hebben met 

betrekking tot zichzelf, anderen en de wereld. Judge, Locke en Durham (1997) introduceerden 

dit concept om de dispositionele oorsprong van werktevredenheid te verklaren. Gezien het feit 

dat werktevredenheid een veel onderzocht begrip is binnen de arbeids- en 

organisatiepsychologie, het gerelateerd is aan betrokkenheid, werkprestatie en verloopintentie 

én uit onderzoek van Judge en collega’s (1997) is gebleken dat fundamentele aannamen de 

interpretatie van objecten en gebeurtenissen beïnvloeden, wordt verwacht dat fundamentele 

zelfevaluaties van invloed zijn op het interpretatieproces, zoals omschreven door Morrison en 

Robinson (1997). 

In verscheidene onderzoeken wordt er een onderscheid gemaakt tussen personen met positieve 

fundamentele zelfevaluaties en personen met negatieve fundamentele zelfevaluaties. Personen 

met positieve fundamentele zelfevaluaties hebben een positieve kijk op de wereld, zien zichzelf 

als capabel, waardevol, en in controle over hun bestaan (Judge et al., 2003). Er wordt op grond 

van bovenstaande het volgende verwacht: 

Hypothese 5: Fundamentele zelfevaluaties hebben een verzwakkend effect op de relatie 

tussen perceptie van inbreuk op het psychologisch contract en ervaren 

schending bij het psychologisch contract.

Hypothese 6: Fundamentele zelfevaluaties hebben een verzwakkend effect op de relatie 

tussen ervaren schending bij het psychologisch contract en terugtrekgedrag.

In tegenstelling tot andere onderzoeken wordt in dit onderzoek, vanwege het feit dat 

fundamentele zelfevaluaties een samengesteld construct is, tevens elke persoonlijkheidstrek 

afzonderlijk onderzocht. Dit wordt bovendien geadviseerd door Johnson, Rosen en Levy (2008).
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2.4.1 Emotionele stabiliteit

Emotionele stabiliteit geeft aan in hoeverre een persoon de neiging heeft een negatieve invulling 

te geven aan gebeurtenissen, zich te concentreren op de negatieve kant van zijn eigen persoon 

(Judge et al., 2003) en gevoelig is voor angst. Tevens betreft het de mate waarin een persoon 

kwetsbaar is voor stress (Costa & Widiger, 1994). Dit is een belangrijk gegeven, omdat een 

perceptie van inbreuk op het psychologisch contract een stressinducerende factor kan zijn 

(Schaufeli, 2000). Een persoon met een neurotische persoonlijkheid is meer gefocust op 

negatieve stimuli, is angstiger en ervaart een sterkere reactie op een negatieve gebeurtenis (Suls, 

Martin, & David, 1998). 

Ho, Weingart en Rousseau (2004) deden onderzoek naar de invloed van persoonlijkheid op de 

cognitieve en emotionele (géén gedragsmatige) respons op verbroken beloften. Uit hun 

onderzoek kwam naar voren dat een hoge mate van emotionele onstabiliteit positief 

samenhangt met een sterke negatieve emotionele (vijandige) respons op gebroken beloften. 

Op grond van bovenstaande wordt het volgende verwacht:

Hypothese 5a: Het persoonlijkheidskenmerk emotionele stabiliteit heeft een versterkend 

effect op de relatie tussen perceptie van inbreuk op het psychologisch 

contract en ervaren schending bij het psychologisch contract.

Negatieve gevoelens kunnen tot gezondheidsklachten en depressieve gevoelens leiden, welke 

vervolgens arbeidsverzuim in de hand kunnen werken (Van Knippenberg & De Cremer, 2007). 

Ook is de emotie ‘vijandigheid’, zoals genoemd door Ho en collega’s (2004), naar buiten gericht 

(Van Knippenberg & De Cremer, 2007). Op grond hiervan wordt het volgende verwacht:

Hypothese 6a: Het persoonlijkheidskenmerk emotionele stabiliteit heeft een 

versterkend effect op de relatie tussen perceptie van inbreuk op 

ervaren schending bij het psychologisch contract en terugtrekgedrag.

2.4.2 Beheersoriëntatie

Beheersoriëntatie betreft de mate waarin een persoon controle denkt te hebben over het eigen 

leven. Het representeert het geloof wat iemand in zichzelf heeft in relatie tot zijn omgeving 

(Rotter, 1966).

Greenberger en Strasser (1986) halen verschillende onderzoeken aan, waaruit blijkt dat een laag 

gevoel van controle verscheidene negatieve consequenties heeft voor de organisatie, zoals 

prestatievermindering, stress, onttrekken aan de organisatie en gebrek aan innovatie. Ook is uit 
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onderzoek van Chiu en Peng (2008) naar voren gekomen dat een vijandige attributiestijl (extern 

gericht en verantwoordelijkheid bij de werkgever) de relatie modereert tussen perceptie van 

inbreuk op het psychologisch contract en gedrag dat de normen van de organisatie schendt, 

evenals schade aan het functioneren van de organisatie en haar medewerkers toebrengt. Voor 

personen met een hoog gevoel van controle geldt het tegenovergestelde,  hetgeen resulteert in 

de volgende hypothesen:

Hypothese 5b: Het persoonlijkheidskenmerk beheersoriëntatie heeft een verzwakkend 

effect op de relatie tussen perceptie van inbreuk op het psychologisch 

contract en ervaren schending bij het psychologisch contract. 

Hypothese 6b: Het persoonlijkheidskenmerk beheersoriëntatie heeft een verzwakkend 

effect op de relatie tussen ervaren schending bij het psychologisch contract 

en terugtrekgedrag.

2.4.3 Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen betreft de waardering die een persoon voor zichzelf heeft (Judge, Locke, Durham

& Kluger, 1998). Uit onderzoek van Abraham (1999) blijkt dat zelfvertrouwen als moderator 

fungeert op de relatie tussen een perceptie van ongelijkheid en ontevredenheid op het werk en 

tussen een perceptie van ongelijkheid en verloopintentie. Cremer, Van Knippenberg, Van Dijke 

en Bos (2004) vonden een modererend effect van zelfvertrouwen op de relatie tussen 

interactionele rechtvaardigheid en betrokkenheid. Aangezien zelfvertrouwen volgens Morrison 

en Robinson (1997) ook een rol speelt in de ontwikkeling van ervaren schending bij het 

psychologisch contract, worden de volgende hypothesen onderzocht voor personen met een 

hoge mate van zelfvertrouwen:

Hypothese 5c: Het persoonlijkheidskenmerk zelfvertrouwen heeft een verzwakkend effect 

op de relatie tussen perceptie van inbreuk op het psychologisch contract en 

ervaren schending bij het psychologisch contract. 

Hypothese 6c: Het persoonlijkheidskenmerk zelfvertrouwen heeft een verzwakkend effect 

op de relatie tussen ervaren schending bij het psychologisch contract en 

terugtrekgedrag.
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2.4.4 Waargenomen competentie

Bandura (1997) beschrijft waargenomen competentie als de overtuiging van een persoon dat hij 

of zij in staat is zaken in het algemeen met een positief resultaat af te ronden. 

Personen met een lage waargenomen competentie zien problemen als onbeheersbaar, voelen 

zich inadequaat en kwellen zichzelf op emotioneel vlak. Judge en Locke (1993) vonden een 

directe relatie tussen disfunctionele werkgerelateerde gedachten en werktevredenheid. 

Personen met een hoge waargenomen competentie zien zichzelf daarentegen als adequaat. Ze 

zijn pro-actief en probleemoplossend. De volgende hypothesen worden dan ook onderzocht:

Hypothese 5d: Het persoonlijkheidskenmerk waargenomen competentie heeft een 

verzwakkend effect op de relatie tussen perceptie van inbreuk op het 

psychologisch contract en ervaren schending bij het psychologisch contract. 

Hypothese 6d: Het persoonlijkheidskenmerk waargenomen competentie heeft een 

verzwakkend effect op de relatie tussen ervaren schending bij het 

psychologisch contract en  terugtrekgedrag.

Tot slot wordt in navolging van bovenstaande hypothesen het volgende verwacht (figuur 4):

Hypothese 7: Er is sprake van een gezamenlijk, versterkend verband van fundamentele 

zelfevaluaties en gevoelens van schending bij het psychologisch contract op 

de relatie tussen perceptie van inbreuk op het psychologisch contract en 

terugtrekgedrag.

Figuur 4. Schematische weergave van een gemodereerde mediatieanalyse

Perceptie van inbreuk op het 
psychologisch contract

Fundamentele 
zelfevaluaties

Ervaren schending van het 
psychologisch contract

Terugtrekgedrag
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2.5 Conceptueel kader

Alle hypothesen tezamen leiden tot het volgende onderzoeksmodel:

                              H7          

                                                     H5                                                                 H6  

     

H4, a, b, c H4, a, b, c
H2             H3, a, b, c

                                                         
                                                                                                   
                                                                H1, a, b, c       

                    

Figuur 5. Onderzoeksmodel.

               
Samenvattend wordt verwacht dat een perceptie van inbreuk een relatie heeft met 

terugtrekgedrag en dat deze relatie gemediëerd wordt door ervaren schending, ofwel gevoelens 

van onrechtvaardigheid. Tevens wordt verwacht dat fundamentele zelfevaluatie en 

onderliggende persoonlijkheidstrekken deze relatie versterken, dan wel verzwakken.

3. Methoden

3.1 Respondenten

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij klanten van organisatieadviesbureau Falke & Verbaan. 

Falke & Verbaan houdt zich bezig met consultancytrajecten, opleidingen, strategisch advies en 

gezondheidsmanagement en is gespecialiseerd in verzuimmanagement en gedragsbeïnvloeding. 

De markt waar Falke & Verbaan zich op richt bestaat in hoofdzaak uit grote bedrijven en 

instellingen, brancheorganisaties, Arbo-diensten, onderwijsinstellingen en gezondheidsdiensten. 

De data voor dit onderzoek zijn verzameld aan de hand van een paper-pencil vragenlijst binnen 

de gezondheidszorg, overheid, onderwijs en zakelijke/commerciële dienstverlening. 

Perceptie van 

inbreuk op het 

psychologisch 

contract

            Fundamentele zelfevaluaties

      H5a        Emotionele stabiliteit           H6a     

      H5b         Beheersoriëntatie                 H6b     

      H5c            Zelfvertrouwen                   H6c       

      H5d    Waargenomen competentie   H6d       

Ervaren schending bij 

het psychologisch 

contract

Terugtrekgedrag

a.  Verloopintentie

b.  Mentaal verzuim

c.  Arbeidsverzuim
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De vragenlijsten zijn uitgezet bij 151 respondenten en geretourneerd door 102 respondenten. 

Dit is een responspercentage van 67,5 %. Van de 102 respondenten was 74,5% vrouw en 25,5% 

man. De gemiddelde leeftijd valt in de leeftijdscategorie 45 tot 54 jaar. 

Verdere demografische gegevens zijn terug te vinden in tabel 1.

Tabel 1
Demografische gegevens van de respondenten (N=102)

Variabele Frequentie Percentage
Leeftijd 15-24 11 10,8

25-34 15 14,7
35-44 22 21,6
45-54 30 29,4
55-64 24 23,5
Totaal 102 100,0

Hoogstgenoten opleiding Lagere school 6 5,9
Algemeen voortgezet onderwijs (Mavo,Havo,Vwo)  15 14,7
Lager beroepsonderwijs (LBO) 3 2,9
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 48 47,1
Hoger beroepsonderwijs (HBO) 20 19,6
Wetenschappelijk onderwijs (WO) 9 8,8
Hogere vervolgopleiding 1 1,0
Totaal 102 100,0

Sector Gezondheidszorg 77 75,5
Overheid 1 1,0
Onderwijs 8 7,8
Zakelijke/commerciële dienstverlening 16 15,7
Totaal 102 100,0

Arbeidsovereenkomst Vast dienstverband 84 82,4
Tijdelijk dienstverband 14 13,7
Totaal 98 96,1

Voltijd of deeltijd Voltijd dienstverband 53 52
Deeltijd dienstverband 49 48
Totaal 102 100,0

Arbeidsverzuim 0 keer 53 53
1 keer 32 31,4
2 keer 17 16,7
Totaal 102 100

3.2 Procedure van dataverzameling

De data voor dit onderzoek zijn verzameld middels een paper-pencil vragenlijst. Dit werd 

gedaan tijdens medewerkersbijeenkomsten, als onderdeel van een integraal verzuimtraject. 

Vóór de afname werden de respondenten door de onderzoekers geïnformeerd over de reden van 

onderzoek, namelijk het onderzoeken van de oorzaken die ten grondslag liggen aan verzuim. 

Tevens werd benadrukt dat volledige anonimiteit gegarandeerd werd. De vragenlijsten werden 

in de pauze of na afloop van de bijeenkomst uitgedeeld en ingevuld, waarna deze direct 

geretourneerd werden en gecontroleerd konden worden op missende waarden. 
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3.3 Meetinstrumenten

Het eerste deel van de vragenlijst bestaat uit vragen aangaande achtergrondgegevens van de 

respondenten. Resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 1. Het resterende gedeelte van de 

vragenlijst is opgebouwd uit vijf afzonderlijke vragenlijsten betreffende perceptie van inbreuk 

op en gevoelens van schending bij het psychologisch contract, verloopintentie, mentaal verzuim, 

arbeidsverzuim en fundamentele zelfevaluaties. Voor de weergave van de gehele vragenlijst 

wordt verwezen naar bijlage 3. Voor alle vragenlijsten is een factor- en betrouwbaarheidanalyse 

uitgevoerd. Bij het interpreteren van de betrouwbaarheidscijfers is als betrouwbaarheidsgrens 

.70 gehanteerd (Cronbach, 1951). 

Perceptie van inbreuk op en gevoelens van schending bij het psychologisch contract

Perceptie van inbreuk en gevoelens van schending zijn gemeten met de schaal van Robinson en 

Morrison (2000). De totale schaal bestaat uit 9 items. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de 

subschalen ‘perceptie van inbreuk’ en ‘ervaren schending’, bestaande uit respectievelijk vijf en 

vier vragen. Alle items zijn gescoord op een vijfpunts Likertschaal met 1 = helemaal mee oneens 

en 5 = helemaal mee eens.

Een voorbeeldvraag van perceptie van inbreuk op het psychologisch contract is ‘Mijn werkgever 

heeft veel beloftes gebroken, ondanks dat ik mij hield aan de dingen die van mij verwacht 

werden’. Een voorbeeldvraag van gevoelens van schending bij het psychologisch contract is ‘Ik 

voel een grote mate van boosheid ten opzichte van de organisatie waar ik werk’. Enkele vragen 

zijn gehercodeerd, waardoor een hogere score correspondeert met een grotere mate van 

perceptie van inbreuk of een grotere mate van gevoelens van schending. 

Factoranalyse heeft uitgewezen dat de totale schaal op twee factoren laadt, in overeenstemming 

met de indeling vooraf. Item vier ‘ik heb niets ontvangen van de dingen die me wel beloofd 

waren in ruil voor mijn bijdrage aan de organisatie’ is verwijderd, zodat de subschaal perceptie 

van inbreuk op één factor laadt met een Cronbach’s alfa van .84, wat duidt op een hoge interne 

consistentie. De subschaal van ervaren schending bij het psychologisch contract laadt op één 

factor met een Cronbach’s alfa van .94, hetgeen zeer hoog is. 

Verloopintentie

Verloopintentie is gemeten aan de hand van twee items, overeenkomstig met de wijze waarop 

Sonnemans (2005) verloopintentie heeft gemeten. De twee items betreffen ‘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’. Hierbij waren twee antwoordmogelijkheden mogelijk 1=ja en 

2=nee. Beide schalen zijn gehercodeerd, zodat een hogere score correspondeert met een hogere 

verloopintentie.
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Factoranalyse heeft uitgewezen dat beide items op één factor laden met een Cronbach’s alfa van 

.76, hetgeen een voldoende betrouwbaar resultaat is.

Mentaal verzuim

Mentaal verzuim is gemeten met de schaal van Rusbult en collega’s (1988). De totale schaal 

bestaat uit zes items. Een voorbeeldvraag is ‘Wanneer ik geen zin heb om te werken, werk ik 

langzamer en maak ik meer fouten’. De items laden op één factor en hebben een Cronbach’s alfa 

van .79. Dit is een voldoende betrouwbaar resultaat.

Arbeidsverzuim

Frequent verzuim is gemeten aan de hand van twee items, overeenkomstig met de wijze waarop 

Van der Schuur (2008) arbeidsverzuim heeft gemeten. De twee items betreffen ‘Heeft u de 

afgelopen twaalf maanden wel eens verzuimd?’ met antwoordmogelijkheden 1=ja en 2=nee en 

‘Hoeveel keer heeft u in totaal de afgelopen twaalf maanden verzuimd?’ met 

antwoordmogelijkheden 1=1 keer, 2=2 keer, 3=3 keer en 4=4 keer. Beide vragen zijn 

samengevoegd tot één schaal waarbij 0 = 0 keer, 1 = 1 keer, 2 = 2 keer, 3 = 3 keer en 4 = 4 keer 

verzuimd of meer.

Fundamentele zelfevaluatie

Fundamentele zelfevaluaties zijn gemeten met de Nederlandse core self-evaluations vragenlijst 

van De Pater en collega’s (2007). De totale schaal bestaat uit twaalf items verdeeld over de vier 

subschalen emotionele stabiliteit, beheersoriëntatie, zelfvertrouwen en waargenomen 

competentie. Alle bestaan uit drie items en wegen even zwaar in de totaalscore. 

Een voorbeeldvraag van emotionele stabiliteit is ´Soms voel ik me waardeloos als iets mislukt´. 

Beheersoriëntatie: ´Ik heb het gevoel dat ik geen controle heb in mijn werk’. Zelfvertrouwen: ´Ik 

ben in staat goed om te gaan met de meeste problemen´. Waargenomen competentie: ´Ik ben vol 

twijfel over mijn capaciteiten´. Enkele items werden gehercodeerd, zodat een hogere score 

correspondeert met een positievere zelfevaluatie.

Zowel voor de totale schaal als voor de subschalen is een factoranalyse uitgevoerd. De totale 

schaal bleek op drie factoren te laden, hetgeen niet overeenkomt met de indeling vooraf. Ten 

behoeve hiervan zijn er regressieanalyses uitgevoerd en is onderzocht of samengestelde schalen 

een grotere variantie verklaarden (bijlage 1, tabel 2, 3, 4, 5 en 6). Dit bleek niet het geval te zijn. 

Er is dan ook gekozen voor handhaving van de oorspronkelijke schalen. Bij de interpretatie van 

de resultaten wordt rekening gehouden met de lagere betrouwbaarheid van enkele subschalen.

De vier subschalen laden alle op één factor. De betrouwbaarheid van de subschalen is echter 

tamelijk laag. Emotionele stabiliteit heeft een Cronbach’s alfa van .72,  beheersoriëntatie van .43, 
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zelfvertrouwen van .58 en waargenomen competentie van .65. Alleen de subschaal emotionele 

stabiliteit geeft een voldoende betrouwbaar resultaat. De totale schaal heeft een Cronbach’s alfa 

van .70, hetgeen een net voldoende betrouwbaar resultaat is.

3.4 Analyse

Toetsing hypothesen

De analyses binnen dit onderzoek worden uitgevoerd met het statistische software programma 

SPSS 16.0 en 17.0. Met behulp van hiërarchische meervoudige regressieanalyse worden de 

hypothesen onderzocht. Tevens wordt voor hypothese 1, 2 en 3 gebruik gemaakt van de 

resultaten uit de correlatiematrix.

Controle variabelen

Sekse, leeftijd en type arbeidscontract worden als controlevariabelen opgenomen in de analyses, 

vanwege het feit dat ze de resultaten in dit onderzoek kunnen beïnvloeden (Thoonen, 2005; 

Carstensen, 1992; Conway & Briner, 2002). 

4. Resultaten

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de analyses die zijn uitgevoerd ten behoeve 

van hypothesetoetsing. De hypothesen worden op een chronologische volgorde getoetst.



Tabel 7
Gemiddelden, standaarddeviaties en Pearson’s productmoment-correlatie voor de gehele populatie (N=102)

M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Sekse 1.75 .44 1.00

2. Leeftijd 3.40 1.29 -.01 1.00

3. Type arbeidscontract 1.48 .50 .29 ** .11 1.00

4. Perceptie van inbreuk 2.10 .90 -.30 ** .10 -.16 1.00

5. Ervaren schending 1.77 1.02 -.25 ** .01 -.22 * .58 ** 1.00

6. Verloopintentie 2.55 .79 -.25 ** -.32 ** .00 .41 ** .33 ** 1.00

7. Mentaal verzuim 1.59 .73 -.10 -.12 -.22 * .28 ** .34 ** .22 * 1.00

8. Arbeidsverzuim .65 .75 .06 -.05 -.15 -.04 .07 -.02 .25 ** 1.00

9. Fundamentele zelfevaluaties 3.93 .54 -.02 .08 .09 -.25 ** -.39 ** -.189 * -.39 ** -.12 1.00

10. Emotionele stabiliteit 3.65 1.05 -.18 * .05 -.05 -.20 * -.35 ** -.15 -.35 ** -.10 .68 ** 1.00

11. Beheersoriëntatie 3.74 .78 .04 .06 .17 * -.13 -.32 ** -.212 * -.25 ** -.09 .65 ** .25 ** 1.00

12. Zelfvertrouwen 4.23 .64 .18 * -.00 -.07 -.27 ** -.15 -.07 -.17 * .01 .57 ** .19 * .07 1.00

13. Waargenomen competentie 4.09 .82 -.02 .10 .19 * -.08 -.17 * -.03 -.21 * -.12 .69 ** .11 .38 ** .40 ** 1.00

**. Significant op p< .01(eenzijdig getoetst)

*.   Significant op p< .05 (eenzijdig getoetst)



4.1 Correlaties

De gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties van alle concepten uit dit onderzoek zijn 

weergegeven in tabel 7. 

Fundamentele zelfevaluaties en enkele onderliggende persoonlijkheidstrekken blijken 

significant samen te hangen. Daarnaast correleren zij alle met mentaal verzuim. Fundamentele 

zelfevaluaties en emotionele stabiliteit hangen bovendien samen met verloopintentie. Er blijken 

daarentegen geen significante correlaties te bestaan tussen fundamentele zelfevaluaties, 

onderliggende persoonlijkheidstrekken en arbeidsverzuim. 

Kijkend naar de afhankelijke maten, de drie vormen van terugtrekgedrag, valt het op dat de 

samenhang tussen arbeidsverzuim en verloopintentie niet significant is. De samenhang tussen 

mentaal verzuim en verloopintentie is echter wel significant, evenals de relatie tussen mentaal 

verzuim en arbeidsverzuim. Overige correlaties komen in de hypothesetoetsing aan bod.

4.2 Voorbereidende analyses

Voorafgaand aan de hypothesetoetsing is getoetst of de variabelen voldoen aan de voorwaarden 

die gesteld worden aan het uitvoeren van meervoudige regressieanalyse. De variabelen zijn 

getest op grootte van de steelproef (N≥30), normaal verdeling, uitschieters en multicollinariteit. 

Alle variabelen blijken binnen de grenzen van de normale verdeling (--1.950-1.950) te scoren 

(bijlage 2, tabel 8). Om te kunnen toetsen op multicollinariteit zijn de samenhangen tussen de 

onafhankelijke variabelen in kaart gebracht met behulp van een correlatiematrix (tabel 7). Er 

blijken geen scores van .75 of hoger te zijn, wat betekent dat de samenhang tussen de variabelen 

niet te sterk is en er niet verder op multicollinariteit getoetst behoeft te worden.

4.3 Toetsing hypothesen

4.3.1 Regressieanalyses 

Het hypothetisch verband tussen perceptie van inbreuk en ervaren schending (hypothese 1) 

wordt getoetst aan de hand van resultaten uit de correlatiematrix en door middel van 

hiërarchische meervoudige regressieanalyse. Hiertoe worden in de eerste stap de 

controlevariabelen sekse, leeftijd en type arbeidscontract ingevoerd. In de tweede stap wordt de 

onafhankelijke variabele perceptie van inbreuk toegevoegd.

De verbanden tussen perceptie van inbreuk en verloopintentie (2a), mentaal verzuim (2b) en 

arbeidsverzuim (2c) worden elk getoetst aan de hand van resultaten uit de correlatiematrix 

(tabel 7). Per afhankelijke variabele wordt tevens een hiërarchische meervoudige 

regressieanalyse uitgevoerd. In de eerste stap worden de controlevariabelen sekse, leeftijd en 
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type arbeidscontract ingevoerd en in de tweede stap de onafhankelijke variabele perceptie van 

inbreuk. Resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 9.

Tabel 9
Hiërarchische meervoudige regressieanalyse met verloopintentie, mentaal verzuim, arbeidsverzuim en 
ervaren schending verklaard (N=102)

Stap Model Schending Verloopintentie Mentaal verzuim Arbeidsverzuim

B S.E. β ¹ R² a B S.E. β ¹ R² a B S.E. β¹ R² a B S.E. β ¹ R² a

1 Sekse -.46 .24 -.20 -.52 .17 -.25 ** -.07 .17 -.04 .18 .18 .11

Leeftijd .02 .08 .02 -.20 .06 -.32 ** -.06 .06 -.10 -.02 .06 -.03

Arb. contr. -.34 .21 -.17 .06 .20 .15 .00 .14 -.28 .15 -.19 .03 -.27 .16 -.18 .00

2 Inbreuk .63 .10 .55 ** .33 .37 .08 .41 ** .28 .22 08 .27 ** .09 -.03 .09 -.04 -.01

N=102, significant op **p< .01, *p<.05
¹= β gestandaardiseerd
a=adjusted

De resultaten voor hypothese 1 zijn conform de verwachtingen. Er blijkt een significant verband 

te bestaan tussen perceptie van inbreuk op het psychologisch contract en gevoelens van 

schending bij het psychologisch contract (r=.58, p<.01). Dit wordt ondersteund door 

hiërarchische meervoudige regressieanalyse (tabel 9). Hieruit blijkt dat ervaren schending voor 

9 % verklaard door sekse. Mannen ervaren meer schending dan vrouwen. Daarnaast wordt 

ervaren schending voor 27% verklaard door perceptie van inbreuk. Dit is een positief verband 

(β=.55, p<.10). Hypothese 1 wordt aan de hand van deze resultaten bevestigd.

Uit tabel 7 blijkt dat er een positief verband bestaat tussen perceptie van inbreuk op het 

psychologisch contract en verloopintentie (r=.41, p<.01) en mentaal verzuim (r= .28, p<.01). 

Tegen de verwachtingen in blijkt er geen samenhang te bestaan tussen perceptie van inbreuk en 

arbeidsverzuim. Dit wordt ondersteund door resultaten verkregen aan de hand van 

hiërarchische meervoudige regressieanalyse (tabel 9). Resultaten met betrekking tot 

verloopintentie wijzen uit dat deze voor 16% verklaard wordt door de controle variabelen sekse 

en leeftijd. Het type arbeidscontract heeft daarentegen geen invloed. Perceptie van inbreuk op 

het psychologisch contract voegt echter nog 14% unieke verklaarde variantie toe met een bèta 

van .41. De unieke bijdrage van perceptie van inbreuk aan mentaal verzuim is 9%. De 

controlevariabelen blijken geen significant effect te hebben.

Samenvattend kan gezegd worden dat perceptie van inbreuk een significante relatie heeft met 

verloopintentie en mentaal verzuim. Werknemers met een perceptie van inbreuk hebben een 

grotere intentie de organisatie te verlaten en laten een hogere mate van mentaal verzuim zien. 

Ook blijken mannen en jongere werknemers eerder de intentie te hebben de organisatie te 
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verlaten. Het type arbeidscontract had daarentegen geen enkel effect op het terugtrekgedrag. 

Ook is er geen significante relatie gevonden tussen perceptie van inbreuk en arbeidsverzuim. Op 

grond hiervan wordt hypothese 2c dan ook niet bevestigd. Hypothesen 2a en 2b worden gezien 

de resultaten wel aangenomen. 

Ten behoeve van het toetsen van het effect van ervaren schending ten aanzien van de drie 

vormen van terugtrekgedrag, te weten verloopintentie (3a), mentaal verzuim (3b) en 

arbeidsverzuim (3c) zijn wederom hiërarchische meervoudige regressieanalyses uitgevoerd. 

Hiervoor zijn in de eerste stap de controlevariabelen sekse, leeftijd en type arbeidscontract 

ingevoerd en in de tweede stap de onafhankelijke variabele ervaren schending bij het 

psychologisch contract. Resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 10.

Tabel 10
Hiërarchische meervoudige regressieanalyse met verloopintentie, mentaal verzuim en
arbeidsverzuim (N=102)

Stap Model Verloopintentie Mentaal verzuim Arbeidsverzuim

B S.E. β ¹ R² a B S.E. β ¹ R² a B S.E. β¹ R² a

1 Sekse -.52 .17 -.29 ** -.07 .17 -.04 .18 .18 .11

Leeftijd -.20 .06 -.33 ** -.06 .06 -.10 -.02 .06 -.03

Arb. contr. -.20 .15 .12 .15 -.28 .15 -.19 .03 -.27 .16 -.18 .00

2 Schending -.25 .07 .32 ** .24 .22 .07 .31 ** .11 .04 .08 .06 -.00

N=102, significant op **p< .01, *p<.05
¹= β gestandaardiseerd
a=adjusted

Er is in tabel 7 een positief verband gevonden tussen ervaren schending bij het psychologisch 

contract en verloopintentie (r=.33, p<.01) en mentaal verzuim (r=.34, p<.01). Tussen perceptie 

van inbreuk en arbeidsverzuim blijkt geen samenhang te bestaan. Hiërarchische meervoudige 

regressieanalyse toont aan dat verloopintentie voor 18% verklaard wordt door de controle 

variabelen sekse en leefijd. Ervaren schending voegt daar nog 9% unieke verklaarde variantie 

aan toe met een bèta van .32. De resultaten in tabel 10 met betrekking tot mentaal verzuim 

geven weer dat de controlevariabelen geen significante variantie verklaren. Ervaren schending 

verklaart daarentegen 6%. Ten slotte blijkt hiërarchische meervoudige regressieanalyse de 

resultaten uit de correlatietabel met betrekking tot arbeidsverzuim te ondersteunen. Er bestaat 

geen significante relatie tussen ervaren schending en arbeidsverzuim.

Samenvattend kan gezegd worden dat ervaren schending bij het psychologisch contract een 

significante relatie heeft met verloopintentie en mentaal verzuim. Werknemers die schending 

ervaren hebben een grotere intentie de organisatie te verlaten en laten een hogere mate van 
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mentaal verzuim zien. Er is tegen de verwachtingen in geen significante relatie gevonden tussen 

ervaren schending bij het psychologisch contract en arbeidsverzuim. Op grond hiervan wordt 

hypothese 3c dan ook niet bevestigd. Hypothesen 3a en 3b worden gezien de resultaten wel 

aangenomen. 

4.3.2 Mediërend effect

Het verwachte mediërend effect van ervaren schending in de relatie tussen perceptie van 

inbreuk en de drie vormen van terugtrekgedrag, te weten verloop (4a), mentaal verzuim (4b) en 

arbeidsverzuim (4c) wordt getoetst door middel van een hiërarchische meervoudige 

regressieanalyse. Voor het aannemen van hypothese 4 dient voldaan te worden aan de vier eisen 

die gesteld worden aan het bestaan van een mediërend effect (Baron & Kenny, 1986). Er is 

gecontroleerd op sekse en leeftijd, omdat is aangetoond dat deze variabelen van invloed zijn op 

de resultaten (paragraaf 3.3.1). 

Zoals gebleken uit paragraaf 3.3.1 bestaat er een significant effect van perceptie van inbreuk op 

het psychologisch contract en ervaren schending. Ook is er een significant effect van ervaren 

schending op terugtrekgedrag, namelijk verloopintentie en mentaal verzuim. Aangetoond is dat 

er geen significante relatie bestaat tussen ervaren schending en arbeidsverzuim. Deze variabele 

is dan ook uitgesloten van mediatieanalyse. Wanneer de mediator, ervaren schending, in 

multipele regressie analyse wordt toegevoegd daalt het effect van perceptie van inbreuk op 

verloopintentie en mentaal verzuim. Hier wordt dus aan alle voorwaarden van Baron en Kenny 

(1986) voldaan. Dit is weergegeven in tabel 11. 

Tabel 11
Hiërarchische meervoudige regressieanalyse met verloopintentie 
en mentaal verzuim verklaard (N=102)

Stap Model Verloopintentie Mentaal verzuim

B S.E. β ¹ R² a B S.E. β ¹ R² a

1

2

3

Sekse -.46 .17 -.25 ** .16 .17 -.10

Leeftijd -.19 .06 -.32 ** .15 -.07 .06 -.12 .00

Inbreuk .36 .08 .41 ** .29 .23 .08 .29 * .07

Inbreuk .31 .09 .35 ** .12 .10 .14

schending .08 .08 .10 .29 .18 .08 .26 * .11

N=102, significant op **p< .01, *p<.05
¹= β gestandaardiseerd
a=adjusted

Met behulp van een Sobeltest (Preacher & Hayes, 2008) is getoetst of het verminderde 

bètagewicht van de directe relatie tussen perceptie van inbreuk enerzijds en verloopintentie en 
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mentaal verzuim anderzijds na het toevoegen van de mediator (ervaren schending) significant 

is. De Sobeltest voor mentaal verzuim levert een score op van z=2.12 (p<.05). Dit is een 

significant resultaat. De z-score voor verloopintentie bleek niet significant. 

Op grond hiervan kan gesteld worden dat ervaren schending een partieel mediërend effect heeft 

op de relatie tussen perceptie van inbreuk op het psychologisch contract en mentaal verzuim. 

Mensen die een inbreuk constateren gaan meer mentaal verzuimen en dit wordt deels verklaard 

door de mediator ervaren schending. Dit blijkt niet het geval te zijn voor de afhankelijke 

variabelen verloopintentie en arbeidsverzuim.

Hypothese 4 a en c worden dan ook verworpen. Hypothese 4 b wordt aangenomen.

4.3.3  Modererende effecten

Voorafgaand aan het toetsen van de verwachte modererende effecten zijn de 

moderatorvariabelen en de onafhankelijke variabelen gestandaardiseerd door middel van een z-

transformatie (Aiken &West, 1991). Daaropvolgend zijn er interactievariabelen aangemaakt. 

Om het verwachte modererende effect van fundamentele zelfevaluaties (5) en de onderliggende 

persoonlijkheidstrekken emotionele stabiliteit (5a), beheersoriëntatie (5b), zelfvertrouwen (5c) 

en waargenomen competentie (5d) op de relatie tussen perceptie van inbreuk en ervaren 

schending te toetsen, worden hiërarchische meervoudige regressieanalyses uitgevoerd met 

ervaren schending als afhankelijke variabele. Resultaten tonen aan dat er geen sprake is van een 

modererend effect van deze variabelen op de relatie tussen perceptie van inbreuk op en ervaren 

schending bij het psychologisch contract (bijlage 3, tabel 12). Wel bestaat er een significant 

direct effect van fundamentele zelfevaluaties en emotionele stabiliteit op ervaren schending.

Op eenzelfde wijze is een modererend effect van fundamentele zelfevaluaties (6) en 

onderliggende persoonlijkheidstrekken (6a, b, c, d) getoetst op de relatie tussen ervaren 

schending en de drie vormen van terugtrekgedrag. Er zijn significante directe relaties gevonden 

tussen fundamentele zelfevaluaties, emotionele stabiliteit en mentaal verzuim én tussen 

emotionele stabiliteit, beheersoriëntatie en verloopintentie. Uit de resultaten blijkt echter dat er 

geen sprake is van een moderator effect (bijlage 3, tabel 13). Alle hypothesen worden dan ook 

verworpen.

Naar aanleiding van het ontbreken van een moderator effect, wordt hypothese 7, betreffende het 

bestaan van een gezamenlijk verband van fundamentele zelfevaluaties en ervaren schending op 

het verband tussen perceptie van inbreuk en terugtrekgedrag, niet verder onderzocht. 
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4.3.4 Aanvullende analyses

In tegenstelling tot de verwachtingen in dit onderzoek blijkt er geen modererend effect te 

bestaan van fundamentele zelfevaluatie en onderliggende persoonlijkheidstrekken op de relatie 

tussen perceptie van inbreuk en ervaren schending én op de relatie tussen ervaren schending en 

de drie vormen van terugtrekgedrag. De gevonden significante resultaten van enkele directe 

relaties geven aanleiding tot het uitvoeren van aanvullende analyses. Perceptie van inbreuk en 

ervaren schending zouden het effect van persoonlijkheid op respectievelijk ervaren schending 

en terugtrekgedrag kunnen verzwakken. Met behulp van hiërarchische meervoudige 

regressieanalyses wordt dan ook het bestaan van mediërende effecten getoetst. 

Voorafgaand wordt gecontroleerd op de voorwaarden voor mediatie volgens de procedure van 

Baron en Kenny (1986). Er wordt een mediërend effect van perceptie van inbreuk in de relatie 

tussen fundamentele zelfevaluatie, emotionele stabiliteit en ervaren schending onderzocht, 

evenals in de relatie tussen emotionele stabiliteit en verloopintentie (Bijlage 4, tabel 14). De 

overige persoonlijkheidstrekken voldoen niet aan de voorwaarden van mediatie en worden dan 

ook uitgesloten van mediatieanalyse (Baron en Kenny, 1986). In tabel 15 en 15b zijn de 

resterende resultaten weergeven.

Tabel 15a                                                                            Tabel 15b
Hiërarchische meervoudige regressieanalyse Hiërarchische meervoudige regressieanalyse 
met ervaren schending verklaard (N=102) met verloopintentie verklaard (N=102)

Stap Model Verloopintentie

B S.E. β ¹ R² a

1 Sekse -.46 .17 -.25 **

Leeftijd -.19 .06 -.32 ** .15

2 Emotionele stabiliteit -.14 .07 -.19 * .17

3 Emotionele stabiliteit -.06 .07 -.08

Inbreuk .34 .08 .38 ** .29

N=102, significant op **p< .01, *p<.05
¹= β gestandaardiseerd
a=adjusted

Met behulp van een Sobeltest (Preacher & Hayes, 2008) is getoetst of het verminderde effect van 

de directe relatie tussen fundamentele zelfevaluaties en emotionele stabiliteit enerzijds en 

ervaren schending anderzijds na het toevoegen van de mediator perceptie van inbreuk 

significant is. De Sobeltest voor fundamentele zelfevaluaties levert een score op van z=-2.55 

(p=.01). Dit resultaat is significant. Ook blijkt dat fundamentele zelfevaluaties, na het toevoegen 

Stap Model Ervaren schending

B S.E. β ¹ R² a

   1 Sekse -.57 .23 -.25 *

Leeftijd .00 .08 .00 .04

2 Fund.  zelfevaluatie -.76 .17 -.40 ** .20

3 Fund.  zelfevaluatie -.51 .15 -.27 **

Inbreuk .55 .10 .48 ** .39

2 Emotionele stabiliteit -.40 .09 -.41 ** .20

3 Emotionele stabiliteit -.27 .08 -.28 **

Inbreuk .55 .09 .48 ** .39

N=102, significant op **p< .01, *p<.05
¹= β gestandaardiseerd
a=adjusted
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van de mediator, nog steeds een significant effect heeft op ervaren schending. Dit wijst volgens 

Baron en Kenny (1986) in de richting van (minimaal) een tweede mediator. De sobeltest voor 

emotionele stabiliteit blijkt dan ook een significant resultaat te geven. De z-score bedraagt z=-

2.60 (p<.01). Het verminderde bètagewicht van de relatie tussen emotionele stabiliteit en 

verloopintentie door het toevoegen van de mediator is ook significant gebleken. De sobeltest 

geeft een z-score van -2.38 (p<.05).

Het eventuele mediërende effect van ervaren schending op de relatie tussen persoonlijkheid en 

terugtrekgedrag is getoetst met behulp van hiërarchische meervoudige regressieanalyse. 

Zelfvertrouwen en waargenomen competentie bleken niet te voldoen aan de voorwaarde van 

Baron en Kenny (1968) (bijlage 4, tabel 16). Fundamentele zelfevaluaties en emotionele 

stabiliteit hebben een significante relatie met mentaal verzuim. Beheersoriëntatie heeft een 

significante relatie met verloopintentie. De resultaten zijn weergegeven in tabel 17a en 17b. 

Tabel 17a Tabel 17b
Hiërarchische meervoudige regressieanalyse Hiërarchische meervoudige regressieanalyse 
met mentaal verzuim verklaard (N=102) met verloopintentie verklaard (N=102)

Stap Model Verloopintentie

B S.E. β ¹ R² a

1 Sekse -.46 .17 -.25 **

Leeftijd -.19 .06 -.32 ** ,15

2 Emotionele stabiliteit -.14 .07 -.19 ** .17

3 Emotionele stabiliteit -.06 .07 -.08

Schending -.20 .08 .26 * .22

2 Beheersoriëntatie -19 .09 -.19 *

3 Beheersoriëntatie -.11 .09 -.11

Schending .20 .07 -.25 ** .22

N=102, significant op **p< .01, *p<.05
¹= β gestandaardiseerd
a=adjusted

Wederom zijn met behulp van een Sobeltest (Preacher & Hayes, 2008) de z-scores verkregen ter 

beoordeling van de significantie van het verminderde bètagewicht van fundamentele 

zelfevaluaties en emotionele stabiliteit enerzijds en mentaal verzuim anderzijds. De daling van 

het bètagewicht van fundamentele zelfevaluaties is significant gebleken. De Sobeltest levert een 

z-score van –1.93 (p=.05). Voor emotionele stabiliteit bedraagt de z-score –1.93 (p=.05), hetgeen 

een significant resultaat is. Het verminderde bètagewicht van de directe relatie tussen 

emotionele stabiliteit en verloopintentie na het toevoegen van de mediator (ervaren schending) 

blijkt significant te zijn. De Sobeltest voor emotionele stabiliteit levert een score op van z=-2.18 

Stap Model Mentaal verzuim

  B S.E. β ¹ R² a

1 Sekse -.16 .17 -.10

Leeftijd -.07 .06 -.12 .00

2 Fund.  zelfevaluatie -.52 .13 -.39 ** .15

3 Fund.  zelfevaluatie -.41 .14 -.30 **

Schending .15 .07 .20 * .17

2 Emotionele stabiliteit -.26 .07 -.37 .13

3 Emotionele stabiliteit -.20 .07 -.28

Schending .15 .07 .21 .16

N=102, significant op **p< .01, *p<.05
¹= β gestandaardiseerd
a=adjusted
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(p<.05). Dit is een significant resultaat. De z-score voor beheersoriëntatie bedraagt -2.40. Ook dit 

is een significant resultaat. 

Samenvattend kan gesteld worden dat perceptie van inbreuk een partieel mediërend effect heeft 

op de relatie tussen fundamentele zelfevaluaties en emotionele stabiliteit enerzijds en ervaren 

schending anderzijds én tussen emotionele stabiliteit en verloopintentie. Mensen met negatieve 

zelfevaluaties ervaren meer schending en dit wordt deels verklaard door de mediator perceptie 

van inbreuk. Dit geldt ook voor mensen met een lage emotionele stabiliteit. Mensen met een lage 

emotionele stabiliteit hebben daarnaast ook een grotere intentie de organisatie te verlaten, 

hetgeen deels verklaard wordt door een perceptie van inbreuk.

Ervaren schending heeft een partieel mediërend effect op de relatie tussen fundamentele 

zelfevaluaties en emotionele stabiliteit enerzijds en mentaal verzuim anderzijds. Ook fungeert 

ervaren schending als mediator in de relatie tussen emotionele stabiliteit, beheersoriëntatie en 

verloopintentie. Mensen met negatieve zelfevaluaties en mensen met een lage emotionele 

stabiliteit laten meer mentaal verzuim zien en dit wordt deels verklaard door de mediator 

ervaren schending. Tevens verklaart ervaren schending deels de grotere verloopintentie onder 

mensen met een lage emotionele stabiliteit en beheersoriëntatie.

4.3.5 Integratief onderzoeksmodel 

De significante directe relaties uit dit onderzoek zijn weergegeven in onderstaand 

onderzoeksmodel (figuur 6). Indirecte relaties zijn in dit model buiten beschouwing gelaten.

                                                                                 

              β 1= -.40                                                                                                                                                                      
              β 2= -.41        

                         β 3= -.31                                                                                          β a= .32
            β = .55                          β b= .31

                       

                                                         
                                                 β1 = -.27                                            β a= .41
                                       β2= -.27                                       β b=.27

β4= -.23                                 
                                               

β 2a= -.19
β 3a= -.19                                                                            
β 1b= -.39
β 2b= -.37

Figuur 6. Integratief model                             
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4. Zelfvertrouwen
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Opvallend is de positie van persoonlijkheid in het integratief onderzoeksmodel in tegenstelling 

tot het oorspronkelijke onderzoeksmodel. Persoonlijkheid heeft geen versterkend of 

verzwakkend effect, maar blijkt een voorspellende rol te spelen in het wel of niet constateren 

van een inbreuk, het ervaren van schending en het vertonen van terugtrekgedrag. 

5. Discussie

Doel van dit onderzoek was om aanvullend op bestaande literatuur antwoord te geven op 

vraagstukken betreffende het psychologisch contract en gedrag van werknemers. Getracht is een 

relatie te vinden tussen perceptie van inbreuk op het psychologisch contract, ervaren schending 

bij het psychologisch contract en terugtrekgedrag (verloopintentie, mentaal verzuim en 

arbeidsverzuim) van werknemers. 

Een belangrijk uitgangspunt van dit onderzoek was dat er enerzijds in bestaand onderzoek 

weinig onderscheid gemaakt wordt tussen perceptie van inbreuk en ervaren schending en er 

anderzijds met betrekking tot de vormen van terugtrekgedrag, als reactie op ervaren schending 

bij het psychologisch contract, te weinig rekening wordt gehouden met de individuele 

kenmerken van een werknemer (Hamel, 2009). In navolging van het model van Morrison en 

Robinson (1997) met betrekking tot de ontwikkeling van ervaren schending, is in dit onderzoek 

dan ook een onderscheid gemaakt tussen perceptie van inbreuk en ervaren schending, ofwel de 

cognitieve en affectieve staat. Tevens is onderzocht of fundamentele zelfevaluaties en 

onderliggende persoonlijkheidstrekken, welke de interpretatie van objecten en gebeurtenissen 

beïnvloeden (Judge et al., 2003), een versterkend, dan wel verzwakkend effect hebben op de 

relatie tussen perceptie van inbreuk, ervaren schending en terugtrekgedrag. Hiërarchische 

meervoudige regressieanalyses hebben aangetoond dat persoonlijkheid geen versterkend of 

verzwakkend effect heeft, maar een voorspellende rol speelt in het wel of niet constateren van 

een inbreuk, het ervaren van schending en het vertonen van terugtrekgedrag.

Perceptie van inbreuk op, ervaren schending bij het psychologisch contract en terugtrekgedrag.

Conform de verwachtingen is er een significant verband gevonden tussen een perceptie van 

inbreuk op het psychologisch contract en het ervaren van schending bij het psychologisch 

contract. Werknemers die constateren dat er een disbalans is tussen hun eigen inzet en 

opbrengsten en die van de organisatie, ervaren meer gevoelens van bedrog en 

onrechtvaardigheid. Dit blijkt ook uit onderzoek van Morrison en Robinson (1997).

Tevens is er zoals verwacht een significant verband gevonden tussen enerzijds perceptie van 

inbreuk en anderzijds mentaal verzuim en verloopintentie. Deze twee vormen van 

terugtrekgedrag blijken ook een significante relatie te hebben met ervaren schending, waarbij 
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ervaren schending de relatie tussen perceptie van inbreuk en mentaal verzuim partieel 

mediëert. Dit betekent dat de relatie tussen perceptie van inbreuk en mentaal verzuim 

gedeeltelijk verklaard wordt door ervaren schending. Het belang van aandacht voor emotie met 

betrekking tot gedrag binnen organisaties, hetgeen Robbins (2008) nastreeft, wordt hierdoor 

ondersteund.

Er is geen mediërend effect gevonden van ervaren schending op de relatie tussen perceptie van 

inbreuk en verloopintentie. Dit in tegenstelling tot wat Raja en collega’s veronderstellen (2004). 

Volgens hen is ervaren schending het mechanisme, waardoor een perceptie van inbreuk kan 

leiden tot het voornemen de organisatie te verlaten. Ook Knights en Kennedy (2005) zijn van 

mening dat gedrag voortkomt uit emoties die ervaren worden als gevolg van een perceptie van 

inbreuk. Aangezien emoties persoonsgebonden zijn, bieden resultaten per persoonlijkheidstrek 

meer inzicht. 

Naast het uitblijven van een mediërend effect van ervaren schending in de relatie tussen 

perceptie van inbreuk en verloopintentie, is er geen enkele significante relatie gevonden met 

arbeidsverzuim. Tegen de verwachtingen in blijken werknemers niet te verzuimen van arbeid 

als gevolg van een perceptie van inbreuk of ervaren schending. Een hoge verzuimdrempel kan 

hieraan ten grondslag liggen. Formele regelingen rond ziekteverzuim, de verzuimcultuur in een 

organisatie en de misbaarheid van de persoon kunnen de gelegenheid om te verzuimen van 

arbeid verkleinen (Philipsen, 1969). 

Het effect van fundamentele zelfevaluatie en onderliggende persoonlijkheidstrekken

De verwachting dat fundamentele zelfevaluaties en onderliggende persoonlijkheidstrekken de 

relatie tussen perceptie van inbreuk en ervaren schending versterken, dan wel verzwakken, is in 

dit onderzoek niet bevestigd. Tevens is een modererend effect van fundamentele zelfevaluaties 

en onderliggende persoonlijkheidstrekken op de relatie tussen ervaren schending 

terugtrekgedrag uitgebleven. Dit is opvallend aangezien uit onderzoek van Harris, Harvey en 

Kacmar (2009) is gebleken dat fundamentele zelfevaluaties een modererend effect hebben op de 

relatie tussen sociale stressoren enerzijds en werktevredenheid en verloopintentie anderzijds. 

Vanwege het feit dat er ondanks het uitblijven van een modererend effect toch significante 

directe relaties zijn gevonden van enkele persoonlijkheidstrekken op de afhankelijke variabelen, 

zijn aanvullende analyses uitgevoerd om een eventueel mediërend effect van perceptie van 

inbreuk en ervaren schending aan te kunnen tonen.

Hiërarchische meervoudige regressieanalyses hebben uitgewezen dat perceptie van inbreuk een 

partieel mediërend effect heeft op de relatie tussen fundamentele zelfevaluaties, emotionele 

stabiliteit en ervaren schending. Mensen met negatieve zelfevaluaties ervaren meer schending 

en dit wordt deels verklaard door het mediërende effect van perceptie van inbreuk. Voor 
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personen met een lage emotionele stabiliteit geldt hetzelfde. Dit resultaat is bevestigend met 

betrekking tot onderzoek van Suls en collega’s (1998), waaruit blijkt dat personen met een lage 

emotionele stabiliteit meer gefocust zijn op negatieve stimuli. Zij zullen hierdoor eerder een 

perceptie van inbreuk hebben. Ook kunnen personen met een lage emotionele stabiliteit sterk en 

emotioneel op een negatieve gebeurtenis reageren. Dit verklaart de relatie met ervaren 

schending. Bono en Judge (2003) associëren emotionele stabiliteit met fundamentele 

zelfevaluaties, hetgeen de overeenkomstige resultaten van beide verklaart. Mensen met 

negatieve zelfevaluaties zien zichzelf bovendien niet als capabel en waardevol en hebben een 

lagere werktevredenheid. Dit wekt de indruk dat zij niet actief zijn in het onderhouden van een 

goede relatie tussen henzelf en de werkgever. Ook hebben Raja en collega’s (2004) aangetoond 

dat personen met een lage emotionele stabiliteit situaties vermijden waarin zij controle dienen 

te nemen. Whithey en Cooper (1989) stellen dat personen die niet in hun eigen acties geloven, 

volgens de typologieën van reacties naar aanleiding van ontevredenheid (Hirschman, 1970 in 

Rusbult et al., 1988), passief gedrag zullen gaan vertonen, ofwel mentaal gaan verzuimen. Dit 

ondersteunt de gevonden relaties tussen fundamentele zelfevaluaties en emotionele stabiliteit 

enerzijds en mentaal verzuim anderzijds. Ervaren schending blijkt hier een mediërende rol te 

spelen, hetgeen in lijn ligt met de verwachtingen van Raja en collega’s (2004) die stellen dat de 

rol van emotie bij emotiegerelateerde persoonlijkheidstrekken, zoals emotionele stabiliteit, 

groot is. 

In navolging van bovenstaande is de gevonden significante relatie tussen emotionele stabiliteit 

en verloopintentie, partieel gemediëerd door zowel perceptie van inbreuk als ervaren schending 

opmerkelijk. Mogelijk bestaan er geen andere opties om zich terug te trekken uit een negatieve 

situatie. Daarnaast kan een verklaring gegeven worden aan de hand van de progressietheorie. 

Deze stelt dat verzuim als voorteken van verloop gezien kan worden (Gupta & Jenkins, 1982). 

Personen met een lage emotionele stabiliteit kunnen, naarmate zij langer mentaal verzuimen, 

zich voor gaan nemen de organisatie te verlaten. In vervolgonderzoek zou dit nader onderzocht 

kunnen worden.

Tevens is er een significante relatie gevonden tussen beheersoriëntatie en verloopintentie, 

waarin ervaren schending een mediërend effect heeft. Er is echter geen significante relatie 

gevonden met perceptie van inbreuk. Dit kan voortkomen uit het feit dat personen met een laag 

gevoel van controle niet alert en sensitief zijn met betrekking tot informatie die gerelateerd is 

aan toekomstige situaties en opbrengsten (Raja et al., 2004). Zij zullen dan ook minder snel een 

discrepantie constateren tussen hun eigen inzet en opbrengsten en die van de organisatie. 

Gevoelens van onrechtvaardigheid verklaren in dit geval de neiging van personen met een lage 

emotionele stabiliteit om de organisatie te verlaten. Dit komt niet overeen met de verwachting 

dat cognitieve factoren bepalen hoe de omgeving wordt waargenomen, welke betekenis aan die 
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waarneming wordt gegeven en wat voor emotionele overwegingen dat oproept (Bandura, 2001). 

Stegge (2006) geeft daarentegen aan dat emotie in toenemende mate een rol speelt bij 

cognitieve processen en dat deze elkaar beïnvloeden. Het uitblijven van een significante relatie 

met perceptie van inbreuk kan hierdoor verklaard worden. De significante relatie tussen 

beheersoriëntatie en verloopintentie is ook opvallend. Personen met een lage beheersoriëntatie 

hebben een lagere werktevredenheid en zien geen relatie tussen hun eigen gedrag en het gevolg 

daarvan (Raja et al., 2004). Volgens Whitney en Cooper (1989) zou dit resulteren in mentaal 

verzuim. Eerdere verklaringen die gegeven zijn voor het feit dat er een significante relatie is 

gevonden tussen emotionele stabiliteit en verloopintentie zouden ook hier van toepassing 

kunnen zijn.

Het uitblijven van significante relaties tussen zelfvertrouwen, waargenomen competentie en 

terugtrekgedrag kan verklaard worden door het feit dat personen met een hoge mate van 

zelfvertrouwen proactief en probleemoplossend zijn in het onderhouden van hun relatie met de 

werkgever (Raja et al., 2004). Personen met een hoge mate van waargenomen competentie zien 

problemen als beheersbaar en trachten die met een positief resultaat op te lossen. Daarnaast 

zullen personen met deze persoonlijkheidstrekken volgens Whitney en Cooper (1989) actief en 

constructief reageren naar aanleiding van ontevredenheid op het werk, hetgeen volgens 

Hirschman (1970, in Rusbult et al., 1988) te typeren valt als ‘Voice’, ofwel het actief zoeken naar 

manieren ter verbetering van de relatie tussen werknemer en werkgever.

Tot slot blijkt uit de resultaten dat mannen en jongere werknemers eerder de neiging hebben de 

organisatie te verlaten. Dit kan verklaard worden doordat mannen een lagere voortdurende 

betrokkenheid hebben betreffende de kosten die men associeert met het verlaten van de 

organisatie (Thoonen, 2005). Ook is gebleken dat oudere werknemers minder vaak negatief 

gedrag laten zien. De ‘social-emotional selectivity theory’ stelt dat ouder worden gepaard gaat 

met een toenemende emotionele volwassenheid, hetgeen geassocieerd wordt met een 

vermindering van negatieve reacties op pijnlijke situaties (Carstensen, 1992). 

Conclusies en vervolgonderzoek

Samenvattend lijkt persoonlijkheid eerder een voorspellende factor dan een versterkende of 

verzwakkende factor te zijn. Bovendien is gebleken dat een werknemer niet zomaar 

terugtrekgedrag vertoont, maar dat er een perceptie van inbreuk op of het ervaren van 

schending bij het psychologisch contract aan vooraf moet zijn gegaan. Daarnaast blijkt zowel 

emotie als cognitie een rol te spelen in het vertonen van terugtrekgedrag en kan gesuggereerd 

worden dat beide, zoals Stegge (2006) stelt, elkaar beïnvloeden. Verklaringen voor het uitblijven 

van resultaten kunnen naast de genoemde suggesties gezocht worden in een eerder stadium met 

betrekking tot de ontwikkeling van ervaren schending. Morrison en Robinson (1997) 
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beschrijven de transitie van perceptie van onvervulde beloften naar perceptie van inbreuk. 

Persoonlijkheid zou een rol kunnen spelen in het vergelijkingsproces, hetgeen in 

vervolgonderzoek verder onderzocht kan worden. Bovendien kan er nader onderzoek gedaan 

worden naar de typologieën van Hirschman (1970 in Rusbult et al., 1988), het onderscheid 

tussen passief en actief gedrag en de relatie met persoonlijkheid. 

Wetenschappelijk implicaties

De resultaten uit dit onderzoek dragen bij aan inzicht in de ontwikkeling van ervaren schending 

bij het psychologisch contract, zoals omschreven door Morrison en Robinson (1997), en de rol 

hierin van fundamentele zelfevaluaties en onderliggende persoonlijkheidstrekken. Het gemaakte 

onderscheid tussen perceptie van inbreuk en ervaren schending geeft inzicht in de 

voorspellende waarde van beide variabelen met betrekking tot persoonlijkheid, de relatie met 

terugtrekgedrag en biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek.

Praktische implicaties

Meer inzicht in de rol van persoonlijkheid bij het vormen en onderhouden van arbeidsrelaties 

geven de werkgever meer handvatten om op een adequate wijze de ruilrelatie in balans te 

houden. Dit is van belang, aangezien deze het individu met de organisatie verbindt en gedrag, 

met een positief effect op de bedrijfsdoelstellingen, kan sturen (Robinson, Kraatz & Rousseau, 

1994). Daarnaast verschaft de ontwikkeling van ervaren schending de werkgever een duidelijk 

beeld van de consequenties voor het gedrag van de werknemer als gevolg van nalatigheid met 

betrekking tot het nakomen van beloften. Voornamelijk in tijden van economische crisis, waarin 

kostenbesparingen aan de orde van de dag zijn, is het van belang de balans tussen inzet en 

opbrengsten tussen werknemer en werkgever in evenwicht te houden om terugtrekgedrag van 

werknemers te voorkomen. Uit onderzoek van Suazo, Martinez en Sandova (2009) blijkt 

bovendien dat werving en selectie, voorafgaand aan indiensttreding, een rol kan spelen in de 

vorming van het psychologisch contract. Inzicht in het psychologisch contract en de relatie met 

persoonlijkheid maakt het mogelijk in te kunnen spelen op het idiosyncratische karakter van het 

psychologisch contract ten behoeve van het bewaken van de balans tussen inzet en opbrengsten. 

Beperkingen 

Er zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen bij dit onderzoek. Ten eerste dienen resultaten met 

betrekking tot de onderliggende persoonlijkheidstrekken met enige voorzichtigheid

geïnterpreteerd te worden, vanwege de tamelijk lage voorspellende waarde van de subschalen. 

Ten tweede zijn de resultaten, doordat er onderzoek gedaan is onder werknemers die allen 

deelgenomen hebben aan een verzuimtraining, niet generaliseerbaar. De kans bestaat tevens dat 

er sociaal wenselijk geantwoord is met betrekking tot de vraag naar de verzuimfrequentie. Hier 
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dient in ogenschouw genomen te worden dat het gaat om de gepercipieerde verzuimfrequentie. 

Geregistreerde verzuimcijfers zijn niet verkregen, hetgeen een verbeterpunt is voor 

vervolgonderzoek. 

Ten slotte vormt de onderzoeksmethode een aandachtspunt. De cross-sectionele aard van het 

onderzoek neemt als beperking met zich mee dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden 

over oorzaak en gevolg. Het is aan te bevelen toekomstig onderzoek longitudinaal uit te voeren, 

waarbij sprake is van meerdere meetmomenten, waardoor er uitspraken gedaan kunnen 

worden met betrekking tot de causaliteit van verbanden.
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Bijlage 1. Analyses fundamentele zelfevaluaties

Tabel 2
Verdeling en betrouwbaarheid oorspronkelijke items fundamentele zelfevaluaties

Schalen* Item Cronbach’s alfa Alfa if 1 deleted

Zelfvertrouwen 1, 7, 11 .58 .52 (item 7)

Emotionele stabiliteit 2, 4, 12 .72 .73 (item 4)

Waargenomen competentie 3, 5, 8 .65 .69 (item 8)

Beheersoriëntatie 6, 9, 10 .43 .43 (item 9)

Totale schaal fundamentele zelfevaluaties 1 t/m 12 .70 .72 (item 10)

*Verdeling zoals in: De Pater et al. (2007). 

Tabel 3
Varimax rotatiematrix 30 

           Component

Item 1 2 3

1 .64 .01 -.32

2 .25 .77 -.04

3 .67 -.06 .32

4 -.02 .75 -.07

5 .69 -.01 .35

6 -.19 .54 .57

7 .73 .04 -.10

8 .31 .00 .66

9 .66 .15 .24

10 -.03 -.04 .75

11 .62 .20 -.05

12 .11 .79 .10
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Tabel 4
Samengestelde schalen fundamentele zelfevaluaties

Component Item Schaal Cronbach’s alfa Alfa if 1 deleted

1 1, 7, 11 Zelfvertrouwen

3, 5 Waargenomen competentie .78 .76 (item 1)

9 Beheersoriëntatie

2 2, 4, 12 Emotionele stabiliteit .72 .73 (item4)

6, 10 Beheersoriëntatie

3
8 Waargenomen competentie .52 .45 (item 6)

Tabel 5
Overzicht verklaarde variantie oorspronkelijke schalen 
fundamentele zelfevaluaties

Onafhankelijke variabele Afhankelijke variabele R²

Zelfvertrouwen Verloopintentie .00

Emotionele stabiliteit Verloopintentie .00

Beheersoriëntatie Verloopintentie .03

Waargenomen competentie Verloopintentie .05

Zelfvertrouwen Mentaal verzuim .03

Emotionele stabiliteit Mentaal verzuim .05

Beheersoriëntatie Mentaal verzuim .12

Waargenomen competentie Mentaal verzuim .06

Zelfvertrouwen Arbeidsverzuim .00

Emotionele stabiliteit Arbeidsverzuim .01

Beheersoriëntatie Arbeidsverzuim .01

Waargenomen competentie Arbeidsverzuim .01
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Tabel 6
Overzicht verklaarde variantie samengestelde schalen 
fundamentele zelfevaluaties

Onafhankelijke variabele Afhankelijke variabele R²

Zelfvertrouwen Verloopintentie .00

Emotionele stabiliteit Verloopintentie .03

Beheersoriëntatie Verloopintentie .05

Zelfvertrouwen Mentaal verzuim .04

Emotionele stabiliteit Mentaal verzuim .12

Beheersoriëntatie Mentaal verzuim .07

Zelfvertrouwen Arbeidsverzuim .00

Emotionele stabiliteit Arbeidsverzuim .01

Beheersoriëntatie Arbeidsverzuim .01
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Bijlage 2. Verdeling van data

Tabel 8
Verdeling van data (skewness en kurtosis)

Variabele α Items N M SD Skewness Kurtosis

1. Perceptie van inbreuk .85 4 102 2.10 .90 .56 -.39

2. Ervaren schending .94 4 102 1.77 1.02 1.10 .29

3. Verloopintentie .75 2 102 2.55 .79 .10 -.66

4. Mentaal verzuim .79 6 102 1.59 .73 1.5 1.68

5. Arbeidsverzuim - 1 102 .65 .75 .69 -.91

6. Fundamentele zelfevaluaties .70 12 102 3.94 .53 -.15 -.31

7. Emotionele stabiliteit .72 3 102 3.66 1.05 -.42 -.73

8. Beheersoriëntatie .43 3 102 3.74 .78 -.02 -.65

9. Zelfvertrouwen .58 3 102 4.23 .64 -.78 .33

10. Waargenomen competentie .65 3 102 4.09 .82 -1.16 1.9
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Bijlage 3. Moderende effecten

Tabel 12
Hiërarchische meervoudige regressieanalyse met ervaren schending verklaard 
(N=102)

Stap Model Ervaren schendig 

B S.E. β¹ R²a

1 Geslacht -.57 .23 -.25 *

Leeftijd .00 .08 .00 .04

2 Inbreuk .64 .10   57 ** .33

3 Fundamentele zelfevaluaties -.51 .15 -.27 ** .39

Emotionele stabiliteit -.27 .08 -.28 ** .39

Beheersoriëntatie -.32 .10 -.24 ** .38

Zelfvertrouwen .04 .14 .02 .32

Waargenomen competentie -.15 .10 -.12 .34

4 Inbreuk x Fundamentele zelfevaluaties -.06 .07 -.06 .39

Inbreuk x Emotionele stabiliteit -.01 .07 -.02 .39

Inbreuk x Beheersoriëntatie -.08 .08 -.09 .38

Inbreuk x Zelfvertrouwen -.08 .08 -.09 .32

Inbreuk x Waargenomen competentie -.05 .10 -.05 .33

Significant *p < .05, ** P < .01
¹= β gestandaardiseerd
a=adjusted

Tabel 13
Overzicht van hiërarchische meervoudige regressieanalyse met verloopintentie, mentaal verzuim en 
arbeidsverzuim  verklaard (N=102)

Stap Model Verloopintentie Mentaal verzuim Arbeidsverzuim

B S.E. β¹ R² a B S.E. β¹ R² a B S.E. β¹ R² a

1 Geslacht -.46 .17 -.25 ** -.16 .17 -.10 .09 .17 .05

Leeftijd -.19 .06 -.32 ** .15 -.07 .06 -.12 .00 -.03 .06 -.05 -.02

2 Schending .23 .07 .29 ** .22 .24 .07 .33 ** .10 .06 .08 .09 -.02

3 Fund. zelfevaluaties -.09 .14 -.06 .21 -.41 .14 -.30 ** .17 -.14 .16 -.10 -.02

Emotionele stabiliteit -.06 .07 -.08 .22 -.20 .07 -.28 ** .16 -.04 .08 -.06 -.03

Beheersoriëntatie -.11 .09 -.11 .22 -.14 .09 -.15 -.15 -.07 .10 -.07 -.02

Zelfvertrouwen .01 .11 .01 .21 -.14 .11 -.12 .11 .01 .12 .01 -.03

Waargen. Competentie .05 .09 .05 .21 -.13 .09 -.15 .21 -.09 .09 .10 .21

4 schending x Fund. Zelf. -.01 .07 -.01 .21 -.03 .07 -.05 .16 -.09 .07 -.12 -.02

Schending x Emo. Stabiliteit .00 .07 .00 .21 .10 .06 .02 .15 -.01 .07 -.02 -.04

Schending x Beheersorient. .09 .07 .12 .23 .00 .07 .00 .10 -.03 .08 -.05 -.03

Schending x Zelfvertr.ouwen -.10 .08 -.12 .22 -.03 .08 -.04 .10 -.09 .08 -.11 -.03

Schending x Waargen. Comp. -.06 .07 -.08 .21 -.07 .07 -.10 .12 -.12 .07 -.17 .00

Significant op *p < .05, ** P < .01
¹= β gestandaardiseerd.
a=adjusted
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Bijlage 4. Mediërende effecten

Tabel 14
Hiërarchische meervoudige regressieanalyse met perceptie van inbreuk en ervaren 
schending verklaard (N=102)

Stap Model Perceptie van inbreuk Ervaren schending

B S.E. β ¹ R² a B S.E. β ¹ R² a

1 Sekse -.62 .20 -.30 -.57 .23 -.26

Leeftijd .07 .07 .10 ** .08 .00 .08 .00 * .02

2 Fundamentele zelfevaluaties -.46 .16 -.27 ** .15 -.76 .17 -.40 ** .20

Emotionele stabiliteit -.23 .08 -.27 ** .15 -.40 .09 -.41 ** .20

Beheersoriëntatie -.14 .11 -.12 .13 -.40 .12 -.31 ** .09

Zelfvertrouwen -.32 .13 -.23 * .12 -.17 .16 -.10 .04

Waargenomen competentie -.10 .11 -.09 .08 -.21 .12 -.17 .06

N=102, significant op **p< .01, *p<.05
¹= β gestandaardiseerd
a=adjusted

Tabel 16
Hiërarchische meervoudige regressieanalyse met verloopintentie, mentaal verzuim en arbeidsverzuim 
verklaard (N=102)

Stap Model Verloopintentie Mentaal verzuim Arbeidsverzuim

B S.E. β ¹ R² a B S.E. β ¹ R² a B S.E. β¹ R² a

1 Sekse -.46 .17 -.25 ** -.16 .17 -.10 .09 .17 .05

Leeftijd -.19 .06 -.32 ** .15 -.07 .06 -.12 .00 -.03 .06 -.05 -.02

2 Fund. zelfevaluaties -.24 .13 -.17 .17 -.52 .13 -.39 ** .15 -.16 .14 -.12 -.01

Emotionele stabiliteit -.14 .07 -.19 * .17 -.26 .07 -.37 ** .13 -.06 .07 -.09 -.02

Beheersoriëntatie -.19 .09 -.19 * .17 -.22 .09 -.24 .05 -.09 .10 -.09 -.02

Zelfvertrouwen -.02 .12 -.02 .14 -.18 .12 -.16 .02 -.00 .12 .00 -.03

Waargen. competentie -.01 .09 -.01 .14 -.18 .09 -.20 .04 -.10 .09 -.11 -.01

N=102, significant op **p< .01, *p<.05
¹= β gestandaardiseerd
a=adjusted
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Bijlage 5. Vragenlijst

                             

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 vragen gesteld over uw persoonlijke achtergrond. Kruis per vraag het hokje aan dat 
op u van toepassing is

- 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 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
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-
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 
zelfevaluatie. Wilt u aangeven in hoeverre u het met 

de stellingen eens bent?
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- Ik heb er vertrouwen in dat ik in mijn leven het 
succes zal behalen wat ik verdien. 1 2 3 4 5

- Soms voel ik me depressief.
1 2 3 4 5

- Als ik mijn best doe, lukken de dingen die ik probeer 
te doen meestal. 1 2 3 4 5

- Soms voel ik me waardeloos als iets mislukt.
1 2 3 4 5

- Ik breng de dingen die ik doe tot een goed einde.
1 2 3 4 5

- Soms heb ik het gevoel dat ik geen controle heb over 
mijn werk. 1 2 3 4 5

- Alles bij elkaar genomen ben ik tevreden met mezelf.
1 2 3 4 5

- Ik ben vol twijfel over mijn capaciteiten.
1 2 3 4 5

- Ik bepaal wat er gebeurt in mijn leven.
1 2 3 4 5

- Ik heb het gevoel dat ik geen controle heb over het 
succes in mijn werk. 1 2 3 4 5

- Ik ben in staat goed om te gaan met de meeste 
problemen. 1 2 3 4 5

- Er zijn momenten waarop de dingen mij nogal grauw 
en hopeloos lijken. 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?
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- 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.


