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Abstract
This research investigated whether there is a positive relationship between certain work
features and psychological availability of parents in dual-earner couples for their children.
The three work features investigated in this research were positive social interactions,
autonomy and self-actualization. An online survey was conducted among 110 Dutch dualearner couples with children. Two regression analyses were computed to measure a
possible relationship between the work features and psychological availability. A single
regression analysis was computed to find a possible relationship between positive social
interactions and psychological availability. A multiple regression analysis was computed
to find a possible relationship between autonomy, self-actualization and psychological
availability. The findings showed that there were no significant relationships.
Keywords: Psychological Availability, Social Interactions, Autonomy,
Self-actualization
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De samenhang tussen positieve werkkenmerken en de psychologische beschikbaarheid
van ouders voor hun kinderen
‘Steeds meer ouders blijven werken’ zo luidt de titel van een artikel uit Trouw dat
reeds in 1996 werd gepubliceerd. Steeds vaker blijven vrouwen werkzaam nadat ze
kinderen hebben gekregen. Het aantal tweeverdieners met minderjarige kinderen is
daardoor sinds 1990 fors gestegen (‘‘Steeds meer ouders blijven werken’’, 1996). Er
heeft dan ook een verschuiving plaatsgevonden wat betreft gezinnen met werkende
ouders. Waar eerst het standaardgezin bestond uit een eenverdiener met een nietwerkende partner en kinderen, bestaat het gezin tegenwoordig vaak uit twee werkende
ouders. Dit is mede het gevolg van de toenemende zelfstandigheid van vrouwen en de
voortschrijdende emancipatie (Merens, Brakel, Hartgers, & Hermans, 2011). Wat hebben
deze nieuwe ontwikkelingen voor invloed op de ouder-kind interactie? De ervaringen van
ouders op het werk kunnen zowel een positieve als een negatieve uitwerking hebben op
de kwaliteit van het ouderschap (Costigan, Cox, & Cauce, 2003). Aangezien er veel
onderzoek is gedaan naar de samenhang tussen negatieve werkkenmerken en
psychologische beschikbaarheid, is het van belang dat er meer aandacht komt voor de
samenhang tussen de positieve werkkenmerken en de psychologische beschikbaarheid
van ouders voor hun kinderen. Daarom is het doel van dit onderzoek om te kijken wat de
samenhang is tussen positieve werkkenmerken en de psychologische beschikbaarheid
van ouders voor hun kinderen.
Psychologische beschikbaarheid is de mentale capaciteit om de aandacht op het
kind te richten, wat de ouder kan gebruiken om sensitief op het gedrag van het kind te
reageren (Danner-Vlaardingerbroek, Kluwer, Steenbergen, & van der Lippe, 2013). Dit is
belangrijk aangezien een minder sensitieve en responsieve opvoeding kan leiden tot
diverse problemen bij kinderen, zoals gedragsproblemen en emotionele problemen
(Feldman, Varghese, Ramsay, & Rajska, 2002). Bij psychologische beschikbaarheid zijn
ouders niet enkel fysiek aanwezig, maar ook emotioneel en cognitief beschikbaar voor de
kinderen (Danner-Vlaardingerbroek et al., 2013; Easterbrooks, Bureau, & Lyons-Ruth,
2012). Kinderen hebben deze beschikbaarheid van ouders nodig in hun ontwikkeling en
voor hun gezondheid. Zo slapen baby’s van 0 tot 2 jaar beter als moeders rond bedtijd
psychologisch beschikbaar zijn (Teti, Kim, Mayer & Countermine, 2010). Daarnaast
bleken kinderen beter in staat om emoties te herkennen als ouders hen dit actief leerden
(Denham & Kochanoff, 2002). Ook deden kinderen het beter op school en daarmee in
hun latere leven, als ouders actief betrokken waren bij hun opleiding (Westerlund,
Gustafsson, Theorell, Janlert & Hammarström, 2013). Psychologische beschikbaarheid
wordt dan ook gezien als een beschermende factor (McDonald, Kehler, Bayrampour,
Fraser-Lee, & Tough, 2016).
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Volgens het sociaalecologisch model van Bronfenbrenner wordt een kind in zijn
ontwikkeling beïnvloed door verschillende systemen, waaronder het werk van ouders
(Bronfenbrenner, 1986; Costigan et al., 2003). Zo hangt het werk bijvoorbeeld samen
met de manier waarop de ouder het kind ziet, hoe de ouder met het kind omgaat en de
hoeveelheid tijd die de ouder met het kind doorbrengt. Beïnvloeding van het werk op de
gezinssituatie wordt ‘work family spillover’ genoemd (Bumpus, Crouter, & McHale, 2006;
Cho & Tay, 2016). Deze spillover houdt in dat ervaringen op het werk positief of negatief
kunnen samenhangen met het vermogen om taken in de thuissituatie uit te voeren.
Humeur en gedrag vanuit het werk bijvoorbeeld kunnen de kwaliteit van het ouderschap
beïnvloeden (Costigan et al., 2003). Spillover houdt dus in dat ouders ervaringen en
gevoelens vanuit het werk meenemen naar huis, wat hun interactie en prestatie in het
gezin beïnvloedt, dit kan zowel negatief als positief zijn.
Zo kan er sprake zijn van negatieve spillover wanneer ouders stressvolle
gebeurtenissen ervaren op en rondom het werk. Deze stressvolle gebeurtenissen gaan
namelijk veelal ten koste van tijd, aandacht en energie voor het gezin (Mauno &
Kinnunen, 1999). Een probleem is dat ouders deze stressvolle ervaringen niet altijd
kunnen scheiden van de thuissituatie. Hierdoor worden de negatieve gevoelens
overgedragen naar de thuissituatie waardoor de ouders niet in staat zijn tot volledige
emotionele en psychologische beschikbaarheid naar gezinsleden (Davis, 2008). Zo bleek
dat moeders met een laag inkomen door werkdruk een slecht humeur en moeheid
ervoeren na het werk (Gassman, 2013). Dit hing samen met niet sensitieve moeder-kind
interacties, vooral bij jonge moeders. Ook vaders die door het werk frustraties ervoeren
steunden hun kinderen onvoldoende (Lim & Kim, 2014). Daarnaast gold voor ouders bij
wie het werk een groot deel uitmaakte van hun identiteit, dat zij in de gezinssituatie
mentaal nog veel bezig waren met het werk (Carlson & Frone, 2003). Hierdoor waren ze
minder in staat hun taken binnen het gezin goed uit te voeren. Hiernaast kan spillover
door frustraties vanuit het werk ook leiden tot meer conflicten van de ouder in de
gezinssituatie (Sanz-Vergel, Rodriguez-Munoz, & Nielsen, 2015). Negatieve spillover
hangt dus negatief samen met de mentale en emotionele aanwezigheid van de ouder
binnen het gezin.
Naast negatieve spillover bestaat er ook positieve spillover, zo leiden positieve
werkervaringen van moeders tot een beter humeur na het werk (Lawson, Davis, McHale,
Hammer, & Buxton, 2014). Dit hing samen met een betere mentale en fysieke
gezondheid van hun kinderen. Bovendien zijn ouders met meer complexe en uitdagende
banen vaak beter in staat het intellectuele vermogen van kinderen te stimuleren (Davis,
2008). Daarnaast groeien deze kinderen vaak op in een stabielere leefomgeving (Roeters
et al., 2010). Het onderzoek van Greenberger en collega’s (1994) liet zien dat positieve
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aspecten van het werk, zoals de complexiteit van taken of sociale contacten, werden
geassocieerd met meer warmte en responsiviteit. De positieve aspecten en ervaringen
van ouders op het werk kunnen dus ook een positieve uitwerking hebben op de
psychologische beschikbaarheid van ouders voor hun kinderen (Davis, 2008).
Er zijn verschillende soorten werkkenmerken die mogelijk positief samenhangen
met psychologische beschikbaarheid, zoals het hebben van positieve sociale contacten
met collega’s, de mogelijkheid tot zelfontplooiing en autonomie op het werk. De
onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt daarom als volgt: ‘Hangen de positieve
werkkenmerken sociale contacten, mogelijkheid tot zelfontplooiing en autonomie positief
samen met de psychologische beschikbaarheid van ouders voor hun kinderen?’
Positieve sociale contacten op het werk hangen mogelijk samen met meer
psychologische beschikbaarheid van ouders in de gezinssituatie. Zo bleek namelijk dat
medewerkers die zich gesteund voelden door hun manager beter in staat waren om een
goede balans te vinden tussen werk en gezin (Anderson, Coffey, & Byerly, 2002). Ook
een goede relatie met de supervisor hangt samen met positieve spillover doordat de
medewerker minder werkdruk ervoer (Tummers & Bronkhorst, 2013). Daarnaast hangt
sociale steun op het werk samen met positieve spillover (Steiner & Krings, 2016).
Positieve spillover hangt op haar beurt samen met psychologische beschikbaarheid, zoals
in eerdere voorbeelden beschreven is. Tevens waren medewerkers die energiek
thuiskwamen van het werk meer betrokken bij het gezinsleven (Demerouti, 2012).
Positieve sociale contacten op het werk hingen samen met een goede energie van de
medewerkers. Teamleden, in een positief teamklimaat, droegen onderling hun
enthousiasme over op hun collega’s (Bakker, Emmerik, & Euwema, 2006). De
verwachting is dat dit enthousiasme, net als energie, meegenomen wordt naar het gezin.
Samenvattend lijken sociale contacten op het werk positief samen te hangen met
psychologische beschikbaarheid.
Naast positieve sociale contacten zijn de behoefte aan autonomie (Koen, Van
Vianen, Van Hooft, & Klehe, 2016) en de mogelijkheid tot zelfontplooiing psychologische
behoeften, welke van belang zijn om een persoonlijke ontwikkeling door te maken
(D’Souza & Gurin, 2016). Deze persoonlijke ontwikkeling kan van belang zijn om als
ouders psychologisch beschikbaar te kunnen zijn voor hun kinderen (Davis, 2008). Het
werkkenmerk autonomie, welke bijdraagt aan deze persoonlijke ontwikkeling, is het recht
om zelf te kunnen bepalen wat je doet en welke keuzes je maakt (Koen et al., 2016).
Zelfontplooiing is de behoefte om jezelf als persoon continu te blijven ontwikkelen, zowel
thuis als op het werk (Beitel et al., 2015). Verschillende studies hebben aangetoond dat
wanneer er wordt voldaan aan de behoefte van autonomie en de mogelijkheid tot
zelfontplooiing, dit gerelateerd is aan een positief zelfbeeld, positieve motivatie en
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optimale prestatie op het werk. Deze aspecten dragen positief bij aan de psychologische
beschikbaarheid van ouders naar hun kinderen (Andreassi & Thompson, 2007; Laceulle &
Baars, 2014; Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, & Lens, 2008). Autonomie op het
werk geeft werknemers de mogelijkheid de werkzaamheden beter af te stemmen op de
gezinssituatie (Andreassi & Thompson, 2007). Hierdoor is autonomie op het werk positief
gerelateerd aan de balans tussen werk en gezin en in het verlengde hiervan aan de
psychologische beschikbaarheid. Ten slotte vergroot autonomie op het werk de
draagkracht van ouders wat positief samenhangt met hun rol binnen het gezin en met
hun welzijn (Thompson & Prottas, 2005; Voydanoff, 2005). De verwachting is dan ook
dat de mogelijkheid tot zelfontplooiing en autonomie op het werk en het hebben van
positieve sociale contacten op het werk, een positieve relatie hebben met de
psychologische beschikbaarheid van ouders voor hun kinderen.
Methode
Participanten
Dit kwantitatieve toetsingsonderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek
naar de psychologische beschikbaarheid van ouders voor hun kinderen binnen een
tweeverdieners huishouden. Het aantal deelnemers aan het totale onderzoek is 133
respondenten. Van het totaal aantal personen dat de vragenlijst heeft ingevuld vallen 23
respondenten af in de analyses, omdat zij niet aan alle criteria voldoen. De respondenten
hadden geen kinderen, hadden de vragenlijst niet afgerond of hadden geen (werkende)
partner. Voor de analyses worden 110 respondenten meegenomen, waarvan 32 mannen
(29.1%) en 78 vrouwen (70.9%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 40.1
jaar (SD = 6.4) met een minimum van 26 jaar en een maximum van 57 jaar. De leeftijd
van de partners van de respondenten is gemiddeld 41.6 jaar (SD = 6.7) met een
minimum van 26 jaar en een maximum van 57 jaar. De respondenten hebben gemiddeld
2.19 kinderen, met een minimum van 1 en een maximum van 4. Deze kinderen hebben
een minimumleeftijd van 0 jaar en een maximumleeftijd van 20 jaar, met een
gemiddelde van 8.3 jaar (SD = 4.1). Het aantal werkuren van de respondenten is
gemiddeld 31.2 uur (SD = 9.4) met een minimum van 16 uren en een maximum van 70
uren. Het aantal werkuren van de vaders is gemiddeld 41.8 uur (SD = 7.7) met een
minimum van 32 uren en een maximum van 70 uren. De moeders werken gemiddeld
26.5 uur per week (SD = 5.7) met een minimum van 16 uren en een maximum van 40
uur per week. Het aantal uren dat de partners van de respondenten werken is gemiddeld
38.8 uur (SD = 11.1) met een minimum van 5 uur en een maximum van 80 uur. Twee
respondenten werken thuis (1.8%), 108 respondenten werken buitenshuis (98.2%). 12
respondenten zijn eigen baas (10.9%) en 96 respondenten werken voor een werkgever
(87.3%). Tot slot hebben 5 respondenten (4.5%) het middelbaar onderwijs als hoogst
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afgeronde opleiding. 41 respondenten (37.3%) hebben het mbo als hoogst afgeronde
opleiding. 32 respondenten (37.3%) hebben hbo als hoogst afgeronde opleiding. 27
respondenten (24.5%) hebben het wo als hoogst afgeronde opleiding. 5 respondenten
hebben (4.5%) een andere opleiding als hoogst afgeronde opleiding.
Materialen
Psychologische beschikbaarheid. Om de psychologische beschikbaarheid van
ouders voor hun kinderen te meten is de Daily Psychological Availability Scale (DPAS)
gebruikt van Danner-Vlaardingerbroek en collega’s (2013). Deze vragenlijst is gebruikt in
meerdere onderzoeken en werd daarin betrouwbaar bevonden om psychologische
beschikbaarheid te meten voor de partner (Danner-Vlaardingerbroek et al., 2013) en
voor de kinderen (Danner-Vlaardingerbroek, Kluwer, Van Steenbergen, & Van der Lippe,
2016). Een voorbeelditem is ‘Toen ik na een werkdag samen met mijn kind was, was ik
niet in de stemming om dingen te ondernemen met mijn kind’. Hierbij indiceren de
respondenten hoe sterk ze het eens zijn (1=sterk oneens; 5=sterk mee eens) met de
genoemde stellingen die de mate van psychologische beschikbaarheid meten. Na het
ompolen van 3 items betekent een hoge score op de schaal psychologische
beschikbaarheid dat de respondent zeer psychologisch beschikbaar is voor zijn/haar kind
(Cronbach’s α = .80).
Sociale contacten. Voor het meten van de sociale contacten is de Nationale
Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) voor werknemers van de TNO gebruikt
(Hooftman, Mars, Janssen, de Vroome, Janssen, Michiels, & van den Bossche, 2015). Van
deze enquête wordt de subschaal ‘klanten en collega’s gebruikt, wat zich richt op sociale
contacten op het werk en welke bestaat uit 7 items. Hierbij indiceren de respondenten
hoe sterk ze het eens zijn (1=helemaal mee oneens; 4=helemaal eens) met de
genoemde stellingen die de mate van sociale contacten op het werk meten. Een
voorbeelditem is ‘Mijn leidinggevende besteedt aandacht aan wat ik zeg’. Om de
betrouwbaarheid van de NEA te bepalen is in een rapport over de methodologie en
globale resultaten van de NEA de interne consistentie bepaald aan de hand van
Cronbach’s α, welke uitkwam op 0.83 (Hooftman, et al. 2015). Na het ompolen van 3
items en het samenvoegen van de variabelen conflict en contacten betekent een hoge
score op sociale contacten dat de respondent positieve sociale contacten ervaart op het
werk, in dit onderzoek is de Cronbach’s α = .75.
Autonomie. Ook de autonomie wordt gemeten met behulp van de NEA. Uit de
enquête wordt het onderdeel gebruikt dat zich richt op de autonomie van werknemers,
namelijk de subschaal ‘werkomstandigheden’. Deze bestaat uit 6 items, een
voorbeelditem is ‘Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden’. Er wordt
geïndiceerd hoe regelmatig de respondenten de situatie uit de stellingen ervaren (1= ja
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regelmatig; 3= nee). Uit onderzoek van Hooftman en collega’s (2015) blijkt dat de
betrouwbaarheid van de schaal autonomie redelijk tot goed is (Cronbach’s α = 0.78). Na
het ompolen van alle items, betekent een hoge score op de schaal autonomie een hoge
mate van autonomie op het werk, in dit onderzoek is de Cronbach’s α = .72.
Zelfontplooiing. Voor het meten van de mogelijkheid tot zelfontplooiing is de
Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) van Veldhoven en Meijman
(2014) gebruikt. Voor dit onderzoek wordt de subschaal ‘zelfontplooiing’ gebruikt,
bestaande uit 8 items. Een voorbeelditem is ‘Leert u nieuwe dingen in uw werk’. De
respondenten indiceren hoe sterk ze het eens zijn (1=helemaal mee eens; 5=helemaal
mee oneens) met de genoemde stellingen die de mate van zelfontplooiing meten. Hoe
lager de score op dit onderdeel, hoe meer mogelijkheden tot zelfontplooiing de
participant ervaart. De SKB heeft een hoge validiteit en betrouwbaarheid, namelijk een
hoge begripsvaliditeit, goede unidimensionaliteit en hoge interne consistentie (SKB,
2017). Uit deze bron blijkt ook dat de Cotan de vragen uit het werkbelevingsonderzoek
van SKB (de VBBA) als de beste op hun gebied beschouwd. Een hoge score op de schaal
zelfontplooiing betekent dat de respondent de mogelijkheid heeft tot zelfontplooiing op
het werk (Cronbach’s α = .86).
Procedure
In huidig onderzoek gaven de respondenten schriftelijk toestemming zodra zij
begonnen aan de vragenlijst, wat tevens vermeld stond op de eerste pagina van de
vragenlijst. Bij het benaderen van de respondenten is hen verteld dat de vragenlijst
betrekking heeft op psychologische beschikbaarheid. Om te voorkomen dat er sociaal
wenselijke antwoorden gegeven werden, is bij de benadering van de respondenten
benoemd dat de gegevens anoniem verwerkt zouden worden. Daarnaast zijn de
respondenten gewezen op de korte instructie aan het begin van de vragenlijst. Tevens is
benoemd dat de respondenten zich op ieder gewenst moment terug konden trekken uit
het onderzoek en dat de vragenlijst op een voor hen geschikt moment kon worden
ingevuld. Om de belasting voor de respondenten zo laag mogelijk te houden is er
gestreefd naar een vragenlijst welke binnen 15 minuten ingevuld kon worden. Tevens is
er rekening gehouden met het feit dat respondenten vanaf verschillende locaties de
vragenlijst in konden vullen middels een online programma. Op deze manier is er
geprobeerd om het de respondenten zo makkelijk mogelijk te maken. Respondenten
konden aan het einde van de vragenlijst aangeven of zij graag een samenvatting van de
resultaten wilden ontvangen. De respondenten van dit onderzoek zijn ouders van
schoolgaande kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 20 jaar, waarvan beide ouders
minimaal 12 uur per week werken. De respondenten werden verworven middels een
selecte sneeuwbalsteekproef. Er werden eerst respondenten benaderd uit het eigen
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netwerk en via hen werden nieuwe respondenten aangeleverd. De data is verworven in
de periode maart/april 2017.
Statistische analyse. Om te toetsen of er een verband is tussen positieve
sociale contacten op het werk en de psychologische beschikbaarheid van ouders in
tweeverdieners huishoudens voor hun kinderen is een enkelvoudige lineaire
regressieanalyse uitgevoerd. Hiervoor is gekozen omdat er een onafhankelijke continue
variabele in het model zit, namelijk sociale contacten. De afhankelijke continue variabele
in dit model is psychologische beschikbaarheid. De respondenten die eigen baas zijn en
thuiswerken zijn niet meegenomen in de enkelvoudige regressieanalyse. Hier is voor
gekozen omdat ervan uit wordt gegaan dat zij de vragen op de schaal sociale contacten
niet tot nauwelijks in hebben kunnen vullen.
Om te toetsen of er een verband is tussen autonomie en de mogelijkheid tot
zelfontplooiing op het werk en de psychologische beschikbaarheid van ouders in
tweeverdieners huishouden voor hun kinderen is er een multipele lineaire
regressieanalyse uitgevoerd. Hiervoor is gekozen, omdat er meerdere onafhankelijke
continue variabelen in het model zitten, namelijk autonomie en zelfontplooiing. De
afhankelijke variabele in dit model is psychologische beschikbaarheid. Met de multipele
lineaire regressieanalyse kan gekeken worden of losse regressiecoëfficiënten binnen het
model significant zijn. Daarnaast wordt ook naar de onderlinge correlaties gekeken.
Zowel bij de enkelvoudige als bij de multipele lineaire regressieanalyse wordt getoetst
met een significantieniveau van .05. Tevens wordt er bij beide analyses eenzijdig
getoetst aangezien er verwacht wordt dat er een positieve samenhang is.
Resultaten
Beschrijvende statistieken
In de analyses worden de variabelen psychologische beschikbaarheid, sociale
contacten, zelfontplooiing en autonomie meegenomen. Deze variabelen zijn normaal
verdeeld, de beschrijvende statistieken zijn te vinden in Tabel 1.
Tabel 1
Beschrijvende Statistieken voor de Schalen Autonomie, Sociale Contacten,
Zelfontplooiing en Psychologische Beschikbaarheid
Variabele

n

M

SD

110

15.34

2.39

96

29.30

3.87

Zelfontplooiing

110

29.08

5.79

Psychologische

110

32.66

4.91

Autonomie
Sociale contacten

beschikbaarheid
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In Tabel 2 zijn de correlaties tussen de mate van zelfontplooiing, autonomie,
sociale contacten en psychologische beschikbaarheid getoond. Tevens zijn de
gemiddelden en de standaarddeviaties gegeven. Tussen zelfontplooiing en autonomie is
een niet-significante positieve correlatie gevonden. Tussen zelfontplooiing en
psychologische beschikbaarheid is tevens een niet-significante positieve correlatie
gevonden. Daarnaast is er een niet-significante negatieve correlatie gevonden tussen
autonomie en psychologische beschikbaarheid, dit blijkt uit Tabel 2. Tussen sociale
contacten en psychologische beschikbaarheid is een niet significante positieve correlatie
gevonden.
Tabel 2
Gemiddelden, Standaarddeviaties en Onderlinge Correlaties
M

SD

1

2

3

4

1. Zelfontplooiing

28.88

5.85

-

.16

.09

.08

2. Autonomie

15.25

2.41

-

.16

-.08

3. Sociale

29.59

3.85

-

.19

32.75

4.92

contacten
4. Psychologische
Beschikbaarheid
* p<.05
Door middel van een multipele lineaire regressieanalyse is getoetst of er een
verband bestaat tussen zelfontplooiing, autonomie en psychologische beschikbaarheid.
De resultaten hiervan worden weergegeven in Tabel 3. Uit de positieve
regressiecoëfficiënt van zelfontplooiing valt op te maken dat hoe hoger de respondent
scoort op zelfontplooiing, hoe hoger de score op psychologische beschikbaarheid is. Dit
resultaat is echter niet significant. De negatieve regressiecoëfficiënt van autonomie geeft
aan dat hoe hoger de score op de schaal autonomie, hoe lager de score op
psychologische beschikbaarheid van de respondent is. Dit resultaat is tevens niet
significant.

-
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Tabel 3
Resultaten van de Multipele Regressieanalyse van Zelfontplooiing en Autonomie als
Predictoren van de Psychologische beschikbaarheid
B
Constante

SE B

32.21

Zelfontplooiing
Autonomie

t

p

9.32

<.001

.11

.13

1.29

.20

-.17

-.08

-.83

.41

Door middel van een enkelvoudige lineaire regressieanalyse is getoetst of er een
verband is tussen sociale contacten en psychologische beschikbaarheid. De resultaten
zijn weergegeven in Tabel 4. Uit de positieve regressiecoëfficiënt van sociale contacten
valt op te maken dat hoe hoger de respondent scoort op sociale contacten, des te groter
zijn/haar score op psychologische beschikbaarheid voor de kinderen is. Dit resultaat is
echter niet significant.
Tabel 4
Resultaten van de Multipele Regressieanalyse van Sociale Contacten als Predictor van de
Psychologische beschikbaarheid
B
Constante

SE B

25.33

Sociale

.25

.19

t

p

6.34

<.001

1.85

.07

contacten

Discussie
Conclusie en discussie
In dit onderzoek werd onderzocht of de mogelijkheid tot zelfontplooiing, positieve
sociale contacten en autonomie een positieve samenhang hebben met de psychologische
beschikbaarheid van ouders voor hun kinderen. De variabele sociale contacten is getoetst
middels een enkelvoudige regressieanalyse. De variabelen autonomie en zelfontplooiing
zijn getoetst middels een multipele regressieanalyse. Uit de resultaten blijkt dat wanneer
respondenten een hoge mate van zelfontplooiing op het werk rapporteren, dit niet
samenhangt met meer psychologische beschikbaarheid voor hun kinderen. Dit wil zeggen
dat wanneer ouders op het werk de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen en te
ontplooien, zij niet per se in de thuissituatie meer psychologisch beschikbaar zijn voor
hun kinderen dan wanneer ze deze mogelijkheid niet krijgen. Deze resultaten stroken
niet met de bevindingen van Andreassi en collega (2007) en Laceulle en collega (2014).
Er mag dus niet geconcludeerd worden dat een hoge mate van zelfontplooiing ook
daadwerkelijk leidt tot grotere psychologische beschikbaarheid. Dit gaat tegen de
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verwachtingen van dit onderzoek in, een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat
zelfontplooiing op het werk samenhangt met positieve werkuitkomsten zoals een grotere
motivatie op het werk of een positief zelfbeeld (Andreassi & Thompson, 2007; Laceulle &
Baars, 2014; Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, & Lens, 2008) maar dat dit niet
specifiek samenhangt met psychologische beschikbaarheid voor de kinderen omdat
hierbij waarschijnlijk meerdere factoren van invloed zijn. Het verband tussen
zelfontplooiing en psychologische beschikbaarheid is dus mogelijk indirect evenals het
verband tussen sociale contacten en psychologische beschikbaarheid. Zo zou
zelfontplooiing bijdragen aan werkplezier en werkplezier draagt bij aan de psychologische
beschikbaarheid van ouders. Positieve sociale contacten zouden bijdragen aan energie
die werd meegenomen naar de thuissituatie (Steiner & Krings 2016). Positieve energie
draagt op haar beurt bij aan psychologische beschikbaarheid. Er is dus mogelijk wel een
verband tussen zelfontplooiing, sociale contacten en psychologische beschikbaarheid
maar dit verband is indirect.
Er is tevens geen verband gevonden tussen het werkkenmerk autonomie en
psychologische beschikbaarheid. Uit de resultaten kwam wel naar voren dat er sprake is
van een niet-significante negatieve samenhang tussen autonomie en psychologische
beschikbaarheid van ouders voor hun kinderen wat gezien de hypothese erg opvallend is.
Dus hoe meer autonomie een medewerker heeft, hoe minder hij/zij psychologisch
beschikbaar is voor zijn/haar kind. Dit resultaat komt niet overeen met de literatuur
waarin staat dat autonomie op het werk, werknemers de mogelijkheid geeft om de
werkzaamheden beter af te stemmen op de gezinssituatie (Andreassi & Thompson,
2007). Autonomie op het werk zou hierdoor positief gerelateerd zijn aan de balans tussen
werk en gezin en in het verlengde hiervan aan de psychologische beschikbaarheid.
Daarnaast zou autonomie op het werk de draagkracht van ouders vergroten wat positief
samenhangt met hun rol binnen het gezin (Thompson & Prottas, 2005; Voydanoff, 2005).
Gezien deze informatie is het resultaat over autonomie opvallend, een mogelijke
verklaring zou kunnen zijn dat autonomie inderdaad positief zou kunnen samenhangen
met psychologische beschikbaarheid voor sommige mensen, maar dat dit afhangt van
individuele kenmerken. Het kunnen afstemmen van werkzaamheden op het gezin,
bijvoorbeeld door thuiswerken of zelf bepalen wanneer je werkt, zou goed kunnen
werken voor mensen die werk en privé goed kunnen scheiden. Echter kan dit ook de
grenzen tussen werk en gezin en de rol als medewerker en ouder vervagen, waardoor
ouders in de gezinssituatie nog bezig zijn met werk (Danner-Vlaardingerbroek et al.,
2013). Dus voor mensen die werk en privé niet goed kunnen scheiden vervagen de lijnen
tussen werk en gezin misschien op het moment dat ze thuis werken of hun eigen uren
mogen bepalen. Dit zou betekenen dat ze op het moment dat ze thuis met de kinderen
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zijn ook nog veel bezig zijn met het werk. Hierdoor is het mogelijk dat autonomie voor de
ene persoon wel bijdraagt aan psychologische beschikbaarheid en voor de ander niet.
Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat werknemers die veel autonomie op het
werk ervaren mogelijk een grote verantwoordelijkheid ervaren op het werk. Deze grote
verantwoordelijkheid kan ervoor zorgen dat de werknemer veel beslissingen moet nemen
wat mogelijk voor stress op het werk kan zorgen en daardoor na een werkdag minder in
staat is om psychologische beschikbaar te zijn voor zijn of haar kinderen. Deze
bevindingen worden ondersteunt door de literatuur. Zo blijkt uit het onderzoek van
Goodman en Crouter (2009) dat het ervaren van stress op het werk door een hoge
werkdruk en het nemen van complexe beslissingen een negatieve impact kan hebben op
het gezinsdomein. Het heeft namelijk effect op de capaciteit van de werknemer om aan
persoonlijke en familie behoeften te kunnen voorzien. Autonomie kan dus voor sommige
werknemers als positief worden ervaren en door sommige werknemers als stressvol.
Een mogelijke verklaring dat alle drie onderzochte werkkenmerken niet
samenhangen met psychologische beschikbaarheid is dat het werk bestaat uit heel veel
verschillende werkkenmerken en al deze kenmerken dragen bij aan een positieve of
negatieve werkervaring (Andreassi et al., 2007; Cho & Tay, 2016; Costigan et al 2013;
Lacuelle et al., 2014; Steiner & Krings, 2016; Tummers & Bronkhorst, 2013; Van den
Broeck et al., 2008). Het kijken naar drie werkkenmerken uit de grote hoeveelheid
werkkenmerken die er zijn, is mogelijk onvoldoende om tot een positief resultaat te
komen. Daarnaast kan een werkkenmerk per persoon verschillend ervaren worden, zo
kan de mogelijkheid tot zelfontplooiing voor de ene persoon als positief ervaren worden
en door een ander als negatief. Dit zorgt er mogelijk voor dat er geen verband gevonden
is. De positieve relatie is wel duidelijk te zien bij zowel de mogelijkheid tot zelfontplooiing
als bij positieve sociale contacten. De verwachting is dan ook als meerdere van deze
positieve werkkenmerken bij elkaar genomen worden en daarna getoetst worden op
samenhang met psychologische beschikbaarheid dat er dan een positieve relatie uitkomt.
Limitaties en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
Het huidige onderzoek is actueel en representatief voor de huidige maatschappij
wat ten goede komt aan de ecologische validiteit. Hiernaast is de interne validiteit van de
instrumenten goed, zoals terug te vinden is bij de meetinstrumenten. Dit onderzoek
heeft echter ook zijn beperkingen. De externe betrouwbaarheid van dit onderzoek is
matig aangezien de resultaten niet gegeneraliseerd kunnen worden naar alle
tweeverdieners huishoudens met een of meer kinderen in de basisschoolleeftijd in
Nederland. Dit is een gevolg van de steekproefkeuze, alleen bij een aselecte steekproef
kunnen resultaten gegeneraliseerd worden. Er moet dan ook voorzichtig worden
omgegaan met de resultaten van dit onderzoek. De respondenten die hebben meegedaan
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kunnen ervan uitgaan dat de algemene conclusies voor hen gelden, maar deze conclusies
gelden niet voor alle tweeverdieners huishoudens in Nederland. Om deze beperking te
verkleinen is in dit onderzoek precies beschreven is hoe het is uitgevoerd en is de
samengestelde vragenlijst beschikbaar gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om dit
onderzoek te repliceren. Dit biedt mogelijkheden voor het robuust maken van de
resultaten als dit onderzoek later opnieuw wordt uitgevoerd bij een andere steekproef.
Daarnaast zijn er een aantal verbanden gevonden die op basis van de literatuur
niet verwacht werden. Zo werd gevonden dat ouders die een hoge mate van autonomie
ervoeren, een lagere score op psychologische beschikbaarheid rapporteren. Mogelijk
heeft de beperkte steekproefomvang in dit onderzoek ervoor gezorgd dat er verbanden
gevonden zijn, die in werkelijkheid niet bestaan. De kans op toevallige bevindingen is bij
een selecte steekproef met een beperkte omvang namelijk groter (Field, 2013). Het is
ook mogelijk dat de bevindingen wel kloppen. Hiervoor zal toekomstig onderzoek
duidelijkheid moeten geven over deze mogelijke inconsistente bevinding. Daarnaast zijn
bestaande verbanden mogelijk niet gevonden door de beperkte steekproefomvang. Zo
zou het mogelijk zijn dat de positieve samenhang die gevonden is tussen positieve
sociale contacten en de mogelijkheid tot zelfontplooiing op de psychologische
beschikbaarheid wel significant was geweest bij een grotere steekproef.
Op basis van de bevindingen van deze studie kunnen tot slot een aantal
aanbevelingen gedaan worden voor vervolgonderzoek. Een aanbeveling voor
vervolgonderzoek is om meer werkkenmerken te onderzoeken op een positieve
samenhang met psychologische beschikbaarheid. Omdat het werk uit zoveel
werkkenmerken bestaat is het belangrijk om te weten welke van die kenmerken zorgen
voor een positieve werkervaring. De verwachting is namelijk dat als er veel positieve
werkkenmerken zijn dit zorgt voor een positieve werkervaring en deze positieve
werkervaring hangt op haar beurt samen met meer psychologische beschikbaarheid van
de ouders voor hun kinderen. Omdat er al veel bekend is over de negatieve samenhang,
maar niet over de positieve samenhang is dit onderzoek gedaan en is het belangrijk om
dit verder te onderzoeken. Een andere aanbeveling is om te onderzoeken welke
individuele kenmerken in combinatie met werkkenmerken bijdragen aan psychologische
beschikbaarheid. Zoals in de alternatieve verklaringen is besproken kunnen individuele
kenmerken misschien ook van invloed zijn of een bepaald werkkenmerk wel of niet
bijdraagt aan psychologische beschikbaarheid. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om werk en
privé te scheiden en de mogelijkheid tot autonomie.
Implicaties voor de theorie en praktijk
Het is maatschappelijk relevant dat er meer bekend wordt over welke specifieke
positieve werkkenmerken zorgen voor een grotere psychologische beschikbaarheid van
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ouders voor hun kinderen, zodat de praktijk hierop in kan spelen. Dit is van belang,
omdat in de huidige maatschappij steeds meer gezinnen bestaan uit tweeverdieners
(‘‘Steeds meer ouders blijven werken’’, 1996). Omdat dit nog een relatief nieuw
fenomeen is, sinds 1990 is het aantal tweeverdieners huishoudens fors gestegen, is hier
ook nog weinig onderzoek naar gedaan. Het onderzoek dat is gedaan heeft zich vooral
gericht op de negatieve kenmerken van de combinatie werk en gezin. Het is daarom
belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar welke specifieke positieve
kenmerken samenhangen met de psychologische beschikbaarheid van ouders. Wanneer
duidelijk is welke werkkenmerken zorgen voor meer psychologische beschikbaarheid en
mogelijk tot een goede balans tussen werk en privé kunnen werkgevers hun beleid
hierop afstemmen. Dit zal middels een oorzakelijk verband getoetst moeten worden.
Vanuit de literatuur is bekend dat wanneer werknemers de mogelijkheid krijgen
tot zelfontplooiing dit bijdraagt aan een positieve balans tussen werk en privé. Daarnaast
draagt de mogelijkheid tot zelfontplooiing tevens bij aan een positief zelfbeeld, positieve
motivatie en een optimale werkprestatie (Andreassi & Thompson, 2007; Laceulle &
Baars, 2014; Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, & Lens, 2008). Hierdoor loont het
tevens voor de werkgever om aandacht te besteden aan de zelfontplooiing van
werknemers. Hoe dit wordt ingevuld kan per werkgever verschillen. Een voorbeeld is het
aanbieden van werk gerelateerde cursussen.
Wanneer er op het werk positieve sociale contacten zijn, ontstaat er een positief
team klimaat, waarin medewerkers enthousiasme naar elkaar overdragen (Bakker et al.,
2006). Sociale steun en goede onderlinge relaties op het werk hangen samen met minder
werkdruk en positieve spillover (Anderson et al., 2002; Tummers & Bronkhorst, 2013;
Steiner & Krings, 2016). Het stimuleren van goede relaties en onderlinge sociale
contacten op het werk tussen de medewerkers is dus lonend voor een goede sfeer op het
werk. Werkgevers kunnen dit op allerlei manieren stimuleren, bijvoorbeeld door het
organiseren van een teamuitje.
Tot slot zijn er ook theoretische implicaties te benoemen bij dit onderzoek. Gezien
de maatschappelijke relevantie en het feit dat er weinig onderzoek is gedaan naar de
positieve werkkenmerken zijn de resultaten van dit onderzoek een aanvulling op de
huidige literatuur. Omdat de resultaten suggereren dat de drie onderzochte variabelen te
klein zijn om te zorgen voor verhoogde psychologische beschikbaarheid, is het belangrijk
om onderzoek te doen naar meerdere werkkenmerken. Op die manier kan er theorie
gevormd worden over welke kenmerken samen positief samenhangen met
psychologische beschikbaarheid. In ons onderzoek was met name het resultaat over de
samenhang tussen autonomie en psychologische beschikbaarheid is, gezien de literatuur,
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opvallend en strookt niet met de verwachtingen. Het geeft de theorie nieuwe
aanknopingspunten om verder te onderzoeken.
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