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ABSTRACT 

This study examines whether there is a link between work-family culture and organisational 

behaviour of individuals and whether this relation is mediated by positive or negative work-

family interference (work-life balance). A distinction is made between a negative and a positive 

process. The positive process initiates from a supportive work-family culture and ends up in 

‘Organisational Citizenship Behaviour’ (OCB). The negative process initiates from a hindrance 

work-family culture and ends up in ‘Counterproductive Work Behaviour’ (CWB). Attention is 

paid to the differences between men and women in these relations and the possible different 

perception on the work-family culture. The study was carried out in a health care institute. 140 

Employees filled in a digital questionnaire which was specifically set up for this research. The 

results show that work-family culture is related to organisational behaviour of employees and 

therefore a supportive organisational culture plays a crucial role. This study does not show any 

important difference between men and woman. The results did not provide any evidence for the 

possible mediating role of work-family interference on the relationship between work-family 

culture and organisational behaviour. 

  

SAMENVATTING 

De huidige studie onderzoekt in hoeverre werk/privécultuur gerelateerd is aan positief dan wel 

negatief organisatiegedrag van individuen en in hoeverre deze relatie gemedieert wordt door 

positieve dan wel negatieve werk/privé interferentie (werk/privébalans). Er wordt hierbij 

onderscheid gemaakt tussen een positief en een negatief proces. Bij het positieve proces resulteert 

‘Organisational Citizenship Behaviour’ (OCB) uit een ondersteunende cultuur, terwijl bij het 

negatieve proces ‘Counterproductive Work Behaviour’ (CWB) resulteert uit een belemmerende 

cultuur. Aandacht gaat uit naar in hoeverre deze relatie anders verloopt voor vrouwen dan wel 

mannen en of zij een andere perceptie hebben van de werk/privécultuur. De studie is uitgevoerd 

bij een zorginstelling, waarbinnen 140 werknemers hebben deelgenomen door een digitale 

vragenlijst in te vullen. Uit de resultaten blijkt dat werk/privécultuur inderdaad gerelateerd is aan 

organisatiegedrag van werknemers en hiermee wordt de cruciale rol van een ondersteunende 

cultuur onderstreept. Er blijkt geen sprake van man- vrouwverschillen. De resultaten laten geen 

medierend effect zien van werk/privé interferentie bij de relatie tussen werk/privécultuur en 

organisatiegedrag.  

 

 

       



 

 4 

 

1. INLEIDING  

Veranderingen in het werk en familieleven zijn in alle westerse landen zichtbaar 

(Dikkers, Geurts, den Dulk, Peper & Kompier, 2004). Zo is door de toename van 

vrouwen op de werkvloer de toename van gezinnen met tweeverdieners en daarmee 

werkende moeders met jonge kinderen enorm toegenomen (Allen, 2001; Sahibzada, 

Hammer, Neal & Kuang, 2005). Hierdoor moeten mannen en vrouwen werk en zorgtaken 

op een andere manier verdelen wat leidt tot een nieuwe uitdaging om balans te vinden 

tussen de verdeling van taken binnen het werk en thuisdomein (Dikkers et al., 2004; 

Allen, 2001). In het laatste kwart van de vorige eeuw hebben meer Nederlanders het druk 

gekregen door de combinatie van betaald werk en zorg en krijgen werknemers meer dan 

vroeger te maken met conflicten in het combineren van werk en privé (Sociaal en 

Cultureel Planbureau, 2004; Bond, Galinsky & Swanberg, 1998 in; Dikkers et al. 2004). 

Deze conflicten, ook wel negatieve werk/privé interferentie genoemd, hebben negatieve 

gevolgen voor werknemers. Positieve werk/privé interferentie is het tegenovergestelde, 

waarbij het functioneren in beide domeinen, werk en thuis, juist een positieve invloed op 

elkaar hebben en werknemers een goede balans ervaren tussen werk en privé; ook wel de 

werk/privébalans genaamd (Geurts & Demerouti, 2003).  

Organisaties zien het belang van een goede werk/privébalans in en bieden hun 

werknemers verschillende regelingen aan om een goede werk/privé balans te kunnen 

creëren (Geurts & Demerouti, 2003; Dikkers et al., 2004; Den Dulk & De Ruijter, 2005). 

Toch blijkt in de praktijk dat werknemers vaak geen gebruik maken van deze 

maatregelen, omdat deze niet zijn ingebed in de werk/privécultuur (Allen, 2001; Eaton, 

2003; Thompson et al., 1999). De werk/privécultuur is de organisatiecultuur in relatie tot 

werk/privékwesties. Meer inzicht in de rol van werk/privécultuur bij het creëren van een 

goede werk/privébalans is daarom belangrijk voor organisaties en voor werknemers. 

Vragen die hierbij centraal staan zijn; in hoeverre leveren organisaties een bijdrage aan 

werknemers om werk en privé te kunnen combineren en welke rol speelt de cultuur 

hierbinnen? Bestaan er bepaalde normen die het moeilijk maken voor werknemers een 

goede balans te creëren? Dit inzicht kan helpen bij het koesteren van menselijk kapitaal 
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op de langere termijn in plaats van een focus op het behalen van organisatiedoelen op de 

korte termijn.  

Verdieping in de werk/privécultuur is voor organisaties verder van belang om te 

achterhalen in hoeverre er een verband bestaat tussen werk/privécultuur enerzijds en 

vertoond gedrag door werknemers anderzijds. De twee soorten gedrag die bestudeerd 

worden zijn ‘Organizational Citizenship Behaviour’ (OCB) en ‘Counterproductive Work 

Behaviour’ (CWB). OCB houdt in dat werknemers loyaal zijn aan de organisatie en meer 

doen dan van ze verwacht wordt (Organ, 1988; Smith, Organ en Near, 1983).Wanneer er 

sprake is van OCB wordt in het huidige onderzoek gesproken over ‘positief 

organisatiegedrag’. CWB houdt in dat werknemers de organisatie doelbewust dwarszitten 

(Robinson & Bennet, 1995). Wanneer er sprake is van CWB wordt in het huidige 

onderzoek gesproken over ‘negatief organisatiegedrag’. Op basis van inzicht in de relatie 

tussen cultuur en organisatiegedrag kunnen organisaties hun beleid en cultuur zodanig 

aanpassen dat er positief organisatiegedrag zal optreden.  

Tot slot is verdieping in de werk/privécultuur belangrijk, om inzicht te verwerven 

in de rol die werk/privécultuur speelt bij het in stand houden van bestaande 

sekseongelijkheid op de werkvloer (Weyer & Glorieux, 2008). Op basis hiervan kunnen 

wellicht stappen ondernomen worden om seksegelijkheid op de werkvloer te stimuleren. 

 

Het doel van de huidige studie is de relatie te onderzoeken tussen 

werk/privécultuur in organisaties enerzijds en positief (OCB) dan wel negatief 

organisatiegedrag (CWB) van werknemers anderzijds. Subdoel is te onderzoeken of deze 

relatie anders is voor vrouwen dan voor mannen. Dit resulteert in de volgende 

onderzoeksvraag en subvragen; 

 

De onderzoeksvraag van deze scriptie luidt als volgt; 

Wat is het verband tussen gepercipieerde werk/privé cultuur enerzijds en positief (OCB) 

dan wel negatief (CWB) organisatiegedrag anderzijds en welke rol speelt positieve dan 

wel negatieve werk/privé interferentie hierin? Bestaan er verschillen bij deze verbanden 

tussen de seksen?  

 



 

 6 

Subvragen; 

1) Verschillen vrouwen in hun perceptie van de werk/privécultuur van mannen? 

2) Wat is de relatie tussen de gepercipieerde werk/privé cultuur enerzijds en positief 

(OCB) dan wel negatief (CWB) organisatiegedrag anderzijds? 

3) Wat is de relatie tussen de gepercipieerde werk/privécultuur en de positieve dan wel 

negatieve werk/privé interferentie van werknemers? 

4) Wat is de relatie tussen positieve dan wel negatieve werk/privé interferentie enerzijds 

en positief (OCB) dan wel negatief (CWB) organisatiegedrag anderzijds? 

5) Welke rol speelt positieve dan wel negatieve werk/privé interferentie bij de relatie 

tussen de waargenomen werk/privé cultuur enerzijds en positief (OCB) dan wel 

negatief (CWB) organisatiegedrag anderzijds? 

6) Wat zijn met betrekking tot bovenstaande vraagstukken verschillen tussen mannen en 

vrouwen? 

 

 

2. THEORETICHE EN EMPRIRISCHE ACHTERGROND 

 

2.1 Werk/privécultuur  

Veel bedrijven hebben de schadelijke effecten van een slechte werk/privébalans 

erkend en voorzien in maatregelen die werknemers de mogelijkheid geven werk- en 

thuisverplichtingen te kunnen combineren (Geurts & Demerouti, 2003; Dikkers et al., 

2004; Den Dulk & De Ruijter, 2005). Lambert (2000 in; Blair-Loy & Wharton, 2004) en 

Sahibzada en collega’s (2005) verwachten op basis van de ‘sociale uitwisselingstheorie’ 

(Homans, 1958), dat het voorzien in vriendelijk familiebeleid door het aanbieden van 

‘familievriendelijke maatregelen’ zal leiden tot grotere betrokkenheid van personeel. De 

‘sociale uitwisselingstheorie’ verklaart sociale interactie als een proces van 

onderhandeling tussen partijen en gaat uit van de norm van wederkerigheid (Cook & 

Rice, 2003). De werkgever voorziet in voordelen ten behoeve van de werknemers en de 

werknemers vertonen op hun beurt goed gedrag. 

De aangeboden ‘familievriendelijke maatregelen’ worden onderverdeeld in twee 

categorieën; de eerste categorie bestaat uit maatregelen die werknemers in staat stellen 
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flexibel met hun tijd om te gaan. Gedacht kan worden aan flexibele werktijden 

(werknemers bepalen zelf hun start en eindtijd), telewerken, alternatieve werklocaties 

en/of thuiswerken, parttime werken en aan duobanen. De tweede categorie bestaat uit 

maatregelen die werknemers in staat stellen te zorgen voor kinderen en/of ouderen zoals 

kinderopvang, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en verlof opnemen om voor een 

afhankelijk familielid te zorgen (Geurts & Demerouti, 2003; Dikkers et al., 2004; Den 

Dulk & De Ruijter, 2005; Blair-Loy & Wharton, 2004). Deels zijn deze maatregelen 

opgenomen in de Nederlandse wet zoals gesubsidieerde kinderopvang, zwangerschaps- 

en ouderschapsverlof. 

Verschillend onderzoek toont aan dat werknemers, ondanks het feit dat ze er wel 

behoefte aan hebben, vaak geen gebruik maken van bestaande regelingen (Allen, 2001; 

Blair-Loy & Wharton, 2004; den Dulk & de Ruijter 2005; Kinnunen et al., 2005; 

Thompson, Beauvais & Lyness, 1999). Het lage gebruik van regelingen door werknemers 

ontstaat volgens de theorie van ‘beredeneerde actie’ (Azjen & Fiskbein, 1974, 1980 in; 

Dikkers et al., 2005), doordat werk/privé beleid niet is ingebed in de organisatiecultuur. 

Op basis van de cultuur en de bijbehorende sociale normen baseren mensen hun gedrag. 

Zo zullen individuen geen interesse tonen in ‘familievriendelijke regelingen’, wanneer zij 

vervolgens te maken krijgen met negatieve beoordelingen vanuit de organisatie betreft 

hun organisatiebetrokkenheid (Allen, 2001). Niet de aanwezigheid van maatregelen op 

zich (formele steun) zal leiden tot organisatiebetrokkenheid, maar de mate waarin 

werknemers het gevoel hebben dat ze daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de 

maatregelen (informele steun) (Allen, 2001; Eaton, 2003); Thompson et al., 1999). De 

werk/privécultuur, volgens Thompson en collega’s (1999, blz. 394) de gedeelde 

verzameling van assumpties, opvattingen en waarden met betrekking tot de mate waarin 

de organisatie de combinatie werk/privé van werknemers erkent en ondersteunt, kan de 

werknemers dus remmen of juist stimuleren in het gebruik maken van de 

‘familievriendelijke maatregelen’. De werk/privécultuur wordt gekarakteriseerd door een 

tweedimensionale structuur, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen ervaren steun en 

barrières (Dikkers et al., 2004).  

 



 

 8 

Steun 

 ‘FSOP’ (‘familie ondersteunende organisatie percepties’) verwijst naar in welke 

mate de organisatie het familieleven van een werknemer ziet als een draaglast of juist als 

een bron. De houding van de organisatie kan daarmee ondersteunend zijn richting 

familieleven of juist helemaal niet (Allen, 2001; Eisenberger, Hungtington, Hutchison & 

Sowa, 1986). Dikkers en collega’s (2004) sluiten hierop aan en definiëren steun als de 

mate waarin de organisatie, directe leidinggevende en collega’s ondersteunend zijn in het 

combineren van werk en privé en in het gebruik kunnen maken van ‘familievriendelijk 

maatregelen’.  

Uit voorgaand onderzoek blijkt dat vrouwen, behalve dat het formele 

werk/privébeleid meer op hen gericht is, ook meer informele steun ontvangen om gebruik 

te maken van ‘familie vriendelijke maatregelen’ vanuit de organisatie, collega’s en 

leidinggevenden dan mannen (Bragger et al., 2005; Dulk en de Ruijter, 2005; Veenis, 

2000; Wayne & Cordeiro, 2003). Het blijkt dan ook dat vrouwen daadwerkelijk meer 

gebruik maken van de familievriendelijke maatregelen dan mannen (Allen, 2001; Blair-

Loy & Wharton, 2004; Dikkers et al., 2004; Thompson et al., 1999; Veenis, 2000). Meer 

steun voor vrouwen met betrekking tot familieleven is te verklaren vanuit de historie, 

welke heeft geleid tot diep ingebedde sociale normen betreft rolverdelingen. Het 

traditionele rolpatroon waarin de vrouw zorgt en de man werkt is nog steeds 

diepgeworteld in organisatieculturen (Veenis 2000; Lewis 2001). Mannelijke normen 

fungeren nog steeds als criteria voor de ideale werker (Kinnunen et al., 2005). 

 

Barrières 

Barrières bestaan als normen en verwachtingen binnen de organisatie werknemers 

hinderen in het goed kunnen combineren van werk en privé en in het gebruik kunnen 

maken van de daarbij behorende ‘familievriendelijke maatregelen’. Het gaat hier om 

verwachtingen met betrekking tot tijdsinvesteringen waar niet aan voldaan kan worden en 

om gerelateerde negatieve carrièreconsequenties. Net als bij steun gaat het bij barrières 

ook om de percepties die werknemers hebben.  

In voorgaand onderzoek zijn er geen verschillen gevonden in de percepties van 

vrouwen en mannen op de barrière dimensie (Dikkers et al., 2004, 2007). Vrouwen 
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verrichtten in het jaar 2000 wel 1,9 keer zoveel huishoudelijke en zorgtaken als mannen 

(Sociaal en Cultureel Planbureau, 2004) en zijn hierdoor meer dan mannen genoodzaakt 

gebruik te maken van de ‘familievriendelijke maatregelen’ om werk en zorg te kunnen 

combineren. Wanneer we naar de cijfers kijken blijkt dat er een onderrepresentatie 

bestaat van vrouwen in hoge functies, welke gekenmerkt worden door hoge autoriteit, 

grote verantwoordelijkheid, hoge prestige en vaak een leidinggevend karakter (Sumer, 

2006). Vrouwen maken wel meer gebruik van familievriendelijke maatregelen dan 

mannen, maar worden hierbij wel belemmerd in hun carrière, omdat er barrières bestaan 

die carrièrekansen, loopbaan en salaris in de weg staan (Sociaal en Cultureel Planbureau, 

2004; Veenis, 2000). Op basis van voorgaande argumenten wordt in het huidige 

onderzoek verwacht dat vrouwen meer barrières ervaren dan mannen.  

 

Typen werk/privécultuur 

Op basis van de twee cultuurdimensies ‘steun’ en ‘barrières’, die negatief met 

elkaar samenhangen, maken Dikkers en collega’s (2004) een onderscheid tussen vier 

verschillende typen werk/privécultuur (zie figuur 1). Wanneer de steun om een 

werk/privébalans te creëren als hoog wordt ervaren en de barrières als laag, wordt er 

gesproken van een ondersteunende cultuur. De combinatie werk/privé wordt binnen deze 

cultuur belangrijk gevonden en het gebruik van werk/privé beleid heeft weinig 

consequenties voor de verdere loopbaan. Wanneer de steun om een werk/privébalans te 

creëren als laag wordt ervaren en de barrières als hoog, wordt er gesproken van een 

belemmerende cultuur. De combinatie werk/privé wordt binnen deze cultuur niet 

belangrijk gevonden en het gebruik van werk/privé beleid heeft veel consequenties voor 

de verdere loopbaan. Wanneer de steun om een werk/privébalans te creëren als laag 

wordt ervaren, maar de barrières ook als laag, wordt er gesproken van een onverschillige 

cultuur. Tot slot bestaat er de tegenstrijdige cultuur, waarbij de steun om een 

werk/privébalans te creëren als hoog wordt ervaren, maar de barrières ook als hoog 

worden ervaren. Verwachting in het huidige onderzoek is dat vrouwen meer dan mannen 

een tegenstrijdige cultuur ervaren, omdat zij aan de ene kant veel steun ontvangen voor 

het gebruik maken van ‘familievriendelijke maatregelen’, maar aan de andere kant zij 

ook meer geconfronteerd worden met negatieve carrièreconsequenties. Hieruit vloeit de 
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eerste hypothese voort H1; Vrouwen ervaren meer dan mannen een tegenstrijdige 

cultuur. 

 

 

 

Figuur 1: Werk/ privécultuur 

 

Werk/privécultuur en organisatiegedrag 

Onderzoek naar de relatie tussen werk/privécultuur en uitkomstvariabelen staat 

nog in de kinderschoenen. Het merendeel van het gedane onderzoek is gericht op de 

formele steun vanuit de organisatie, waarbij de informele steun wordt genegeerd  

(Sahibzada et al., 2005). Wel eerder gedaan onderzoek bevestigt dat een ondersteunende 

werk/privécultuur verband houdt met verschillende positieve welzijn- en motivatie 

uitkomsten als organisatiebetrokkenheid en werktevredenheid (Mauno et al., 2005; 

Mauno, Kinnunen & Ruokolainen, 2006). Deze relatie tussen een ondersteunende cultuur 

en positieve welzijnsuitkomsten kan verklaard worden op basis van het ‘waarden 

congruentie perspectief’ (Meglino, Ravlin & Adkins, 1989), welke stelt dat zowel 

werknemers als organisaties belang hechten aan specifieke waarden. Wanneer er 
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overeenkomst is tussen de waarden van de werknemer en die van de organisatie leidt dit 

tot positieve resultaten, zoals verhoogde attractiviteit, motivatie, en tevredenheid (Boxx, 

Odom & Dunn, 1991). Een tekortkoming van het bestaande onderzoek is dat de relatie 

tussen werk/privécultuur enerzijds en positief dan wel negatief organisatiegedrag van 

werknemers als OCB en CWB anderzijds nauwelijks is onderzocht.  

 

2.2 Organisatiegedrag: OCB en CWB 

 

OCB ‘Organizational Citizenship Behaviour’ 

Smith, Organ en Near (1983) hebben OCB gedefinieerd als discreet gedrag in 

organisaties dat niet afdwingbaar is door dreiging, sancties en ontslag; gedrag dat niet 

formeel is vastgelegd in een functieomschrijving als onderdeel van een formele rol; 

gedrag dat ontstaat uit vrijwillige keuze, waarbij er geen duidelijke link is met een 

bijpassende beloning (Borman & Motowidlo, 1997) en; gedrag dat anderen bevoordeelt, 

soms zelfs de persoon zelf benadeelt, ten bate van de effectiviteit van de organisatie. 

Samengevat behelst OCB werkgerelateerd gedrag dat niet gerelateerd is aan het formele 

beloningssysteem van de organisatie en wat het effectief functioneren van de organisatie 

bevordert (Organ, 1988). OCB wordt gekenmerkt door vijf dimensies (Organ, 1988; 

Smith et al., 1983); als eerste altruïsme, wat verwijst naar acties bedoeld om anderen te 

helpen, zoals het bijstaan van collega’s met een zware werklast; als tweede 

‘consciëntieusheid’ wat inhoudt dat werknemers op tijd komen, zich aan de regels 

houden en het beste proberen te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt; als derde 

‘sportsmanship’, wat verwijst naar in hoeverre mensen ongemakken accepteren zonder er 

over te klagen; als vierde ‘civic virtue’, wat aangeeft in hoeverre mensen betrokken zijn 

bij het wel en wee van de organisatie; en als vijfde ‘courtesy’, wat verwijst naar de acties 

die mensen ondernemen om te voorkomen dat er problemen ontstaan bij anderen.  

Gezien OCB het effectief functioneren van de organisatie bevordert is in veel 

onderzoek getracht te kijken naar welke omstandigheden OCB laten toenemen. Duidelijk 

aangetoond is de relatie tussen werktevredenheid, organisatiebetrokkenheid en 

waargenomen rechtvaardigheid enerzijds en OCB anderzijds (Bragger, Rodriguez-

Srednicki, Kutcher & Rosner, 2005; Messer & White, 2006). Echter, de rol van 
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werk/privécultuur als antecedent van OCB is nog weinig onderzocht. Bragger en 

collega’s (2005), die onderzoek hebben uitgevoerd binnen het onderwijs, hebben als één 

van de weinigen aangetoond dat een ondersteunende werk/privécultuur positief verband 

houdt met OCB.  

 

CWB, ‘Counterproductive Work Behaviour’ 

CWB is gedrag, zoals agressie of sabotage, dat als doel heeft de organisatie of zijn 

medewerkers te schaden (Spector, Fox, Borman & Miles, 2002; Griffin & Lopez, 2005). 

Het afwijkende gedrag van werknemers is vrijwillig, in die zin dat de motivatie ontbreekt 

te conformeren aan normatieve verwachtingen van de sociale context of dat zelfs 

motivatie bestaat om deze verwachtingen opzettelijk dwars te zitten (Robinson & Bennet, 

1995). CWB kan gericht zijn op de organisatie of op inter-persoonlijk niveau en kan heel 

ernstig zijn tot minder ernstig. Door deze twee dimensie te combineren ontstaan er vier 

kwadranten die de verschillende contraproductieve werkgedragingen weergeven (zie 

figuur 2). De eerste is productieverstoring die gericht is op de organisatie en niet heel 

ernstig is. Denk bijvoorbeeld aan het werk eerder verlaten. De tweede is 

eigendomsverstoring die gericht is op de organisatie en heel ernstig is. Denk bijvoorbeeld 

aan het stelen van materiaal. De derde vorm, politieke verstoring is gericht op personen 

en is niet heel ernstig. Denk hierbij aan het roddelen over collega’s. Tot slot is de vierde 

vorm persoonlijke agressie, die gericht is op personen en heel ernstig is. Hierbij kan 

gedacht worden aan het stelen van collega’s. 

Uit bestaande literatuur blijkt dat als oorzaak voor CWB bepaalde persoonlijke 

karaktereigenschappen zoals lage morele normen worden aangewezen (Merriam, 1977 in; 

Robinson & Bennet, 1995). Andere onderzoekers hebben gepleit voor situationele 

verklaringen, zoals waargenomen onrechtvaardigheid binnen organisaties en bepaalde 

aanwezige groepsnormen. In het huidige onderzoek wordt onderzocht naar of en in 

hoeverre er een relatie bestaat tussen werk/privécultuur en CWB.  
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Figuur 2; ‘Counterproductive Work Behaviour’ 

 

OCB en CWB 

Volgens Spector en Fox (2002) zijn veel specifieke negatieve gedragingen die bij CWB 

behoren het tegenovergestelde van specifieke positieve gedragingen die tot OCB behoren 

en hebben beide veel overeenkomstige oorzaken. Beide zijn vrijwillige reacties op 

organisatieomstandigheden welke emotionele betekenissen hebben voor mensen. OCB 

wordt versterkt door positieve emotie, terwijl CWB versterkt wordt door negatieve 

emotie. Op basis van het ‘waarden congruentie perspectief’ (Meglino, Ravlin & Adkins, 
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Het omgekeerde proces kan verwacht worden bij een belemmerende cultuur, waardoor 

werknemers meer negatieve emotie zullen ervaren. De volgende hypothesen worden 
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OCB. H2b; Een belemmerende cultuur hangt positief samen met CWB (zie ook figuur 3). 

Gespeculeerd kan worden dat de gepercipieerde organisatiecultuur nog meer effect zal 

hebben op het organisatiegedrag van vrouwen, gezien zij door hun verantwoordelijkheid 

voor de zorg nog meer waarden hechten aan het goed kunnen combineren van werk en 

privé. Echter door gebrek aan voldoende vooronderzoek wordt er geen specifieke 

hypothese geformuleerd.  

 

2.3 Werk/privébalans 

In de literatuur wordt gesproken van een interferentie model waarbij werk/privé 

interferentie gedefinieerd wordt als het proces waarbij de effecten van werk en privé naar 

elkaar overlopen. Aspecten van de werk- en thuissituatie beïnvloeden elkaar wederzijds 

op een dusdanige wijze dat emoties, cognities en/ of gedragingen opgedaan in het ene 

domein van invloed zijn op de emoties, cognities en/ of gedragingen van het andere 

domein (Peeters & Heiligers, 2007). Werk/privé interferentie en/of interferentie is een 

neutraal begrip waarbinnen twee richtingen van de interferentie vallen; van 

werk/thuisinterferentie wordt gesproken wanneer de effecten van werk naar privé 

overlopen en van thuis/werkinterferentie wordt gesproken wanneer de effecten van privé 

naar werk overlopen. Daarbij kan werk/privé interferentie onderverdeeld worden op basis 

van de evaluatie van de interferentie; negatief en/of positief. Bij negatieve interferentie 

wordt het functioneren van een werknemer in het ene domein belemmerd door eisen van 

het functioneren binnen het andere domein en bij positieve interferentie is deze 

wederzijdse beïnvloeding juist positief (Geurts & Demerouti, 2003; Greenhaus & Powel, 

2006). Door deze twee dimensies te combineren, ontstaan er vier verschillende vormen 

van interferentie; negatieve werk/thuisinterferentie (negatieve WHI), negatieve 

thuis/werkinterferentie (negatieve HWI), positieve werk/thuisinterferentie (positieve 

WHI) en positieve thuis/werkinterferentie (positieve HWI). 
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Werk/privécultuur en werk/privé interferentie 

Verscheidende onderzoeken laten een verband zien tussen een ondersteunende 

cultuur en positieve interferentie en tussen een belemmerende cultuur en negatieve 

interferentie (Bragger; 2005; Dikkers et al., 2004, 2007; Eby, Casper, Lockwood, 

Bordaux & Brinley, 2005 in; Peeters en Heiligers, 2007; Mauno, Kinnunen & Pyykko, 

2005; Thompson et al., 1999). Andere onderzoeken bevestigen dat een ondersteunende 

cultuur een buffer kan zijn tegen negatieve interferentie (Thompson, Beauvais & 

Lyness,1999; Lapierre, Spector, Allen, Poelmans, Cooper, O’Driscoll, Sanchez, Brough, 

& Kinnunen, 2008). Op basis van voorgaande onderzoeken worden de volgende 

hypothesen geformuleerd; H3a; Een ondersteunende werk/privécultuur hangt positief 

samen met positieve werk/privé interferentie H3b; Een belemmerende werk/privécultuur 

hangt positief samen met negatieve werk/privé interferentie. De interferentie omvat beide 

richtingen; zowel van werk naar thuis als van thuis naar werk (zie ook figuur 3). 

Gespeculeerd kan worden dat de gepercipieerde organisatiecultuur een sterker effect zal 

hebben op het wel of niet kunnen creëren van een goede balans bij vrouwen, omdat blijkt 

dat zij in de praktijk meer behoefte hebben gebruik te maken van familievriendelijke 

maatregelen. Tevens hier wordt er door gebrek aan voldoende vooronderzoek geen 

specifieke hypothese geformuleerd.  

 

Werk/privé interferentie en organisatiegedrag 

Veel studies hebben de negatieve impact laten zien van negatieve werk/privé 

interferentie op zowel werk-, familie- en stressgerelateerde uitkomsten (Allen 2000, 

2001; Beutell & Wittig-Berman, 1999; Braggers et al., 2005; Geurts & Demerouti, 2003; 

Greenhaus & Beutel, 1985; Herst, Bruck & Sutton, 2000; Lapierre et al., 2008; 

Namasivayam & Zhao, 2007).  

Weinig studies hebben de relatie onderzocht tussen werk/privé interferentie en 

organisatiegedrag als OCB en CWB. Boyar, Maretz en Pearson (2005 in; Peeters & 

Heiligers, 2007) vonden een positieve relatie tussen negatieve interferentie en eerder het 

werk verlaten. Op basis hiervan wordt verwacht dat negatieve interferentie ook positief 

verband houdt met CWB in zijn geheel. Op basis van de aanname dat veel elementen van 

CWB en OCB grotendeels het tegenovergestelde van elkaar zijn (Spector en Fox, 2002) 
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wordt verwacht dat positieve interferentie juist positief samenhangt met OCB. Als 

werknemers een goede balans ervaren tussen werk en privé zullen zij eerder via positieve 

emoties positief organisatiegedrag vertonen. Het omgekeerde proces kan verwacht 

worden bij een slechte werk/privébalans. Gespeculeerd kan worden op basis van de 

waarden congruentie theorie dat bij vrouwen de positieve dan wel negatieve interferentie 

een groter effect zal hebben op het vertoonde organisatie gedrag. 

De volgende hypothesen worden geformuleerd; H4a; Positieve werk/privé 

interferentie hangt positief samen met OCB. H4b; Negatieve werk/privé interferentie 

hangt positief samen met CWB. De interferentie omvat beide richtingen; van werk naar 

thuis en van thuis naar werk (zie ook figuur 3).  

 

Werk/privé interferentie als mediator 

In het huidige onderzoek zal verder onderzocht worden in hoeverre werk/privé 

interferentie de relatie tussen werk/privécultuur enerzijds en organisatiegedrag anderzijds 

medieert. De rol van werk/privé interferentie als mediator bij de relatie tussen 

werk/privécultuur en welzijnsuitkomsten is door enkele onderzoeken aangetoond. Zo 

medieert werk/privé interferentie de relatie tussen werk/privécultuur enerzijds en stress 

en moeheid anderzijds (Mauno, Kinnunen & Pykko, 2005; Dikkers, Dulk, Geurts & 

Peper, 2005). Interessant is te onderzoeken of deze rol van werk/privé interferentie als 

mediator ook gevonden wordt bij de relatie tussen werk/privécultuur en 

organisatiegedrag, OCB en CWB. In het huidige onderzoek wordt gedeeltelijke mediatie 

verwacht, omdat werk/privécultuur ook een directe relatie zal hebben met 

organisatiegedrag, onafhankelijk van het wel of niet hebben van een goede balans. Ook 

ander onderzoek laat voornamelijk een partiële medierende rol van werk/privé 

interferentie zien (Peeters & Heiligers, 2007). De volgende hypothesen geven de huidige 

verwachtingen weer; H5a; Positieve interferentie mediëert gedeeltelijk de relatie tussen 

werk/privécultuur en OCB. H5b; Negatieve interferentie mediëert gedeeltelijk de relatie 

tussen werk/privécultuur en CWB. Ook hier behelst de interferentie beide richtingen; 

werk/thuis en thuis/werk. De te onderzoeken relaties in het huidige onderzoek worden 

weergegeven in het opvolgend figuur. 
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Figuur 3: het onderzoeksmodel 
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3. METHODE 

 

3.1 Procedure en respondenten 

Respondenten zijn werknemers van één organisatie binnen de zorgsector in 

Nederland (n=140; ‘response rate’=4,8%) (zie voor bespreking discussie). De 

werknemers hebben vrijwillig deelgenomen aan het onderzoek en zijn via een digitale 

nieuwsbrief uitgenodigd voor deelname. Via een link in de nieuwsbrief konden 

deelnemers de digitale vragenlijsten invullen op een website. Naast de digitale 

nieuwsbrief zijn er mondeling respondenten geworven in de personeelskantine. De rest 

van de procedure is voor deze deelnemers hetzelfde verlopen. 

De steekproef bestaat uit 33% mannen (n=46) en 67% vrouwen (n=94), uit 79% 

werknemers zonder- (n=110) en 21% werknemers met een leidinggevende functie (n=29) 

en 50% met- (n=71) en 50% (n=69) zonder thuiswonende kinderen. De gemiddelde 

leeftijd van de mannen ligt wat hoger dan van de vrouwen, namelijk 44 jaar tegenover 39 

jaar. De respondent is gemiddeld 11 jaar werkzaam bij de organisatie, 75% woont samen 

en/of is gehuwd en 69% heeft een partner met een betaalde functie. Meer dan de helft van 

de respondenten is hoog opgeleid (28% WO en 27% HBO) en het merendeel heeft een 

vast arbeidscontract (78%). Gemiddeld genomen hebben de werknemers volgens hun 

contract een 31-urige werkweek (SD=12). 

 

3.2 Meetinstrumenten 

Voor het verzamelen van data voor dit onderzoek, is gebruik gemaakt van een 

gestandaardiseerde multiple keuze vragenlijst (zie bijlage).  

 

Werk/privécultuur 

Het construct werk/privécultuur wordt gemeten met een 17 item- vragenlijst welke 

gebaseerd is op Dikkers en collega’s (2004). 11 Items hiervan meten de waargenomen 

aanwezigheid van steun en 6 items meten de waargenomen aanwezigheid van barrières. 

De steunschaal maakt een onderscheid tussen steun vanuit de organisatie (item 1 t/m 4), 

steun vanuit collega’s (item 5 t/m 8) en steun vanuit leidinggevende (item 9 t/m 11). De 

barrière schaal maakt een onderscheid tussen tijdseisen (item 12 t/m 14) en negatieve 
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carrière consequenties (item 15 t/m 17). Een voorbeeldvraag van steun (steun vanuit de 

organisatie) is: ‘bij mijn organisatie heeft men begrip voor de zorgtaken van 

werknemers’. Een voorbeeldvraag van barrières (tijdseisen) is: ‘bij mijn organisatie 

wordt je eigenlijk alleen serieus genomen als je lange werkdagen maakt en altijd 

beschikbaar bent.’ De 17 items zijn gescoord op een vijfpunts-Likert-schaal met als 

schaalankers (1) ‘zeer mee oneens’ tot (5) ‘zeer mee eens’. De items zijn in de positieve 

richting geformuleerd; hogere scores op de verschillende items binnen één subschaal 

(steun of barrièreschaal) betekent een hogere totaalscore op deze subschaal. Zowel de 

steunschaal (11 items; α=.88) als de barrièreschaal (6 items; α=.88) hebben een zeer 

goede betrouwbaarheid. 

Ten behoeve van de factoriele validiteit wordt er factoranalyse met varimax 

rotatie uitgevoerd. Een geforceerde factoroplossing met twee factoren blijkt een goede 

uitkomst hetgeen in overeenstemming is met eerder gedaan onderzoek (Den Dulk & de 

Ruijter, 2005; Dikkers et al., 2004, 2007). 

 

‘Organizational Citizenship Behaviour’(OCB) 

Het construct OCB wordt gemeten met een 15 item- vragenlijst welke afkomstig is van 

Konovsky en Organ (1996). De huidige vragenlijst meet vier subschalen; altruïsme (items 

1 t/m 5), ‘courtesy’ (item 6 t/m 8), ‘sportsmanship’ (item 9 t/m 13) en consciëntieusheid 

(item 14 en 15).  Een voorbeeldvraag van altruïsme is: ‘ik help anderen die een zware 

werklast hebben’. Vanwege praktische redenen scoren werknemers in het huidige 

onderzoek zichzelf op OCB, in plaats van dat dit door de leidinggevenden wordt gedaan. 

Uit onderzoek van Fassina, Jones en Uggerlev (2008) blijkt dat het geen verschil maakt 

of OCB wordt gemeten door zelf- beoordeling of beoordeling door leidinggevenden, 

omdat dit bij tien controle studies niet tot andere resultaten leidden. De items zijn 

gescoord op een zevenpunts-Likert-schaal met als schaalankers (1) ‘nooit’ tot (7) ‘altijd’. 

De meeste items zijn in de positieve richting geformuleerd, hoe hoger iemand scoort op 

een item, hoe meer deze persoon spontaan positief gedrag zal vertonen (OCB) (Konovsky 

& Organ, 1996). De items 9 t/m 12 zijn omgeschaald. 

Van de subschalen heeft altruïsme een goede betrouwbaarheid (5 items; α=.83), 

maar hebben ‘courtesy’ (3 items; α=.56), sportsmanship’ (3 items; α=.58) en 
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consciëntieusheid (2 items; α=.39) een te lage betrouwbaarheid, die niet mogelijk zijn 

gebleken verhoogd te worden. Hierdoor wordt besloten deze subschalen te verwijderen 

uit het onderzoek en wordt de focus gelegd op altruïsme.  

 

‘Counterproductive Work Behaviour’ (CWB) 

Het construct CWB is gemeten met een 10 item- vragenlijst die gebaseerd is op Robinson 

en Bennett (1995). Deze vragenlijst is aangepast door Kelloway, Loughlin, Barling en 

Nault (2002) waarbij één subschaal ‘persoonlijke agressie’ is weggelaten, omdat deze 

schaal te confronterend werd geacht voor deelnemers. De lijst meet contraproductief 

werkgedrag gericht op de organisatie en op inter-persoonlijk niveau. De drie subschalen 

die gemeten worden zijn ‘productieverstoring’ (item 1, 7 en 10), ‘eigendomsverstoring’ 

(item 2, 4 en 8) en ‘politieke verstoring’ (item 3, 5, 6 en 9). Een voorbeeldvraag van 

CWB gericht op de organisatie (productieverstoring) is: ‘hoe vaak bent u bezig met het 

uit het zicht blijven om werk te vermijden?’ Een voorbeeldvraag van CWB gericht op 

personen (politieke verstoring) is: ‘hoe vaak bent u bezig met het roddelen over uw 

collega’s?’ De 10 items zijn gescoord op een vijfpunts-Likert-schaal met als schaalankers 

(1) ‘nooit’ tot (5) ‘altijd’. Een hogere gemiddelde score verwijst naar meer contra 

productief werkgedrag.  

Item 1 (productieverstoring) en item 9 (politieke verstoring)  hebben een lage 

inter-itemcorrelatie met de overige items uit dezelfde subschaal. Op basis van 

betrouwbaarheidsanalyse worden deze items verwijderd uit de analyses, waardoor de 

cronbach’s alpha  van de subschalen substantieel toeneemt. De betrouwbaarheden van de 

subschalen worden dan voor productieverstoring goed (2 items; α=.79) en voor politieke 

verstoring voldoende (4 items; α=.65). De betrouwbaarheid van eigendomsverstoring 

blijft, ook bij het verwijderen van items, onvoldoende (3 items; α=.54) en wordt daarom 

niet meegenomen in het onderzoek.  

Wanneer er op de overgebleven subschalen factoranalyse wordt uitgevoerd komen 

de twee subschalen, productieverstoring en politieke verstoring, goed naar voren. 
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Negatieve en positieve werk/privé interferentie 

Het construct werk/privé interferentie wordt gemeten met een 12 item- vragenlijst die 

afgeleid is van de SWING vragenlijst (Survey Work-home Interacton-NijmeGen), welke 

ontwikkeld en gevalideerd is door Geurts, Taris, Kompier, Dikkers, Van Hoof en 

Kinnunen (2005). De vragenlijst maakt zowel een onderscheid in richting van de 

interferentie, werk- thuis (WHI) en thuis- werk (HWI), als in de evaluatie van de 

interferentie; positief dan wel negatief. De vragenlijst meet daarmee vier subschalen; 

negatieve WHI (items 1t/m 3), positieve WHI (item 4 t/m 6), negatieve HWI (item 7 t/m 

9) en positieve HWI (item 10 t/m 12). Een voorbeeldvraag van negatieve WHI is; ‘hoe 

vaak komt het voor dat u moeilijk aan uw verplichtingen thuis kunt voldoen omdat u in 

gedachten steeds met uw werk bezig bent?’ Een voorbeeldvraag van positieve HWI is; 

‘hoe vaak komt het voor dat u na een gezellig weekend thuis met meer zin uw werk 

uitvoert?’ De 12 items zijn gescoord op een vijfpunts-Likert-schaal met als schaalankers 

(1) ‘nooit’ tot (5) ‘altijd’. De items zijn in de positieve richting geformuleerd; hogere 

scores op de verschillende items binnen één subschaal betekent een hogere totaalscore op 

deze subschaal.  

Item 3 (negatieve WHI), item 6 (positieve WHI) en item 12 (positieve HWI) 

hebben een lage inter-itemcorrelatie met de overige items uit dezelfde subschaal. Op 

basis van betrouwbaarheidsanalyse worden deze items verwijderd uit de analyses, 

waardoor de cronbach’s alpha van de subschalen substantieel toeneemt. De 

betrouwbaarheid van de subschalen wordt dan voor negatieve WHI zeer goed (2 items; 

r=.80), voor positieve WHI voldoende (2 items; r=.48), voor negatieve HWI zeer goed (3 

items; α=.89) en voor positieve HWI ook zeer goed (2 items; r=.75).  

Ten behoeve van de factoriele validiteit wordt er factoranalyse met varimax 

rotatie uitgevoerd. Een geforceerde factoroplossing met vier factoren blijkt een goede 

uitkomst, hetgeen in overeenstemming met eerder gedaan onderzoek (Dikkers et al., 

2007; Geurts et al., 2005).  
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3.3 Analytische strategie 

Om de hoofdhypothese (H5a en H5b) te toetsen zal er gebruik gemaakt worden 

van hiërarchische regressieanalyse, waarbij de aanbevelingen om een mediatie effect aan 

te tonen van Baron en Kenny (1986) worden gevolgd. Mediatie in het huidige onderzoek 

wordt bevestigd wanneer: (1) een ondersteunende cultuur is gerelateerd aan OCB (en een 

belemmerende cultuur aan CWB); (2) de ondersteunende cultuur gerelateerd is aan 

positieve interferentie (en een belemmerende cultuur aan negatieve interferentie; (3) 

positieve interferentie gerelateerd is aan OCB (en negatieve interferentie aan CWB); en 

(4) de voorgaande significante relatie tussen een ondersteunende cultuur en OCB 

significant lager wordt nadat er gecontroleerd wordt voor positieve interferentie (en de 

significante relatie tussen een belemmerende cultuur en CWB significant lager wordt 

nadat er gecontroleerd wordt voor negatieve interferentie).  

Als eerste verkenning van de data wordt er gekeken naar gemiddelde scores, 

waarbij verschillen tussen subgroepen worden berekend door middel van onafhankelijke 

T-toetsen. De subgroepen kunnen, ondanks verschillende grootte, met elkaar vergeleken 

worden, omdat de groepen op alle afhankelijke variabelen ongeveer de zelfde variantie 

hebben (nooit de één meer dan anderhalf keer zo groot als de ander) (Wijk, 2000). Om 

verschillen te berekenen in gemiddelden scores op verschillende variabelen door dezelfde 

steekproef worden gekoppelde T-toetsen uitgevoerd. Verschillen in gemiddelde scores op 

variabelen worden tweezijdig getoetst, tenzij anders vermeld.  

Vervolgens worden er correlaties berekend tussen de verschillende 

studievariabelen om te bekijken of aan de eerste drie voorwaarden voor mediatoranalyse 

wordt voldaan. Verschillen berekenen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot 

sterktes van correlaties wordt gedaan met de ‘Fisher Z formule’. 
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4. RESULTATEN 

 

4.1 Gemiddelde scores 

 

Werk/privécultuur 

Het vaststellen van hoe de cultuur wordt ervaren binnen een organisatie brengt een 

moeilijkheid met zich mee. Het meten van de cultuur (met de werk/privécultuur 

vragenlijst) is in een beginfase en er zijn nog geen extern gevalideerde normen 

beschikbaar waarmee organisaties zich kunnen vergelijken. In navolging van Dikkers 

(2004) wordt daarom een score op de steun en barrièreschaal gelijk of hoger dan drie 

beschouwd als een hoge score en lager dan drie als een lage score op de betreffende 

dimensie. Door de scores op beide dimensies te combineren worden de vier typen 

werk/privécultuur gecreëerd.  

De resultaten van een organisatie kunnen verder vergeleken worden met 

referentiegegevens van andere organisaties. Uit tabel 1 kan afgeleid worden dat de 

huidige steekproef meer een ondersteunde cultuur ervaart dan beide private organisaties, 

en minder een ondersteunende cultuur dan de publieke organisatie uit het 

referentieonderzoek van Dikkers en collega’s (2007). Zo scoort de huidige steekproef op 

de barrièredimensie lager dan de financiële organisatie (t(137)=-5.00; p<.05) en lager dan 

de fabrieksorganisatie uit het referentieonderzoek (t(138)=-8.51; p<.05). Met betrekking 

tot de laatstgenoemde organisatie scoort de huidige steekproef ook hoger op de 

steundimensie (t(138)=5.70; p<.05). De huidige steekproef scoort wel wat hoger op de 

barrièredimensie dan de publieke organisatie uit het referentieonderzoek (t(138)=2.40; 

p<.05). Overall ervaren de werknemers uit de huidige zorginstelling met een hoge 

gemiddelde score op steun (M=3.49; SD=.63) en een lage gemiddelde score op barrières 

(M=2.87; SD=.90) een ondersteunende cultuur.  

 



 

 24 

Tabel 1; Referentiegegevens uit onderzoek van Dikkers en Collega’s (2007); verschillende 

Nederlandse bedrijven (N = 1178) 

 Gemiddelde score 

Steun 

Gemiddelde score  

Barrière 

1) Publieke organisatie 

2) Financiële private organisatie 

3) Fabrieks- private organisatie 

4) Steekproef huidige zorginstelling 

3.55 

3.43 

3.19 

3.49 

2.68 

3.25 

3.52 

2.86 

  

 

Werk/privécultuur; subgroepen 

Uit tabel 2 kan afgeleid worden dat vrouwen gemiddeld genomen hoger scoren op de 

dimensie steun dan mannen en mannen juist hoger scoren op de dimensie barrières dan 

vrouwen. Deze verschillen echter zijn bij eenzijdig toetsen niet significant; voor steun; 

t(137)=-.86 en voor barrières; t(114,3)=.08. Notitie gemaakt moet worden van het feit dat 

57% van de vrouwen parttime werkt vergeleken met maar 30% van de mannen. Wanneer 

er gecontroleerd wordt voor parttime- fulltime werken, verschillen mannen en vrouwen 

nog steeds niet significant van elkaar bij eenzijdig toetsen op ervaren hoeveelheid steun 

en barrières. Voor de parttimers geldt met betrekking tot de steundimensie t(68)=-1.36; 

p>.05 en met betrekking tot de barrièreschaal t(67)=1.04; p>.05. Hypothese 1 die 

veronderstelt dat vrouwen meer een tegenstrijdige cultuur (veel steun en veel barrières) 

ervaren dan mannen wordt door de resultaten niet bevestigd.  

 

Overige studievariabelen; subgroepen 

Met betrekking tot de overige studievariabelen verschillen mannen en vrouwen alleen 

van elkaar op negatieve werk/thuisinterferentie (zie tabel 2). Mannen scoren significant 

hoger op negatieve werk/thuisinterferentie dan vrouwen; t(138)=2.32. Het geslacht kan 

4% van de verschillen in negatieve werk/thuisinterferentie verklaren (d =.39) en geslacht 

heeft daarmee een klein effect.  
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Tabel 2: Gemiddelde scores man- vrouw op WP- cultuur en op negatieve WHI  

 Vrouwen (M) Mannen (M) 

 Alle Parttime Fulltime Alle Parttime Fulltime 

 

WP cultuur- steun 

WP cultuur- barrières 

Productieverstoring 

Politieke verstoring 

Negatieve WHI 

 

3.52 

2.78 

1.27 

1.79 

1.96* 

 

3.66 

2.65 

- 

- 

- 

 

3.33 

2.93 

- 

- 

- 

 

3.43 

3.04 

1.47 

1.87 

2.34* 

 

3.43 

2.93 

 

- 

- 

 

3.43 

3.06 

- 

- 

- 

*p<.05: **p<.01: ***p<.001 
 

Overige studievariabelen; gehele steekproef 

Als verdere inspectie van de data laat tabel 3 de gemiddelden en standaarddeviaties zien 

van alle studievariabelen. Werknemers uit de steekproef scoren hoger op de 

steundimensie, dan op de barrièredimensie van de werk/privé cultuurschaal (t(138)= 5.64; 

p<.001. De steekproef scoort ook hoger op positieve WHI dan op de negatieve WHI 

(t(139)=14.24; p<.001) en ook op de positieve HWI scoort de steekproef significant 

hoger dan op negatieve WHI (t(139)=15.15; p<.001). Tot slot scoren werknemers veel 

hoger op altruïsme (OCB) dan op de productie verstoring (t(138)=36.48; p<.001) en 

politieke verstoring (t(138)= 32.93; p<.001). 

 

4.2 Correlaties 

Uit tabel 3 blijkt dat de steun en barrièredimensie middelmatig gecorreleerd zijn, 

wat aangeeft dat het gerelateerde maar aparte dimensies zijn. Positieve WHI en negatieve 

WHI zijn niet gecorreleerd, evenals positieve HWI niet gecorreleerd is met negatieve 

HWI wat aangeeft dat het ongerelateerde dimensies zijn. Ook altruïsme (OCB) is niet 

gerelateerd aan productie en politieke verstoring (CWB). 
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Tabel 3; Gemiddelden, standaard deviaties en inter-correlaties van de studievariabelen 
    Variabelen   M SD 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. WF cultuur – steun 3.49 .63 -.41**  .21* -.13 -.19* -.14  .08 -.14  .15 

2. WF cultuur- barrière 

3. Altruïsme 

4. Productieverstoring 

5.Politieke verstoring 

6. Negatieve WHI 

7. Positieve WHI 

8.Negatieve HWI 

9. Positieve HWI 

2.87 

4.98 

1.34 

1.91 

2.09 

3.48 

1.74 

3.30 

.90 

.93 

.60 

.62 

.91 

.71 

.69 

.97 

X 

 

-.06 

X 

 

-.01 

-.18 

X 

 

  .21* 

  .01 

  .18* 

X 

 

 .22* 

-.04 

-.05 

  .01 

X 

 .09 

 .24* 

-.04 

 .09 

-.01 

X 

  .23** 

-.20 

  .18* 

  .07 

  .16 

  .08 

X 

 .08 

 .14 

-.05 

 .04 

 .07 

 .52** 

-.05 

X 

*p<.05: **p<.01: ***p<.001 
 

 

Werk/privécultuur en organisatiegedrag 

Om te beoordelen of aan de eerste voorwaarde voor mediator analyse wordt voldaan 

(zie statistische strategie in methodedeel), wordt in overeenstemming met hypothese 2a 

en 2b de relatie tussen cultuur en organisatiegedrag onderzocht. Hypothese 2a welke 

stelt dat een ondersteunende werk/privécultuur positief samenhangt met OCB wordt 

bevestigd. Uit tabel 3 blijkt een positieve samenhang tussen steun en altruïsme. 

Hypothese 2b welke stelt dat een belemmerende cultuur positief samenhangt met CWB 

wordt door de resultaten deels bevestigd. Uit tabel 3 blijkt geen samenhang tussen 

barrières en productieverstoring, maar wel tussen barrières en politieke verstoring. Bij 

controle blijkt dat steun geen verband houdt met productieverstoring, maar wel een 

remmend effect heeft op politieke verstoring en dat het ervaren van barrières niet 

samenhangt met altruïsme (zie tabel 3). 

 

Werk/privécultuur en werk/privé interferentie 

Om te beoordelen of aan de tweede voorwaarde voor mediatie analyse wordt voldaan, 

wordt in overeenstemming met hypothese 3a en 3b de relatie tussen cultuur en werk/privé 

interferentie onderzocht. Uit tabel 3 blijkt, dat hypothese 3a; een ondersteunende 

werk/privécultuur hangt positief samen met positieve interferentie, niet bevestigd wordt. 

Steun hangt niet samen met positieve WHI, evenmin met positieve HWI. Hypothese 3b 
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welke stelt dat een belemmerende werk/privécultuur positief samen hangt met negatieve 

interferentie wordt door de resultaten uit tabel 3 wel bevestigd. Een hoge score op de 

barrière dimensie gaat samen met een hoge score op negatieve WHI en negatieve HWI. 

Bij controle blijkt dat het ervaren van steun niet samenhangt met negatieve interferentie 

en dat het ervaren van barrières niet samenhangt met positieve interferentie. 

 

Werk/privé interferentie en organisatiegedrag 

Om te beoordelen of aan de derde voorwaarde voor mediatie analyse wordt voldaan, 

wordt in overeenstemming met hypothese 4a en 4b de relatie tussen werk/privé 

interferentie en organisatiegedrag onderzocht. De correlaties uit tabel 3 laten zien dat 

hypothese 4a, die een positieve relatie veronderstelt tussen positieve interferentie en 

OCB, deels bevestigd wordt. Zo hangt positieve WHI wel positief samen met altruïsme, 

maar positieve HWI niet. Hypothese 4b die stelt dat negatieve interferentie positief 

samen hangt met CWB wordt door de resultaten uit tabel 3 voor een klein deel bevestigd. 

Negatieve WHI hangt niet samen met productieverstoring, en evenmin met politieke 

verstoring, maar negatieve HWI doet dit wel met productieverstoring. Bij controle blijkt 

dat positieve interferentie niet samenhangt met CWB (productie en politiek) en dat 

negatieve interferentie niet samenhangt met altruïsme. 

 

Werk/privécultuur, werk/privé interferentie en organisatiegedrag 

Doordat hypothese 3a (een ondersteunende werk/privécultuur hangt positief samen met 

positieve interferentie) niet bevestigd wordt, wordt er niet voldaan aan voorwaarde twee 

en kan hypothese 5a (positieve interferentie mediëert gedeeltelijk de relatie tussen 

werk/privécultuur en OCB) niet getoetst worden. Ook hypothese 5b (negatieve 

interferentie mediëert gedeeltelijk de relatie tussen werk/privécultuur en CWB) kan niet 

getoetst worden, omdat niet aan alle voorwaarden wordt voldaan. Met betrekking tot de 

relatie tussen barrières, negatieve interferentie en productieverstoring wordt er niet aan 

voorwaarde 1 voldaan (er is geen significante samenhang tussen barrières en 

productieverstoring). Met betrekking tot de relatie tussen barrières, negatieve 

interferentie en politieke verstoring wordt er wel aan voorwaarde 1 (significante 

samenhang tussen barrières en politieke verstoring) en voorwaarde 2 (significante 
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samenhang tussen barrières en negatieve interferentie) voldaan, maar niet aan 

voorwaarde 3 (geen significante samenhang tussen negatieve interferentie en politieke 

verstoring) (zie voor alle correlaties tabel 3). 

 

Verschillen tussen mannen en vrouwen  

Na berekeningen met de ‘Fisher Z formule’ blijken er geen significante verschillen te 

bestaan tussen mannen en vrouwen op de sterktes van de correlaties. 

 

 

5 DISCUSSIE 

Het doel van de huidige studie was de relatie te bestuderen tussen de percepties 

van de werk/privécultuur en vertoond organisatiegedrag van werknemers en te bekijken 

in hoeverre werk/privé interferentie deze relatie medieert. Het onderzoek draagt bij aan 

de literatuur door 1) een onderscheid te maken tussen interferentie van thuis naar werk en 

van werk naar thuis 2) een onderscheid te maken tussen een positief en een negatief 

proces, waarbij een ondersteunende cultuur samenhangt met positief organisatiegedrag en 

een belemmerende cultuur met negatief organisatiegedrag en 3) verschillen te bekijken 

tussen mannen en vrouwen.  

 

5.1 Bevindingen 

Werk/privécultuur 

De werknemers uit de huidige steekproef ervaren relatief veel steun en weinig barrières 

en ervaren daarmee een ondersteunende cultuur. Een logische verklaring hiervoor zou 

kunnen zijn dat zowel de huidige steekproef als de gehele onderzoekspopulatie uit 70% 

vrouwen bestaat. Volgens Dikkers en collega’s (2007) en Mauno (2004 in; Kinnunen et 

al., 2005) wordt de werk/privécultuur als meer ondersteunend ervaren naarmate er meer 

vrouwen werkzaam zijn in het bedrijf. Zij verklaren dit met de afhankelijkheidstheorie. 

(Dreher, 2003 in; Dikkers et al., 2007). Deze theorie stelt dat naarmate meer vrouwen 

werkzaam zijn in een organisatie, de organisatie genoodzaakt raakt het werk/privébeleid 

aan te passen omdat deze afhankelijk raakt van vrouwelijk talent. Verder kan het type 

organisatie van invloed zijn op de beleving van de cultuur. De doelorganisatie betreft een 
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publieke semi-overheidsinstelling. Uit onderzoek van Dikkers en collega’s (2007) en den 

Dulk en Ruijter (2005) komt de werk/privécultuur van de publieke organisatie als meest 

eenduidig en ondersteunend naar voren in vergelijking met private ondernemingen als 

consultancy en bank- en verzekeringsbedrijven. 

Mannen en vrouwen verschillen tegen de verwachting in niet van elkaar met 

betrekking tot de perceptie van de werk/privécultuur, ook niet als er gecontroleerd wordt 

voor parttime- fulltime werken. Dit komt overeen met resultaten van Dikkers en collega’s 

(2004), die bij controle voor parttime werken geen verschillen vonden in de perceptie van 

mannen en vrouwen en eveneens komt dit overeen met onderzoek van Den Dulk en de 

Ruijter (2005) die bij onderzoek binnen een overheidsorganisatie geen effect van geslacht 

vonden op de gepercipieerde cultuur. Doordat vrouwen niet hoger dan mannen scoren op 

barrières wordt hypothese 1 (vrouwen ervaren meer een tegenstrijdige cultuur dan 

mannen) niet bevestigd. Dat vrouwen niet hoger op barrières scoren lijkt er op te wijzen 

dat er voor vrouwen niet meer gerelateerde negatieve carrièreconsequenties zijn dan voor 

mannen. Toch wijzen de feiten uit dat vrouwen door de werk/privécombinatie wel meer 

gehinderd worden in hun carrière, waardoor er een onderrepresentatie bestaat van 

vrouwen in hoge functies (Sumer, 2006). Een verklaring kan zijn dat er wel meer 

barrières zijn voor vrouwen, mede omdat zij het grootste deel van de zorg op zich nemen, 

maar dat zij dit niet ervaren als barrières. Ze hebben vrede met het feit dat de zorgtaak de 

carrière hindert, omdat zij bewust kiezen voor de zorg die ze belangrijker achten. De 

bevinding dat mannen niet significant minder steun ontvangen dan vrouwen is positief te 

labelen, omdat dit betekent dat het voor mannen in de huidige organisatie niet moeilijker 

is gebruik te maken van ‘familievriendelijke maatregelen’ dan voor vrouwen. Het lijkt er 

op te wijzen dat het in de huidige organisatie niet vanzelfsprekend is dat vrouwen de 

zorgverantwoordelijkheid dragen en dat mannen niet meer dan vrouwen hoeven te vrezen 

dat hun manager negatief zal reageren op een verzoek (Den Dulk & Ruijter, 2005).  
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Werk/privécultuur en organisatiegedrag 

Uit de resultaten blijkt een relatie tussen werk/privécultuur en positief organisatiegedrag. 

De positieve relatie tussen steun en altruïsme bevestigt hypothese 2a. Dit betekent dat 

naarmate werknemers meer steun ervaren zij meer positief organisatiegedrag zullen 

vertonen zoals het helpen van anderen. Deze bevinding sluit aan bij Bragger en collega’s 

(2005) die eerder aantoonden dat een ondersteunende werk/privécultuur positief verband 

houdt met OCB. De ‘waarden congruentie theorie’ (Meglino, Ravlin & Adkins, 1989) die 

veronderstelt dat de positieve emotie, die ontstaat door congruentie in waarden, 

samengaat met positieve uitkomsten lijkt hiermee te kloppen. Twee van de drie bronnen 

van steun uit de cultuur komen vanuit personen (steun vanuit collega’s en steun vanuit de 

leidinggevenden) en het lijkt daarmee logisch dat werknemers hun positieve gedrag dat 

samenhangt met deze steun weer ‘terug’ richten op die bronnen. Uit de resultaten blijkt 

ook een verband tussen werk/privécultuur en negatief organisatiegedrag. Hypothese 2b, 

die een positieve relatie veronderstelt tussen barrières en CWB wordt deels bevestigd, 

doordat er een positieve samenhang is tussen barrières en politieke verstoring. Dit 

betekent dat naarmate werknemers meer barrières ervaren zij meer negatief 

organisatiegedrag zullen vertonen gericht op personen, zoals roddelen over collega’s. Het 

ervaren van barrières zal daarentegen niet samengaan met verhoogde productieverstoring, 

zoals het doelbewust traag werken. Blijkbaar wordt de negatieve emotie en het hieruit 

voortvloeiende gedrag juist op andere personen afgereageerd. Wanneer de relatie tussen 

een ondersteunende cultuur en negatief organisatiegedrag (en tussen een belemmerende 

cultuur en positief organisatiegedrag) wordt onderzocht blijkt dat het ervaren van steun 

een remmend effect heeft op politieke verstoring, maar niet op productieverstoring. 

Barrières hebben geen remmend effect op OCB.  

 

Werk/privécultuur en werk/privé interferentie 

Uit de resultaten blijkt er tegen de verwachting in geen relatie te zijn tussen 

werk/privécultuur en positieve interferentie. Het ervaren van steun in de huidige 

steekproef heeft geen verband met het ervaren van een goede dan wel slechte 

werk/privébalans en hypothese 3a wordt door de resultaten niet bevestigd. Dit spreekt 

eerder gedaan onderzoek tegen waarbij wel een positief verband werd gevonden tussen 
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steun en positieve interferentie (Dikkers et al., 2004, 2007; Bragger, 2005; Thompson et 

al., 1999; Mauno, Kinnunen & Pyykko, 2005). Een eventuele verklaring zou kunnen zijn 

dat de werknemers in de huidige steekproef weinig problemen ervaren met het 

combineren van werk en privé en daarom geen gebruik hebben hoeven te maken van 

maatregelen. Hierdoor zijn ze zich weinig bewust van de werk/privé cultuur.  

Er blijkt uit de resultaten wél een relatie te zijn tussen werk/privécultuur en 

negatieve interferentie. Het ervaren van barrières hangt samen met het ervaren van 

negatieve interferentie beide richtingen op en deze resultaten bevestigen volledig 

hypothese 3b. Wanneer er sprake is van een belemmerende cultuur zullen werknemers 

eerder een slechte balans ervaren tussen werk en privé. Wanneer tot slot gekeken wordt 

naar de relatie tussen een ondersteunende cultuur en negatieve interferentie (en een 

belemmerende cultuur en positieve interferentie) blijkt er voor beide geen verband te 

bestaan.  

 

Werk/privé interferentie en organisatiegedrag 

Uit de resultaten blijkt een relatie tussen positieve interferentie en positief 

organisatiegedrag. Hypothese 4a, die deze relatie beschrijft wordt door de resultaten deels 

bevestigd. Een werknemer die veel positieve werk/thuisinterferentie ervaart zal meer 

positief organisatiegedrag vertonen zoals anderen helpen (altruïsme), maar een 

werknemer die positieve thuis/werkinterferentie ervaart zal dit niet doen. Een 

aannemelijke verklaring is dat in het tweede geval de bron van de interferentie het 

thuisdomein is. De positieve interferentie is dan niet te ‘danken aan’ de organisatie, 

bijvoorbeeld omdat deze goed voor het welzijn van de werknemer zorgt, maar aan 

‘thuis’. Op basis van sociale uitwisseling voelt de werknemer zich bij positieve 

thuis/werkinterferentie niet ‘verplicht’ wat terug te doen voor de organisatie en bij 

positieve werk/thuisinterferentie wel.  

Met betrekking tot negatieve interferentie en negatief organisatiegedrag, blijkt uit 

de resultaten dat hypothese 4b voor een klein deel bevestigd wordt. Alleen negatieve 

thuis/werkinterferentie hangt samen met productie verstoring. Zowel mannen als 

vrouwen die negatieve interferentie ervaren van thuis naar werk, zullen dit afreageren op 

de organisatie en niet op andere personen. Het is opmerkelijk dat juist negatieve 
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thuis/werkinterferentie samenhangt met CWB, want verwacht zou worden dat negatieve 

werk/thuisinterferentie samengaat met OCB, gezien de bron van de interferentie hier de 

organisatie is. Wellicht heeft het er mee te maken dat de oorzaak van de negatieve 

interferentie thuis is, waarnaar het niet afgereageerd kan worden. Op anderen personen 

afreageren zou onrechtvaardig zijn, dus blijft de organisatie als zondebok over. Positieve 

interferentie heeft tot slot geen effect op CWB en negatieve interferentie heeft geen effect 

op CWB.  

 

Verschillen tussen mannen en vrouwen 

Behalve dat mannen meer negatieve werk/thuisinterferentie ervaren, zijn er in het huidige 

onderzoek geen verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de 

sterktes van de gevonden verbanden. De gedachte dat de gepercipieerde 

werk/privécultuur een sterker effect zal hebben op het wel of niet kunnen creëren van een 

goede werk/privébalans en het vertonen van positief dan wel negatief organisatiegedrag 

bij vrouwen wordt door het huidige onderzoek niet ondersteund. Het ‘waarden 

congruentie perspectief’ aangehouden, lijkt het er op dat in de doelorganisatie mannen 

evenveel waarde hechten aan een goede werk/privébalans en dat zowel mannen als 

vrouwen evenveel de kans krijgen de zorg op zich te nemen en toch een carrière op te 

bouwen. Het zou goed mogelijk zijn dat bij ‘hardere’ organisaties zoals 

consultancybureaus er wel verschillen gevonden zullen worden tussen mannen en 

vrouwen op de gepercipieerde cultuur en de sterktes van de verbanden.  

 

Werk/privécultuur, werk/privé interferentie en organisatiegedrag 

Alle resultaten samengevat 1) verschillen mannen en vrouwen niet in hun perceptie van 

de werk/privécultuur; 2) is een ondersteunende cultuur gerelateerd aan OCB (en een 

belemmerende cultuur deels aan CWB); (3) is een ondersteunende cultuur niet 

gerelateerd aan positieve interferentie (maar een belemmerende cultuur wel aan negatieve 

interferentie; (4) is positieve werk/thuisinterferentie gerelateerd aan OCB (en negatieve 

thuis/werkinterferentie deels aan CWB); 5) zijn er geen verschillen gevonden tussen 

mannen en vrouwen op de gevonden verbanden en 6) medieert positieve dan wel 
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negatieve interferentie in het huidige onderzoek niet de relatie tussen werk/privécultuur 

en organisatiegedrag.  

 

5.2 Implicaties 

Een theoretische implicatie van het huidige onderzoek is dat het gemaakte 

onderscheid tussen een positief en negatief proces gerechtvaardigd lijkt te zijn. Steun en 

positieve interferentie hebben bijna geen verband met CWB en dat het ervaren van 

barrières en negatieve interferentie hebben geheel geen verband met OCB. Het lijkt 

hiermee dat het positieve proces (waarbij steun en positieve interferentie resulteren in 

OCB) daadwerkelijk gescheiden is van het negatieve proces (waarbij barrières en 

negatieve interferentie resulteren in CWB).  

Een praktische implicatie van het huidige onderzoek is, dat het voor organisaties 

belangrijk is een ondersteunende cultuur te creëren, omdat dit op zijn minst een positief 

effect zal hebben op aspecten van het gedrag van werknemers. Zo wordt er in het huidige 

onderzoek een positieve relatie gevonden tussen steun en OCB en tussen barrières en 

CWB. Door het creëren van een ondersteunende cultuur wordt het effectief functioneren 

van de organisatie bevorderd. Wanneer de werkgever goed voor de werknemer zorgt, 

zullen de werknemer op hun beurt positief gedrag vertonen. Volgens de functionele 

aanpak (Cameron & Quinn, 2005) is het mogelijk de werk/privécultuur meer 

ondersteunend te maken, door deze met bewust ingezette interventies te manipuleren. Zo 

kunnen leidinggevenden bewust gemaakt worden van de waarde van familievriendelijke 

strategieën. Door deze waarden stapsgewijs intern te integreren kunnen zij functioneren 

als rolmodel bij het implementeren van het nieuwe beleid. 

De bevinding in het huidige onderzoek dat het ervaren van veel barrières 

samenhangt met veel negatieve interferentie geeft ook aan hoe belangrijk het is voor 

organisaties een ondersteunende werk/privécultuur te creëren. Voor werknemers is dit 

van belang, omdat voor hen barrières samen zullen gaan met een slechte 

werk/privébalans. Menig onderzoek heeft de schadelijke effecten laten zien van een 

slechte werk/privé balans op zowel werk-, familie- en stressgerelateerde uitkomsten 

(Allen, 2001; Herst, Bruck & Sutton, 2000; Geurts & Demerouti, 2003; Greenhaus & 

Beutel, 1985). Organisaties moeten dit te allen tijde proberen te voorkomen en managers 
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moeten zich bewust worden dat het koesteren van menselijk kapitaal op de lange termijn 

meer oplevert dan een focus op het behalen van organisatiedoelen op de korte termijn. 

Het bevorderen van de balans tussen werk en privé zal voordelen opleveren voor zowel 

de individuele werker als voor organisaties als geheel (Peeters & Heiligers, 2007). 

Verder is het van maatschappelijk belang een ondersteunende cultuur te creëren 

en daarmee seksegelijkheid te stimuleren. Vrouwen kunnen hierdoor meer mogelijkheden 

op de werkvloer krijgen en mannen kunnen de mogelijkheid krijgen meer betrokken te 

raken bij het familieleven (Kinnunen, Mauno, Geurts & Dikkers, 2005). Deze gedachte 

sluit aan bij de Weyer en Glorieux (2008) die stellen dat de beste methode om gender- 

gelijkheid te creëren zou zijn mannen aan te moedigen minder uren te werken.  

Wet- en regelgeving zou hier een grotere rol bij kunnen innemen, want de cultuur 

binnen organisaties is ingebed in bredere, maatschappelijke context. De overheid dient 

zich vooral te richten op het scheppen van wettelijke kaders en voorwaarden voor het 

kunnen combineren van betaalde arbeid en zorgtaken. Zo zouden werkgevers verplicht 

kunnen worden ook aan vaders ouderschapsverlof te verlenen en kan wetgeving in 

organisaties een normatief klimaat creëren dat het gebruik van werk/privébeleid 

ondersteunt (Den Dulk & Ruijter, 2005;Veenis, 2000).  

 

5.3 Kritische kanttekeningen en suggesties voor vervolgonderzoek 

Een allereerste en tegelijkertijd belangrijkste beperking van het onderzoek is de 

lage ‘response rate’, waardoor de resultaten niet gegeneraliseerd kunnen worden naar de 

onderzoekspopulatie. Van een onderzoekspopulatie met 5000 werknemers is er in totaal 

een respons van 140 (4,8%) werknemers geweest, wat behoorlijk laag is. De oorzaak 

hiervan is de manier van werven geweest. Een digitale nieuwsbrief wordt door een groot 

aantal werknemers ongeopend weggegooid, waardoor het grootste deel van de 

werknemers de oproep voor deelname aan het onderzoek niet heeft gezien. Helaas is het 

bij de doelorganisatie niet mogelijk geweest op een andere manier werknemers te 

werven.  

Een tweede beperking van het huidige onderzoek betreft de betrouwbaarheid, die 

bij een aantal subschalen van OCB onvoldoende is gebleken. Alleen altruïsme, als 

onderdeel van OCB, kon hierdoor onderzocht worden. De lage betrouwbaarheid kan te 
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maken hebben met het feit dat er gebruik is gemaakt van een vertaalde versie van de 

oorspronkelijke vragenlijst. Met deze vertaalde versie in het Nederlands is nog weinig 

onderzoek verricht. Het zou goed zijn in vervolgonderzoek een kritische blik te werpen 

op de gebruikte vragenlijst en deze verder te valideren.  

Een derde belangrijke kritische noot is de conceptualisatie van de 

werk/privécultuur. De werk/privécultuur is in het huidige onderzoek gedefinieerd als de 

gedeelde verzameling van assumpties, opvattingen en waarden met betrekking tot de 

mate waarin de organisatie de combinatie werk/privé van werknemers erkent en 

ondersteunt (Thompson et al., 1999). Echter bestaat de huidige onderzoeksorganisatie uit 

drie verschillende vestigingen en deze vestigingen bestaan weer uit tal verschillende 

afdelingen en vakgroepen etc. Het is zeer aannemelijk dat de aanwezige subgroepen de 

werk/privécultuur anders ervaren, gezien twee van de drie bronnen van steun (steun 

vanuit leidinggevende en steun vanuit collega’s) uit de directe omgeving komen (Dikkers 

et al., 2007). Een chirurg zal de steun vanuit zijn collega’s waarschijnlijk veel positiever 

ervaren dan een coassistent. In vervolgonderzoek, bijvoorbeeld met multi-

levelonderzoek, zou moeten worden nagegaan of het werkelijk gaat over gedeelde 

percepties. Wanneer blijkt dit niet zo te zijn zou in vervolgonderzoek onderscheid 

gemaakt moeten worden in de percepties van subgroepen met betrekking tot de 

werk/privécultuur.  

  Een vierde beperking aan het onderzoek is, dat het cross-sectioneel van aard is, 

waardoor er geen causale verbanden getrokken kunnen worden bij de gevonden relaties 

in het huidige onderzoek. Het zou net zo goed mogelijk kunnen zijn dat werknemers die 

positief organisatiegedrag vertonen, meer positieve feedback ontvangen vanuit de 

omgeving en daardoor de cultuur als meer ondersteunend ervaren. Longitudinaal 

onderzoek is hierom gewenst waarbij verschillende metingen in de tijd worden gedaan.  

Vervolgonderzoek is verder nodig om te onderzoeken hoe de gevonden relaties 

verlopen tussen werk/privé cultuur en organisatiegedrag als OCB en CWB en interessant 

zou zijn te onderzoeken wat voor verband de cultuur van de thuissituatie houdt met het 

organisatiegedrag op de werkvloer. In het huidige onderzoek is aangetoond dat negatieve 

interferentie van thuis naar werk samenhangt met productieverstoring (CWB). Het is 

aannemelijk dat wanneer de thuissituatie meer ondersteunend wordt, de negatieve 
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interferentie van thuis naar werk afneemt en daarmee het negatieve organisatiegedrag ook 

afneemt. Verder zouden de remmende effecten van een ondersteunende cultuur op CWB 

onderzocht moeten worden en de remmende effecten van een belemmerende cultuur op 

OCB.  

 Ondanks de beperkingen levert het huidige onderzoek een goede theoretische en 

praktische aanvulling op de al bestaande literatuur. Zo heeft dit onderzoek aandacht 

besteed aan de nog amper onderzochte relatie tussen werk/privécultuur en 

organisatiegedrag als OCB en CWB en is er veel aandacht gegeven aan de man- 

vrouwverschillen, met als doel een bijdrage te leveren aan de seksegelijkheid tussen man 

en vrouw. De resultaten geven voldoende aanleiding voor vervolgonderzoek en hopelijk 

worden anderen door dit pioniersonderzoek geïnspireerd de gevonden relaties verder uit 

te diepen. 
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Bijlage: vragenlijst werkbeleving; oorspronkelijke nummering gevolgd door digitale 

versie 

 

De werk/privécultuur 

 

 

1 

= 

Zeer mee oneens 

 

2 

= 

Enigszins mee 

oneens 

 

3 

= 

Neutraal 

 

4 

= 

Enigszins mee  

eens 

 

5 

= 

Zeer mee eens 

       

1. Managers in mijn organisatie zijn in het algemeen 

dienstwillig ten opzichte van de privé levens van 

werknemers. 

1 2 3 4 5 

2. Bij mijn organisatie heeft men begrip voor de zorgtaken van 

werknemers. 
1 2 3 4 5 

3. Bij mijn organisatie vindt men het belangrijk dat 

werknemers naast hun werk voldoende tijd hebben voor hun 

privéleven. 

1 2 3 4 5 

4. De organisatie staat open voor werknemers die om privé- 

redenen naar minder zware functies willen overstappen. 
1 2 3 4 5 

5. Mijn collega’s steunen werknemers die om privé redenen 

willen overstappen naar een minder zware functie. 
1 2 3 4 5 

6. Mijn collega’s steunen werknemers die om privé redenen 

(tijdelijk) minder uren willen werken. 
1 2 3 4 5 

7. Met mijn collega’s kan ik goed over mijn privé situatie 

praten. 
1 2 3 4 5 

8. Mijn collega’s helpen mij als ik het (tijdelijk) erg druk heb 

met mijn zorgtaken. 
1 2 3 4 5 

9. Mijn leidinggevende ondersteunt werknemers die vanwege 

privé redenen willen overstappen naar een minder zware 

functie. 

1 2 3 4 5 

10. Mijn leidinggevende ondersteunt werknemers die vanwege 

privé redenen (tijdelijk) hun werkuren willen verminderen. 
1 2 3 4 5 

11. Met mijn leidinggevende kan ik goed over mijn 

privésituatie praten. 
1 2 3 4 5 
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1 

= 

Zeer mee oneens 

 

2 

= 

Enigszins mee 

oneens 

 

3 

= 

Neutraal 

 

4 

= 

Enigszins mee  

eens 

 

5 

= 

Zeer mee eens 

       

12. Om hogerop te komen bij mijn organisatie wordt van 

werknemers verwacht dat ze regelmatig overwerken. 
1 2 3 4 5 

13. Bij de mijn organisatie wordt je eigenlijk alleen serieus 

genomen als je lange werkdagen maakt en altijd 

beschikbaar bent. 

1 2 3 4 5 

14. Van werknemers bij mijn organisatie wordt verwacht dat ze, 

als het nodig is, hun werk voorrang geven boven hun 

privésituatie. 

1 2 3 4 5 

15. Bij mijn organisatie worden werknemers die om privé 

redenen (tijdelijk) minder uren gaan werken gezien als 

minder carrièregericht. 

1 2 3 4 5 

16. Het niet- grijpen van een promotiekans vanwege privé- 

omstandigheden is niet goed voor je loopbaan bij deze 

organisatie. 

1 2 3 4 5 

17. Bij mijn organisatie zullen werknemers die (tijdelijk) 

minder uren werken minder snel carrière maken. 
1 2 3 4 5 

 

Het werkgedrag: OCB 

 

 

Nooit 

= 

1 

 

Bijna nooit 

= 

2 

 

Soms 

= 

3 

 

Regelmatig 

= 

4 

 

Vaak 

= 

5 

 

Zeer vaak 

= 

6 

 

Altijd 

= 

7 

       

1. Ik help anderen die een zware werklast hebben. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Ik help anderen die afwezig zijn geweest. 
1 2 3 4 5 6 7 

3. 
Ik help collega’s productief te zijn. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. 
Ik maak nieuwe mensen wegwijs hoewel dat niet 

vereist is. 1 2 3 4 5 6 7 
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Nooit 

= 

1 

 

Bijna nooit 

= 

2 

 

Soms 

= 

3 

 

Regelmatig 

= 

4 

 

Vaak 

= 

5 

 

Zeer vaak 

= 

6 

 

Altijd 

= 

7 

       

5. Ik deel persoonlijke bezittingen met anderen, 

indien dit nodig is om hen te helpen met het 

werk. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Ik respecteer de rechten en privileges van 

anderen 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Ik overleg met mijn leidinggevende of andere 

mensen die mogelijk beïnvloed worden door 

mijn acties of beslissingen. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Ik informeer mijn leidinggevende voordat ik 

belangrijke acties onderneem. 
1 2 3 4 5 6 7 

9. Ik klaag over onbelangrijke zaken. 
1 2 3 4 5 6 7 

10. Ik klaag over hetgeen de organisatie aan het 

doen is. 
1 2 3 4 5 6 7 

11. Ik koester wrok ten opzichte van veranderingen 

die door het management worden 

geïntroduceerd. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Ik denk alleen aan mijn eigen werkgerelateerde 

problemen, niet aan die van anderen. 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Ik schenk aandacht aan aankondigingen of 

berichten die informatie verschaffen over de 

organisatie. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Op mijn werk kom ik op tijd. 
1 2 3 4 5 6 7 

15. Mijn aanwezigheid op het werk is boven 

gemiddeld. 
1 2 3 4 5 6 7 
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 Het werkgedrag: CWB  

 

 

1 

= 

(Bijna) nooit 

 

2 

= 

Zelden 

 

3 

= 

Soms 

 

4 

= 

Vaak 

 

5 

= 

(Bijna) altijd 

  

Hoe vaak bent u bezig met: 

     

1. het overdrijven van de door u gewerkte uren? 1 2 3 4 5 

2. het starten van negatieve geruchten over uw organisatie? 1 2 3 4 5 

3. het roddelen over uw collega’s? 1 2 3 4 5 

4. het verdoezelen van uw fouten?  1 2 3 4 5 

5. het wedijveren met uw collega’s op een niet-productieve 

manier? 
1 2 3 4 5 

6. het roddelen over uw leidinggevende? 1 2 3 4 5 

7. het uit ’t zicht blijven om werk te vermijden? 1 2 3 4 5 

8. het meenemen van bedrijfsgoederen of koopwaar? 1 2 3 4 5 

9. uw collega’s de schuld geven van uw eigen fouten? 1 2 3 4 5 

10. het doelbewust traag werken? 1 2 3 4 5 
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 De werk/privébalans  

 

 

1 

= 

(Bijna) nooit 

 

2 

= 

Zelden 

 

3 

= 

Soms 

 

4 

= 

Vaak 

 

5 

= 

(Bijna) altijd 

  

Hoe vaak komt het voor dat: 

     

1. u moeilijk aan uw verplichtingen thuis kunt voldoen omdat u in 

gedachten steeds met uw werk bezig bent? 
1 2 3 4 5 

2. u weinig geniet van uw partner/familie/vrienden omdat u over 

het werk piekert? 
1 2 3 4 5 

3. uw werktijden het moeilijk maken om aan uw verplichtingen 

thuis te voldoen? 
1 2 3 4 5 

4. u door een succesvolle dag op uw werk goedgehumeurd thuis 

komt waardoor de sfeer thuis positief beïnvloed wordt? 
1 2 3 4 5 

5. u na een prettige werkdag/week meer zin heeft om met uw 

partner/familie/vrienden activiteiten te ondernemen? 
1 2 3 4 5 

6. u zich thuis beter aan afspraken houdt, omdat dat op het werk 

ook van u gevraagd wordt? 
1 2 3 4 5 

7. u weinig plezier heeft in uw werk omdat u over uw 

thuissituatie piekert? 
1 2 3 4 5 

8 dat u zich moeilijk kunt concentreren op uw werk omdat u 

zich druk maakt over zaken in uw thuissituatie? 
1 2 3 4 5 

9. dat uw verplichtingen thuis het moeilijk maken om uw werk 

goed uit te voeren?  
1 2 3 4 5 

10. dat u na een gezellig weekend thuis met meer zin uw werk 

uitvoert? 
1 2 3 4 5 

11. dat u na vrije tijd met uw partner/familie/ vrienden 

goedgehumeurd op uw werk komt, waardoor de sfeer  positief 

wordt beïnvloed? 

1 2 3 4 5 

12. u op uw werk beter uw verantwoordelijkheden nakomt, omdat u 

dat thuis ook moet doen? 
1 2 3 4 5 
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Uw achtergrondgegevens 

 

1. Bent u man of vrouw? � man 

� vrouw 
 

2. Wat is uw leeftijd? .....   

3. Wat is uw burgerlijke staat? � samenwonend of gehuwd, geen thuiswonende 

kinderen (ga door naar vraag 5) 

� samenwonend of gehuwd, wel thuiswonende 

kinderen (ga door naar vraag 4) 

� alleenstaand, geen thuiswonende kinderen (ga 

door naar vraag 5) 

� alleenstaand, wel thuiswonende kinderen (ga 

door naar vraag 4) 

� inwonend bij ouders (ga door naar vraag 5) 

� anders (ga door naar vraag 5) 

4. Hoeveel thuiswonende kinderen heeft u? 

 

� 1 

� 2 

� 3 

� > 3 

5. 

 

Welke leeftijd heeft/hebben uw kinderen? 

(U mag meerdere categorieën aanvinken) 

� van 0 t/m 3 jaar  

� van 4 t/m 12 jaar  

� van 13 en ouder 

6. Als u samenwoont met een partner heeft: 

heeft hij of zij een betaalde functie? 

� niet van toepassing, geen partner (ga verder met 

vraag 7) 

 � nee, mijn partner heeft geen betaalde functie 

(ga verder met vraag 7) 

� ja, mijn partner heeft een betaalde functie 

7. Hoeveel uur besteedt uw partner 

gemiddeld per week aan deze betaalde 

functie (inclusief overwerk en dergelijke)? 

 

 

..........     (svp aantal uren invullen) 

8. Wat is de hoogste opleiding die u heeft   

afgerond? (Als uw opleiding er niet bij 

staat, kruis dan de opleiding aan die het 

meest op de door u gevolgde opleiding 

lijkt)  

 

� lagere school 

� MAVO, LBO 

� HAVO, MBO 

� VWO 

� HBO 

� WO 

9. 

 

Hoeveel jaar bent u werkzaam bij uw 

huidige werkgever? 

 

..........     (svp aantal jaar invullen) 

10. Wat voor soort arbeidscontract heeft u?  � vast dienstverband  

� tijdelijk dienstverband  

� 0-urencontract 

� zelfstandig ondernemer 

� anders, namelijk  …………………………….. 
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11. Wat is de omvang van uw aanstelling in 

uren per week volgens uw contract? 

 

..........     (svp aantal uren invullen) 

12. Hoeveel uren werkt u feitelijk gemiddeld 

per week? 

 

..........     (svp aantal uren invullen) 

13. Heeft u een leidinggevende functie? � nee  (u bent klaar) 

� ja 

14. Aan hoeveel mensen geeft u direct 

leiding? 

 

..........     (svp aantal personen invullen) 

 

 

 


