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Voorwoord
Voor u ligt de scriptie waarmee ik mijn Master Strategisch Human Resource Management aan de
Universiteit Utrecht hoop af te ronden. De afgelopen zes maanden stonden in het teken van afstuderen
en mijn daarbij behorende thesis. Ik heb deze periode als leerzaam, positief en vooral als interessant
ervaren. Het was best even wennen, de overgang van het schrijven van een hbo-scriptie naar een
Masterthesis. Ook de kwantitatieve aard van het onderzoek was nieuw en zeker niet zonder
uitdagingen. Wat heb ik veel geleerd! Ik mag zeggen dat ik een groei heb doorgemaakt in mijn
zelfstandigheid, professionaliteit en mijn onderzoeksvaardigheden.
Ik wil de mensen bedanken, wiens hulp essentieel was de afgelopen zes maanden. Ten eerste wil ik
mijn dank uitspreken naar Peter Leisink, mijn begeleider gedurende het proces. Bedankt voor ‘de
duwtjes in de juiste richting’ en de constructieve feedback. Ik heb de begeleiding als erg prettig
ervaren. Ten tweede gaat mijn dank uit naar mijn medestudenten. Het waardevolle co-referaat, het
inspreken van moed bij de data-analyse, de grapjes via de WhatsApp op stressvolle momenten en de
gezamenlijke strijd, zorgde ervoor dat ik mij nooit eenzaam heb gevoeld. Ook wil ik, hoe gek het ook
klinkt, de nacht bedanken. Het standaard wakker schrikken om 03:00 uur of het doorgaan tot in de
nacht heeft voor flink wat nieuwe ideeën of verbeterpunten gezorgd. Het resulteerde af en toe in wat
slaapgebrek, maar met een 9-tot-5 mentaliteit zou ik dit eindproduct niet geleverd kunnen hebben.
Een onderzoek als deze valt of staat door de hulp van bovenstaande betrokkenen, maar ook de steun
en begrip vanuit mijn vrienden heb ik als fijn ervaren. Neem dit van mij aan lieve vrienden, binnenkort
ben ik weer bij elk feestje aanwezig. Natuurlijk mag ik mijn familie niet vergeten, bedankt voor jullie
interesse gedurende het hele proces. Mam, door tegelijk te studeren, hebben wij elkaar op alle fronten
kunnen helpen. Dat was fijn, bedankt. Tenslotte wil ik de respondenten van mijn onderzoek nog op
een voetstuk plaatsen. Bedankt dat jullie het geduld hadden om deze vragenlijst van 5 minuten (of was
het toch 10 minuten…) voor mij in te vullen. Zonder de input van de 273 respondenten had mijn
onderzoek niet deze mooie invulling kunnen krijgen.
Nu rest mij enkel nog iedereen veel leesplezier te wensen bij het lezen van mijn Masterthesis. En ik…
ik ga op zoek naar een baan, een baan bij een organisatie waar de werk-privé balans van medewerkers
hoog in het vaandel staat 😊!
Renate Pouwelse
Schoonhoven, juli 2018
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Samenvatting
Aanleiding - De duidelijke grens tussen werk en privé van vijftig jaar geleden bestaat niet meer.
Verschillende demografische en technologische ontwikkelingen, zoals de toetreding van vrouwen op
de arbeidsmarkt en het gebruik van internet en smartphones, hebben ervoor gezorgd dat het vinden
van een werk-privé balans niet vanzelfsprekend meer is. Doordat het hebben van een werk-privé
balans veel positieve uitkomsten kent en een disbalans tussen werk en privé voor problemen kan
zorgen, is de werk-privé balans van medewerkers een actueel en veelbesproken onderwerp. Eerder
onderzoek ziet de belangrijke rollen van de leidinggevende en de organisatiecultuur in het stimuleren
van een werk-privé balans bij medewerkers.

Deze studie - Binnen deze studie is de rol van de leidinggevende en de rol van de organisatiecultuur
in de werk-privé balans van medewerkers meegenomen. Hierbij is de rol van de leidinggevende
vertaald naar de relatie tussen leidinggevende en een medewerker (LMX). Daarbij werd de
verwachting gesteld dat een goede onderlinge relatie bijdraagt aan de werk-privé balans van
medewerkers. De organisatiecultuur is binnen deze studie benaderd in de vorm van een werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur. Daarbij is gekeken naar de relatie tussen deze cultuur en de werkprivé balans van medewerkers. In dit onderzoek is tot slot een mediërende variabele meegenomen.
Deze mediërende variabele is ‘Family Supportive Supervisor Behaviours (FSSB)’. FSSB staat voor vier
leiderschapsgedragingen die specifiek bedoeld zijn voor het stimuleren van de werk-privé balans van
medewerkers. Verondersteld werd dat FSSB de relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en de werk-privé
balans van medewerkers partieel zou mediëren. Bij de relatie tussen een werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur en de werk-privé balans van medewerkers werd een volledige mediatie door FSSB
verwacht. De bijbehorende onderzoeksvraag van deze studie was:
‘’In hoeverre zijn LMX en de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur positief gerelateerd aan de
werk-privé balans van medewerkers- en in hoeverre worden deze relaties (partieel) gemedieerd door
de leiderschapsgedragingen van FSSB?’’

Methoden - Voor het toetsen van de verwachtingen uit de studie is cross-sectioneel onderzoek
uitgevoerd. Met behulp van het uitzetten van een vragenlijst via Social Media en binnen het persoonlijk
netwerk zijn 273 respondenten geworven. In de vragenlijst is gebruik gemaakt van gevalideerde
schalen voor elk van de onderzochte variabelen.

Resultaten en theoretische implicaties - De resultaten van het onderzoek hebben aangetoond dat
er geen directe relatie bestaat tussen een hoge kwaliteit LMX en de werk-privé balans van
medewerkers, omdat deze volledig en significant gemedieerd wordt door FSSB. Dit is in tegenstelling
met eerder onderzoek, waarin wordt gesproken over een directe relatie tussen een hoge kwaliteit LMX
en werk-privé verrijking en werk-privé conflict. Echter blijkt de werk-privé balans als uitkomstvariabele
een andere betekenis te hebben, waardoor dit verschil kan worden onderbouwd. Tussen de werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans van medewerkers werd wel een directe
significante relatie gevonden.
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Dit is een bijdrage aan de huidige theorie, omdat vaak wordt gesproken over de cruciale rol van de
leidinggevende in het overbrengen van de organisatiecultuur of het HRM-beleid. Tot slot bleek er
sprake te zijn van een significante partiële mediatie van FSSB in de relatie tussen een werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans van medewerkers.

Praktische implicaties - Vanuit de empirische resultaten is allereerst aanbevolen om als organisatie
activiteiten te ondernemen om een goede relatie tussen een leidinggevende en medewerker mogelijk
te maken. Dit kan door middel van het opleiden van medewerkers en leidinggevenden in de benodigde
competenties en het voorafgaand werven en selecteren van medewerkers en leidinggevenden die in
het bezit zijn van de benodigde karaktereigenschappen. Een tweede aanbeveling richt zich op het
implementeren van een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur. Hierbij is het belangrijk dat
een juiste strategie wordt gehanteerd. Daarnaast moet een organisatie voor vertrouwen en een
gemeenschappelijk doel zorgen, zodat de werk-privé organisatiecultuur door interne stakeholders
wordt geaccepteerd. De derde aanbeveling legt de focus op het stimuleren en ontwikkelen van het
werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag van FSSB. Hierbij wordt aangeraden om als organisatie
voldoende ruimte en mogelijkheden te bieden, zodat leidinggevenden het gewenste gedrag kunnen
vertonen. Daarnaast kan FSSB worden ontwikkeld door middel van training en kunnen
leidinggevenden in het werving- en selectieproces op de benodigde kwaliteiten geselecteerd worden.

Beperkingen - Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. De cross-sectionele aard van het
onderzoek heeft ervoor gezorgd dat geen causale relaties zijn vastgesteld. Het wordt dan ook
aangeraden om met dezelfde onderzoeksopzet een vorm van longitudinaal onderzoek uit te voeren.
Daarnaast wordt aanbevolen andere mediërende variabelen te onderzoeken, omdat deze studie enkel
inzicht geeft in de rol van één mediator. De steekproef van deze studie is niet representatief voor de
totale beroepsbevolking op de kenmerken van leeftijd en opleidingsniveau. Er wordt daarom
aangeraden soortgelijk onderzoek bij verschillende doelgroepen uit te voeren. Een derde tekortkoming
is dat deze studie alleen inzicht geeft in de perceptie van medewerkers. Het kan dan ook interessant
zijn om in vervolgonderzoek andere invalshoeken te belichten. Binnen deze studie is het belang van
stimulerend formeel organisatiebeleid (in combinatie met een bijpassende organisatiecultuur) gezien
in de werk-privé balans van medewerkers. Echter is formeel organisatiebeleid niet als onafhankelijke
variabele in de studie meegenomen. In het vervolgonderzoek zou het een idee kunnen zijn om formeel
organisatiebeleid en een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur gezamenlijk als
onafhankelijke variabelen mee te nemen.
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HOOFDSTUK 1 | INLEIDING
In dit eerste hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek beschreven. Vanuit deze aanleiding
wordt de vraagstelling en doelstelling van het onderzoek geïntroduceerd. Vervolgens wordt gekeken
naar de relevantie van het onderzoek. Hierbij wordt de bijdrage van deze studie aan de theorie en aan
de praktijk besproken. Afsluitend volgt een leeswijzer die inzicht geeft in de opbouw van deze
Masterthesis.
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1.1.

Aanleiding

Een werkdag van de man in de jaren 50
“Het is beter voor de man om zich buitenshuis op te houden dan binnenshuis”.
De man was de kostwinnaar en ging ’s morgens vroeg de deur uit nagezwaaid door de vrouw des
huizes. De man werkte zes dagen per week, dus ook op zaterdag. Als de man aan het einde van de
werkdag thuiskwam ging hij voor de kachel de krant lezen en werden de laatste uren van de dag
gekenmerkt door rust en regelmaat. Het gezin was belangrijk, dus de vrije tijd van de man werd met
vrouw en kinderen doorgebracht. Het doen van spelletjes, luisteren naar een hoorspel of het lezen van
een boek waren de activiteiten van de man met zijn gezin.

Een werkdag van de vrouw in de jaren 50
“Voor vrouwen is het fatsoenlijk om binnen te blijven en onfatsoenlijk om buiten om te hangen”.
De vrouw bleef thuis om voor het huishouden en de kinderen te zorgen. Haar werkdag bestond uit
wassen, eten koken en de kinderen opvoeden. Als haar man thuiskwam was het fijn voor hem als zij
er fris en verzorgd uitzag. Daar zorgde de vrouw dus voor. Zij zorgde er ook voor dat de man kon
ontspannen als hij thuiskwam. De krant, de pantoffels, rustige kinderen om hem heen, dat was de taak
van de vrouw. Het gezin was belangrijk en de dagen werden gekenmerkt door rust regelmaat.

De 21e eeuw: man en vrouw werken en zorgen beide; altijd en overal
Ten opzichte van vijftig jaar geleden is de taakverdeling tussen man en vrouw volledig veranderd. Er
heeft een toetreding van vrouwen op de arbeidsmarkt plaatsgevonden. Vrouwen werken
tegenwoordig parttime of zelfs fulltime en mannen maken plaats voor een wekelijkse ‘papa dag’. Het
aantal tweeverdieners is daarom toegenomen en man en vrouw dragen beide de verantwoordelijkheid
voor werk en privé. Weekenden en avonden zijn gevuld met uitjes, verjaardagen en speelafspraken.
Dit betekent niet alleen plezier, want werk gerelateerde zaken en problemen liggen op de loer. Internet
en smartphones zorgen ervoor dat men altijd en overal bereikbaar zijn, dus ook in de avonden en in
de weekenden. In Nederland is de bijpassende trend van ‘Het Nieuwe Werken’ ontstaan. De duidelijke
grens tussen werk en privé van vroeger, waarbij de man werkt en de vrouw zorgt, bestaat niet meer.
Het heeft plaatsgemaakt voor een vervaagde grens tussen werk en privé, waarbij werk- en privérollen
gelijktijdig door man en vrouw vervuld moeten worden (Greenhaus & Kossek, 2014).

Human Resource Management en de werk-privé balans
Het gelijktijdig vervullen van werk- en privérollen, in combinatie met het vervagen van de grens tussen
werk en privé, zorgt ervoor dat een balans tussen werk en privé niet vanzelfsprekend is (Bianchi &
Milkie, 2010; Greenhaus & Kossek, 2014). Veel medewerkers ervaren dan ook moeite bij het
combineren van werk- en privérollen (Aryee, Chu, Kim & Ryu, 2013). Een werk-privé balans bij
medewerkers is dan ook een belangrijk, maar moeilijk te realiseren, onderwerp. De toenemende
aandacht voor de werk-privé balans zorgt dat het onvermijdelijk is dat dit thema ook bij organisaties
op de agenda komt te staan. De werk-privé balans van medewerkers staat in directe verbinding met
de medewerker en de organisatie. Boxall en Purcell (2015) laten zien dat organisaties steeds meer
waarde hechten aan het welzijn van medewerkers, omdat medewerkers als het meest waardevolle
bezit van een organisatie worden gezien (Boxall & Purcell, 2015). Human Resource Management
(HRM) is het onderdeel binnen organisaties dat zich richt op het managen van medewerkers.
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Het optimaal benutten van het menselijk kapitaal binnen organisaties leidt tot het behalen van
concurrentievoordeel en organisatiesuccessen (Boxall & Purcell, 2015). Deze optimale benutting heeft
onder andere betrekking op de tevredenheid over de werk-privé balans van medewerkers. De werkprivé balans van medewerkers staat in verbinding met de organisatieprestaties. Hierdoor wordt
verwacht dat medewerkers beter presteren, wanneer zij tevreden zijn over hun werk-privé balans
(Valcour, 2007). Het is daarom belangrijk dat organisaties inspelen op de vervaagde grens tussen werk
en privé en medewerkers faciliteren bij het mogelijk maken van een goede werk-privé balans.
Het aanbieden van stimulerende HRM-praktijken aan de medewerkers is een vorm van ondersteuning
door de organisatie. Hierbij kan worden gedacht aan maatregelen als ouderschapsverlof en
kinderopvang, het creëren van parttimefuncties en het maken van flexibele roosters. In de praktijk
blijkt echter dat medewerkers vaak geen gebruikmaken van deze maatregelen, omdat deze niet zijn
ingebed in de organisatiecultuur (Allen, 2001). Een passende werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur met relevante normen en waarden is daarom nodig om deze maatregelen in de
praktijk te laten werken (Rooney & Gottlieb, 2007). Het implementeren en doorvoeren van de
organisatiecultuur naar de dagelijkse werksituatie moet door de leidinggevende worden gedaan. De
leidinggevende heeft dus een cruciale rol. Dat is ook in de HRM-literatuur opgemerkt. In de literatuur
is aandacht besteed aan de vertaling van HRM-praktijken en de organisatiecultuur naar de perceptie
van de medewerkers hierover en het daaruit voortkomende gedrag. Een geaccepteerd model is de
‘people management performance causal chain’, welke voortkomt uit de theorie van people
management. Binnen dit model wordt het belang van de leidinggevende aangekaart in de
implementatie van HRM-praktijken en de organisatiecultuur (Kehoe & Wright, 2013; Purcell &
Hutchinson, 2007). De organisatiecultuur en de bijbehorende implementatie door leidinggevenden
blijken dus twee omstandigheden te zijn die helpen bij het faciliteren van een werk-privé balans van
hun medewerkers. Deze voorwaarden staan in de scriptie centraal.
In deze studie wordt tevens verwacht dat de relatie tussen leidinggevende en medewerker van belang
is bij de mate waarin een werk-privé balans door de medewerkers wordt ervaren. Bij een goede
onderlinge relatie heeft een leidinggevende meer invloed op het gedrag en het gevoel van
medewerkers (Graen & Uhl-Bien, 1995). Daarbij zal een goede relatie voor zelfvertrouwen en
optimisme bij de medewerker zorgen. Dit zal naar verwachting resulteren in bepaald gedrag, waarbij
het mogelijk wordt om succesvol en tevreden in het werk te zijn en daarmee een werk-privé balans te
vinden. De relatie tussen leidinggevende en medewerker wordt in de literatuur gezien als de ‘Leader
Member Exchange (LMX)’ (Graen & Uhl-Bien, 1995). Een hoge kwaliteit LMX doelt op een informele
relatie waarin sprake is van wederzijds vertrouwen, respect en het sympathie hebben voor elkaar
(Graen & Uhl-Bien, 1995). Een verdere onderbouwing wordt gegeven in het tweede hoofdstuk.
Tot slot blijkt sociale steun van een leidinggevende mogelijk samen te hangen met het als medewerker
kunnen omgaan met verantwoordelijkheden in de werk- en privésituatie. Deze sociale steun werd in
het verleden benaderd als een algemene vorm van steun die een leidinggevende aan een medewerker
biedt (Hammer, Kossek, Yragui, Bodner & Hanson, 2009) Door Hammer et al. (2009) is echter een gat
in deze theoretische kennis gevonden. Zij introduceren het concept van ‘Family Supportive Supervisor
Behaviours (FSSB)’, waarmee een vorm van specifieke werk-privé gerelateerde leiderschapsgedrag aan
de literatuur wordt toegevoegd.
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FSSB bestaat uit vier leiderschapsgedragingen: emotionele steun, instrumentele steun,
rolmodelgedrag en creatief werk-privémanagement. Deze zullen worden uitgelegd in hoofdstuk twee.

Deze studie
Bovenstaande inleiding ziet het belang van een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur in het
creëren van een werk-privé balans. Daarnaast geeft de inleiding inzicht in de mogelijke meerwaarde
van een goede relatie tussen leidinggevende en medewerker (LMX). In deze studie wordt gekeken naar
deze twee concepten als onafhankelijke variabelen. Daarbij wordt het concept van FSSB toegevoegd.
In deze studie wordt onderzocht of FSSB als partieel mediërende variabele dient in de relatie tussen
LMX en de werk-privé balans van medewerkers. Hetzelfde wordt onderzocht voor de relatie tussen
een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans van medewerkers. Hierbij
wordt verwacht dat FSSB deze relatie volledig medieert. Er wordt namelijk verondersteld dat een werkprivé ondersteunende organisatiecultuur niet direct bijdraagt aan de werk-privé balans van
medewerkers, maar dat de implementatie van de cultuur naar het dagelijkse werk vraagt om passend
leiderschapsgedrag. Hier zijn naar verwachting de leiderschapsgedragingen van FSSB voor nodig.

1.2.

Probleemstelling

Doelstelling
Met deze studie wordt beoogd inzicht te krijgen in de randvoorwaarden voor het verbeteren van de
werk-privé balans van medewerkers. Hierbij worden LMX en de werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur door middel van een kwantitatief onderzoek als mogelijke randvoorwaarden
onderzocht. Deze kwantitatieve studie heeft als tweede doel om kennis te krijgen over de mogelijke
mediatie van FSSB binnen de relatie tussen LMX en de werk-privé balans van medewerkers. Hetzelfde
geldt voor de relatie tussen de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans.
De bedoeling is om hiermee de huidige theoretische kennis verder aan te vullen.

Vraagstelling
De eerder beschreven doelstelling geeft aanleiding tot de volgende onderzoeksvraag:

‘’In hoeverre zijn LMX en de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur positief gerelateerd aan
de werk-privé balans van medewerkers, en in hoeverre worden deze relaties (partieel) gemedieerd
door de leiderschapsgedragingen van FSSB?’’

Bijbehorende deelvragen:
1. In hoeverre is LMX positief gerelateerd aan de werk-privé balans van medewerkers?
2. In hoeverre wordt de relatie tussen LMX en de werk-privé balans van een medewerker partieel
gemedieerd door de leiderschapsgedragingen van FSSB?
3. In hoeverre wordt de relatie tussen de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en de
werk-privé balans van medewerkers gemedieerd door de leiderschapsgedragingen van FSSB?
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Zoals kan worden gezien ontbreekt na de eerste deelvraag eenzelfde soort deelvraag over de werkprivé ondersteunende organisatiecultuur. Dit komt omdat op grond van eerder onderzoek wordt
verwacht dat er geen sprake is van een directe relatie tussen een werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur en de werk-privé balans van medewerkers, maar dat de rol van de leidinggevende
noodzakelijk is voor het creëren van de werk-privé balans (Kossek & Lambert, 2006). Daarnaast kan
vanuit de probleemdefinitie worden opgemerkt dat binnen deze studie sprake is van een multilevel
onderzoek. De eerste onafhankelijke onderzoeksvariabele is LMX. Dit betreft de relatie tussen
leidinggevende en ondergeschikte en is daardoor een variabele op dyadisch niveau. De tweede
onafhankelijke onderzoeksvariabele richt zich op de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en
is een variabele op organisatieniveau. Deze onderzoeksvariabelen vragen om een multilevel analyse.
Deze analyse wordt binnen deze studie echter niet uitgevoerd. Een onderbouwing voor deze keuze
wordt gegeven in het derde hoofdstuk over de methodologie van het onderzoek.

1.3.

Wetenschappelijke relevantie

In deze studie wordt op een drietal vlakken een bijdrage gezien aan de theorievorming.

1. Een bijdrage aan de vernieuwde visie van de werk-privé balans
De werk-privé balans van medewerkers wordt gezien als de afhankelijke variabele binnen dit
onderzoek. Ondanks de toenemende interesse in de wetenschap over de werk-privé balans, ontbreekt
een eenduidige definitie over dit concept en ontbreekt inzage in mogelijke voorspellers van een werkprivé balans van medewerkers (Thompson, Poelemans, Allen & Andreassi, 2007). De traditionele visie
over dit onderwerp laat zien dat het hebben van een werk-privé balans gelijkstaat aan het ervaren van
weinig werk-privé conflict en het ervaren van veel werk-privé verrijking. Werk-privé conflict doelt op
een situatie waarin het nakomen van de ene rol, het nakomen van de andere rol moeilijk maakt (OdleDusseau, Britt & Bobko, 2012). Als er sprake is van werk-privé verrijking verbetert de ervaring in de
ene rol, de kwaliteit van het leven in de andere rol (Greenhaus & Powell, 2006). Tegenwoordig wordt
de werk-privé balans onderscheiden van de concepten van werk-privé conflict en werk-privé verrijking.
De werk-privé balans wordt in de huidige tijd gezien als de perceptie van medewerkers op het totaal
aan werk- en privérollen tegelijkertijd (Valcour, 2007; Kalliath & Brough, 2008). Het gebruik van de
werk-privé balans als variabele geeft een volledig beeld van de balans en bekijkt deze niet vanuit
directe relaties tussen de rollen. Werk-privé conflict en werk-privé verrijking doen dit wel.
Binnen dit onderzoek dienen LMX en de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur als
onafhankelijke variabelen. Eerder onderzoek toont aan dat een hoge kwaliteit LMX een negatieve
relatie vertoont met werk-privé conflict en dat een positieve relatie met werk-privé verrijking wordt
gezien (Tummers & Bronkhorst, 2014). Met betrekking tot de werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur blijkt uit empirisch onderzoek dat er sprake is van een negatieve relatie met werkprivé conflict (Thompson, Beauvais & Lyness, 1999). Ondanks dat het gebruik van werk-privé conflict
en werk-privé verrijking als uitkomstvariabelen in deze studies voor waardevolle informatie zorgt,
ontbreekt bij deze concepten de eindevaluatie van de medewerker over het totaal aan rollen op het
werk en in de privésituatie. Dit maakt dat de voorspellers (LMX en de werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur in de context van deze studie) van werk-privé conflict en werk-privé verrijking niet
vanzelfsprekend ook de voorspellers voor de werk-privé balans als uitkomstvariabele hoeven zijn.
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Volgens De Hauw (2014) is hier verder empirisch onderzoek voor nodig is en daar wordt door middel
van deze studie een aanzet toe gedaan.

2. Een bijdrage aan de theorie over Family Supportive Supervisor Behaviours
Eerder onderzoek naar de relatie tussen leiderschapsgedrag en de werk-privé balans richt zich
voornamelijk op de relatie tussen de algemene steun van de leidinggevende en de werk-privé balans
van medewerkers (Hammer et al., 2009). Algemene steun van een leidinggevende kan worden
gedefinieerd als ‘’een interpersoonlijke transactie die emotionele expressie van zorg, instrumentele
hulp of informatie kan omvatten’’ (Hammer et al., 2009, p. 838). Deze algemene steun bevat een
emotioneel en instrumenteel component.
Family Supportive Supervisor Behaviours (FSSB) is een concept dat zich daarentegen richt op specifiek
werk-privé gerelateerd leiderschapsgedrag, waarbij ondersteuning het hoofdcomponent is. Het
concept van FSSB kan als redelijk nieuw worden gezien. Dit maakt dat voorgaand onderzoek de focus
legt op de validiteit van dit concept en de bijbehorende schaal. Er is weinig bekend over de uitkomsten
en voorspellers van FSSB (Hammer et al., 2009). Wel blijkt dat FSSB positief gerelateerd is aan werkprivé verrijking en negatief gerelateerd is aan werk-privé conflict (Hammer et al., 2009). Deze studie
gaat onder andere in op de relatie tussen FSSB en de werk-privé balans. Dit is theoretisch waardevol,
omdat eerder beschreven is dat de werk-privé balans een volledig beeld geeft van de perceptie van
medewerkers over alle werk- en privérollen. Dit in tegenstelling tot de concepten van werk-privé
verrijking en werk-privé conflict. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de rol van twee eventuele
voorspellers, namelijk: LMX en de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur. De theorie over
werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag en bijbehorende antecedenten wordt hiermee
uitgebreid.

3. Een bijdrage aan de theorie over People management
Deze studie zal naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan de theorie van people
management. People management komt voort uit de interesse om een link tussen HRM en
performance te kunnen bepalen. In het model van people management wordt onderscheid gemaakt
tussen beoogd, geïmplementeerd en gepercipieerd HRM-beleid (Knies, 2012). Knies (2012) beschrijft
het beoogde HRM-beleid (intended practices) als het geheel aan maatregelen dat door het
management of HR ontworpen is om de prestaties van medewerkers te beïnvloeden. Het
geïmplementeerde HRM-beleid (actual practices) gaat vervolgens om de maatregelen die
daadwerkelijk door de leidinggevende in de praktijk worden gebracht. Leiderschapsgedrag is hierbij
een belangrijk onderdeel. Tot slot doelt het gepercipieerde HRM-beleid (perceived practices) op het
beleid zoals dit door individuele medewerkers wordt ervaren en het gedrag wat daaruit voortkomt
(Knies, 2012). De vraag is nu waarom de theorie van people management aansluit bij deze studie. In
deze studie is één van de onafhankelijke variabelen de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur.
Deze organisatiecultuur wordt gezien als een vorm van het beoogde HRM-beleid. Het
geïmplementeerde beleid en de verwachting van het bijbehorende leiderschapsgedrag wordt in deze
studie gezien als het werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag van FSSB. De performance
indicator, voortkomend uit het gepercipieerde HRM-beleid, is de werk-privé balans van medewerkers.

Masterthesis • Renate Pouwelse

12

People management is aan veelvoudig onderzoek onderhevig geweest. Echter blijkt hierbij onder
andere sprake te zijn van twee beperkingen, waar in deze studie op in wordt gespeeld. Allereerst laat
een overzichtsstudie van Boselie, Dietz en Boon (2005) zien dat meer dan de helft van de artikelen
financiële prestaties als afhankelijke variabele meeneemt. Bij organisaties waar de financiële prestaties
niet te meten zijn, ligt de focus op productiviteit of de kwaliteit van het werk/dienstverlening als
uitkomstvariabele (Boselie et al., 2005). Het gaat in eerder onderzoek dus vooral om de opbrengsten
van HRM-beleid voor de organisatie. Als er wel wordt gekozen om medewerker gerelateerde
uitkomsten mee te nemen, zoals tevredenheid of betrokkenheid, is dat vaak vanuit een functioneel
oogpunt. Tevredenheid of betrokkenheid van medewerkers zal namelijk naar verwachting leiden tot
organisatieprestaties (Knies, 2012). In deze studie wordt het belang van het welzijn van medewerkers
erkend. Het welzijn van medewerkers is een onderwerp wat tegenwoordig als cruciale factor wordt
gezien in het succesvol zijn van een organisatie. Boxall en Purcell (2015) beschrijven medewerkers dan
ook als het meest waardevolle bezit van een organisatie. De uitkomstvariabele van dit onderzoek is de
werk-privé balans van medewerkers. Dat een werk-privé balans van medewerkers kan leiden tot
positieve organisatie-uitkomsten is gebleken, maar is niet de focus van deze studie.
Daarnaast wordt bij eerder onderzoek naar people management een beperking in de methodologische
keuzes ontdekt. Senior (HR)managers zijn vaak degene aan wie wordt gevraagd hoe het HRM-beleid
van een organisatie eruitziet. Op deze manier zal de bedoeling van het HRM-beleid worden
gepresenteerd, maar krijgt een onderzoeker geen inzicht in wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt
(Knies, 2012). Deze studie richt zich juist op perceptie van medewerkers. Hiermee wordt inzicht
verkregen in een andere dimensie van People management. Het gaat om hoe medewerkers in de
praktijk een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur ervaren. Daarnaast wordt ook gevraagd
naar de perceptie over het (bijpassend) leiderschapsgedrag.

LMX en FSSB
Tot slot is het belangrijk om stil te staan bij de relatie tussen LMX en FSSB. Dit heeft niet direct te
maken met de wetenschappelijke relevantie van de studie, maar onderbouwt wel de richting en focus
van het onderzoek. Er is eerder onderzoek gedaan naar de relatie tussen LMX en FSSB. Hierbij wordt
geen consensus gevonden in de manier waarop deze concepten elkaar beïnvloeden. Zo stellen Major
en Morganson (2011) dat medewerkers bij een hoge kwaliteit LMX meer kans hebben op het
ontvangen van werk-privé gerelateerde steun door middel van FSSB, terwijl Bagger en Li (2014) zien
dat werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag de kwaliteit van de LXM verhoogt. Onderzoek van
Matthews en Toumbeva (2015) toont aan dat LMX en werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag
elkaar wederzijds beïnvloeden. Om focus in deze studie aan te brengen wordt de verwachting
uitgesproken dat een hoge kwaliteit LMX leidt tot werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag
(FSSB). Hiermee wordt het pad van Major en Morganson (2011) gevolgd. De onderbouwing voor deze
keuze wordt in het theoretisch kader uitgebreid toegelicht.
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1.4.

Praktische en maatschappelijke relevantie

Ondanks dat het uitgangspunt van deze studie zich in eerste instantie richt op het welzijn van
medewerkers, kunnen medewerkers met een werk-privé balans ook een positieve impact hebben op
de werkgever (Valcour, 2007). De werk-privé balans wordt door veel organisaties als kritische
succesfactor gezien en meegenomen in het HRM-beleid. Medewerkers die voldoende gelegenheid
krijgen om zich buiten het werk bezig te houden met privéactiviteiten, zullen meer plezier hebben in
het werk en productiever zijn (Ferguson, Carlson, Zivnuska & Whitte, 2012). Als een medewerker een
disbalans ervaart tussen werk en privé komt dit de prestaties op het werk niet ten goede. Daarnaast
kan een disbalans tussen werk en privé leiden tot het ervaren van tijdsdruk en rolconflict, het kan de
kans op een burn-out vergroten en/of een verslechtering van de gezondheid met zich meebrengen
(Brummelhuis & Bakker, 2012). Een medewerker uit balans kan grote kosten met zich meebrengen,
omdat de organisatie bij uitval van deze medewerker een grote (financiële) verantwoordelijkheid
draagt. Verder speelt de noodzaak van het behoud van medewerkers mee in de overweging om als
organisatie aandacht te besteden aan de werk-privé balans. Voornamelijk de starters binnen de
arbeidsmarkt kiezen voor een volwaardig bestaan. Naast het werk willen zij tijd hebben voor het gezin,
vrienden en sport. Als een organisatie haar talent wil behouden, dan moet op de wensen van
medewerkers worden ingespeeld (Brummelhuis & Bakker, 2012). Ook de overheid stimuleert
organisaties in het mogelijk maken van een werk-privé balans voor medewerkers. De overheid vraagt
om meer vrouwen in topposities en wil daarnaast genderdiscriminatie laten verdwijnen. Hieruit blijkt
een indirecte vraag naar organisaties die de werkende vrouw helpen bij het vinden van een balans
tussen werk en privé, om zo het beoefenen van een topfunctie mogelijk te maken (Kossek, Lewis,
Hammer, 2010).
De hiervoor genoemde redenen kunnen organisaties overtuigen om medewerkers te faciliteren bij het
vinden van een goede werk-privé balans. Voor het overtuigen van een organisatie om te investeren in
de werk-privé balans van medewerkers, is het verder belangrijk dat een ‘business case’ wordt gezien:
hoe wordt naast het voordeel voor medewerkers, ook een voordeel voor de organisatie behaald? Een
situatie waarin wordt bijgedragen aan de werk-privé balans van medewerkers en tegelijkertijd sprake
is van toenemende organisatieprestaties, valt volgens Van de Voorde, Paauwe en Van Veldhoven
(2012) onder het ‘mutual gains perspective’. Dit is dan ook de meest gewenste uitkomst. Naast het
‘mutual gains perspective’ bestaat tevens een ‘conflicting outcomes perspective’. In de context van
deze studie zouden de faciliterende HRM-praktijken een positieve invloed hebben op de
organisatieprestaties, maar een negatief bijdrage leveren aan de werk-privé balans van medewerkers
(Van de Voorde et al., 2012). Het beoogde doel van een bijdrage aan de werk-privé balans van
medewerkers wordt in dit geval niet behaald.
In deze studie wordt gekeken naar de rol van leidinggevenden en de organisatiecultuur in de werkprivé balans van medewerkers. De inzichten die hieruit voortkomen kunnen organisaties helpen bij het
kiezen van de best passende maatregelen. De meest gewenste situatie is dat de uitkomsten van de
maatregelen onder het ‘mutual gains perspective’ vallen. Hoofdstuk 6 gaat verder in op de praktische
implicaties, waarbij een toelichting over eventuele bijpassende HRM-praktijken wordt gegeven.
Daarnaast wordt het ‘mutual gains perspective’ meegenomen binnen deze implicaties, zodat duidelijk
wordt dat de HRM-praktijken in het voordeel van de medewerker en in het voordeel van de organisatie
kunnen werken.
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1.5.

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de verschillende concepten van deze studie.
Vanuit wetenschappelijke literatuur wordt in het theoretisch kader aandacht besteed aan de werkprivé balans als afhankelijke variabele in dit onderzoek. Daarnaast wordt gekeken naar LMX en de
werk-privé ondersteunende organisatiecultuur als onafhankelijke variabelen en wordt de (partiële)
mediërende rol van FSSB besproken. Vanuit de theorie zijn hypotheses en een conceptueel model
opgesteld. In hoofdstuk drie wordt de methodologie van de studie beschreven. Hierbij wordt
stilgestaan bij de manier waarop de onderzoeksdata is verzameld en geanalyseerd. Het vierde
hoofdstuk geeft inzicht in de resultaten van het empirische onderzoek. In het vijfde hoofdstuk wordt
antwoord gegeven op de deelvragen en hoofdvraag van het onderzoek. Afsluitend vindt een discussie
plaats, waarin de empirische resultaten en de theorie aan elkaar worden gekoppeld. Daarnaast wordt
stilgestaan bij de bijdrage van deze studie aan de theorievorming. In de discussie worden tevens
praktische implicaties beschreven en beperkingen van het onderzoek benoemd. Hieruit volgen de
aanbevelingen voor vervolgonderzoek. De Masterthesis wordt afgesloten met een eindconclusie.
.
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HOOFDSTUK 2 | THEORETISCH KADER
In het theoretisch kader worden de variabelen van dit onderzoek van een definitie voorzien. De eerste
paragraaf richt zich op de werk-privé balans. In de tweede paragraaf wordt het concept van Leader
Member Exchange nader toegelicht. De derde paragraaf legt de focus op het leiderschapsgedrag van
Family Supportive Supervisor Behaviours. Tot slot wordt in de vierde paragraaf een toelichting gegeven
over de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur. Door het hoofdstuk heen worden theoretische
verwachtingen uitgesproken over de mogelijke relaties tussen de variabelen. Hieruit zijn hypotheses
geformuleerd. Deze hypotheses dienen als basis voor het verdere onderzoek.
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2.1.

Werk-privé balans

In de afgelopen periode is de interesse in de werk-privé balans van medewerkers toegenomen binnen
organisaties en in de onderzoeksliteratuur (Kalliath & Brough, 2008). Deze toenemende interesse komt
onder andere voort uit de zorgen omtrent de gevolgen van het ervaren van een disbalans tussen de
werk- en privésituatie. Daarnaast worden de voordelen van een werk-privé balans steeds meer
zichtbaar. Een disbalans kan leiden tot gezondheidsproblemen en afnemende prestaties (Kalliath &
Brough, 2008). Een werk-privé balans kan daarentegen zorgen voor tevredenheid op het werk en
toenemende prestaties op het werk (Fegurson et al., 2012). Ondanks deze interesse bestaat er nog
geen consensus over de definitie en de inhoud van het concept van de werk-privé balans (Greenhaus
& Allen, 2011). Wel is in de literatuur een algemene verschuiving van het concept ‘werk-familie balans’
naar het concept ‘werk-privé balans’ terug te zien. Dit maakt het mogelijk om ook de medewerkers te
betrekken die geen kinderen of partner hebben, maar wel verlangen naar een balans met
privéactiviteiten als sport, studie en reizen (Kalliath & Brough, 2008).

Definitie werk-privé balans
In voorgaand onderzoek wordt de werk-privé balans vaak gelijkgesteld aan het ervaren van weinig
werk-privé conflict en het ervaren van veel werk-privé verrijking (Frone, 2003; Kalliath & Brough,
2008). Van werk-privé conflict is sprake als het nakomen van de ene rol, het nakomen van de andere
rol moeilijk maakt (Odle-Dusseau et al., 2012). Bij werk-privé verrijking verbeteren de ervaringen in de
ene rol de kwaliteit van het leven in de andere rol (Greenhaus & Powell, 2006). Tegenwoordig zijn er
onderzoekers die aangeven dat de werk-privé balans verschilt van werk-privé conflict en werk-privé
verrijking. Greenhaus en Allen (2011) geven een theoretische onderbouwing van dit onderscheid. Zij
beschrijven dat iemand die conflicten vermijdt, maar daardoor doelen binnen één van de domeinen
niet behaalt, niet automatisch in balans is. Anderzijds kan iemand veel inmenging tussen het werk- en
privédomein ervaren, maar juist streven naar het behalen van veel doelen in beide domeinen en
eventuele conflicten niet als een bedreiging zien. Waar conflict en verrijking bekeken worden vanuit
directe relaties tussen de verschillende rollen, wordt de balans gezien als een beoordeling van de werken privérollen gelijktijdig. Kalliath en Brough (2008) nemen dit aspect mee in de definitie die zij aan de
werk-privé balans geven. Deze definitie dient als uitgangspunt in deze studie en luidt:
‘’Work-life balance is the individual’s perception that work and non-work activities are compatible and
promote growth in accordance with an individual’s current life priorities’’ (p. 326).
Kalliath en Brough (2008) geven in deze definitie ook aan dat de perceptie van medewerkers over de
eigen werk-privé balans kan veranderen gedurende een bepaalde periode. Levensgebeurtenissen,
zoals het krijgen van een kind; het beginnen van een studie of de keuze maken om te gaan reizen,
kunnen een verandering in de privéverantwoordelijkheden met zich meebrengen. Dit kan vervolgens
leiden tot een herbeoordeling over de mate van de ervaren werk-privé balans. Ook werk gerelateerde
gebeurtenissen, zoals het harder werken voor promotie, kunnen zorgen voor toenemende
verantwoordelijkheden en daarmee een rol spelen in de mate waarin een werk-privé balans wordt
ervaren. Aan de hand van de definitie van Kalliath en Brough (2008) is door Brough et al. (2014) een
bijpassende gevalideerde schaal ontwikkeld. Van deze schaal wordt binnen dit onderzoek gebruik
gemaakt.
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2.2.

Leader-member exchange

In het verleden was onderzoek naar de werk-privé balans van medewerkers voornamelijk gericht op
hoe formeel beleid de werk-privé balans positief kon beïnvloeden. Tegenwoordig komt de nadruk
steeds meer te liggen op de toegevoegde waarde en de cruciale rol van de relatie tussen de
leidinggevende en de medewerker (Kossek, Pichler, Bodner & Hammer, 2011). In deze studie wordt
deze relatie tussen leidinggevende en onderschikte gedefinieerd als Leader Member Exchange (LMX).

Definitie LMX
De theorie van LMX richt zich op de relatie tussen leidinggevende en medewerker (Graen & Uhl-Bien,
1995). Graen en Uhl-Bien (1995) beschrijven dat een leidinggevende met elke medewerker een unieke
relatie heeft die verschilt in intensiviteit en kwaliteit. Het soort relatie kan veranderen en ontwikkelen
gedurende de periode van samenwerken. LMX omvat drie dimensies, namelijk: vertrouwen, respect
en wederzijdse verplichting. Voor het opbouwen en accepteren van een relatie is het namelijk nodig
om: (1) wederzijds respect te hebben voor de ander, (2) de verwachting te hebben dat men de ander
kan vertrouwen en (3) de verwachting te hebben dat naarmate het beter worden van de relatie
wederzijdse verplichtingen ontstaan (Graen & Uhl-Bien, 1995). Vanuit deze informatie kan worden
gezegd dat bij een hoge kwaliteit LMX sprake is van een informele relatie van wederzijds vertrouwen
en respect. In dit geval tonen leidinggevende en ondergeschikte sympathie naar elkaar en ontstaat het
gevoel tot het hebben van wederzijdse verplichtingen. Dit maakt dat leidinggevende en medewerker
gemotiveerd zijn om verder te gaan dan het formele contract en de formele regels op het werk. (Graen
& Uhl-Bien, 1995). Een lage kwaliteit LMX kan getypeerd worden als een economische ruilrelatie met
een formele vorm van interactie. De verplichtingen binnen deze relatie gaan niet verder dan de
contractuele afspraken (Graen & Uhl-Bien, 1995).

LMX en de werk-privé balans van medewerkers
Een hoge kwaliteit LMX kent volgens de literatuur meerdere positieve uitkomsten op individueel
niveau. Zo hebben de medewerkers in dit geval een hogere baantevredenheid en blijven zij langer
verbonden aan een organisatie (Hill, Morganson, Matthews & Atkinson, 2016). Daarnaast wordt een
positieve relatie gezien tussen een hoge kwaliteit LMX en werk-privé verrijking en een negatieve relatie
met werk-privé conflict (Tummers & Bronkhorst, 2014).
In deze studie wordt verwacht dat een hoge kwaliteit LMX daarnaast ook een positieve bijdrage levert
aan de werk-privé balans van medewerkers. Uit de theorie blijkt dat een hoge kwaliteit LMX een gevoel
van zelfvertrouwen en optimisme bij een medewerker kan bewerkstelligen. Als een leidinggevende
een gevoel van vertrouwen en respect uitstraalt naar de medewerker (wat typerend is voor een hoge
kwaliteit LMX), zal de medewerker een zelfverzekerde en positieve houding creëren tegenover het
werk dat moet worden gedaan. Bij het ‘Work-Home Resources model (W-HR model)’ van Brummelhuis
en Bakker (2012) worden optimisme en zelfvertrouwen gedefinieerd als ‘key resources’. Deze
middelen worden gezien als eigenschappen van medewerkers die noodzakelijk zijn om goed met stress
op het werk te kunnen omgaan. Daarnaast zijn medewerkers die in het bezit van deze eigenschappen
zijn, sneller in staat om problemen op het werk op te lossen. Ook zullen zelfverzekerde medewerkers
autonomie gebruiken om het werk effectief in te richten (Brummelhuis & Bakker, 2012).
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De hiervoor genoemde punten maken het voor medewerkers nodig een werk-privé balans te vinden.
Als het werk effectief ingericht is en medewerkers weten hoe met stress moet worden omgegaan, zal
de werksituatie stabiel en succesvol zijn. Dit maakt het naar verwachting ook mogelijk om meer ruimte
te hebben voor het managen van de privésituatie (De Hauw, 2014). Zo voorkomt een stabiele en
succesvolle werksituatie de mogelijkheden tot het meenemen van werkproblemen naar de
thuissituatie (De Hauw, 2014). Binnen deze studie wordt daarom de verwachting uitgesproken dat een
hoge kwaliteit LMX, door het zelfvertrouwen en optimisme dat deze relatie met zich meebrengt en de
daaruit voortkomende acties, een positieve bijdrage levert aan de werk-privé balans van
medewerkers. Dit leidt tot de eerste hypothese van deze studie:

H1: Een hoge kwaliteit LMX is positief gerelateerd aan de werk-privé balans van medewerkers.

2.3.

Family Supportive Supervisor Behaviours

Algemene sociale leiderschapsondersteuning
Leiderschapsondersteuning wordt gezien als een cruciale schakel tussen het formele organisatiebeleid
en het gedrag en de interpretatie van een medewerker over dit beleid. In veel onderzoek wordt
leiderschapsondersteuning gezien als een algemene vorm van steun (Kossek et al., 2011). Hierbij
worden theorieën gebruikt als Perceived Organizational Support (Eisenberger, Huntington, Hutchinson
& Sowa, 1986) en de steun die voortkomt uit transformationeel leiderschap (Bass, 1985). Eerder
onderzoek laat zien dat deze algemene steun positief samenhangt met werk en privé gerelateerde
uitkomsten. Een voorbeeld is de bijdrage van supervisor support in het vermijden van werk-privé
conflict (Lapierre & Allen, 2006).

Definitie FSSB
Binnen deze studie wordt een mediator meegenomen die zich richt op specifiek werk-privé
ondersteunend leiderschapsgedrag. In een onderzoek van Hammer et al. (2009) wordt de verwachting
uitgesproken dat deze vorm van ondersteuning sterker bijdraagt aan de werk-privé balans van
medewerkers, dan algemene leiderschapsondersteuning.
Waar algemene steun een bijdrage kan leveren in het vermijden van werk-privé conflict of in het
stimuleren van werk-privé verrijking, wordt verondersteld dat de specifieke werk-privé gerelateerde
steun een positieve impact heeft op de werk-privé balans. Hammer et al. (2009) hebben een theorie
verbonden aan de specifieke werk-privé gerelateerde steun, namelijk: ‘Family Supportive Supervisor
Behaviours (FSSB)’. FSSB bestaat uit een viertal leiderschapsgedragingen die specifiek bedoeld zijn voor
het stimuleren van een werk-privé balans van medewerkers. De leiderschapsgedragingen zijn:
emotionele steun, instrumentele steun, rolmodelgedrag en creatief werk-privémanagement. Deze
leiderschapsgedragingen en de relatie tussen deze leiderschapsgedragingen en de werk-privé balans
van medewerkers zullen worden toegelicht.
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FSSB en de werk-privé balans van medewerkers
De emotionele steun van FSSB wordt gedefinieerd als:
‘’Emotionele steun is de perceptie dat er voor je gezorgd wordt, dat je gevoelens worden erkend en dat
je je prettig voelt om te communiceren met een persoon die ondersteuning kan bieden als dat nodig is’’
(p. 840).
Emotionele leiderschapsondersteuning betekent het praten met medewerkers en het op de hoogte
zijn van de privéverplichtingen die een medewerker heeft (Hammer et al., 2009). Het gaat om de mate
waarin de medewerker zich prettig en gehoord voelt bij het bespreken van privézaken. Een
leidinggevende is respectvol en begripvol tegenover de verantwoordelijkheden van de medewerkers
(Hammer et al., 2009). Een manier om de relatie tussen emotionele steun en de werk-privé balans te
verklaren is door het gebruik van het W-HR model. Dit model noemt naast ‘key resources’ ook
‘contextual resources’ (contextuele hulpmiddelen) en ‘personal resources’ (persoonlijke
hulpmiddelen). Brummelhuis en Bakker (2012) laten zien dat contextuele hulpmiddelen het startpunt
zijn voor werk-privé verrijking. Contextuele hulpmiddelen leiden vaak tot de groei van persoonlijke
hulpmiddelen. Eén van de contextuele hulpmiddelen is de emotionele steun die een medewerker van
een leidinggevende krijgt. Dit kan leiden tot meer focus op het werk en het willen ontwikkelen van
vaardigheden en competenties (persoonlijke hulpmiddelen). Hierdoor wordt het mogelijk om
succesvol in het werk en tevreden over het werk te zijn. De Hauw (2014) laat zien dat werkprestaties
en de tevredenheid over het werk de kans op een tevreden privésituatie vergroten. Een voorbeeld
voor deze redenatie is een goedgehumeurde medewerker, die thuiskomt van zijn werk en daarmee
ook de sfeer thuis positief beïnvloedt. De goede werksituatie kan daarnaast ook zorgen dat
medewerkers thuis beter afstand kunnen doen van eventuele werk gerelateerde problemen,
waardoor dit de tevredenheid over de privésituatie niet in de weg staat (Greenhaus & Powell, 2006).
Vanuit deze onderbouwing wordt verwacht dat emotionele steun bijdraagt aan de werk-privé balans
van medewerkers.
Instrumentele steun is de tweede leiderschapsgedraging van FSSB en kent de volgende definitie:
‘’Instrumentele steun is een reactieve vorm van steun en heeft betrekking op de mate waarin een
leidinggevende reageert op de individuele werk- en gezinsbehoeften’’ (p. 842)
Deze reactieve vorm van steun, houdt in dat de taak tot het aangeven van behoeften en vragen bij de
medewerker ligt. De leidinggevende faciliteert de medewerker vervolgens waar nodig (Hammer et al.,
2009). Manieren waarop een leidinggevende de medewerker ondersteunt is door het helpen bij het
maken van werkschema’s en het zorgen voor vervanging bij afwezigheid (Crain et al., 2014).
Werkschema’s laten maken door medewerkers, zorgt dat medewerkers eigen controle krijgen over de
manier waarop zij de werk- en privésituatie managen. Zij krijgen hierin dus meer regelmogelijkheden
om de verantwoordelijkheden op beide gebieden succesvol te kunnen inrichten en vervullen (Carlson,
Grzywacz & Kacmar, 2010). Vanuit deze onderbouwing kan worden verwacht dat instrumentele steun
zal bijdragen aan de werk-privé balans van medewerkers.

Masterthesis • Renate Pouwelse

20

Rolmodelgedrag is de derde leiderschapsgedraging van FSSB. Hammer et al. (2009) kennen
rolmodelgedrag de volgende definitie toe:
‘’Rolmodel gedrag is de mate waarin leidinggevenden gedrag en strategieën laten zien waarvan de
medewerkers geloven dat hierdoor een goede werk-privé balans bereikt kan worden’’ (p. 841).
De positie van een leidinggevende en het vermogen om het gedrag van anderen te beïnvloeden maakt
de leidinggevende een belangrijk rolmodel (Brown, Treviño, & Harrison, 2005). Het gaat om het laten
zien hoe hij of zij zelf op de juiste manier met werk en privé uitdagingen omgaat. Dit kan onder andere
worden gerealiseerd door regelmatig te praten over de privésituatie en de organisatie op de
gebruikelijke werktijden te verlaten (Crain et al., 2014). Voordat de verwachting wordt uitgesproken
dat rolmodelgedrag zal bijdragen aan de werk-privé balans van medewerkers, moet de ‘Social Learning
Theory’ van Bandura (1971) worden genoemd. Deze theorie zegt dat je op basis van waarnemingen
van andermans gedrag, consequenties trekt voor het eigen gedrag. Als medewerkers zien dat een
leidinggevende succesvol is in het combineren van werk en privé, zal dit gedrag naar verwachting door
medewerkers worden nagevolgd. Hierdoor wordt het mogelijk om als medewerker ook succesvol te
worden in het vinden van een werk-privé balans.
De laatste leiderschapsgedraging van FSSB is creatief werk-privémanagement. Hierbij geven Hammer
et al. (2009) de volgende definitie:
‘’Creatief werk-privémanagement is de mate waarin een leidinggevende proactief omgaat met het
verbeteren van de effectiviteit van de medewerkers op zowel het werk als in de privésituatie’’ (p. 842).
Creatief werk-privémanagement is het tegenovergestelde van instrumentele steun. Instrumentele
steun maakt dat een leidinggevende alleen ingaat op individuele behoeften als deze door de
medewerker worden aangekaart. Bij creatief werk-privémanagement wordt het werk van het hele
team op een manier ingericht waardoor met werk- en privé gerelateerde conflicten kan worden
omgegaan. Een voorbeeld van creatief werk-privémanagement is het werken in shifts. Als dit op de
juiste manier wordt geïmplementeerd ontstaat ruimte om werk en privé goed in te plannen (Crain et
al., 2014). Hierbij wordt niet het individuele belang, maar het teambelang in oogschouw genomen
(Hammer et al., 2009). Het is dus noodzakelijk dat het werken in shifts voor elk teamlid voordelig is.
Als de leiderschapsgedraging van creatief werk-privémanagement op de juiste manier wordt
benaderd, wordt verwacht dat dit zal bijdragen aan de werk-privé balans van medewerkers.
Vanuit de hierboven gegeven onderbouwing wordt verondersteld dat de vier leiderschapsgedragingen
van FSSB positief gerelateerd zijn aan de werk-privé balans van medewerkers. Er is hierbij gekozen om
de leiderschapsgedragingen niet individueel in het onderzoek mee te nemen, maar om deze
gezamenlijk te behandelen. Hammer et al. (2009) laten zien dat deze leiderschapsgedragingen als
geheel één leiderschapsstijl vormen en in combinatie met elkaar het beste resultaat opleveren. De
tweede hypothese van deze studie luidt:

H2: De leiderschapsgedragingen van FSSB zijn positief gerelateerd aan de werk-privé balans van
medewerkers.
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LMX en FSSB
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er sprake is van een positieve relatie tussen LMX en FSSB. Over
de manier waarop LMX en FSSB elkaar beïnvloeden bestaat echter geen consensus. Zo veronderstellen
Bagger & Li (2014) dat FSSB de mate van LMX beïnvloedt. Dit komt niet overeen met de studies van
Straub (2012) en Major en Morganson (2011). Zij beschrijven namelijk dat LMX impact heeft op de
mate van werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag. Onderzoek van Matthews en Toumbeva
(2015) toont aan dat LMX en werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag elkaar wederzijds
beïnvloeden. In deze studie wordt deze wederzijdse beïnvloeding erkend, maar ligt de focus op de
relatie van LMX naar FSSB. De verwachting is dus dat leidinggevenden bij een hoge kwaliteit LMX
bereid zijn werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag te vertonen. Dit uitgangspunt is in
overeenstemming met Straub (2012) en Major en Morganson (2011) en zal onder andere worden
onderbouwd met behulp van de ‘Social Exchange Theory (SET)’.
Graen en Scandura (1987) geven aan dat een hoge kwaliteit LMX een relatie is die gebaseerd is op
voortdurende sociale uitwisselingen. Hieraan koppelen zij de volgende omschrijving: ‘’each party must
offer something the other party sees as valuable and each party must see the exchange as reasonable
or fair’’ (p. 182). Social Exchange kan dus worden gezien als het basisprincipe van LMX. Naarmate de
kwaliteit van LMX toeneemt, neemt ook het gevoel tot het hebben van wederzijdse verplichtingen toe
bij de medewerker en bij de leidinggevende (Graen & Uhl-Bien, 1995). Dit is een logisch gevolg als men
bedenkt dat naarmate het beter worden van de relatie, het respect voor elkaar, het wederzijdse
vertrouwen en de onderlinge sympathie toeneemt. Men zal dan sneller bereid zijn dingen voor elkaar
te doen (Graen & Uhl-Bien, 1995).
In deze studie gaat het om de relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en de leiderschapsgedragingen
van FSSB. Naarmate de relatie tussen leidinggevende en medewerker beter wordt en affectieve
gevoelens ontstaan, wordt verwacht dat een leidinggevende bereid zal zijn om hulp aan de
medewerker te bieden. In de context van deze studie gaat het over hulp met betrekking tot de werkprivé balans in de vorm van instrumentele steun en creatief werk-privémanagement. Een bijbehorende
voorwaarde voor het behouden van de relatie is dat de medewerker vervolgens op zijn of haar beurt
de verplichting voelt tot het eerlijk verdienen van deze hulp (Major & Morganson, 2011). Dit past bij
de SET, waarbij wordt aangegeven dat het gevoel tot wederzijdse verplichtingen bij een hoge kwaliteit
LMX toeneemt (Graen & Uhl-Bien, 1995). Een leidinggevende zal bij een hoge kwaliteit LMX naar
verwachting ook sneller geneigd zijn emotionele steun te bieden. Een goede relatie tussen de
leidinggevende en de medewerker gaat onder andere gepaard met wederzijds vertrouwen (Graen &
Uhl-Bien, 1995). Als er sprake is van vertrouwen zal een medewerker bij de behoefte aan steun sneller
geneigd zijn naar een leidinggevende toe stappen. Andersom kan worden verondersteld dat een
leidinggevende bereid zal zijn deze steun te bieden, omdat de leidinggevende affectieve gevoelens
naar deze medewerker toe heeft. Een andere dimensie van een hoge kwaliteit LMX is wederzijds
respect (Graen & Uhl-Bien, 1995). Als een medewerker respect heeft voor de leidinggevende, kan
worden verwacht dat de medewerker het gedrag van de leidinggevende als voorbeeld ziet. Een
leidinggevende zal daarentegen ook graag het goede voorbeeld willen geven, om het respect van een
medewerker te behouden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot het fungeren als rolmodel.
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Samengevat kan worden verwacht dat een hoge kwaliteit LMX leidt tot FSSB. Hieruit volgt de derde
hypothese van dit onderzoek:

H3: Een hoge kwaliteit LMX is positief gerelateerd aan de leiderschapsgedragingen van FSSB.

LMX, FSSB en de werk-privé balans van medewerkers
In paragraaf 2.2 is de verwachte relatie tussen LMX en de werk-privé balans beschreven. Bij een hoge
kwaliteit LMX is er sprake van een informele relatie van wederzijds vertrouwen en respect. Daarnaast
hebben de leidinggevende en de medewerker sympathie voor elkaar (Graen & Uhl-Bien, 1995; Hill et
al., 2016). Als de leidinggevende een gevoel van vertrouwen en respect naar de medewerker uitstraalt,
kan dat bij de medewerker resulteren in een zelfverzekerde en positieve werkhouding. Hierdoor kan
worden verondersteld dat een hoge kwaliteit LMX zorgt voor tevredenheid op het werk. Deze
tevredenheid op het werk maakt het vervolgens mogelijk om een werk-privé balans te ervaren (De
Hauw, 2014). Zo kan door een goede werksituatie worden voorkomen dat eventuele werkproblemen
de thuissituatie negatief beïnvloeden.
Naast de directe relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en de werk-privé balans van medewerkers,
wordt een partieel mediërende rol van FSSB gezien. LMX gaat over de relatie tussen leidinggevende
en ondergeschikte, terwijl de FSSB zich richt op het gedrag wat een leidinggevende vertoont. FSSB
omvat namelijk vier specifieke werk-privé ondersteunende leiderschapsgedragingen. Naast het gevoel
wat een leidinggevende naar de medewerker uitstraalt door een hoge kwaliteit LMX, komt de
leidinggevende in actie door het aanbieden van hulp en steun om een werk-privé balans mogelijk te
maken (FSSB). Gezien de veronderstelde relatie tussen LMX en FSSB (toegelicht in paragraaf 2.3) kan
worden verwacht dat LMX via FSSB positief gerelateerd is aan de werk-privé balans van medewerkers.
Dit leidt tot de vierde hypothese van deze studie:

H4: De leiderschapsgedragingen van de FSSB mediëren de relatie tussen LMX en de
werk-privé balans van medewerkers partieel.

2.4.

Werk-privé ondersteunende organisatiecultuur

In de aanleiding van dit onderzoek is stilgestaan bij verschillende ontwikkelingen die gezorgd hebben
voor een vervaagde grens tussen werk en privé. Veel organisaties hebben als reactie hierop
maatregelen ingevoerd, zoals het aanbieden van parttimefuncties of flexibele werkroosters (Allen,
2001). Door middel van deze maatregelen wordt aan medewerkers de gelegenheid gegeven om werken privéverantwoordelijkheden te kunnen combineren. Deze stimulerende maatregelen blijken een
positief effect te hebben op de werk-privé balans van medewerkers (Kossek & Ozeki, 1999).
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Hierbij is de implementatie van deze maatregelen alleen niet voldoende. De daadwerkelijke invloed
op het gedrag van medewerkers is namelijk klein als een bijpassende organisatiecultuur ontbreekt
(Allen, 2001). In de cultuur van de organisatie moet doorklinken dat het hebben van een werk-privé
balans als belangrijk wordt gezien. Alleen dan zullen medewerkers gebruikmaken van de maatregelen
(Kossek & Ozeki, 1999). Deze studie legt de focus op de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur.
Er wordt verwacht dat deze cultuur (indirect) een bijdrage levert aan de werk-privé balans van
medewerkers.
Definitie werk-privé ondersteunende organisatiecultuur
Thompson et al. (1999) hebben zich gericht op de conceptualisering van een werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur. Zij kennen de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur de
volgende definitie toe:
‘’Een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur omvat de gedeelde veronderstellingen, normen en
waarden over de mate waarin een organisatie de integratie van het werk- en privéleven van
medewerkers ondersteunt en waardeert’’ (p. 394).
Een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur bestaat uit drie onderdelen (Thompson et al.,
1999). Het eerste onderdeel betreft de verwachtingen omtrent de tijdsinvestering die medewerkers in
het werk moeten steken. Hoe meer verwachtingen worden gesteld aan de tijd die medewerkers in het
werk steken, hoe sneller men conflicten tussen de werk- en privésituatie zal ervaren. In een werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur worden de verwachtingen over de tijdsinvestering van
medewerkers in het werk zo gestuurd, dat het combineren van werk- en privéverantwoordelijkheden
gelijktijdig worden gestimuleerd (Thompson et al., 1999).
Het tweede onderdeel van een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur heeft betrekking op de
ideeën van een organisatie over het maken van carrière (Thompson et al., 1999). Over het algemeen
is maken van carrière een bewuste keuze, waarbij wordt verwacht dat concessies gedaan moeten
worden. Zo wordt carrière maken vaak geassocieerd met lange werkdagen en het volledig focussen op
het werk. De werk-privé balans krijgt in dit geval een andere invulling, waarbij de aandacht voor de
privésituatie naar de achtergrond verdwijnt. Bij een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur
wordt deze zienswijze niet gehanteerd. In een organisatie met deze cultuur is het mogelijk om in
functie door te groeien en tegelijkertijd de aandacht voor de privésituatie niet te laten verzwakken
(Thompson et al., 1999).
Het derde onderdeel van een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur is
leiderschapsondersteuning (Thompson et al., 1999). Allen (2001) beschrijft dat het belangrijk is het
derde onderdeel van de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur apart te onderzoeken. Een
reden voor deze keuze kan beargumenteerd worden door de ‘people management performance causal
chain’ van people management. Kehoe en Wright (2013) beschrijven hierbij dat de leidinggevende een
aparte rol speelt in de implementatie van het HRM-beleid. In deze context wordt de werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur als vorm van HRM-beleid gezien. De perceptie van medewerkers
over deze organisatiecultuur komt niet voort uit het gedrag van de organisatie, maar uit het gedrag
van de leidinggevende. Medewerkers zien de leidinggevende als vertegenwoordiger van de organisatie
(Kehoe & Wright, 2013).
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Hieruit blijkt dat de organisatiecultuur en het gedrag van een leidinggevende twee aparte concepten
zijn, die niet zomaar samen genomen kunnen worden. Deze redenering van Allen (2001) is ook het
uitgangspunt in deze studie. De werk-privé ondersteunende organisatiecultuur wordt door Allen
(2001) benaderd als de ‘Family Supportive Organization Perceptions (FSOP)’. Dit heeft betrekking op
de percepties die medewerkers hebben over de mate waarin de organisatiecultuur een werk-privé
balans stimuleert en ondersteunt. Allen (2001) neemt hierin de eerste twee onderdelen (exclusief het
derde onderdeel van leiderschapsondersteuning) van Thompson et al. (1999) mee.

Werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en FSSB
Eerder is beschreven dat de organisatiecultuur en het leiderschapsgedrag als twee aparte concepten
kunnen worden benaderd. De theorie van people management laat zien dat het beoogde HRM-beleid,
niet overeen hoeft te komen met de implementatie van de leidinggevende (Knies, 2012; Knies &
Leisink, 2014). Als de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur wordt gezien als een vorm van
HRM-beleid, kan worden gesuggereerd dat deze cultuur niet direct leidt tot bijpassend
leiderschapsgedrag. Binnen deze studie wordt echter wel verwacht dat de implementatie van een
werk-privé ondersteunende organisatiecultuur zorgt voor bijpassend leiderschapsgedrag in de vorm
van FSSB. Deze verwachting zal vanuit twee invalshoeken theoretisch worden onderbouwd. Bij het
eerste uitgangspunt wordt de rol van de initiators van een werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur genoemd. Het tweede uitgangspunt ziet een directe verwevenheid tussen een
organisatiecultuur en het gedrag van een leidinggevende.
Uitgangspunt 1
Purcell, Kinnie, Swart, Rayton en Hutchinson (2009) zien dat er verschillende condities zijn op
organisatieniveau die invloed hebben op de ‘people management bereidheid’ van leidinggevenden.
Hierbij wordt gesteld dat de wijze waarop de leidinggevenden zelf gemanaged wordt, van invloed is
op de manier waarop leidinggevenden met hun medewerkers omgaan. Dit uitgangspunt wordt
bevestigd door Hutchinson en Purcell (2007). Zij laten door middel van een studie zien dat
leidinggevenden die zich ondersteund voelen vanuit het management, ook beter presteren op het vlak
van people management. Er kan worden gezegd dat het management van een organisatie de functie
van rolmodel moet bekleden. Zij moeten het voorbeeld geven in de manier waarop zij willen dat
leidinggevenden zich tegenover de medewerkers gedragen (Knies, 2012). Bij het fungeren als rolmodel
is het aannemelijk dat het HRM-beleid op de juiste manier bij leidinggevenden en daarmee bij de
medewerkers terecht komt. Het management oefent in dit geval invloed uit op de individuele
kenmerken van een leidinggevende die van belang zijn bij het uitvoeren van de beoogde People
management-activiteiten. Dit sluit tevens aan bij de ‘Social Learning Theory’ van Bandura (1971),
omdat hierbij wordt aangegeven dat gedrag van een ander wordt geobserveerd en consequenties kan
hebben voor het eigen gedrag. Gedrag wat als succesvol en positief wordt ervaren, wordt door de
observator gezien en kan een reden zijn voor het zelf vertonen van dit gedrag (Bandura, 1971).
Het is van belang om deze informatie te vertalen naar de context van deze studie. Het HRM-beleid van
deze studie is de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur. Een organisatiecultuur wordt vanaf
de top van een organisatie geïnitieerd (Allen, 2001). Het uitdragen van een organisatiecultuur zal dan
ook in eerste instantie bij de directie en het management van een organisatie liggen. Hieruit kan de
veronderstelling worden gedaan dat de directie en het management gedrag vertonen dat aansluit bij
de visie van een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur (Martins & Terblanche, 2013).
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Zoals eerder aangegeven blijkt dat de wijze waarop de leidinggevenden gemanaged worden, van
invloed is op de manier waarop leidinggevenden met de medewerkers omgaan (Hutchinson & Purcell,
2007; Knies, 2012). Als de directie of het management gedrag vertoont wat overeenkomstig is met de
werk-privé ondersteunende organisatiecultuur, is het waarschijnlijk dat dit zorgt voor het gewenste
gedrag bij leidinggevenden.
Vervolgens is het belangrijk te beschrijven op welke manier de werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur en de leiderschapsgedragingen van FSSB op elkaar aansluiten. De werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur, zoals beschreven door Thompson et al. (1999), heeft allereerst
bepaalde ideeën over de tijdsinvestering die medewerkers in het werk moeten steken. Deze
tijdsinvestering is gericht op de gedachte dat men werk- en privéverantwoordelijkheden moet kunnen
combineren (Thompson et al., 1999). Overeenkomstig gedrag zal zich naar verwachting richten op het
helpen bij het combineren van werk- en privéverantwoordelijkheden. Het helpen van het managen
van werk- en privé verantwoordelijkheden kan worden gedaan door het aanbieden van instrumentele
steun en creatief werk-privémanagement. Dit zijn twee van de leiderschapsgedragingen van FSSB
(Hammer et al., 2009). Hierbij worden hulpmiddelen geboden zoals flexibele werkschema’s en het
werken in shifts. Het tweede onderdeel van de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur hangt
samen met de verwachtingen die bestaan omtrent het maken van carrière (Thompson et al., 1999).
Gedrag overeenkomstig met dit uitgangspunt valt samen met het rolmodelgedrag van FSSB. De
directie en het management kunnen hierin het goede voorbeeld geven, door te laten zien dat zij
tegelijkertijd met hun hoge functie binnen de organisatie een gezonde werk-privé balans hebben. Tot
slot wordt verwacht dat emotionele steun een leiderschapsgedraging is van FSSB die past bij de werkprivé ondersteunende organisatiecultuur zoals gedefinieerd door Thompson et al. (1999). De definitie
van Thompson et al. (1999) over de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur gaat onder andere
over: ‘’de mate waarin een organisatie de integratie van het werk- en privéleven ondersteunt en
waardeert (p. 394)’’. Dit laat zien dat betrokkenheid en steun de basisprincipes van deze cultuur zijn.
Het aanbieden van emotionele steun is dan ook naar verwachting een leiderschapsgedraging, die
aansluit bij het doel van een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur.
Kortom kan worden gezegd dat de uitgangspunten van een werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur en de leiderschapsgedragingen van FSSB overeenkomen. Daarbij wordt verwacht
dat de initiators van de organisatiecultuur voorbeeldgedrag aan leidinggevenden vertonen door FSSB.
Als dit gedrag door leidinggevenden wordt opgemerkt, zal dit consequenties hebben voor het eigen
gedrag. Doordat FSSB kan worden gezien als een positieve leiderschapsstijl, omdat het gericht is op
het leveren van een positieve bijdrage aan het welzijn van medewerkers (Hammer et al., 2009), wordt
verwacht dat leidinggevenden dit gedrag als succesvol zien. Succesvol gedrag wordt volgens de ‘Social
Learning Theory’ van Bandura (1971) gezien als beweegreden om als observator hetzelfde gedrag te
vertonen.
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Uitgangspunt 2
In de vorige redenatie wordt het gedrag van de initiators van de organisatiecultuur, namelijk de directie
en het management, als reden gezien voor de doorvertaling van de organisatiecultuur naar bijpassend
leiderschapsgedrag. Echter zijn ook er ook onderzoekers die zien dat een organisatiecultuur direct kan
leiden tot overeenkomstig leiderschapsgedrag (Schein, 2010; A. Sharma & K. Sharma, 2010). Zo
onderbouwt Schein (2010) op theoretische wijze dat de organisatiecultuur en het leiderschapsgedrag
in elkaar verweven zijn. Een organisatiecultuur heeft een zodanig grote invloed op de leidinggevende,
dat deze leidinggevende zijn acties en stijl van leidinggeven hier op zal aanpassen (Schein, 2010). Dit
kan zowel een onbewuste of bewuste reactie zijn. Schein (2010) beschrijft dat de persoonlijkheid en
het gedrag van een leidinggevende ook wel gevormd wordt door de organisatiecultuur (Schein, 2010).
Dit ondersteunt de verwachting uit deze studie vanuit een andere invalshoek, maar spreekt tevens de
gedachte uit over een positieve relatie tussen een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en
FSSB.
De hiervoor beschreven argumentatie leidt tot de vijfde hypothese van de studie:

H5: Een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur is positief gerelateerd aan de
leiderschapsgedragingen van FSSB.

Werk-privé ondersteunende organisatiecultuur, FSSB en de werk-privé balans
Een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur heeft naar verwachting geen directe relatie met de
werk-privé balans van medewerkers. Congruentie tussen het handelen van de organisatie en de
leidinggevende wordt namelijk als noodzakelijk gezien (Straub, 2012). Draagvlak en implementatie
vanuit de leidinggevende is belangrijk, voordat een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur kan
bijdragen aan de werk-privé balans van medewerkers (Kossek & Lambert, 2006). Dit is de reden om
FSSB binnen deze studie als volledig mediërende variabele te benaderen. Er wordt verwacht dat de
werk-privé ondersteunende organisatiecultuur via werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag van
FSSB bijdraagt aan de werk-privé balans van medewerkers. De perceptie en het gedrag van
medewerkers is in dit geval gebaseerd op het gedrag van een leidinggevende, zoals dit ook binnen de
theorie van people management wordt beschreven (Knies, 2012). Vanuit deze redenatie ontstaat de
zesde en tevens laatste hypothese van het onderzoek:

H6: De leiderschapsgedragingen van de FSSB mediëren de relatie tussen organisatiecultuur en de
werk-privé balans van medewerkers.
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2.5.

Conceptueel model

In dit hoofdstuk zijn zes hypotheses opgesteld. Deze hypotheses zullen door middel van empirisch
onderzoek worden getoetst en zijn in onderstaand conceptueel model weergegeven. Elke pijl binnen
dit model staat voor een verwachte positieve relatie die in het theoretisch kader is toegelicht. Dit
betekent dat allereerst wordt verwacht dat een hoge kwaliteit LMX een directe positieve relatie heeft
met de werk-privé balans van een medewerker (H1). Daarnaast wordt de verwachting uitgesproken
over een positieve relatie tussen FSSB en de werk-privé balans van medewerkers (H2). Vervolgens
wordt theoretisch onderbouwd dat een hoge kwaliteit LMX positief gerelateerd is aan FSSB (H3). Er
wordt tevens een veronderstelling gedaan over de partiële mediërende rol van FSSB in de relatie
tussen een hoge kwaliteit LMX en de werk-privé balans van medewerkers (H4). Tussen een werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur en FSSB wordt ook een positieve relatie verwacht (H5). Een directe
relatie tussen een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans wordt niet
gezien. Dit komt omdat het uitgangspunt is dat FSSB de relatie tussen de organisatiecultuur en de
werk-privé balans van medewerkers volledig medieert (H6).
H1

Hoge kwaliteit
LMX

+H3
H4

Leiderschap
door FSSB

H2
H6

Werk-privé
ondersteunde
organisatiecult
uur

Werk-privé
balans van
medewerkers

H5

Figuur 1: Conceptueel model

Opmerking:
Elke hypothese staat voor een positieve relatie.
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HOOFDSTUK 3 | METHODEN
In dit hoofdstuk wordt een verantwoording gegeven van de gebruikte onderzoeksmethoden. Allereerst
wordt onderbouwd van welke onderzoeksmethode gebruik is gemaakt. Vervolgens wordt beschreven
op welke manier de data is verzameld en welke onderzoeksgroep hieraan heeft deelgenomen. De
derde paragraaf omvat informatie over de achtergrondgegevens van de respondenten. In het vierde
onderdeel wordt de operationalisatie van de onderzoeksvariabelen weergegeven. De vijfde paragraaf
bestaat uit een uitleg over de genomen analysestappen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
beschrijving over de betrouwbaarheid, interne en externe validiteit van het onderzoek.
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3.1.

Methode van onderzoek

De onderzoeksvraag van de studie is:

‘’In hoeverre zijn LMX en de organisatiecultuur positief gerelateerd aan de werk-privé balans van
medewerker en in hoeverre worden deze relaties (partieel) gemedieerd door de
leiderschapsgedragingen van FSSB?’’

De onderzoeksvraag van deze studie heeft een toetsend karakter. Dit betekent dat via statistisch
onderzoek is getoetst of de hypotheses van het onderzoek wel of niet ondersteund kunnen worden.
Voor het beantwoorden van een toetsende onderzoeksvraag is kwantitatief onderzoek de best
passende onderzoeksmethode (Van der Velde, Jansen & Dikkers., 2015). Door het doen van
kwantitatief onderzoek kunnen significante verschillen en verbanden op een cijfermatige wijze worden
verkregen. Daarnaast kan meer onderzoeksdata worden gegeneerd, dan bij een kwalitatieve manier
van onderzoek wordt gedaan (Van der Velde et al., 2015).
In deze studie is een vragenlijst gebruikt voor het verzamelen van de data. Dit onderzoek richt zich op
relatief concrete houdingen en gedragingen, waardoor het mogelijk is om via een vragenlijst de
benodigde informatie te krijgen. De vragenlijst kende één meetmoment en is daarom cross-sectioneel
van aard (Van der Velde et al., 2015). Een bijbehorend voordeel van cross-sectioneel onderzoek is de
verzameling van een grote hoeveelheid data. Daartegenover staat een beperking. Een cross-sectioneel
onderzoek betreft namelijk een momentopname. Dit betekent dat geen uitspraak kan worden gedaan
over mogelijke causale relaties (Van der Velde et al., 2015). Tot slot moet worden aangekaart dat deze
studie van oorsprong een multilevel onderzoek is. De verzamelde gegevens hebben betrekking op de
leidinggevende en over de organisatie van een respondent. Dit zijn twee verschillende niveaus. Bij dit
type onderzoek hoort een passende multilevel analyse, die deze niveaus herkent en meeneemt als
individuele observaties (Maas & Hox, 2004). In deze studie is de keuze gemaakt om geen gebruik te
maken van de analyse. Allereerst is deze keuze gemaakt, omdat de focus van de studie zich niet richt
op het doen van uitspraken over specifieke groepen. Daarnaast is bij het uitnodigen van respondenten
anonimiteit gewaarborgd. Bij het doen van een multilevel analyse wordt gekeken naar verschillen
tussen individuen (Maas & Hox, 2004), waardoor binnen deze studie naar aanvullende informatie van
de respondent had moeten worden gevraagd. Het vragen naar aanvullende informatie zorgt voor een
schending van de privacy, hetgeen aan de respondenten van deze studie is beloofd.

3.2.

Dataverzameling

De data van het onderzoek is verzameld door middel van een vragenlijst, waar respondenten via een
internetlink naar toe werden gestuurd. Hierbij is gebruik gemaakt van Qualtrics; een
softwareprogramma voor het maken van online vragenlijsten. Respondenten zijn geworven via
LinkedIn en Facebook. Daarnaast is gebruik gemaakt van het persoonlijk netwerk (het delen met
familie, vrienden en kennissen). Om potentiële respondenten te motiveren aan het onderzoek mee te
doen, is een uitnodigingsbericht opgesteld. Het delen van de vragenlijst met anderen werd in dit
bericht ook verzocht.
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Hieruit blijkt dat gebruik is gemaakt van de sneeuwbalmethode (Van der Velde et al., 2015). Om sociaal
wenselijke antwoorden te voorkomen, is in het uitnodigingsbericht aangegeven dat de antwoorden
anoniem en vertrouwelijk worden behandeld. Verder werd in het bericht toegelicht dat het invullen
van de vragenlijst maximaal 5 minuten zou duren. Voordat de vragenlijst werd verspreid, is deze door
een proefpersoon ingevuld. Deze persoon heeft niet opnieuw aan het onderzoek deelgenomen. De
feedback van deze persoon is meegenomen. Dit betekent dat een aantal woorden in de vragenlijst zijn
aangepast. Het veranderen van deze woorden heeft geen invloed gehad op de betekenis van een
vraag, maar zorgde enkel voor meer duidelijkheid van het item.
Voor een deelname aan het onderzoek werden geen voorwaarden gesteld aan het soort organisatie
of branche waarbinnen een respondent werkzaam moest zijn. Wel moest de (potentiële) respondent
aan twee andere criteria voldoen. Allereerst was het van belang dat de respondent minimaal een
halfjaar samenwerkt met een leidinggevende. Deze eis komt voort uit de verwachting dat
medewerkers met minder dan een halfjaar ervaring in het samenwerken geen valide uitspraken
kunnen doen over de kwaliteit van de relatie met de leidinggevende. Daarnaast geven deze
respondenten naar verwachting geen volledig beeld over de mate waarin een leidinggevende werkprivé ondersteunend leiderschapsgedrag vertoont. De tweede eis had betrekking op de tijd waarin een
respondent werkzaam is bij een organisatie. Ook hierin werd de voorwaarde gesteld dat dit minimaal
een halfjaar moest zijn. Er werd verwacht dat medewerkers na een halfjaar pas een uitspraak kunnen
doen over de mate waarin sprake is van een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur. Het is
waarschijnlijk dat een medewerker het eerste halfjaar bezig is met het ontdekken van de organisatie.
De medewerker wil zichzelf bewijzen en zal naar verwachting niet te veel eisen stellen. Ondersteuning
van de organisatie in de werk-privé balans zal in dit beginstadium dan ook minder verlangd worden.
Het is in dit geval moeilijk om als respondent een oordeel te geven over de mate van een werk-privé
ondersteunende cultuur binnen de organisatie. Binnen dit onderzoek is door middel van het
computerprogramma ‘G* Power’ bepaald dat minimaal 270 respondenten moesten worden
verzameld. Bij 270 respondenten of meer werd het mogelijk om geldige uitspraken te kunnen doen.
Het uitnodigingsbericht voor het werven van de respondenten en het bericht voor de deelname zijn
terug te vinden in bijlage 1 en bijlage 2.

3.3.

Achtergrondgegevens respondenten

In totaal is de vragenlijst door 293 respondenten ingevuld. Er is besloten om 20 respondenten uit het
databestand te verwijderen. Deze 20 respondenten hebben gekozen om de achtergrondvragen
(controlevariabelen) niet in te vullen, waardoor geen volledig beeld van de respondent kon worden
verkregen. Zo is het aantal respondenten verminderd naar een aantal van 273. Deze 273 respondenten
bestaan uit 126 mannen (46,2%) en 147 vrouwen (53,8%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten
uit deze studie was 35 jaar (SD = 12). Hierbij was de jongste respondent 16 jaar oud en de oudste
respondent 63 jaar oud. In totaal waren 172 respondenten getrouwd of samenwonend (62,6%) en
gaven 101 respondenten aan alleenstaand of gescheiden te zijn (37,4%). 110 van de 273 respondenten
heeft ingevuld kinderen te hebben en/of de rol van mantelzorger te vervullen (40,3%). Daartegenover
staan 163 respondenten die hebben aangegeven dat van beide geen sprake is (59,7%). Van de 273
respondenten hebben 207 respondenten een hbo of een wo-opleiding afgerond (75,8%). De
antwoorden van de overige 66 respondenten variëren, maar mbo werd na het hbo en het wo het
meest ingevuld (46 respondenten, 16,8%).
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Ook is gevraagd naar het wekelijks aantal uren dat een medewerker besteedt aan privéactiviteiten. 24
uur per week blijkt het gemiddeld aantal uren te zijn (SD = 19,2). Het minst aantal uren voor de
besteding aan privéactiviteiten ligt op 2 uur per week, tegenover 150 uur per week.1 Verder is 182 van
de 273 respondenten werkzaam in de private sector (66,7%) en de overige 91 respondenten in de
publieke sector (33,3%). Het gemiddeld aantal wekelijks gewerkte uren van de respondenten is 34 uur
(SD = 9,7). Het minst aantal gewerkte uren door een respondent is ingevuld als 8 uur per week. Dit
staat tegenover 60 gewerkte uren per week. Bij de 172 samenwonende of getrouwde respondenten
blijkt dat de partner wekelijks 32 uur werkt (SD = 12,8). De data laat zien dat respondenten gemiddeld
7 jaar werkzaam zijn bij hun huidige werkgever (SD = 8,2). Het aantal gewerkte jaren met de
leidinggevende ligt op 3 jaar (SD = 3,8). De meeste respondenten hebben aangegeven enkele keren
per week contact met hun leidinggevende te hebben (115 respondenten, 42,1%). De tweede meest
gekozen antwoordmogelijkheid is ‘’een keer per week’’. Dit antwoord is gekozen door 90 respondenten
(33%). Tot slot geeft het merendeel van de respondenten aan zelf geen leidinggevende functie te
hebben (207 respondenten, 75,8%). De overige 66 respondenten beoefenen wel een leidinggevende
functie (66 respondenten; 24,2%).
De mogelijkheid tot het generaliseren van uitspraken van deze onderzoekspopulatie en de mate
van representativiteit van deze steekproef, wordt in paragraaf 3.6 toegelicht.

3.4.

Operationalisatie onderzoeksvariabelen

De vragenlijst is gebaseerd op gevalideerde schalen, die bij eerder onderzoek zijn ingezet. Hierbij
worden de vragen beantwoord aan de hand van een 5-punts Likertschaal, welke ook gebruikt wordt in
deze studie. Dit houdt in dat een score van 1 betekent dat de respondent het sterk oneens is met de
stelling en een score van 5 dat diegene het er sterk mee eens is.

Werk-privé balans
De werk-privé balans van de respondent is gemeten aan de hand van de vier-item schaal van Brough
et al. (2014). Dit is een Engelse schaal, die niet eerder naar het Nederlands is vertaald. In deze studie
is de schaal zelf vertaald en vervolgens door een ander gecontroleerd en gecorrigeerd. Een
voorbeelditem over de werk-privé balans is: ‘’Ik ervaar momenteel een goed evenwicht tussen de tijd
die ik op het werk doorbreng en de tijd die ik beschikbaar heb voor privéactiviteiten’’.

LMX
Om te kunnen meten wat de kwaliteit is van de relatie tussen de leidinggevende en de respondent
(LMX), is gebruik gemaakt van de zeven-item schaal van Janssen en Van Yperen (2004). Deze schaal
komt voort uit de oorspronkelijke schaal van Graen en Uhl-Bien (1995). De schaal van Janssen en Van
Yperen is zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar. Een voorbeelditem over LMX is: ‘’Mijn
leidinggevende is bereid mij persoonlijk te helpen bij het oplossen van problemen in mijn werk’’.

1

De uitkomsten van de vraag over de tijdsbesteding aan privéactiviteiten laten zien dat deze controlevraag door
de respondenten op verschillende manieren geïnterpreteerd is. De interne validiteit van deze vraag is daarom
laag en wordt niet meegenomen in de verdere analyse.
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FSSB
Hammer et al. (2009) hebben voor ieder van de vier leiderschapsgedragingen van FSSB een aantal
items opgesteld. Deze items zijn binnen dit onderzoek van het Engels naar het Nederlands vertaald,
gecontroleerd en gecorrigeerd en vervolgens binnen dit onderzoek ingezet.
De emotionele steun van een leidinggevende is gemeten door middel van een vier-item schaal. Een
voorbeelditem over de emotionele steun is: ‘’Mijn leidinggevende is bereid om te luisteren naar de
problemen die ik ervaar met het combineren van werk en privé’’.
Het rolmodelgedrag van een leidinggevende is onderzocht aan de hand van een drie-item schaal. Een
voorbeelditem over rolmodelgedrag is: ‘’Mijn leidinggevende laat zien hoe je zowel op het werk als
privé succesvol kunt zijn’’.
De instrumentele steun is gemeten aan de hand van een drie-item schaal. Een voorbeelditem over de
instrumentele steun is: ‘Ik kan op mijn leidinggevende rekenen als ik hulp nodig heb bij conflicten met
betrekking tot het dienstrooster.’’
Creatief werk-privémanagement van de leidinggevende is onderzocht met behulp van een vier-item
schaal. Een voorbeelditem over creatief werk-privémanagement is: ‘’Mijn leidinggevende denkt na
over hoe het werk op de afdeling kan worden georganiseerd, zodat het zowel de medewerkers als de
organisatie ten goede komt’’.

Werk-privé ondersteunende organisatiecultuur
De mate van de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur is gemeten aan de hand van de
veertien-item schaal die ontworpen is door Allen (2001). Dit is een Engelse schaal, die zelf naar het
Nederlands is vertaald. Deze vertaling is vervolgens gecontroleerd en gecorrigeerd. Bij deze items is
het de bedoeling dat respondenten aangeven in welke mate de items de visie van zijn of haar
werkgever vertegenwoordigen. Een voorbeelditem over de ondersteunende organisatiecultuur is:
‘’Werk zou de belangrijkste prioriteit moeten zijn in iemand zijn leven’’.

Controlevariabelen
Om schijnsamenhang te voorkomen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van controlevariabelen. De
demografische controlevariabelen van het onderzoek waren: geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en de
hoogst genoten opleiding van de respondent. Controlevariabelen die betrekking hebben gehad op de
werksituatie en de relatie met de leidinggevende zijn: jaren werkzaam bij de organisatie, jaren
werkzaam met de leidinggevende en de frequentie van het contact met de leidinggevende. Daarnaast
is gevraagd of de respondent werkzaam is in de publieke sector of de private sector en of de
respondent zelf een leidinggevende functie beoefent. De controlevariabelen die mogelijk
samenhingen met de mate van de ervaren werk-privé balans zijn: werkzame uren van respondent en
werkzame uren van zijn of haar partner. Daarnaast is gevraagd naar eventuele thuiswonende kinderen
en/of het vervullen van de rol van mantelzorger. Tot slot heeft elke respondent in moeten vullen
hoeveel uren hij of zij wekelijks besteedt aan privéactiviteiten. Deze laatste controlevariabelen is in de
data-analyse niet meegenomen in verband met de lage interne validiteit van de vraag.
De complete vragenlijst van deze studie kan worden teruggevonden in bijlage 3.
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3.5.

Data-analyse

Om de data te onderzoeken is gebruik gemaakt van Statistical Package for Social Science (SPSS) versie
25. Qualtrics geeft de gelegenheid om data direct naar SPSS te transporteren. Hierdoor is geen sprake
geweest van het handmatig invoeren van de data, waardoor invoerfouten zijn vermeden.

1. Herkennen en verwerken van missing values
Voordat is begonnen met de data-analyse, is gekeken naar de eventuele missing values oftewel de
vragen die bewust of onbewust niet door respondenten zijn ingevuld. Aan deze missing values is een
waarde van -999 toegekend (= niet ingevuld). Voor de ontbrekende antwoorden bij de controlevraag
over de werkzame uren van een partner is een waarde van -99 toegekend (= niet relevant), omdat
deze vraag voor respondenten zonder partner door gebrek aan relevantie niet is ingevuld. Er is gekozen
om voor deze missende waarden de optie van pairwise deletion te selecteren. Dit houdt in dat bij het
niet invullen van een vraag door een respondent, deze oningevulde waarde niet wordt meegenomen
in de analyse. De antwoorden van de respondenten op alle overige vragen worden wel gebruikt. Deze
optie zorgt ervoor dat zo min mogelijk data bij de analyse verloren gaat.

2. Hercoderen negatief gestelde vragen en aanmaken van dummy-variabelen
Vervolgens zijn negatief gestelde vragen gehercodeerd en zijn dummy’s aangemaakt. Binnen de
vragenlijst hadden een aantal items een negatief karakter, terwijl de items bedoeld zijn om een positief
concept te meten. Eén van deze items was bijvoorbeeld: ‘’ ik heb problemen met het in balans krijgen
van mijn werk- en privéactiviteiten’’. Het antwoord op dit item moet echter een beeld geven over het
concept van een goede werk-privé balans. Wanneer zo’n vraag door een respondent met een 5 wordt
beantwoord, is dat in dat geval het meest negatieve antwoord. De overige items zijn wel op een
positieve manier gesteld, waardoor de vijfde antwoordmogelijkheid een totaal andere betekenis heeft.
Omdat alle items van het concept antwoord moeten geven op de vraag of er sprake is van een goede
werk-privé balans, is het belangrijk om het negatief gestelde item te hercoderen. In dit geval worden
de antwoordmogelijkheden gespiegeld, waardoor een score van 5 bij een negatief gestelde vraag als
een score van 1 wordt meegenomen. Naast het hiervoor genoemde item, zijn daarnaast 11 items over
de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur gehercodeerd en 1 item over de frequentie van het
contact met de leidinggevende. Na het hercoderen van de negatief gestelde vragen, zijn vier dummyvariabelen aangemaakt. Dit is gedaan voor de vijf nominale controlevariabelen, namelijk bij het
geslacht van een respondent (antwoordmogelijkheden: man/vrouw), de burgerlijke staat van een
respondent (antwoordmogelijkheden: alleenstaand of gescheiden/gehuwd of samenwonend), het als
respondent hebben van kinderen of het vervullen van een rol als mantelzorger
(antwoordmogelijkheden: ja/nee), het soort organisatie waarin een respondent werkt
(antwoordmogelijkheden: publiek/privaat) en of de respondent een leidinggevende functie heeft
(antwoordmogelijkheden: ja/nee). Aan de antwoordmogelijkheden van deze vijf variabelen zijn de
waarden 0 en 1 toegekend, zodat deze controlevariabelen hanteerbaar waren voor de verdere
analyses.

Masterthesis • Renate Pouwelse

34

3. Data-analyse: uitvoeren factoranalyses en betrouwbaarheidsanalyses
De eerste stap in de data-analyse richtte zich op het uitvoeren van factoranalyses. Hierbij wordt
gekeken naar onderliggende patronen en correlaties tussen de verschillende items en worden items
met vergelijkbare patronen bij elkaar geplaatst. Binnen deze studie wordt echter gebruik gemaakt van
gevalideerde schalen, waardoor het uitvoeren van factoranalyses niet noodzakelijk is. Toch is gekozen
om confirmerende factoranalyses uit te voeren. Hiermee werd gecontroleerd of de items van een
concept inderdaad samenhangen en correleren, en kunnen worden herleid naar dat ene concept
(Brown & Moore, 2012). Hoofdstuk 4 geeft een korte toelichting over de bijbehorende uitkomsten.
Naast de factoranalyses, is binnen de data-analyse de betrouwbaarheid van de schalen getoetst. Een
betrouwbaarheidsanalyse meet in hoeverre items van een schaal samenhangen en daarmee intern
consistent zijn. Om dit te kunnen berekenen wordt de Cronbach’s Alpha (α) gebruikt. Hierbij is het
uitgangspunt dat een schaal met α = >.70 wordt gezien als betrouwbaar. Dit is het minimum wat door
Nunnaly (1978) bekend is gemaakt en over het algemeen als grenswaarde wordt gehanteerd bij
onderzoek in de sociale wetenschap.

4. Data-analyse: berekenen gemiddelde schaalscores
In de tweede analysestap is het gemiddelde van de antwoorden van de items uit één schaal berekend.
Dit geeft een onderzoeker de mogelijkheid om een beeld te krijgen van de gemiddelde score van één
onderzoeksvariabele. Deze gemiddelde schaalscores zijn als betekenis van de betreffende variabele in
de verdere data-analyse gebruikt.

5. Data-analyse: uitvoeren correlatieanalyse
Op basis van de gemiddelde schaalscores is een correlatieanalyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze
analyse geven inzicht in de samenhang van de variabelen uit het onderzoek door het gebruik van
correlatiecoëfficiënten. In het geval van een significante samenhang tussen de hoofdvariabelen van
het onderzoek, kan over worden gegaan tot het doen van een mediatieanalyse (Preacher & Hayes,
2004). Dit is het geval binnen deze studie. De uitkomsten van de correlatietabel zijn zichtbaar in het
vierde hoofdstuk. Voor de sterkte van de correlaties, wordt het uitgangspunt van Cohen (1988)
gebruikt. Cohen (1988) geeft aan dat bij r > 0.50 sprake is van een sterke correlatie, dat bij r > 0.30
gesproken kan worden over een matige correlatie en dat r > 0.10 staat voor een zwakke correlatie.

6. Data-analyse: uitvoeren regressieanalyses
Vanuit het tweede hoofdstuk zijn een aantal hypotheses opgesteld. Deze hypotheses en bijbehorende
verwachte relaties zijn reden tot het uitvoeren van een mediatieanalyse. Bij data vanuit een crosssectioneel onderzoek is het strikt genomen slechts mogelijk om samenhang te onderzoeken en geen
causale verbanden. Voor het bevredigde gevoel is echter alsnog gekozen om een mediatieanalyse uit
te voeren. In de discussie in het slothoofdstuk zal op deze beperking worden teruggekomen.
Voor het uitvoeren van de mediatieanalyse is gebruik gemaakt van PROCCES-macro tool voor mediatie
in SPSS (Hayes, 2013). Deze tool toetst middels hiërarchische regressieanalyses het effect van LMX en
de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur op de werk-privé balans van medewerkers.
Daarnaast geeft de tool inzicht in de verandering van dit effect op het moment dat FSSB als mediator
aan de analyse wordt toegevoegd. Er zijn eerst mediatieanalyses uitgevoerd per onafhankelijke
variabele. Vervolgens is het volledige onderzoeksmodel getoetst. De toetsing van het volledige
onderzoeksmodel diende als basis voor het beantwoorden van de hypotheses.
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De keuze om het beantwoorden van de hypotheses te baseren op het volledige onderzoeksmodel is
gedaan omdat hierdoor een volledig beeld van de relaties tussen alle onderzoeksvariabelen wordt
verkregen. In de andere analyses wordt het onderzoeksmodel als het waren in tweeën gesplist en per
onafhankelijke variabele behandeld. De analyse van het volledige onderzoeksmodel neemt de twee
onafhankelijk variabelen gelijktijdig mee. De tweede hypothese betreft de verwachting van een relatie
tussen de mediator en de afhankelijke variabele van het onderzoek. Voor het toetsen van deze
hypothese is een meervoudige regressieanalyse uitgevoerd.
Bij het uitvoeren van de (mediatie)analyses zijn een aantal controlevariabelen meegenomen. Dit zijn
de controlevariabelen die vanuit de correlatietabel een significante samenhang met één van de
hoofdvariabelen van het onderzoek vertonen.

3.6.

Kwaliteit onderzoek

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid en de validiteit bepalen gezamenlijk de kwaliteit van het onderzoek. De mate van
betrouwbaarheid van het onderzoek hangt af van de repliceerbaarheid en nauwkeurigheid van het
onderzoek (van der Velde et al., 2015). In het onderzoek zijn een aantal maatregelen genomen om de
betrouwbaarheid te waarborgen. Zo is de anonimiteit van de respondenten binnen dit onderzoek
toegezegd. Dit maakt dat de kans op sociaal wenselijke antwoorden zo klein mogelijk werd gemaakt.
Daarnaast is in de totale vragenlijst gebruik gemaakt van de 5-punts Likertschaal. Op deze manier
wordt elk item op eenzelfde manier beantwoord. Verder is binnen het onderzoek sprake van een
uitgebreide data-analyse met SPSS. Tot slot is de onderzoeksprocedure transparant en gedetailleerd
beschreven, zodat repliceerbaarheid van dit onderzoek mogelijk wordt gemaakt.

Validiteit
De interne validiteit van het onderzoek hangt af van de mate waarin dat wat wordt gemeten, ook
daadwerkelijk onderzoekt wat moet worden onderzocht (van der Velde et al., 2015). Binnen deze
studie is gebruik gemaakt van gevalideerde schalen, die bij eerdere onderzoeken zijn ingezet. Deze zijn
of in het Nederlands vertaald door andere onderzoekers, of zelf vertaald en vervolgens gecorrigeerd
en gecontroleerd. Ook is een proefpersoon ingezet voor een laatste controle. In het theoretisch kader
zijn daarnaast definities en theorieën uiteengezet, passend bij de gebruikte schalen, waardoor dit met
elkaar overeenkomt. De hierboven genoemde redenen hangen positief samen met de interne validiteit
van het onderzoek (Van der Velde et al., 2015). Echter is de interne validiteit van deze studie alsnog
laag. De opzet van dit onderzoek vraagt namelijk om uitspraken over causale relaties, terwijl deze
uitspraken niet kunnen worden gedaan door de cross-sectionele aard van het onderzoek.
De externe validiteit richt zich op de mate waarin resultaten overdraagbaar zijn naar andere situaties
en/of personen (Van der Velde et al., 2015). Respondenten binnen deze studie moesten aan weinig
voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen. Hierdoor wordt het sneller mogelijk om
generaliseerde uitspraken te doen, dan wanneer sprake is van een studie waarin respondenten
specifieke kenmerken moeten bezitten. Echter is gekozen om de vragenlijst voornamelijk via Social
Media te verspreiden. Bij voorbaat werd verwacht dat dit gevolgen heeft voor de generaliseerbaarheid
van het onderzoek, omdat het aannemelijk is dat door het gebruik van Social Media als
verspreidingsmiddel een bepaalde doelgroep bereikt wordt.
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Zo blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de respondenten uit het onderzoek 35 jaar oud is, terwijl de
gemiddelde leeftijd van de Nederlandse beroepsbevolking in 2012 volgens het Centraal Bureau voor
de Statistiek op 42 jaar oud ligt. Deze zeven jaar verschil maakt de mogelijkheid tot het generaliseren
naar de totale Nederlandse beroepsbevolking op het kenmerk van leeftijd klein. Het CBS geeft aan dat
vrouwen en mannen gemiddeld tussen de 30 tot 35 jaar oud een eerste kind krijgen (CBS, 2018).
Daarbij is het aannemelijk dat de privéverantwoordelijkheden in deze situatie zullen toenemen. Bij het
bereiken van een leeftijd van 42 jaar oud kan worden verwacht dat op dit vlak sneller sprake zal zijn
van een stabiele thuissituatie: kinderen zitten op school etc. Een verschil in de ervaring over de werkprivé balans kan dan een logisch gevolg zijn. Daarnaast bestaat het databestand van deze studie voor
76% uit hoger opgeleiden (hbo/wo) en voor 18% uit middelbaar opgeleiden (mbo). Ook dit kenmerk
van de respondenten is onvoldoende representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking. Het
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) laat namelijk zien dat in 2017 36% van de totale Nederlandse
beroepsbevolking hoger opgeleid is en 40% een middelbare beroepsopleiding heeft afgerond (SCP,
2017). Tot slot komt ruim 65% van de respondenten uit deze studie uit de private sector en 35% uit de
publieke sector. Cijfers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (Ministerie
BZK) en het CBS laten zien dat 11% van de totale Nederlandse beroepsbevolking werkzaam is binnen
de publieke sector, tegenover het merendeel van 89% in de private sector (Ministerie BZK, 2017; CBS,
2018). Deze verhouding in percentages komt enigszins overeen met de percentages van de totale
Nederlandse beroepsbevolking. Dit betekent dat de steekproef uit dit onderzoek op dit kenmerk als
redelijk representatief kan worden gezien voor de Nederlandse beroepsbevolking als geheel.

Masterthesis • Renate Pouwelse

37

HOOFDSTUK 4 | RESULTATEN
In dit hoofdstuk zullen de bijbehorende resultaten van de studie worden weergegeven. Dit wordt
gedaan door eerst stil te staan bij de gemiddelde scores, standaarddeviaties en betrouwbaarheid van
de gemeten concepten. Vervolgens worden in de tweede paragraaf de uitkomsten van de uitgevoerde
correlatieanalyse besproken. Tot slot wordt aandacht besteed aan de regressieanalyses die zijn gedaan
om de hypotheses van dit onderzoek te toetsen.
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4.1.

Beschrijvende statistieken

In tabel 1 zijn de gemiddelden en standaarddeviaties van de verschillende variabelen uit de studie
weergegeven. Uit de gemiddelde scores blijkt dat de respondenten over het algemeen een redelijk
goede werk-privé balans ervaren (M = 3.67). Daarnaast beoordelen de respondenten de kwaliteit van
de relatie met de leidinggevende (LXM) als redelijk goed (M = 3.81). Ook vinden de respondenten
gemiddeld gezien dat de organisatie waarin wordt gewerkt een redelijk goede werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur heeft (M = 3.69). De gemiddelde score van de
leiderschapsgedragingen van FSSB is lager dan de hiervoor genoemde concepten. Door de
respondenten wordt het werk-privé ondersteunende leiderschap van de leidinggevenden namelijk als
redelijk beoordeeld (M = 3.44). Over het algemeen blijkt daarnaast dat er weinig extreme
antwoordmogelijkheden zijn gebruikt, zoals een 1 (sterk mee oneens) of een 5 (sterk mee eens). Dit is
terug te zien in de spreiding die bij elke onderzoeksvariabele erg laag is. De spreiding op de antwoorden
met betrekking tot de werk-privé balans van de respondenten is met 0.77 de hoogste.
Zoals in het derde hoofdstuk aangegeven zijn factoranalyses uitgevoerd, hoewel er in deze studie van
gevalideerde meetschalen gebruik is gemaakt. De confirmerende factoranalyse van FSSB (geforceerd
op 4 factoren = de 4 leiderschapsgedragingen) laat zien dat twee items van het concept op twee
factoren laden. Uit de confirmerende factoranalyse van de werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur (geforceerd op 1 factor) blijkt daarnaast dat 3 items niet op de betreffende factor
laden. Ondanks deze uitkomsten is toch gekozen om alle items van de twee concepten in de verdere
analyse mee te nemen. Het doel van deze studie richt zich namelijk niet op het maken van de perfecte
schaal voor de context van dit onderzoek, maar op het antwoord kunnen geven op de
onderzoeksvraag. In tabel 1 is tot slot achter de hoofdvariabelen tussen haakjes de betrouwbaarheid
van de schalen zichtbaar. Deze betrouwbaarheid wordt uitgedrukt in Cronbach’s Alpha (α). Het
uitgangspunt is dat α = > 0.70 wordt gezien als een betrouwbare schaal (Nunnaly, 1978). Daarom kan
worden gezegd dat de gebruikte schalen in deze studie voldoende betrouwbaar zijn, omdat deze
allemaal een betrouwbaarheid hebben van α = > 0.70.

4.2.

Correlaties

Om inzicht te krijgen in de samenhang tussen alle onderzochte variabelen is gebruik gemaakt van een
correlatieanalyse. De uitkomsten van deze analyse zijn terug te vinden in tabel 1.

Onafhankelijke, afhankelijke en mediërende variabelen
Uit de correlatieanalyse blijkt dat de onafhankelijke, afhankelijke en mediërende variabelen allen een
significante onderlinge samenhang vertonen (p < .01). Vanuit tabel 1 kan worden geconstateerd dat
de relatie tussen de onafhankelijke variabele LMX en de mediërende variabele FSSB de sterkste
samenhang vertoont. Dit betreft namelijk een correlatiecoëfficiënt van r = .65 en kan worden gezien
als een sterke samenhang volgens Cohen (1988). De samenhang van de werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur en FSSB blijkt minder sterk. Dit gaat om r = .46 en betreft een matige samenhang
(Cohen, 1988).
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Ten slotte kan ook gekeken worden naar de samenhang van de onafhankelijke en de mediërende
variabelen met de werk-privé balans van medewerkers. Uit de correlatietabel blijkt dat in dit geval de
samenhang tussen FSSB en de werk-privé balans het sterkst is (r = .27). Dit betreft echter een zwakke
samenhang (Cohen, 1988). De correlatiecoëfficiënt van de werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur en de werk-privé balans toont hierbij weinig verschil, maar is het minst sterk (r =
.23). Doordat de onafhankelijke, afhankelijke en mediërende variabelen niet opvallend sterk met
elkaar correleren, is de kans op multicollineariteit klein. De onderlinge significante samenhang bij alle
variabelen zorgt daarnaast wel dat wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor het doen van een
mediatieanalyse (Preacher & Hayes, 2004). De betekenis van deze randvoorwaarden inclusief de
bijbehorende analyse worden in de volgende paragraaf gegeven.

Controlevariabelen
In deze studie zijn een groot aantal controlevariabelen ingezet, omdat bij voorbaat werd verwacht dat
deze variabelen mogelijk samenhangen met de antwoorden die respondenten op de andere vragen
geven. Bij de correlatieanalyse is daarom gekeken naar de samenhang tussen de controlevariabelen
en de overige variabelen van het onderzoek. Tabel 1 laat zien dat een aantal controlevariabelen een
significante samenhang vertonen met één van de hoofdvariabelen uit het onderzoek.
Uit tabel 1 blijkt dat het geslacht van een respondent een positieve significante samenhang vertoont
met de werk-privé balans die de respondent ervaart (r = .14, p < .05). Dit betekent dat de mannelijke
respondenten aangeven een betere werk-privé balans te ervaren, dan de vrouwelijke respondenten.
Een significante positieve samenhang geldt ook voor de relatie tussen de burgerlijke staat van een
respondent en de mate van een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur die door de
respondent wordt ervaren (r = .14, p < .01). Deze informatie vertelt ons dat de gehuwde en
samenwonende respondenten de organisatiecultuur als meer werk-privé ondersteunend zien, dan de
gescheiden of alleenstaande respondenten van deze studie. Het aantal werkzame uren van een
respondent vertoont een significante positieve samenhang met de kwaliteit van LMX (r = .13, p <.05).
Hieruit blijkt dat hoe meer een respondent werkt, hoe beter deze respondenten aangeven dat de
kwaliteit van de relatie met de leidinggevende is (LMX). De hoogte van de opleiding van respondenten
vertoont een significante negatieve samenhang met FSSB (r = -.17, p < .01). Hieruit blijkt dat
medewerkers die een lagere opleiding hebben gehad, meer werk-privé ondersteunend gedrag van de
leidinggevende (FSSB) ervaren. De correlatietabel laat zien dat het type organisatie, dus of deze publiek
of privaat is, significant en negatief samenhangt met de kwaliteit van LMX die wordt ervaren (r = -.15,
p < .05). Dit wil zeggen dat wanneer een respondent in een publieke organisatie werkzaam is, de
kwaliteit van LMX afneemt. Tot slot laat de frequentie van het contact met de leidinggevende zowel
een significante positieve samenhang met de kwaliteit van LMX zien (r = .19, p < .01) als met FSSB (r =
.17, p < .01). In beide gevallen betekent dit dat hoe meer contact de leidinggevende en respondent
samen hebben, hoe beter de onderlinge relatie en de werk-privé gerelateerde
leiderschapsondersteuning wordt beoordeeld.
De hiervoor genoemde controlevariabelen worden meegenomen in de regressieanalyses voor het
toetsen van de rol van FSSB als mediator. De overige controlevariabelen zonder significante
samenhang met de hoofdvariabelen zijn uit de verdere analyses weggelaten.
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Variabele
M
SD
1
2
3.67
0.77
1. Werk-privé balans (α = 0.88)
3.81
0.60
.23**
2. LMX (α = 0.84)
3.69
0.44
.23**
.39**
3. Werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur (α = 0.78)
3.44
0.59
.27**
.65**
4. FSSB (α = 0.90)
0.46
0.50
.14*
.07
5. Geslachtᵃ
34.79
12.37
-.06
-.05
6. Leeftijd
0.63
0.48
-.02
.03
7. Burgerlijke staatᵇ
34.11
9.71
.02
.13*
8. Werkzame uren
32.41
12.82
.04
.07
9. Werkzame uren partner
0.40
0.49
-.01
-.01
10. Kinderen/mantelzorgerᶜ
5.40
1.07
.01
-.09
11. Hoogst genoten opleidingᵈ
7.13
8.22
-.04
-.07
12. Jaren bij werkgever
0.33
0.47
-.05
-.15*
13. Publiek of privaat bedrijfᵉ
3.47
3.81
-.10
.00
14. Jaren met leidinggevende
4.85
1.20
.01
.19**
15. Contact leidinggevendeᶠ
0.24
0.43
-.06
.02
16. Leidinggevende functieᶢ
Tabel 1: gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

.46**
.03

.02

.05

.06

.03

.14*

.05

-.11

.48**

.05

.09

.45**

.02

.01

-.06

.08

-.52**

-.19*

-.05

-.34**

.07

-.03

-.04

.46**

.56**

-.13*

-.14

-.12

-.17**

.05

-.05

.03

.07

.03

.04

.08

.01

.02

.68**

.31**

-.03

-.14

.25**

-.02

.05

-.08

-.19**

.20**

.15*

-.15*

.10

.15*

-.10

.15*

.06

-.02

-.04

.38**

.31**

-.09

.07

.27**

.01

.46**

.17**

.09

.17**

.05

-.18**

-.11

.19**

-.03

-.12*

-.11

-.13*

-.13*

.05

-.10

-.04

.27**

.28**

.17**

.20**

-.22**

.16**

.06

.23**

.00

.17**

-.12*

Opmerkingen:
N=273, alleen bij werkzame uren partner is N=172
ᵃ0 = vrouw, 1 = man
ᵇ0 = alleenstaand of gescheiden, 1 = gehuwd of samenwonend
ᶜ0 = nee, 1= ja
ᵈ1 = basisonderwijs, 2 = vmbo, lbo of mavo, 3 = havo, 4 = vwo, 5 = mbo, 6 = hbo, 7 = wo
ᵉ0 = privaat, 1 = publiek
ᶠ1 = minder dan een keer per maand, 2 = een keer per maand, 3 = enkele keren per week, 4 = een keer per week, 5 = enkele keren per week, 6 = dagelijks
ᶢ0 = nee, 1 = ja
*p < .05, **p < .01 (2-tailed)
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4.3.

Regressieanalyses

In deze studie worden zes hypothesen getoetst. Om deze te kunnen toetsten is een mediatieanalyse
uitgevoerd met model 4. Preacher en Hayes (2004) geven aan dat voordat een eventueel mediërend
effect kan worden aangetoond, aan een drietal voorwaarden moet worden voldaan:
1. Er is sprake van een significante correlatie tussen de onafhankelijke variabelen en afhankelijke
variabele (pad c);
2. Er is een significante correlatie tussen de onafhankelijke variabelen en de mediërende
variabele (pad a);
3. Er moet een significante relatie worden gevonden tussen de mediërende variabele en de
afhankelijke variabele (pad b).
Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, moet tot slot gekeken worden of de relatie tussen de
onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele afneemt of verdwijnt wanneer de mediator
wordt toegevoegd. In het eerste geval is er sprake van een partiële mediatie en in het tweede geval is
er sprake van een volledige mediatie (Preacher & Hayes, 2004).
Door de correlatietabel van tabel 1 werd inzicht verkregen in de onderlinge samenhang tussen de
onderzoeksvariabelen. Hierdoor kan dus ook een eerste uitspraak worden gedaan over de
randvoorwaarden voor een eventuele mediatie door FSSB. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven
hangt zowel LMX als de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur significant samen met de werkprivé balans van medewerkers. Uit deze informatie blijkt dat is voldaan aan de eerste voorwaarde. Ook
de tweede voorwaarde kan worden bevestigd, omdat er sprake is van een significante samenhang
tussen LMX, de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en FSSB. Tot slot kan ook een
significante samenhang tussen FSSB en de werk-privé balans worden gezien, waardoor aan de derde
voorwaarde is voldaan. Als aan de drie randvoorwaarden is voldaan, betekent dat een mediatieanalyse
kan worden uitgevoerd (Preacher & Hayes, 2004).
De mediatieanalyse is in stappen uitgevoerd. Tabel 2 geeft allereerst een overzicht van de relatie
tussen LMX en de controlevariabelen op FSSB. Tabel 3 toont eenzelfde soort overzicht, alleen dan met
de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur als onafhankelijke variabele. Voor het toetsen van
de tweede hypothese over de relatie tussen FSSB en de werk-privé balans is een meervoudige
regressieanalyse uitgevoerd. Hier zijn tevens de controlevariabelen in meegenomen. De uitkomsten
van deze analyse zijn terug te zien in tabel 4. Tabel 5 en tabel 6 geven inzage in de resultaten van de
individuele mediatieanalyses per onafhankelijke variabele (LMX en de werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur) via de PROCESS-macro tool voor mediatie in SPSS. Deze tabellen omvatten twee
modellen, waarbij in model 1 de betreffende onafhankelijke variabele en de controlevariabelen
worden weergegeven en in model 2 de mediërende variabele (FSSB) aan de analyse wordt toegevoegd.
Tot slot is het volledige onderzoeksmodel getoetst met het gebruik van de PROCESS-macro tool voor
mediatie in SPSS. De uitkomsten van deze analyse zijn weergegeven in tabel 7 en figuur 2. Omdat bij
de PROCCES-macro tool voor mediatie in SPSS maar één mediatie tegelijkertijd kan worden getoetst,
is eerst LMX als onafhankelijke variabele meegenomen en de werk-privé ondersteunende als één van
de controlevariabelen.
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Vervolgens is de organisatiecultuur als onafhankelijke variabele ingevoerd en is LMX als
controlevariabele behandeld. Dit zorgt niet voor inconsistentie van de resultaten, maar maakt het
mogelijk om voor beide onafhankelijke variabelen de indirecte effecten te kunnen constateren. Bij het
indirecte effect mogen de betrouwbaarheidsintervallen (confidence interval) de 0 niet passeren. Als de
0 niet wordt gepasseerd, is het 95% zeker dat het indirecte effect geen 0 is en dat er daarom sprake is
van een significante mediatie (Preacher & Hayes, 2008). Aan de hand van de analyse van het volledige
onderzoeksmodel is bepaald of wel of niet steun aan de eerder opgestelde hypotheses wordt gegeven.
FSSB
Variabele
LMX
Geslacht
Burgerlijke staat
Werkzame uren
Opleiding
Publieke of private organisatie
Contact leidinggevende

B
.63***

SE
.05

-.04
.04
.00
-.06*
-.00
.02

.06
.06
.00
.03
.06
.02

Model F
R²

30.02***
.44

Tabel 2: Resultaten regressieanalyse voor LMX en controlevariabelen op FSSB.

FSSB
Variabele
Werk-privé ondersteunende organisatiecultuur
Geslacht
Burgerlijke staat
Werkzame uren
Opleiding
Publieke of private organisatie
Contact leidinggevende
Model F
R²

B
.59***

SE
.07

-.04
.02
.00
-.06*
-.13
.05

.07
.07
.00
.03
.07
.03
12.75***
.25

Tabel 3: Resultaten regressieanalyse voor de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en
controlevariabelen op FSSB.
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W-p balans
Variabele
FSSB
Geslacht
Burgerlijke staat
Werkzame uren
Opleiding
Publieke of private organisatie
Contact leidinggevende

B
.37***

SE
.08

.26*
-.04
-.01
.04
.01
-.02

.10
.10
.01
.04
.10
.04

Model F
R²

4.15***
.10

Tabel 4: Meervoudige regressieanalyse voor de relatie tussen FSSB en de werk-privé balans
(w-p balans).

Opmerkingen tabel 2 t/m tabel 4:
*p < .05, ***p < .001 (2-tailed)
B = ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten

Variabele
LMX
FSSB
Geslacht
Burgerlijke staat
Werkzame uren
Opleiding
Publieke of private organisatie
Contact leidinggevende
Model F
R²

Model 1 (w-p balans)
B
SE
.30***
.08

.24*
-.03
-.01
.02
.02
-.01

.10
.10
.01
.04
.10
.04
3.01**
.07

Model 2 (w-p balans)
B
SE
.11
.10
.30**
.10
.26*
-.04
-.01
.04
.02
-.02

.10
.10
.01
.04
.10
.04
3.80 ***
.10

Tabel 5: Hiërarchische regressieanalyse met LMX als onafhankelijke variabele en de werk -privé balans als
afhankelijke variabele.
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Model 1 (w-p balans)
B
SE
.43***
.11

Variabele
Werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur
FSSB
Geslacht
Burgerlijke staat
Werkzame uren
Opleiding
Publieke of private organisatie
Contact leidinggevende

.24*
-.06
-.01
.03
-.05
-.00

Model F
R²

Model 2 (w-p balans)
B
SE
.26*
.12

.10
.10
.01
.04
.10
.04

.29**

.09

.25*
-.06
-.01
.04
-.01
-.02

.10
.10
.01
.04
.10
.04

3.21**
.08

4.28***
.11

Tabel 6: Hiërarchische regressieanalyse met de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur als onafhankelijke
variabele en de werk -privé balans als afhankelijke variabele.

FSSB
Variabele
LMX
Werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur
FSSB
Geslacht
Burgerlijke staat
Werkzame uren
Opleiding
Publieke of private organisatie
Contact leidinggevende
Model F
R²

B
.54***
.32***

-.05
.01
.00
-.05
-.03
.02
31.45***
.49

SE
.05
.07

.06
.06
.00
.02
.06
.02

Model 1 (w-p balans)
B
SE
.21*
.08
.32**
.11

.24*
-.06
-.01
.03
-.01
-.02

.10
.10
.01
.04
.10
.04
3.67***
.10

Model 2 (w-p balans)
B
SE
.09
.10
.24*
.12
.24*

.11

.25*
-.07
-.01
.04
-.00
-.02

.10
.10
.01
.04
.10
.04
3.88***
.12

Tabel 7: Toetsing volledige onderzoeksmodel met LMX en de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur als
onafhankelijke variabelen en de werk-privé balans als afhankelijke variabele.

Opmerkingen tabel 5 t/m tabel 7:
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 (2-tailed)
B = ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten
Model 1 = directe relatie
Model 2 = mediatie
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.21*

Hoge kwaliteit
LMX

.54***
8*

Leiderschap
door FSSB

.09
.37***

.24*

Werk-privé
ondersteunde
organisatiecul
tuur

Werk-privé
balans van
medewerkers

.32***
€
.32**

Figuur 2: Hiërarchische regressieanalyse van het volledige onderzoeksmodel.

Opmerkingen figuur 2:
Elke hypothese staat voor een positieve relatie.
De controlevariabelen zijn voor de overzichtelijkheid van het model buiten beschouwing gelaten.
Bootstrapping gebaseerd op 1000 samples.
Direct effect van LMX op de werk-privé balans, B = 0.09, p = 0.40.
Indirect effect van LMX op de werk-privé balans door FSSB, B = .13, 95% CI [.01, .24].
Direct effect van de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur op de werk-privé balans,
B = 0.24, p = 0.04.
Indirect effect van de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur op de werk-privé balans door
FSSB, B = .08, 95% CI [.01, .18].
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4.4.

Beantwoorden hypotheses

H1: Een hoge kwaliteit LMX is positief gerelateerd aan de werk-privé balans van medewerkers.

In deze eerste hypothese wordt de verwachting uitgesproken over een positieve relatie tussen een
hoge kwaliteit LMX en de werk-privé balans van medewerkers. De resultaten van de analyse geven
geen steun aan deze hypothese en kunnen terug worden gezien in tabel 7 en figuur 2. In de analyse
van het volledige onderzoeksmodel is nagegaan of FSSB als mediator dient in de relatie tussen een
hoge kwaliteit LMX en de werk-privé balans van medewerkers. Deze eerste hypothese geeft aan dat
bij het invoegen van de mediator, de directe relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en de werk-privé
balans van medewerkers significant blijft. Deze significante directe relatie werd echter niet
teruggevonden (B = 0.09, p = 0.40). Dit wijst in de richting van een volledige mediatie binnen deze
relatie door FSSB (zie het antwoord op hypothese 4).

H2: De leiderschapsgedragingen van FSSB zijn positief gerelateerd aan de werk-privé balans van
medewerkers.

De tweede hypothese omvat de verwachting over een positieve relatie tussen de
leiderschapsgedragingen van FSSB en de werk-privé balans van medewerkers. De resultaten van de
analyse geven steun aan deze hypothese en kunnen worden teruggezien in tabel 4 en figuur 2. Er is
namelijk sprake van een significante samenhang tussen beide variabelen (B = .37, p < .001). Dit betreft
echter een matige samenhang. De verklaarde variantie is R² = .10. Dit houdt in dat de werk-privé
balans voor 10% wordt verklaard door FSSB. Dit is een lage variantie en geeft aan dat er andere
variabelen samenhangen met de werk-privé balans van medewerkers.

H3: Een hoge kwaliteit LMX is positief gerelateerd aan de leiderschapsgedragingen van FSSB.

Vanuit bovenstaande hypothese wordt verwacht dat een hoge kwaliteit LMX positief gerelateerd is
aan FSSB. De resultaten van de analyse geven steun aan deze hypothese en kunnen worden
teruggezien in tabel 7 en figuur 2. Hierbij wordt aangetoond dat LMX een sterke significante
samenhang vertoont met de leiderschapsgedragingen van FSSB (B = .54, p < .001). De bijkomende
verklarende variantie is R² = .49. Dit betekent dat de leiderschapsgedragingen van FSSB voor 49%
verklaard kunnen worden door een hoge kwaliteit LMX. Het gaat hierbij om een lage verklarende
variantie, waaruit kan worden opgemaakt dat er andere variabelen bestaan die samenhangen met
FSSB.
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H4: De leiderschapsgedragingen van de FSSB mediëren de relatie tussen LMX en de
werk-privé balans van medewerkers partieel.

De vierde hypothese verwacht dat de leiderschapsgedragingen van FSSB als mediator dienen in de
relatie tussen LMX en de werk-privé balans van medewerkers. Dit gaat in deze hypothese om een
partiële mediatie. De resultaten van de analyse geven geen steun aan deze hypothese en kunnen
worden teruggezien in tabel 7 en figuur 2. Na het toevoegen van de mediator blijkt dat de directe
relatie tussen de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele niet meer significant is (B = .09,
p = 0.40). Specifiek gezegd verdwijnt de significante samenhang tussen LMX en de werk-privé balans
van de medewerkers, bij het toevoegen van FSSB als mediator. In dit geval is er geen sprake van een
partiële mediatie, maar van een volledige mediatie. De mediatie is significant, omdat het
betrouwbaarheidsinterval de 0 niet passeert: B = 0.128, 95% CI [0.011, 0.240].

H5: Een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur is positief gerelateerd aan de
leiderschapsgedragingen van FSSB.

In bovenstaande hypothese wordt de verwachting uitgesproken van een positieve relatie tussen een
werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en FSSB. De resultaten van de analyse geven steun
aan deze hypothese en kunnen worden teruggezien in tabel 7 en figuur 2. Er is sprake van een matige
significante samenhang tussen de organisatiecultuur en FSSB (B = .32, p = < .001). De verklarende
variantie is laag (R² = .49). Deze lage variantie laat zien dat de leiderschapsgedragingen van FSSB voor
49% worden verklaard door de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en dat er daarnaast
andere variabelen zijn die samenhangen met FSSB.

H6: De leiderschapsgedragingen van de FSSB mediëren de relatie tussen de werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans van een medewerker.

Uit de analyse, waarbij de bijbehorende resultaten zijn terug te zien in figuur 2, blijkt dat de werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur significant samenhangt met de werk-privé balans (B = .32, p = <
.01). De zesde hypothese geeft inzicht in de verwachting over de mediatie van FSSB in de relatie tussen
de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans. De resultaten van de
analyse geven gedeeltelijk steun aan de hypothese en kunnen worden teruggezien in tabel 7 en
figuur 2. Na het toevoegen FSSB als mediator blijkt dat significantie van de directe relatie tussen de
werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans afneemt, maar wel blijft
bestaan (B = .24, p < .05). In dit geval is er sprake van een partiële mediatie. Deze mediatie is significant,
omdat het betrouwbaarheidsinterval de 0 niet passeert: B = 0.076, 95% CI [0.009, 0.177].
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Samengevat
Concluderend kan worden gesteld dat aan de drie randvoorwaarden van Preacher & Hayes (2004) is
voldaan, waarbij de onafhankelijke variabelen en de mediërende variabele significant samenhangen
(pad a), de mediërende variabele en de afhankelijke variabele significant samenhangen (pad b) en dat
de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele significant samenhangen (pad c). Uit de
analyse van het totale onderzoeksmodel door de PROCESS-macro tool voor mediatie in SPSS blijkt
vervolgens dat er sprake is van een volledig mediërende werking van FSSB in de relatie tussen een
hoge kwaliteit LMX en de werk-privé balans van medewerkers. De significante relatie tussen LMX en
de werk-privé balans van medewerkers verdwijnt namelijk bij het toevoegen van de mediator. In de
relatie tussen een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans van
medewerkers, dient FSSB als partiële mediatior. Dit komt omdat de significante relatie tussen de werkprivé ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans blijft bestaan, maar afneemt bij het
toevoegen van de mediator. De mediatieanalyse is terug te zien in tabel 7 en figuur 2.

Uit de data-analyse blijkt dat aan de 3 van de 6 hypotheses volledige steun wordt verleend.
H5: Een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur is positief gerelateerd aan de
leiderschapsgedragingen van FSSB.
H5: Een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur is positief gerelateerd aan de
leiderschapsgedragingen van FSSB.
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HOOFDSTUK 5 | CONCLUSIE
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de deelvragen en onderzoeksvraag van de studie. Deze
antwoorden zijn gebaseerd op de empirische resultaten en zullen in hoofdstuk 6 worden
geconfronteerd met de literatuur.
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Het doel van de studie was om mogelijke voorwaarden in het realiseren voor een werk-privé balans
van medewerkers te onderzoeken. Hierbij werd gekeken naar de rol van LMX en een werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur in de werk-privé balans van medewerkers. Daarnaast werd
bepaald wat de betekenis van specifiek werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag door FSSB
binnen deze relaties was. Specifiek gezegd is in dit onderzoek getoetst of de leiderschapsgedragingen
van FSSB als mediator dienen in de relatie tussen een hoge kwaliteit LMX/een werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans van medewerkers. De bijbehorende
onderzoeksvraag was:

’In hoeverre zijn LMX en de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur positief gerelateerd aan de
werk-privé balans van medewerkers en in hoeverre worden deze relaties (partieel) gemedieerd door
de leiderschapsgedragingen van FSSB?’’

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een cross-sectioneel kwantitatief onderzoek
uitgevoerd, waaraan 273 respondenten hebben deelgenomen. Met behulp van statistische analyses
zijn de opgestelde hypotheses getoetst. Hiermee kan antwoord worden gegeven op de deelvragen van
de studie. Het antwoord op de deelvragen leidt vervolgens tot het beantwoorden van de hoofdvraag.

Antwoord op deelvragen
Deelvraag 1: Is LMX positief gerelateerd aan de werk-privé balans van medewerkers?
Vanuit de empirische resultaten kan geconcludeerd worden dat er geen directe relatie bestaat tussen
een hoge kwaliteit LMX en de werk-privé balans van medewerkers. Deze relatie blijkt namelijk volledig
gemedieerd te worden door FSSB.
Deelvraag 2: In hoeverre wordt de relatie tussen LMX en de werk-privé balans van een medewerker
partieel gemedieerd door de leiderschapsgedragingen van FSSB?
Het toetsen van hypothese 1 t/m 3 maakte het mogelijk om antwoord te geven op de tweede
deelvraag. Na het toetsen van deze hypotheses bleek dat aan de voorwaarden van pad a t/m c (zoals
toegelicht in paragraaf 4.2) werd voldaan. Daardoor kon de mediator aan de analyse worden
toegevoegd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de relatie tussen LMX en de werk-privé balans niet
partieel, maar volledig door FSSB wordt gemedieerd.
Deelvraag 3: In hoeverre wordt de relatie tussen de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en
de werk-privé balans van medewerkers gemedieerd door de leiderschapsgedragingen van FSSB?
Hypothese 2 en hypothese 5 maakten het mogelijk om antwoord te geven op de tweede deelvraag.
Na het toetsen van de hypotheses bleek dat aan de voorwaarden van pad a en pad b werd voldaan.
Vervolgens is gekeken naar de directe relatie tussen de organisatiecultuur en de werk-privé balans,
ondanks dat hier geen hypothese voor is opgesteld. Door het voldoen aan de voorwaarden voor het
doen van een mediatieanalyse, kon de mediator aan de analyse worden toegevoegd. Hieruit blijkt dat
de relatie tussen de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans van
medewerkers partieel door FSSB wordt gemedieerd.
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Antwoord op hoofdvraag
Vanuit de antwoorden op de deelvragen kan tenslotte een antwoord worden verkregen op de
hoofdvraag van het onderzoek. Door het antwoord op de deelvragen kan worden geconcludeerd dat
de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur positief gerelateerd is aan de werk-privé balans van
medewerkers. In de relatie tussen een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en de werkprivé balans van medewerkers is daarnaast sprake van een gedeeltelijke mediatie door FSSB. De
leiderschapsgedragingen van FSSB blijken de relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en de werk-privé
balans van medewerkers volledig te mediëren.
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HOOFDSTUK 6 | DISCUSSIE
De eerste paragraaf van dit hoofdstuk begint met het verbinden van de empirische resultaten aan de
vooropgestelde verwachtingen uit het theoretisch kader. Hierbij worden de overeenkomsten en
verschillen theoretisch verklaard en behandeld aan de hand van de hypotheses. Daarnaast wordt
stilgestaan bij de bijdrage van de uitkomsten van deze studie aan de theorievorming. Vervolgens
worden praktische implicaties gegeven, die op basis van dit onderzoek zijn geformuleerd. In de derde
paragraaf wordt tot slot stilgestaan bij de beperkingen van het onderzoek. Daarbij worden tevens de
aanbevelingen voor vervolgonderzoek gepresenteerd.
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6.1.

Theoretische implicaties

werk-privé
balans
van medewerkers.
H1: Een hoge
kwaliteit
LMX is positief gerelateerd aan de werk-privé balans van medewerkers.

H4: De leiderschapsgedragingen van de FSSB mediëren de relatie tussen LMX en de
werk-privé balans van medewerkers partieel.

De eerste hypothese veronderstelt een directe relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en de werk-privé
balans van medewerkers. Deze relatie is niet eerder in deze hoedanigheid onderzocht. In het
theoretisch kader is deze verwachting onderbouwd door te beschrijven dat een hoge kwaliteit LMX
gevoelens van zelfvertrouwen en optimisme bij een medewerker met zich mee brengt. Het W-HR
model van Brummelhuis en Bakker (2012) toont vervolgens dat zelfvertrouwen en optimisme als ‘key
resources’, worden gezien in het kunnen omgaan met stress op het werk. Het omgaan met stress maakt
het mogelijk om als medewerker een stabiele werksituatie te creëren. Hierdoor wordt het naar
verwachting mogelijk om meer tijd te hebben voor het managen van de privésituatie (Brummelhuis &
Bakker, 2012; De Hauw, 2014). Deze theoretische onderbouwing en bijbehorende hypothese komt niet
overeen met de empirische resultaten uit deze studie. De data-analyse toont namelijk een volledig
mediërende rol van FSSB in de relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en de werk-privé balans van
medewerkers. Dit maakt tevens dat aan de vierde hypothese geen ondersteuning verleend wordt,
omdat hier gesproken wordt over een partiële mediatie van FSSB.
In het verleden is onderzoek gedaan naar de directe relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en werkprivé conflict en werk-privé verrijking. Het onderzoek van Tummers en Bronkhorst (2014) geeft inzicht
in de directe relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en werk-privé verrijking. Zij onderbouwen deze
relatie door aan te geven dat een hoge kwaliteit LXM zorgt voor positieve werkervaringen. Deze
positieve werkervaringen blijken vervolgens te leiden tot werk-privé verrijking. Deze onderbouwing
komt gedeeltelijk overeen met de theoretische onderbouwing van deze studie. Echter blijkt dat een
hoge kwaliteit LMX wel leidt tot werk-privé verrijking, maar niet tot de werk-privé balans van de
medewerkers. Een verklaring voor dit verschil kan gegeven worden door terug te gaan naar de
betekenis van de uitkomstvariabelen.
Werk-privé verrijking zegt dat een goede werksituatie automatisch leidt tot een verbetering van de
kwaliteit in de privésituatie (Greenhaus & Powell, 2006). Dit onderzoek heeft echter de werk-privé
balans als uitkomstvariabele meegenomen. De betekenis van dit concept kan onderscheiden worden
van werk-privé verrijking, omdat het betrekking heeft op een beoordeling van alle rollen op het werk
en in de privésituatie (Kalliath & Brough, 2008). Een werk-privé balans is een situatie waarin een
respondent tevreden is over de werkrollen én over de privérollen. Hierbij geldt het uitgangspunt van
een automatische verbetering van de privésituatie bij een goede werksituatie niet.
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Het kan dan ook zo zijn dat een hoge kwaliteit LMX bij de respondent resulteert in positieve
werkervaringen, maar men de volledige werk-privé balans alsnog negatief beoordeeld (door
bijvoorbeeld negatieve ervaringen in de privésituatie). Een relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en
de werk-privé balans lijkt zo minder voor de hand te liggen.
Naar verwachting kan het ontbreken van een directe relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en de werkprivé balans worden verklaard door terug te gaan naar de betekenis van LMX. LMX gaat over de relatie
tussen leidinggevende en ondergeschikte en niet om het gedrag van de leidinggevende (Graen & UhlBien, 1995). De empirische resultaten laten zien dat een hoge kwaliteit LMX niet genoeg is voor het
ervaren van een tevredenheid over alle rollen in de werk- en privésituatie (definitie van de werk-privé
balans). Het zou wellicht kunnen leiden tot positieve werkervaringen, maar hier blijkt de privésituatie
niet mee geholpen te zijn. Als geen hulp en ondersteuning wordt geboden door middel van FSSB,
draagt een hoge kwaliteit LMX niet bij aan de werk-privé balans van medewerkers. Dit kan komen
doordat FSSB leiderschapsgedragingen omvat die een gerichte bijdrage leveren aan het verbeteren
van de privésituatie. Zo biedt FSSB door middel van instrumentele steun en creatief werkprivémanagement hulpmiddelen voor het verbeteren van de werksituatie, maar ook voor het
verbeteren van de privésituatie (Hammer et al., 2009). In het vooraf ingenomen argument, gebaseerd
op De Hauw (2014), wordt aangegeven dat een stabiele werksituatie (voortkomend uit een hoge
kwaliteit LMX) zorgt voor het beter managen van de privésituatie. Deze uitspraak kan alsnog kloppen,
maar schijnt vanuit de empirische resultaten niet direct te leiden tot een werk-privé balans van
medewerkers.
De theoretische onderbouwing over de relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en werk-privé verrijking,
blijkt niet op te gaan voor de relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en de werk-privé balans van
medewerkers. Dit betekent dat een goede relatie tussen een leidinggevende en medewerker niet
genoeg is om als medewerker een werk-privé balans te ervaren. Voor het creëren van een werk-privé
balans van medewerkers blijkt het naast een hoge kwaliteit LMX (die zorgt voor een tevreden
werksituatie), ook nodig te zijn om leiderschapsgedrag (FSSB) te vertonen dat zich richt op het creëren
van een tevreden privésituatie. Deze omschrijving geeft opnieuw een reden om het onderscheid
tussen werk-privé verrijking/werk-privé conflict en de werk-privé balans te blijven erkennen.

H2: De leiderschapsgedragingen van FSSB zijn positief gerelateerd aan de werk-privé balans van
medewerkers.

De tweede hypothese van deze studie betreft de veronderstelde samenhang tussen FSSB en de werkprivé balans van medewerkers. In het theoretisch kader wordt toegelicht dat FSSB uit vier
leiderschapsgedragingen bestaat, namelijk uit: emotionele steun, instrumentele steun,
rolmodelgedrag en creatief werk-privémanagement (Hammer et al., 2009). Met behulp van het W-HR
model van Brummelhuis en Bakker (2012) wordt aangetoond dat emotionele steun van een
leidinggevende naar verwachting bijdraagt aan de werk-privé balans van medewerkers, omdat deze
steun kan zorgen voor een tevreden werksituatie. Instrumentele steun en creatief werkprivémanagement zijn een vorm van reactieve en proactieve steun, waarbij door middel van
hulpmiddelen een werk-privé balans van medewerkers wordt gefaciliteerd.
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Rolmodelgedrag geeft leidinggevende de taak om in het dagelijkse gedrag te laten zien hoe men een
werk-privé balans kan bereiken. Medewerkers zullen dit gedrag naar verwachting navolgen en
daarmee zelf een werk-privé balans vinden (Bandura, 1971; Hammer et al., 2009). De empirische
resultaten laten zien dat er sprake is van een relatie tussen FSSB en de werk-privé balans van
medewerkers.
Voor zover bij de onderzoeker bekend is, zijn geen studies gedaan naar de mogelijke relatie tussen
FSSB en de werk-privé balans van medewerkers. Wel tonen Hammer et al. (2009) in empirisch
onderzoek dat FSSB positief gerelateerd is aan werk-privé verrijking en negatief gerelateerd is aan
werk-privé conflict. Zoals eerder is beschreven komt de betekenis van deze concepten niet overeen
met de betekenis van de werk-privé balans van medewerkers (Kalliath & Brough, 2008). Doordat er
tevens een positieve relatie bestaat tussen FSSB en de werk-privé balans van medewerkers, kan
worden aangetoond dat FSSB een directe bijdrage levert aan de tevredenheid over alle werk- en
privérollen tegelijkertijd. Vanuit deze implicatie is de redenatie in het theoretisch kader over de relatie
tussen emotionele steun van FSSB en de werk-privé balans van medewerkers beperkt toegelicht. Er
wordt namelijk verondersteld dat een tevreden en succesvolle werksituatie, voortkomend uit de
emotionele steun, bijdraagt aan de totale werk-privé balans. Deze onderbouwing lijkt meer gericht te
zijn op het vinden van werk-privé verrijking, dan op het vinden van een werk-privé balans. Als
toevoeging op de eerdere redenatie over deze relatie, kan daarom worden aangegeven dat bij het
aanbieden van emotionele steun door FSSB ook direct aandacht wordt besteed aan de privésituatie.
Zo blijkt dat medewerkers in dit geval met privéproblemen en privé gerelateerde zaken bij de
leidinggevende terecht kunnen (Hammer et al., 2009). Deze hulp en ondersteuning, specifiek gericht
op de privésituatie, is daarom wellicht een betere theoretische verklaring voor de relatie tussen
emotionele steun en de werk-privé balans.
Het meenemen van de werk-privé balans als uitkomstvariabele kent het concept van FSSB veel waarde
toe. Het levert een bijdrage aan de huidige kennis over leiderschapsondersteuning bij de werk-privé
balans van medewerkers. De algemene vormen van leiderschapsondersteuning zoals POS of
transformationeel leiderschap, die in het verleden vaak in verband werden gebracht met de werk-privé
balans, richten zich op het bieden van ondersteuning binnen de werksituatie (Bass, 1985; Eisenberger
et al., 1986). Hiermee kan alleen een tevreden werksituatie worden bereikt. Als het doel van een
organisatie daarentegen blijkt te zijn om een volledige werk-privé balans van medewerkers mogelijk
te maken, is door middel van dit onderzoek aangetoond dat FSSB hier een geschikte leiderschapsstijl
voor is. FSSB richt zich namelijk naast het verbeteren van de werksituatie, ook op het verbeteren van
de privésituatie.
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H3: Een hoge kwaliteit LMX is positief gerelateerd aan de leiderschapsgedragingen van FSSB.

De derde hypothese spreekt over een samenhang tussen een hoge kwaliteit LMX en FSSB. Een hoge
kwaliteit LMX staat voor een informele relatie, waarbij sprake is van respect, vertrouwen, sympathie
en het gevoel tot wederzijdse verplichtingen (Graen & Uhl-Bien, 1995). Doordat hier affectieve
gevoelens mee gepaard gaan, wordt verwacht dat leidinggevenden bereid zijn hulp en ondersteuning
aan een medewerker te bieden. Deze hulp en ondersteuning wordt naar verwachting geboden door
FSSB. Deze hypothese is door de empirie ondersteund. Er blijkt dan ook een positieve relatie te bestaan
tussen een hoge kwaliteit LMX en werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag (FSSB).
Eerder onderzoek bevestigd de positieve relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en FSSB (Major &
Morganson, 2011; Bagger & Li, 2014; Den Dulk et al., 2016). De empirische resultaten van deze studie
zouden inderdaad kunnen impliceren dat leidinggevenden bij een hoge kwaliteit LMX geneigd zijn
werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag te vertonen. Hierbij zou een overeenkomst te vinden
zijn met de resultaten uit de studie van Major en Morganson (2011). Deze implicatie kan echter niet
door middel van deze studie worden vastgesteld. Door de cross-sectionele aard van dit onderzoek is
het niet mogelijk om causale relaties aan te tonen. Het kan daarom ook zo zijn dat de relatie de andere
kant op werkt. In dit geval zorgt werk-privé ondersteunend leiderschap voor een hoge kwaliteit LMX
en wordt aansluiting gevonden bij het onderzoek van Bagger en Li (2014). Bagger en Li (2014) laten
zien namelijk dat het vertonen van de FSSB-gedragingen zorgt dat vertrouwen, respect en sympathie
vanuit de medewerker naar de leidinggevende toe ontstaat. De medewerker voelt ondersteuning door
de leidinggevende. Daarnaast neemt het gevoel tot het doen van wederzijdse verplichtingen toe. Het
uitvoeren van deze verplichtingen kan bij de leidinggevende ook leiden tot de hiervoor genoemde
gevoelens. Zo resulteert werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag volgens Bagger en Li (2014) in
een hoge kwaliteit LMX.
Binnen deze studie wordt een mogelijke theoretische verklaring geboden voor de bijdrage van een
hoge kwaliteit LMX aan FSSB. Door het ontbreken van longitudinaal onderzoek kan niet worden
bepaald of de redenatie uit deze studie geldig is, of dat juiste sprake is van een redenatie zoals deze
door Bagger en Li (2014) wordt uitgesproken. Daarom wordt aangeraden om in vervolgonderzoek
meerdere meetmomenten te gebruiken. Op deze manier kan naar de richting waarop een hoge
kwaliteit LMX en FSSB elkaar beïnvloeden worden gezocht.
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H5: Een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur is positief gerelateerd aan de
leiderschapsgedragingen van FSSB.

De vijfde hypothese toont een verwachting over een positieve relatie tussen een werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur en FSSB. Een theoretische argumentatie voor deze verwachting is
vanuit twee invalshoeken belicht. Allereerst wordt aangekaart dat een verandering in de
organisatiecultuur vanuit de top van een organisatie wordt geïnitieerd. Hierdoor kan worden verwacht
dat de initiators (de directie en het management) gedrag vertonen wat in overeenstemming is met de
organisatiecultuur (Allen, 2001). Knies (2012) stelt dat de manier waarop leidinggevenden gemanaged
worden, bepalend is voor het eigen gedrag van een leidinggevende. Hierdoor is de verwachting
uitgesproken dat een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur, via het voorbeeldgedrag van de
initiators, leidt tot werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag (FSSB) van leidinggevenden.
Daarnaast ziet Schein (2010) een directe overeenstemming tussen de organisatiecultuur en het gedrag
van leidinggevenden. Dit komt volgens Schein (2010) door de grote invloed van een organisatiecultuur
op het leiderschapsgedrag. De verwachting van de vijfde hypothese is door de empirische resultaten
van de studie ondersteund.
Er is geen onderzoek bekend over de relatie tussen de organisatiecultuur en werk-privé ondersteunend
leiderschapsgedrag door FSSB. Hammer et al. (2009) geven daarentegen wel aan interesse te hebben
in de rol van cultuur op FFSB. Deze studie heeft hiertoe een aanzet gedaan. Daarbij is aangetoond dat
de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur, zoals beschreven door Thompson et al. (1999) en
Allen (2001), dezelfde uitgangspunten kent als de leiderschapsgedragingen van FSSB. FSSB blijkt dus
een passende leiderschapsstijl te zijn bij het overbrengen van een werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur.

H6: De leiderschapsgedragingen van de FSSB mediëren de relatie tussen de werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans van een medewerker.

In de zesde hypothese wordt een volledige mediatie van FSSB verondersteld in de relatie tussen een
werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans van medewerkers. Deze
verwachting komt voort uit de verwachting dat leiderschapsgedrag een cruciaal onderdeel is in het
overbrengen van de werk-privé organisatiecultuur naar de medewerkers. Dit valt met samen met de
theorie van people management. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen beoogd beleid en de
implementatie (en het leiderschapsgedrag) van een leidinggevende. De medewerkers baseren het
eigen gedrag op de implementatie van de leidinggevende (Knies, 2012). De resultaten uit deze studie
vertonen daarentegen een gedeeltelijke mediatie. Dit betekent dat de relatie tussen een werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans van medewerkers gedeeltelijk verklaard
wordt door werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag (FSSB). Daarnaast blijkt sprake te zijn van
een directe relatie tussen de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans
van medewerkers.
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Eerder onderzoek toont een negatieve relatie tussen een werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur en werk-privé conflict (Thompson et al., 1999). Door Thompson et al. (1999) wordt
leiderschapsondersteuning als onderdeel gezien van de organisatiecultuur. Dit is bij het meten van de
werk-privé ondersteunende organisatiecultuur binnen deze studie niet meegenomen. Echter blijkt de
werk-privé ondersteunende organisatiecultuur alsnog een positieve relatie te vertonen met de werkprivé balans van medewerkers. Hierdoor kan de implicatie worden gedaan dat bijpassend
leiderschapsgedrag in een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur niet noodzakelijk is voor het
verkrijgen van de gewenste uitkomst (een werk-privé balans van medewerkers).
De werk-privé ondersteunende organisatiecultuur, zoals behandeld in deze studie, kent twee
basisprincipes. Het eerste basisprincipe heeft betrekking op de verwachtingen over de tijd die
medewerkers in het werk moeten steken: medewerkers moeten de tijd zo indelen dat werk- en
privéverantwoordelijkheden gecombineerd kunnen worden. Het tweede basisprincipe richt zich op de
verwachtingen bij het maken van carrière: hierbij wordt de visie uitgedragen dat het maken van
carrière en het hebben van een werk-privé balans naast elkaar kunnen bestaan (Thompson et al., 1999;
Allen, 2001). Gedrag van leidinggevenden, in overeenstemming met deze basisprincipes, blijkt dus niet
nodig te zijn voor het overbrengen van deze organisatiecultuur naar medewerkers. In de relatie tussen
de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans van medewerkers zouden
ook mogelijk andere mediatoren, in plaats van FSSB, een rol kunnen spelen. Zo benoemen Smith en
Gardner (2007) de belangrijke rol van collega’s in het uitdragen van een werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur. Empirisch onderzoek van Smith en Gardner (2007) laat zien dat ondersteunende
collega’s een werkomgeving kunnen creëren, waarin het hebben van een werk-privé balans wordt
gestimuleerd en bijbehorende initiatieven worden aangemoedigd. Op deze manier wordt de werkprivé ondersteunende cultuur via collega’s overgedragen, in plaats van door leidinggevenden, en
bepaalt dit het gedrag en de perceptie van andere medewerkers. De ondersteuning van collega’s zou
dan ook mogelijk een mediator kunnen zijn binnen de relatie tussen een werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur en de werk-privé balans van medewerkers. Dit wordt tevens verwacht omdat de
onderdelen van de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur, zoals gedefinieerd door Thompson
et al. (1999) en Allen (2001), goed door collega’s kunnen worden overgedragen. Met collega’s is vaak
sprake van intensief contact. Als men bij een betreffende collega ziet dat hij of zij niet buiten de
werktijden om werkt of promotie krijgt zonder dat hij of zich daar dag en nacht voor heeft ingezet, zal
dit bijdragen aan de perceptie en het gedrag van de observerende collega (Bandura, 1971).
De sociale context blijkt in het overdragen van een organisatiecultuur erg belangrijk te zijn (2001). Deze
studie laat zien dat deze sociale context niet alleen gevormd wordt door leiderschapsgedrag. Zo kan
de eventuele ondersteuning van collega’s mogelijk ook belangrijk zijn. Hierbij wordt het belang
aangekaart om andere mediërende variabelen in de relatie tussen een werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur en de werk-privé balans van medewerkers te onderzoeken.
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6.2.

Praktische implicaties

De praktische implicaties richten zich op het stimuleren van de onafhankelijke variabelen en de
mediërende vanuit deze studie. Specifiek gezegd wordt aanbevolen om als organisatie maatregelen te
treffen voor het verhogen van de kwaliteit van de relatie tussen leidinggevende en medewerker (LMX),
voor het creëren van een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en het mogelijk maken en
stimuleren van werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag (FSSB). Dit zal namelijk naar
verwachting leiden tot een werk-privé balans bij medewerkers. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij
passende HRM gerelateerde maatregelen. Daarbij wordt gekeken hoe gezorgd kan worden dat de
implementatie van deze maatregelen leiden tot een win-win situatie: in dit geval halen de organisatie
en de medewerkers allebei voordeel uit de maatregel (mutual gains perspective).

Het faciliteren van een hoge kwaliteit LMX
De karaktereigenschappen van zowel de leidinggevende als de medewerker bepalen de kwaliteit van
LMX. Het juiste karakter van de leidinggevende en de medewerker zorgt namelijk voor het krijgen van
respect, vertrouwen en het gevoel tot wederzijdse verplichtingen (Graen & Uhl-Bien, 1995; Duhlebon,
Bommer, Liden, Brouer & Ferris, 2012). Bepaalde eigenschappen moet men van nature bezitten. De
meest benodigde eigenschap (die men van nature wel of niet heeft) is extraversie. Phillips en Bedeian
(1994) laten door empirisch onderzoek zien dat extraverte medewerkers, in tegenstelling tot
introverte medewerkers, sneller interactie zoeken en makkelijker interpersoonlijke relaties aangaan.
Extraverte leidinggevenden blijken effectief te zijn en relaties goed te kunnen onderhouden (Bono &
Judge, 2004). Een aanbeveling is om hier in het selectieproces van medewerkers en leidinggevenden
rekening mee te houden. Dit houdt in dat wordt aangeraden om in gesprekken met kandidaten een
lijst bij de hand te houden, waaraan het bezit van de eigenschap van extraversie kan worden bepaald.
Voor het creëren van een hoge kwaliteit LMX zijn tevens eigenschappen nodig die men wel aan kan
leren. Zo beschrijven Graen en Scandura (1987) dat competente medewerkers snel een kwalitatief
hoge relatie met de leidinggevende zullen vormen. Uit empirisch onderzoek blijkt namelijk dat
leidinggevenden een voorkeur hebben voor goed presterende medewerkers. Met deze medewerkers
zijn zij sneller geneigd een relatie op te bouwen (Graen & Scandura, 1987). Als een organisatie duidelijk
heeft welke vaardigheden en competenties nodig zijn voor het uitoefenen van een functie, kan dit
door middel van gerichte trainingen worden aangeleerd. Transformationeel leiderschap is een
voorwaarde voor een leidinggevende in het mogelijk maken van een hoge kwaliteit LMX (Duhlebon et
al., 2012). Er is in het verleden onderzoek gedaan naar het aanleren en ontwikkelen van deze
leiderschapsstijl. Hieruit blijkt dat een combinatie van workshops, persoonlijke coaching en 360graden feedback het worden van een transformationeel leidinggevende realiseert (Kirkbride, 2006).

Het faciliteren van een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur
Het implementeren van een organisatiecultuur of het doorvoeren van een cultuurverandering zijn
bekende onderwerpen in de onderzoeksliteratuur. Binnen deze studie wordt het belang ingezien van
het doorvoeren van een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur. De literatuur over een
verandering naar de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur is echter beperkt. Scott, Mannion,
Davies en Marshall (2003) geven een theoretisch inzicht over het vormen van een strategie voor
cultuurveranderingen. Deze strategie bestaat volgens hen uit drie dimensies.
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De eerste dimensie is de structurele dimensie. Dit houdt in dat het noodzakelijk is om een diagnose
vast te stellen over de huidige organisatiecultuur. Zo kan de meest effectieve aanpak voor de
verandering naar een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur worden bepaald. Er zijn
kwantitatieve en kwalitatieve hulpmiddelen beschikbaar die een organisatie kunnen helpen bij het
doen van zo’n diagnose (Scott et al., 2003). De tweede dimensie is de proces dimensie. Dit houdt in dat
als het doorvoeren van de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur niet de gewenste richting op
gaat, de organisatie op drie manieren kan reageren. Ze kan beslissen om een andere strategie te
bedenken, de huidige strategie op een andere manier in te richten of om af te wachten tot de
eventuele problemen zichzelf oplossen. De derde dimensie is de context dimensie. Hierbij is het
belangrijk om de gewenste cultuur in overeenstemming te brengen met de externe context en
stakeholders (Scott et al., 2003). Zo kan een nieuwe maatregel van de overheid, met betrekking tot de
werk-privé balans van medewerkers, invloed hebben. Hier moet dan ook op worden ingespeeld.
De reactie van medewerkers en leidinggevenden op de implementatie van de werk-privé
ondersteunende cultuur is cruciaal. Scott et al. (2013) geven aan dat een kleine groep opstandige
medewerkers al een negatieve invloed op een cultuurverandering kan hebben. Ondanks dat de rol van
leidinggevenden bij het implementeren van een organisatiecultuur binnen deze studie in twijfel is
getrokken, is het alsnog belangrijk om hen in de cultuurverandering mee te nemen. Het is dan ook van
belang dat er sprake is van vertrouwen en een gemeenschappelijk doel (Scott et al., 2003). De
vragenlijst van Allen (2001), die tevens is gebruikt voor deze studie, wordt aanbevolen als hulpmiddel
om de ervaringen van medewerkers en leidinggevenden over een werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur te meten. Discrepantie in de perceptie van hen en de bedoeling van de organisatie,
kan een aanleiding zijn voor een verandering van de strategie (Allen, 2001).

Het faciliteren van FSSB
Tot slot kan werk-privé ondersteunende leiderschapsgedrag (FSSB) een werk-privé balans van
medewerkers stimuleren. Daarom is het van belang dat leidinggevenden dit gedrag vertonen. FSSB
bestaat uit vier leiderschapsgedragingen: emotionele steun, instrumentele steun, rolmodelgedrag en
creatief werk-privémanagement. Het mogelijk maken van instrumentele steun en creatief werkprivémanagement kan als de organisatie hier de mogelijkheden en ruimte voor geeft. Leidinggevenden
krijgen dan de handelingsvrijheid om te reageren op individuele- en teambehoeften en kunnen zelf
maatregelen initiëren. Het wordt aangeraden om dit als een onderdeel in de strategie voor de
implementatie van een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur mee te nemen. Daarnaast
worden de vier leiderschapsgedragingen, dus ook emotionele steun en rolmodelgedrag, gezien als
vaardigheden die zijn aan te leren. Hier bestaan specifieke FSSB-trainingen voor (Hammer, Kossek,
Kent Anger, Bodner & Zimmerman 2011). Hammer et al. (2011) noemen twee randvoorwaarden voor
een succesvol resultaat. Allereerst is het belangrijk dat samen met de leidinggevende doelen worden
opgesteld, waarbij een tussentijdse evaluatie plaatsvindt. Zo raken leidinggevenden gemotiveerd.
Daarnaast is de inzet van leidinggevenden alleen proactief als organisatieondersteuning wordt
geboden. Dit gaat niet alleen om steun met betrekking tot het bieden van ruimte en mogelijkheden,
maar ook om informele betrokkenheid en interesse (Hammer et al., 2011). Net als bij het selecteren
van medewerkers en leidinggevende op extraversie voor een hoge kwaliteit LMX, kan ook worden
gekozen om leidinggevenden te selecteren die in het bezit zijn van de leiderschapsgedragingen van
FSSB (of de competenties hebben om dit te kunnen leren).
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Het AMO-model
Bij de beschrijving van de praktische en maatschappelijke relevantie in de Masterthesis, is het ‘mutual
gains perspective’ genoemd. In dit geval is er sprake van HRM-praktijken, waarbij de implementatie
voordelig is voor medewerkers en voor de organisatie (Van der Voorde et al., 2012). Binnen de context
van deze studie richt dit voordeel zich bij medewerkers op het vinden van een betere werk-privé balans
en bij organisaties in de vorm van toenemende organisatieprestaties. Het AMO-model geeft aan dat
HRM-praktijken, die zich richten op de ‘Abilities’ (voldoende capaciteiten), ‘Motivation’ (voldoende
drijfveren) en ‘Opportunities’ (voldoende kansen en mogelijkheden), naar verwachting leiden tot
toenemende prestaties (Boxall & Purcell, 2015).
Binnen de hiervoor beschreven praktische implicaties blijkt dat een aantal aanbevolen maatregelen
inspelen op dit AMO-model. Zo wordt gesproken over het aanbieden van trainingen en het verbeteren
van capaciteiten (voor een hoge kwaliteit LMX en voor het aanleren van FSSB). In dit geval wordt er
ingespeeld op de ‘Abilities’. Ook omvatten de praktische implicaties een aanbeveling tot het geven van
meer ruimte en regelmogelijkheden aan leidinggevenden. Dit hangt samen met het kunnen realiseren
van instrumentele steun en creatief werk-privémanagement. Het geven van meer autonomie zorgt dat
wordt ingespeeld op de ‘Motivation’ en de ‘Opportunities’ van de leidinggevenden, maar ook van de
medewerkers. Hierdoor wordt aangetoond dat naast de bijdrage van deze maatregelen aan de werkprivé balans van medewerkers, tevens sprake kan zijn van een bijdrage aan de organisatieprestaties
(Boxall & Purcell, 2015). Dit sluit aan bij het ‘mutual gains perspective’.

6.3.

Beperkingen onderzoek en suggesties vervolgonderzoek

Het uitgevoerde onderzoek heeft een aantal beperkingen met zich meegebracht, die tevens aanleiding
zijn vervolgonderzoek. Deze zullen hieronder worden toegelicht.

Aard van het onderzoek
Ten eerste is deze studie van cross-sectionele aard, waarbij door het hebben van één meetmoment
geen causale relaties kunnen worden aangetoond. Zo kan binnen deze studie niet worden bepaald op
welke manier een hoge kwaliteit LMX en FSSB elkaar beïnvloeden. In het geval dat men meer kennis
wil over mogelijke oorzaak- en gevolg relaties tussen de concepten, wordt aangeraden longitudinaal
onderzoek te verrichten.
In deze studie wordt gesproken over de termen: partiële mediatie en volledige mediatie. Zo blijkt dat
de relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en de werk-privé balans volledig gemedieerd wordt door
FSSB. Daarnaast wordt aangetoond dat de relatie tussen een werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur en de werk-privé balans partieel gemedieerd wordt door FSSB. Een partiële relatie
toont aan dat er andere mediatoren bestaan die de relatie kunnen verklaren. Bij een volledige mediatie
door FSSB zou kunnen worden gedacht dat FSSB als enige mediator dient in het verklaren van de relatie
tussen een hoge kwaliteit LMX en de werk-privé balans van medewerkers. Door Hayes (2018) is kritisch
gekeken naar de betekenis van partiële en volledige mediatie. Hierbij geeft Hayes (2018) aan dat een
volledige mediatie niet betekent dat geen sprake is van andere mediatoren in het verklaren van de
relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele.
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Voor het verder ontdekken van de relaties tussen een hoge kwaliteit LMX/een werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur en de werk-privé balans van medewerkers, wordt het daarom
aangeraden om in vervolgonderzoek andere mediatoren aan de relatie toe te voegen. Zo wordt door
Tummers en Bronkhorst (2014) aanbevolen om de mediatoren: werkdruk, taakcomplexiteit en
autonomie aan de relatie tussen een hoge kwaliteit LMX en de werk-privé balans van medewerkers
toe te voegen. Mediatoren in de relatie tussen een werk-privé ondersteunende organisatiecultuur en
de werk-privé balans kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op de ondersteuning van collega’s.

Representativiteit van het onderzoek
Er kunnen vraagtekens worden gezet bij de representativiteit van het onderzoek en de mogelijkheid
tot het doen van generaliserende uitspraken. Het gebruik van Social Media voor de werving van
respondenten heeft gezorgd voor het bereiken van een bepaalde doelgroep. In paragraaf 3.6 is
stilgestaan bij de externe validiteit van het onderzoek. Hieruit blijkt dat de respondenten op de
kenmerken van leeftijd en opleiding onvoldoende representatief zijn voor de Nederlandse
beroepsbevolking. De verhouding tussen de respondenten uit de publieke sector en de respondenten
uit de private sector geven daarentegen wel enigszins een representatief beeld van de Nederlandse
beroepsbevolking. Voor het doen van gefundeerde uitspraken is het echter noodzakelijk om soortgelijk
onderzoek onder verschillende doelgroepen uit te voeren.

Perspectief van het onderzoek
Ten derde is sprake van ‘common source bias’ met betrekking tot de gekozen focus van deze studie.
De uitspraken over de onderzochte concepten zijn namelijk alleen gebaseerd op de mening van een
medewerker. Naar verwachting zal de perceptie van een medewerker verschillen van de perceptie van
een leidinggevenden. In vervolgonderzoek kan het daarom interessant zijn om zowel het perspectief
van de medewerker als het perspectief van de leidinggevende mee te nemen.
Daarnaast kan het interessant zijn om de relatie tussen een werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur en de werk-privé balans van medewerkers binnen een specifieke organisatie te
onderzoeken. Als in dit geval wordt gekozen om het onderzoek uit te zetten onder de verschillende
lagen in de organisatie, kan de theorie van people management worden getoetst. In deze studie wordt
alleen aan medewerkers gevraagd in welke mate zij vinden dat sprake is van een werk-privé
ondersteunende organisatiecultuur. Dit gaat om de gepercipieerde dimensie van people management
(Knies, 2012). In een organisatie kan het interessant zijn om te onderzoeken of de perceptie van
medewerkers over de organisatiecultuur verschilt van het beoogde doel, zoals dit is bedacht door het
management en de directie. De gevalideerde schaal van Allen (2001) kan een hulpmiddel zijn om dit
te meten.

Onafhankelijke variabelen van het onderzoek
Tot slot is een tekortkoming binnen deze studie terug te zien in de onafhankelijke variabelen. Formeel
organisatiebeleid is namelijk niet meegenomen als concept, terwijl daarentegen wel aangekaart is dat
beleidsmaatregelen in combinatie met de organisatiecultuur (en eventueel bijpassend leiderschap)
gezamenlijk kunnen bijdragen aan de werk-privé balans van medewerkers. (Allen, 2001) Daarom wordt
aangeraden om in een eventuele vervolgstudie erkenning te geven aan deze beperking en
organisatiebeleid en de organisatiecultuur beide als onafhankelijke variabelen te toetsen.
Masterthesis • Renate Pouwelse

63

AFSLUITING THESIS | EINDCONCLUSIE
Middels deze studie is inzicht gekregen in de rollen van de leidinggevende en de organisatiecultuur in
de werk-privé balans van medewerkers. Zo blijkt uit dit onderzoek dat een hoge kwaliteit LMX leidt
tot het werk-privé ondersteunend leiderschapsgedrag van FSSB en daarmee bijdraagt aan de werkprivé balans van medewerkers. Daarnaast wordt het belang van een werk-privé ondersteunende
organisatiecultuur aangetoond. De werk-privé ondersteunende organisatiecultuur speelt namelijk een
directe rol in de werk-privé balans van medewerkers en zorgt ook via FSSB voor het mogelijk maken
van een werk-privé balans van medewerkers.

Masterthesis • Renate Pouwelse

64

Bibliografie
Allen, T. D. (2001). Family-Supportive Environments: The Role of Organizational Perceptions. Journal
of Vocational Behavior, 58, 414-435.
Aryee, S., Chu, C. W., Kim, T. Y., & Ryu, S. (2013). Family-Supportive Work Environment and Employee
Work Behaviors: An Investigation of Mediating Mechanisms. Journal of Management, 39(3),
792-813.
Bagger, J., & Li, A. (2014). How Does Supervisory Family Support Influence Employees’ Attitudes and
Behaviors? A Social Exchange Perspective. Journal of Management, 40(4), 1123-1150.
Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expatiations. New York: Free Press.
Bandura, A. (1971). Social Learning Theory. Morristown, N.J.: General Learning Press.
Bianchi, S. M., & Milkie, M. A. (2010). Work and Family Research in the First Decade of the 21st
Century. Journal Of Marriage and Family, 72(3), 705-725.
Bono, J. E., & Judge, T. A. (2004). Personality and Transformational and Transactional Leadership:
A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 89(5), 901-910.
Boselie, P., Dietz, G., & Boon, C. (2005). Commonalities and contradictions in HRM and performance
research. Human Resource Management Journal, 15(3), 67-94.
Boxall, P., & Purcell, J. (2015). Strategy and Human Resource Management. London: Palgrave.
Brough, P., Timms, C., O'Driscoll, M. P., Kalliath, T., Siu, O., Sit, C., & Lo, D. (2014). Work-life balance:
a longitudinal evaluation of a new measure across Australia and New Zealand workers. The
international journal of Human Resource Management, 25(19), 2724-2744.
Brown, T. A., & Moore, M. T. (2012). Confirmatory Factor Analysis. In R. Hoyle (red.), Handbook of
Structural Equation Modeling (pp. 361-379). New York: The Guilford Press.
Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective
for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision
Processes, 97(2), 117-134.
Brummelhuis, L. L., & Bakker, A. B. (2012). A Resource Perspective on the Work–Home Interface: The
Work-Home Resources Model. American Psychologist, 67(7), 545-556.
Carlson, D. S., Grzywacz, J. G., & Kacmar, K. M. (2010). The relationship of schedule flexibility and
outcomes via the work-family interface. Journal of Managerial Psychology, 25(4), 330-355.
CBS. (2012, 14 maart). Werkzame beroepsbevolking weer ouder. Geraadpleegd op 14 juni 2018 van
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2012/11/werkzame-beroepsbevolking-weer-ouder
CBS. (2018, 30 januari). Vrouwen steeds later moeder. Geraadpleegd op 14 juni 2018, van
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/05/vrouwen-steeds-later-moeder
CBS. (2018, 14 februari). Werkzame beroepsbevolking. Geraadpleegd op 14 juni 2018, van
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/07/werkzame-beroepsbevolking

Masterthesis • Renate Pouwelse

65

Cohen, J. (1988). Statistical Power analysis for the behavioural sciences (2nd Ed.). Hillsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
Crain, T. L., Hammer, L. B., Bodner, T. Moen, P., Kossek, E. E., & Lilienthal, R. (2014). Work family
conflict, Family Supportive Supervisor Behaviours (FSSB) and sleep outcomes. Journal of
Occupational Health Psychology, 19(2), 155-167.
De Hauw, S. (2014). In search of work-home balance: a study on individual and contextual
antecedents and career outcomes. Proefschrift, Katholieke Universiteit Leuven.
Duhlebon, J. H., Bommer, W. H., Liden, R. C., Brouer, R. L., & Ferris, G. R. A Meta-Analysis and
Consequences of Leader-Member Exchange: Integrating the Past With an Eye Toward the
Future. Journal of Management, 38(6), 1715-1759.
Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support.
Journal of Applied Psychology, 71, 500-507.
Ferguson, M., Carlson, D., Zivnuska, S., & Whitte, D. (2012). Support at work and home: The path to
satisfaction through balance. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 299-307.
Frone, M. R. (2003). Work-family balance. In J. C. Quck, & L. E. Tetrick, Handbook of occupational
health psychology (pp. 13-162). Washington DC: American Psychological Association .
Graen, G. B., & Scandura, T. A. (1987). Toward a psychology of dyadic organizing. Research in
Organizational Behaviour, 9, 175-208.
Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-base approach to leadership: development of
leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: applying a multi-level
multi-domain perspective. Leadership Quarterly, 6(2), 219-247.
Greenhaus, J. H., & Allen, T. D. (2011). Work-Family balance: a review and extension of the literature.
Washington: Americal Psychological Association.
Greenhaus, J. H., & Kossek, E. E. (2014). The Contemporary Career: A Work-Home Perspective.
Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 362-390.
Greenhaus, J. H., & Powell, G. N. (2006). When Work and Family Are Allies: A Theory of Work-Family
Enrichment. The Academy of Management Review, 31(1), 72-92.
Hammer, L. B., Kossek, E. E., Kent Anger, W., Bodner, T., & Zimmerman, K. L. (2011). Clarifying WorkFamily Intervention Processes: The Roles of Work-Family Conflict and Family Supportive
Supervisor Behaviors. Journal of Applied Psychology, 96(1), 134-150.
Hammer, L. B., Kossek, E. E., Yragui, N. L., Bodner, T. E., & Hanson, G. C. (2009). Development and
Validation of a Multidimensional Measure of Family Supportive Supervisor Behaviors (FSSB).
Journal of Management, 35(4), 837-856.
Hayes, A. F. (2018). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A
Regression-Based approach. New York: Guilford Press.
Janssen, O., & Yperen, N. W. (2004). Employees' Goal Orientations, the quality of Leader-Member
Exchange, and the outcomes of Job Performance and Job Satisfaction. The academy of
Management Journal, 47, 368-384.

Masterthesis • Renate Pouwelse

66

Johnson, D. A. B. (2014). The Effects of Family Supportive Supervisor Behaviors (FSSB) on Work and
Health Related Outcomes (thesis). Geraadpleegd van
https://encompass.eku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1203&context=etd
Kalliath, T., & Brough, P. (2008). Work-life balance: A review of the meaning of the balance construct.
Journal of Management & Organization, 14, 323-327.
Kehoe, R. R., & Wright, P. M. (2013). The Impact of High Performance Human Resource Practices on
Employees' Attitudes and Behaviour. Journal of Management, 39(2), 366-391.
Kirkbride, P. (2006). Developing transformational leaders: the full range leadership model in action.
Industrial and Commercial Training, 38(1), 23-32.
Knies, E. (2012). Meer waarde voor en door medewerkers: een longitudinale studie naar de
antecedenten en effecten van people management. Proefschrift, Universiteit Utrecht.
Knies, E., & Leisink, P. (2014). Linking people management and extra-role behavior: results of a
longitudinal study. Human Resource Management Journal, 24(1), 57-76.
Kossek, E. E., & Lambert, S. J. (2006). Work and life Integration: Organizational, Cultural, and
Individual Perspectives. British Journal of Industrial Relations, 44(2), 386-389.
Kossek, E. E., Pichler, S., Bodner, T., & Hammer, L. B. (2011). Workplace social support and workfamily conflict: a meta-analysis clarifying the influence of general and work family specific
supervisor and organizational support. Personnel Psychology, 64(2), 289-313.
Kossek, E.E., Lewis, S., & Hammer, L. B. (2010). Work-life initiatives and organizational change:
Overcoming mixed messages to move from the margin to the mainstream. Human Relations,
63(1), 3-19.
Kossek, E. E., & Ozeki, C. Bridging the work-family policy and productivitiy gap: a literature review.
Community, Work & Family, 2(1), 7-32.
Lapierre, L. M., & Allen, T. D. (2006). Work-Supportive Family, Family-Supportive Supervision, Use of
Organizational Benefits, and Problem-Focused Coping: Implications for Work–Family Conflict
and Employee Well-Being. Journal of Occupational Health Psychology, 11(2), 169-181.
Maas, C.J., & Hox, J. J. (2004). Robustness issues in multilevel regression analysis. Journal of
epidemiology and community health, 58(2), 127-137.
Major, D. A., & Morganson, V. J. (2011). Coping With Work-Family Conflict: A Leader-Member
Exchange Perspective. Journal of Occupational Health Psychology, 16(1), 126-138.
Martins, E. C., & Terblanche, F. (2003). Building organisational culture that stimulates creativity
and innovation. European Journal of Innovation Management, 6(1), 67-74.
Matthews, R. A., & Toumbeva, T. H. (2015). Lagged effects of Family-Supportive Organization
Perceptions and Supervision in Relation to Generalized Work-Related Resources. Journal of
Occupational Health Psychology, 20(3), 301-313.
Ministerie van BZK. (2017). Trends en cijfers 2017: werken in de overheid- en onderwijssectoren.
Geraadpleegd op 14 juni 2018, van https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255118/trendsen-cijfers-2017.pdf
Nunnaly, J. C. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.
Masterthesis • Renate Pouwelse

67

Odle-Dusseau, H., Britt, T., & Bobko, P. (2012). Work-Family Balance, Well-Being and Organizational
Outcomes: Investigating Actual Versus Desired Work/Family Time Discrepancies. Journal of
Business and Psychology, 27(3), 331-343.
Phillips, A. S., & Bedeian, A. G. Leader-Follower Exchange Quality: The Role of Personal and
Interpersonal Attributes. The Academy of Management Journal, 37(4), 990-1001.
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in
simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 36(4),
717-731.
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and
comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3),
879-891.
Purcell, J., & Hutchinson, S. (2007). Front-line managers as agents in the HRM-performance causal
chain: theory, analysis and evidence. Human Resource Management Journal, 17(1), 3-20.
Purcell, J., Kinnie, N., Swart, J., Rayton, B. & Hutchinson, S. (2009). People management and
performance. New York: Routledge.
Rooney, J. A., & Gottlieb, B. H. (2007). Development and initial validation of a measure of supportive
and unsupportive managerial behaviors. Journal of Vocational Behavior, 71(2), 186-203.
Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership. U.S.: Jossey-Bass.
Scott, T., Mannion, R., Davies, H. T. O., & Marshall, M. N. (2003). Implementing culture change in
health care: theory and practice. International Journal for Quality in Health Care, 15(2), 111118.
SCP. (2017). Nederland van 1990 tot nu - hoofdlijnen en slotbeschouwing. Geraadpleegd van
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/De_sociale_staat_van_N
derland_2017
Sharma, K., & Sharma, A. (2010). Examining the relationship between organisational culture and
leadership styles. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 97-105.
Smith, J., & Gardner, D. (2007). Factors Affecting Employee Use of Work-Life Balance Initiatives.
New Zealand Journal of Psychology, 36(1), 3-13.
Straub, C. (2012). Antecedents of organizational consequences of family supportive supervisor
behavior: A multilevel conceptual framework for research. Human Resource Management
Review, 22(1), 15-26.
Thompson, C. A., Beauvais, L. L., & Lyness, K. S. (1999). When Work-Family Benefits Are Not Enough:
The Influence of Work-Family Culture on Benefit Utilization, Organizational Attachement,
and Work-Family Conflict. Journal of Vocational Behavior, 54, 392-415.
Thompson, C. A., Poelmans, S. A. Y., Allen, T. D., & Andreassi, J. K. On the Importance of Coping: A
Model and New Directions for Research on Work and Family. In Perrewe, P. & Ganster, D.C.
Exploring the work and non-work interface, Volume 6 (Research in Occupational Stress and
Well Being). Amsterdam: Emerald Press
Tummers, L. G., & Bronkhorst, B. A. (2014). The impact of leader-member exchange (LMX) on workfamily interference and work-family facilitation. Personnel Review, 43(4), 573-591.
Masterthesis • Renate Pouwelse

68

Valcour, M. (2007). Work-Based Resources as Moderators of the Relationship Between Work Hours
and Satisfaction With Work-Family Balance. Journal of Applied Psychology, 92(6), 1512-1523.
Van der Velde, M., Jansen, P., & Dikkers, J. (2015). Praktijkgericht onderzoek: opzetten, uitvoeren,
analyseren en rapporteren.
Van der Voorde, K., Paauwe, J., & Van Veldhoven, M. (2012). Employee Well‐being and the HRM–
Organizational Performance Relationship: A Review of Quantitative Studies. International
Journal of Management Reviews, 14(2), 391-407.

Masterthesis • Renate Pouwelse

69

Bijlage 1. Uitnodigingsbericht voor deelname vragenlijst
Een goede werk-privé balans wordt belangrijker dan salaris…
Dit recente nieuwsbericht laat zien dat de werk-privé balans een actueel onderwerp is.
Eerder onderzoek suggereert dat een leidinggevenden en organisatiecultuur een belangrijke rol
hebben in het mogelijk maken van een werk-privé balans. Dit is echter niet onderzocht. Als
masterstudent Strategisch Human Resource Management wil ik deze rollen van leidinggevende en
organisatiecultuur daarom graag onderzoeken. Door bijbehorende vragenlijst in te vullen, kunt u mij
helpen hier meer kennis over te krijgen. Draagt u bij aan dit actuele onderzoek? Het kost u ongeveer
5 minuten. Uw gegevens zullen op vertrouwelijke en anonieme wijze behandeld worden.
De vragenlijst kunt u vinden via onderstaande link:
Link vragenlijst
Deel deze vragenlijst s.v.p. met familie, vrienden en kennissen!
Alvast bedankt voor uw hulp.
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Bijlage 2. Bericht bij deelname aan vragenlijst
Beste deelnemer,
Hartelijk dank voor het doorklikken naar deze vragenlijst! Met deze vragenlijst wil ik onderzoeken
welke rol de leidinggevende en de organisatiecultuur inneemt bij het bevorderen van de werk-privé
balans van medewerkers.
Wat vraag ik van u?
Om mee te kunnen doen aan het onderzoek is het van belang dat u een werknemer bent (dus geen
ZZP-er) en dat u een direct leidinggevende heeft en al minstens een halfjaar met deze leidinggevende
samenwerkt. Is dit het geval? Dan bent u geschikt voor dit onderzoek en hoop ik dat u mij wilt helpen.
Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag. De door u gegeven
antwoorden zijn anoniem en worden op een vertrouwelijke manier behandeld.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Met vriendelijke groet,
Renate Pouwelse
Strategisch Human Resource Management
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Bijlage 3. Vragenlijst
Stellingen over de werk-privé balans
De onderstaande stellingen gaan over uw werk gerelateerde activiteiten en de activiteiten in uw
privéleven (bijv. activiteiten die gericht zijn op familie, vrienden, sport en studie) van de afgelopen
maanden. Ik ben benieuwd naar uw mening. Geef aan in hoeverre u zich kunt vinden in onderstaande
uitspraken.

Vraag

Sterk mee
Mee
oneens
oneens

Neutraal

Mee
eens

Sterk mee
eens

1. Ik ervaar momenteel een goed evenwicht
tussen de tijd die ik op het werk doorbreng en
de tijd die ik beschikbaar heb voor
privéactiviteiten.

1

2

3

4

5

2. Ik heb problemen met het in balans krijgen van
mijn werk- en privéactiviteiten.

1

2

3

4

5

3. Ik heb het gevoel dat de eisen vanuit mijn werk
en mijn privéactiviteiten momenteel goed in
balans zijn.

1

2

3

4

5

4. Over het algemeen vind ik dat mijn werk en
mijn privéleven in balans zijn.

1

2

3

4

5

Stellingen over LMX
De volgende set uitspraken richt zich op de relatie met uw leidinggevende. Geef aan in hoeverre u het
eens bent met onderstaande uitspraken.

Vraag

Sterk mee
Mee
oneens
oneens

Neutraal

Mee
eens

Sterk mee
eens

5. Mijn leidinggevende is persoonlijk bereid mij
te helpen bij het oplossen van problemen in
mijn werk.

1

2

3

4

5

6. Mijn werkrelatie met mijn leidinggevende is
effectief.

1

2

3

4

5

7. Ik heb voldoende vertrouwen in mijn
leidinggevende om zijn/haar besluiten te
verdedigen en te rechtvaardigen als hij/zij niet
aanwezig is en dat zelf niet kan doen.

1

2

3

4

5

8. Mijn leidinggevende neemt mijn suggesties
voor verandering in overweging.

1

2

3

4

5

9. Mijn leidinggevende en ik delen dezelfde
ideeën over het werk dat moet worden
gedaan.

1

2

3

4

5

10. Mijn leidinggevende begrijpt mijn problemen
en begrijpt wat ik nodig heb.

1

2

3

4

5

11. Mijn leidinggevende ziet welk talent ik in huis
heb.

1

2

3

4

5
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Stellingen over FSSB
De volgende stellingen gaan over de mate waarin u werk-privé gerelateerde steun vanuit uw
leidinggevende ervaart. Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande uitspraken.
Vraag

Sterk mee
Mee
oneens
oneens

Neutraal

Mee
eens

Sterk mee
eens

12. Mijn leidinggevende is bereid om te luisteren
naar de problemen die ik ervaar met het
combineren van werk en privé.

1

2

3

4

5

13. Mijn leidinggevende neemt de tijd om zich te
verdiepen in zaken die voor mij persoonlijk
belangrijk zijn.

1

2

3

4

5

14. Mijn leidinggevende stelt mij op mijn gemak
als ik met hem/haar spreek over conflicten die
ik ervaar tussen werk en privé.

1

2

3

4

5

15. Mijn leidinggevende en ik kunnen effectief
praten om conflicten tussen werk en privé op
te lossen.

1

2

3

4

5

16. Ik kan op mijn leidinggevende rekenen als ik
hulp nodig heb bij conflicten met betrekking
tot het dienstrooster.

1

2

3

4

5

17. Ik kan erop vertrouwen dat mijn
leidinggevende ervoor zorgt dat mijn
verantwoordelijkheden op het werk worden
overgenomen wanneer ik onverwacht privé
verplichtingen heb.

1

2

3

4

5

18. Mijn leidinggevende werkt effectief met
medewerkers samen om een creatieve
oplossing te vinden voor conflicten tussen
werk en privé.

1

2

3

4

5

19. Mijn leidinggevende geeft het goede
voorbeeld in het balanceren van werk en privé.

1

2

3

4

5

20. Mijn leidinggevende laat zien hoe werk en
privé effectief te combineren zijn.

1

2

3

4

5

21. Mijn leidinggevende laat zien hoe je zowel op
het werk als privé succesvol kunt zijn.

1

2

3

4

5

22. Mijn leidinggevende denkt na over hoe het
werk op de afdeling kan worden
georganiseerd, zodat het de medewerkers en
de organisatie ten goede komt.

1

2

3

4

5

23. Mijn leidinggevende vraagt om suggesties om
het voor medewerkers makkelijker te maken
om werk en privé te combineren.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

24. Mijn leidinggevende is creatief in het
herverdelen van taken om mijn afdeling beter
te laten samenwerken.
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25. Mijn leidinggevende is in staat om de hele
afdeling als één team te leiden, zodat aan
ieders behoeften kan worden voldaan.

1

2

3

4

5

Stellingen over de werk-privé ondersteunende organisatiecultuur
Het volgende onderdeel gaat over de rol van de organisatiecultuur voor de werk-privé balans. Geef
aan in hoeverre u vindt dat de volgende uitspraken de visie of overtuigingen van uw werkgever
vertegenwoordigen. Onthoud dus dat dit niet uw eigen overtuigingen zijn.
Vraag

Sterk mee
Mee
oneens
oneens

Neutraal

Mee
eens

Sterk mee
eens

26. Werk zou de belangrijkste prioriteit moeten
zijn in het leven van een persoon.

1

2

3

4

5

27. Lange uren doorbrengen op kantoor, is de
manier om carrièrestappen te kunnen maken.

1

2

3

4

5

28. Het is het beste om familiezaken gescheiden te
houden van het werk.

1

2

3

4

5

29. Het is een taboe om tijdens werktijd over
privézaken te praten.

1

2

3

4

5

30. Het uiten van betrokkenheid en interesse in
privézaken wordt als normaal gezien.

1

2

3

4

5

31. Medewerkers die zeer betrokken zijn bij hun
privéleven, kunnen niet erg toegewijd zijn aan
hun werk.

1

2

3

4

5

32. Gehoor geven aan privéverplichtingen, zoals
vrij nemen voor het verzorgen van een ziek
kind, wordt afgekeurd.

1

2

3

4

5

33. Medewerkers moeten hun privéproblemen
thuislaten.

1

2

3

4

5

34. De manier om carrière te maken in dit bedrijf,
is om privézaken van het werk weg te houden.

1

2

3

4

5

35. Medewerkers die tijd vrij nemen voor
privéaangelegenheden, zijn niet toegewijd aan
hun werk.

1

2

3

4

5

36. Er wordt verondersteld dat de meest
productieve medewerkers degenen zijn die
het werk vóór hun gezinsleven stellen.

1

2

3

4

5

37. Medewerkers krijgen ruime gelegenheid om
zowel hun werk- als hun
privéverantwoordelijkheden goed te vervullen.

1

2

3

4

5

38. Flexibiliteit bieden aan medewerkers bij het
voltooien van hun werk, wordt gezien als een
strategische manier van zakendoen.

1

2

3

4

5

39. De ideale medewerker is degene die 24 uur
per dag beschikbaar is.

1

2

3

4

5
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Achtergrondvragen
Om het onderzoek meer betekenis te geven, zijn een aantal algemene persoonlijke gegevens nodig.
Zoals eerder aangekaart worden deze gegevens op een vertrouwelijke en anonieme manier
behandeld.

Algemene achtergrondgegevens
40. Wat is uw geslacht?
o Man
o Vrouw
41. Wat is uw leeftijd?
…………..
42. Wat is uw burgerlijke staat?
o Gehuwd of samenwonend
o Alleenstaand of gescheiden
43. Hoeveel uur werkt u?
…………..
44. Hoeveel uur werkt uw partner?
(Invullen indien relevant)
…………..
45. Heeft u thuiswonende kinderen en/of vervult u de rol van mantelzorger?
o Ja
o Nee
46. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
o Basisonderwijs
o Vmbo, lbo, mavo
o Havo
o Vwo
o Mbo
o Hbo
o Wo
47. Hoeveel uur gemiddeld per week heeft u de afgelopen maanden besteed aan activiteiten gericht
op familie, vrienden, sport en studie?
…………..
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Specifieke vragen over de organisatie
48. Hoelang bent u werkzaam bij uw huidige werkgever?
(Afronden in hele jaren)’
…………..
49. Werkt u in een publieke of private organisatie?
o Publieke organisatie (bijv. overheid, onderwijs, zorg)
o Private organisatie (het bedrijfsleven)
Specifieke vragen over de leidinggevende
50. Hoelang werkt u samen met uw huidige leidinggevende?
(Afronden in hele jaren)
…………..
51. Hoe frequent is het contact met uw leidinggevende?
o Dagelijks
o Enkele keren per week
o Een keer per week
o Enkele keren per maand
o Een keer per maand
o Minder dan een keer per maand
52. Heeft u zelf ook een leidinggevende functie?
o Ja
o Nee

Afsluiting vragenlijst
U bent klaar met het invullen van de vragenlijst. Hartelijk bedankt voor uw input binnen dit onderzoek.
Heeft u nog suggesties of opmerkingen, dan kunt u deze mailen naar: r.c.w.pouwelse@students.uu.nl.

Masterthesis • Renate Pouwelse

76

