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Abstract 

 

This study examines the effects of regulatory focus and organizational commitment on inrol 

performance of employees. Also, the influence of regulatory focus on organizational 

commitment will be investigated. It’s expected that absorption has a moderating influence on the 

relationship between organizational commitment and inrol performance. The results are based 

on a sample of 134 participants who generally work in the financial segment. It seems that 

promotion focus has a direct impact on inrol performance. Employees who stay with the 

organization on the basis of normative commitment showed a reduced amount of inrol 

performance. Concerning the effect of regulatory focus on organizational commitment, the 

finding showed a direct impact of prevention focus on continuance commitment. The moderator 

variable absorption seems to facilitate the effect of both affective commitment and continuance 

commitment on inrol performance. These results can serve a practical use in HR-management, 

as well a theoretical use because research during a financial crisis is scarce.  

 

Samenvatting 

 

In dit onderzoek wordt gekeken naar de invloed van regulatory focus en organisatiecommitment 

op de werkprestaties (inrol prestatie) van de werknemer. Daarnaast wordt de invloed van 

regulatory focus op organisatiecommitment in kaart gebracht. Als moderatorvariabele op de 

relatie tussen organisatiecommitment en werkprestatie is gekozen voor absorptie. Er zijn in 

totaal 134 vragenlijsten afgenomen bij vier Nederlandse bedrijven, voornamelijk werkzaam in de 

financiële sector. Uit de resultaten blijkt dat promotiefocus, in tegenstelling tot preventiefocus, 

een goede voorspeller is van werkprestatie. Werknemers die bij de organisatie blijven op basis 

van normatieve commitment tonen echter lagere werkprestaties. Met betrekking tot de invloed 

van de regulatory focus op organisatiecommitment kan worden gesteld dat preventiefocus een 

positieve invloed uitoefent op continuïteitscommitment. Absorptie blijkt een faciliterende rol te 

spelen als het gaat om de invloed van zowel affectieve commitment als continuïteitscommitment 

op de prestaties van de werknemer. De resultaten uit dit onderzoek kunnen een bijdrage 

leveren aan zowel de literatuur als het HR-management aangezien onderzoek naar factoren als 

regulatory focus, organisatiecommitment en werkprestatie gedurende een kredietcrisis schaars 

is.  

 

 



 

Inleiding 

 

De huidige kredietcrisis heeft geleid tot drastische maatregelen op het gebied van 

human resource management (Brugts, 2008). Voornamelijk in de financiële sector vallen 

noodgedwongen ontslagen. Banken zijn terughoudend met het geld uitlenen aan bedrijven, wat 

onder andere als gevolg heeft dat organisaties minder kunnen investeren (Vermeend, 2008). 

Juist in deze tijd is het van belang om de factoren te onderzoeken die leiden tot betere 

prestaties binnen de organisatie. Een van de factoren die invloed heeft op de continuïteit van de 

organisatie is organisatiecommitment. Uit onderzoek van Riketta en Van Dick (2005) blijkt dat 

toewijding aan de organisatie bijdraagt aan het leveren van betere prestaties en het 

terugdringen van verloop onder de werknemers. Dit is een eigenschap die de werkgever graag 

terugziet bij de werknemer. Weinig is nog bekend over prestatie en organisatiecommitment ten 

tijde van een kredietcrisis.  

In dit onderzoek worden verschillende factoren onderzocht die prestaties en commitment 

kunnen bepalen. Ten eerste zal er worden gekeken naar de invloed van zelfregulatie op het 

prestatievermogen van de werknemer. Het vertrekpunt van de regulatory focus theorie is het 

hedonistisch principe van Freud (1920-1952), namelijk dat mensen gemotiveerd zijn om te 

streven naar plezier (promotie), of het vermijden van pijn (ontslag). Higgins (1997) suggereert 

dat een dergelijk onderscheid te simplistisch is omdat het niets zegt over hoe mensen deze 

doelen trachten te bereiken. Higgins ging op zoek naar de onderliggende motivationele 

processen van het hedonistisch principe en kwam tot de conclusie dat mensen met een 

promotiefocus gericht zijn op het bereiken van positieve resultaten door hun ideale 

doelstellingen na te streven (Higgins, 1997). Hierbij is men gevoelig voor de aanwezigheid van 

beloningen, positieve resultaten en stimulatie (Tseng & Kang, 2008). Mensen met een 

preventiefocus zijn gericht op het minimaliseren van negatieve resultaten door hun verplichte 

doelstellingen na te streven (Higgins, 1997). Hierbij is men gevoelig voor eventuele verliezen en 

het vermijden van risico’s (Tseng & Kang, 2008). Er is in het verleden onderzoek gedaan naar 

de relatie tussen de regulatory focus en prestaties van de werknemer door onder andere 

Brockner & Higgins (2001) en Higgins, Shah & Friedman (1998). Zij vonden dat mensen beter 

presteren wanneer er sprake was van een fit tussen de taakactiviteit en de regulatory focus van 

de werknemer, waarbij de fit werd gemanipuleerd door de uitkomsten van de taak op een 

bepaalde manier te formuleren. Zo presteerden werknemers met een promotiefocus beter 

indien de uitkomst werd geformuleerd aan de hand van ‘winst’ versus ‘geen winst’. Omgekeerd 

geldt dat werknemers met een preventiefocus beter presteerden indien de uitkomst werd 



 

geformuleerd aan de hand van ‘verlies’ versus ‘geen verlies’. Tijdens een crisis is het mogelijk 

dat preventiefocus beter aansluit bij een onzekere en terughoudende situatie, waardoor de 

vraag ontstaat of werknemers met een preventiefocus beter presteren ten tijde van dit 

onderzoek. 

Ten tweede wordt er gekeken naar de invloed van zelfregulatie op 

organisatiecommitment. Meyer en Allen (1997) stellen dat organisatiecommitment op drie 

verschillende manieren kan bestaan: (a) affectieve commitment bestaat wanneer de 

werknemers bij de organisatie blijven omdat zij dat willen, (b) normatieve commitment bestaat 

wanneer de werknemers bij de organisatie blijven omdat zij denken dat het verplicht is, en (c) 

continuïteitscommitment bestaat wanneer de werknemers bij de organisatie blijven omdat zij 

denken dat zij teveel hebben geïnvesteerd. De door Meyer en Allen gegeven redenen om bij de 

organisatie te blijven, kunnen worden beïnvloed door de manier waarop de werknemer zijn of 

haar doelen en idealen nastreeft; respectievelijk het gevoel van willen of moeten blijven bij de 

organisatie (Johnson en Chang, 2008; Kark en Van Dijk, 2007 & Meyer, Becker en Van Dick, 

2006). Dit onderzoek tracht antwoord te geven op de vraag in hoeverre regulatiefocus invloed 

heeft op de commitment ten tijde van een crisis. 

Organisatiecommitment kan worden beschouwd als een belangrijke factor die van 

invloed is op het prestatievermogen, en daarmee de continuïteit van de organisatie. Zoals 

eerder aangegeven, zijn gecommiteerde werknemers meer bereid zich in te zetten voor de 

organisatie (Meyer et al., 2002; Angle & Perry, 1981; Porter et al., 1974 in Meyer et al., 1989). 

Recent onderzoek bevestigt dat organisatiecommitment in positieve relatie staat tot de 

prestaties van de werknemer (Riketta & Van Dick, 2005; Markovits, Ullrich, Van Dick & Davis, 

2008). De uitdaging ligt hier om deze positieve relatie te repliceren. 

  Frederickson (2001) schrijft dat positieve emoties, zoals geluk en interesse, de 

gedachten- en actiepatronen van werknemers tijdelijk beïnvloeden. Geluk kan ertoe leiden dat 

men creatiever is en interesse dat men bereid is zich aan te passen. Positieve emoties kunnen 

dus iets zeggen over gedrag en prestatie. Wanneer een werknemer op een positieve manier 

opgaat in het werk wordt dit in de literatuur aangeduid als absorptie (Bakker & Schaufeli, 2004). 

Macey en Schneider (2008) stellen dat absorptie positief gerelateerd is aan productiviteit en 

organisatiecommitment. In dit onderzoek wordt verwacht dat absorptie invloed heeft op de 

relatie tussen organisatiecommitment en prestatie. 

Samenvattend; dit onderzoek heeft als doel om inzicht te bieden in factoren die de 

prestaties van de werknemer beïnvloeden, ten tijde van een kredietcrisis. Tevens wordt het 

effect van absorptie op de relatie tussen organisatiecommitment en prestatie in kaart gebracht. 



 

Hierdoor kunnen er nieuwe inzichten ontstaan in het gedrag van de werknemer voor zowel de 

onderzoeker als de leidinggevende, gezien het feit dat de financiële instellingen in deze tijd een 

grotere inspanning moet leveren om de continuïteit te blijven garanderen.  

 

Regulatory focus 

 De regulatory focus theorie omvat de manier waarop iemand een bepaald doel nastreeft, 

op dusdanige wijze dat hun persoonlijke waarden en idealen worden gehandhaafd. Higgins 

(1997, 1998) beschrijft drie factoren om het verschil tussen promotiefocus en preventiefocus te 

illustreren. Allereerst de drang van de werknemer om zijn of haar behoeftes te vervullen. Ten 

tweede het niveau van ambitie en ten derde de gewenste psychologische situatie van de 

werknemer. Werknemers met een promotiefocus zullen met betrekking tot bovenstaande 

factoren een sterke behoefte hebben om zich te ontplooien en zijn meer gevoelig voor 

beloningen. Werknemers met een preventiefocus tonen meer interesse in het voldoen aan de 

gestelde eisen vanuit de omgeving, hebben meer behoefte aan veiligheid en zijn meer gevoelig 

voor eventuele verliezen en straffen (Crowe & Higgins, 1997; Brockner & Higgins, 2001; 

Brockner, Higgins & Low, 2004).  

De keuze voor een bepaalde focus is niet permanent, en kan per situatie verschillen. 

Wanneer de eigen focus en omgeving overeenkomen, wordt er gesproken van een ‘fit’. De 

regulatory fit versterkt het gevoel van eerdere ervaringen, zoals de positieve en negatieve 

reactie op de behaalde resultaten. Zo hebben Avnet & Higgins aangetoond dat mensen met 

verschillende regulatory focus (respectievelijk promotiefocus of preventiefocus), bereid zijn 

meer te betalen voor een product dat inspeelt op de gehanteerde focus. Denk hierbij aan een 

product wat op de verpakking heeft staan dat het de gezondheid bevordert (promotiefocus), of 

dat het voorkomt om ziek te worden (preventiefocus). Uit onderzoek van Uskul, Sherman en 

Fitzgibbon (2009) blijkt bovendien dat mensen met een promotiefocus eerder overtuigd worden 

door berichten die te maken hebben met winst, en mensen met een preventiefocus worden 

eerder overtuigd door berichten die te maken hebben met verlies. Brockner en Higgins (2001) 

geven aan dat de organisatiecultuur in tijden van crisis meer preventiegericht is. De prestaties 

van de werknemer kunnen worden onderdrukt wanneer er sprake is van incongruentie tussen 

de regulatory focus van de werknemer en de focus van de organisatie (Van Dijk & Kluger, 

2004). Bij een goede werknemer-organisatie fit kan dat volgens Sah, Higgins en Friedman 

(1998) tevens leiden tot meer positieve werkhouding. 

 



 

Regulatory focus en inrol prestatie 

Inrol prestatie betreft de door de werknemer uitgevoerde voorgeschreven rollen en 

gedragingen, verplichtingen en verantwoordelijkheden (William & Anderson, 1991). De 

uitgevoerde taken dragen zowel direct als indirect bij aan het succes van de organisatie 

(Goodman & Svyantek, 1999). Een andere term die in de literatuur voor inrol prestatie wordt 

gebruikt is taakprestatie. Kahya (2007) omschrijft taakprestaties als het gedrag bij het 

produceren van goederen of diensten. 

 Shah e.a. (1998) hebben onderzoek gedaan naar de invloed van de regulatory focus op 

de inrol prestaties van de werknemer. Zij kwamen tot de conclusie dat de inrol prestaties 

significant beïnvloed kunnen worden door middel van manipulatie van de beloningen c.q. 

gevolgen van de behaalde resultaten van werknemers. In het bovenbeschreven onderzoek 

wordt gesproken van, de al kort besproken, regulatory fit. Deze houdt in dat de situatie past bij 

de gehanteerde regulatory focus door de werknemer, wat een positieve invloed heeft op de 

werkprestaties. Zo blijkt dat een werknemer met een promotiefocus beter functioneert in een 

promotiegerichte organisatiecultuur en een werknemer met een preventiefocus op zijn beurt 

weer beter functioneert in een preventiegerichte organisatiecultuur (Higgins, Shah & Friedman, 

1997). 

Tijdens een economische crisis verwachten Brockner en Higgins (2001) dat organisaties 

een meer preventie gerichte cultuur hebben. Dit onderzoek heeft grotendeels plaats gevonden 

in de financiële sector (waaronder twee banken en een verzekeringsmaatschappij) waardoor de 

gevolgen, zoals baanonzekerheid, van de huidige crisis goed merkbaar kunnen zijn (Vermeend, 

2008). Financiële instellingen hebben mede door de boekhoudschandalen in begin 2000 

(bijvoorbeeld WorldOnline en Ahold) te maken met strengere governance/compliance-eisen, 

wat volgens Steger (2009) leidt tot preventief beleid zoals het reduceren van de kapitaalkosten. 

Derhalve wordt evenzogoed verwacht dat de werknemer met een preventiefocus ten tijde van 

een kredietcrisis een goede fit toont met de focus van de organisatie, wat kan zorgen voor een 

hogere zelfbeoordeling op de inrol prestatieschaal.  

Hypothese 1 luidt: Preventiefocus heeft een significant positieve invloed op inrol 

prestatie.  

Een interessante vraag is wat er gebeurt met de relatie tussen promotiefocus en het 

prestatievermogen van de werknemer ten tijde van een crisis. Hierdoor zal ook gekeken worden 

naar het effect van promotiefocus op inrol prestatie. 

 



 

Regulatory focus en Organisatiecommitment 

In de wetenschappelijke literatuur is commitment van de werknemer de afgelopen jaren 

een belangrijke bron van aandacht geweest. Commitment is een multidimensionaal begrip en 

bestaat uit meerdere componenten. Aangezien de werknemers zich op verschillende manieren 

commiteren aan de organisatie (Meyer & Herscovitch, 2001), wordt er onderscheidt gemaakt 

tussen drie verschillende dimensies van organisatiecommitment, te weten de affectieve, 

normatieve en continuïteitsdimensie van commitment. Onderzoek naar het commitment model 

van Meyer en Allen ondersteunen de constructvaliditeit van de drie dimensies (Allen & Meyer, 

1990, 1996; Cohen, 1996; Meyer, Allen, & Gellatly, 1990). 

Affectieve commitment betreft de emotionele betrokkenheid bij en hechting aan de 

organisatie. Meyer & Allen (1997) stellen dat werknemers met een affectieve commitment bij de 

organisatie willen werken vanwege de emotionele voldoening en niet vanwege financiële 

argumenten. Er bestaat een intrinsiek verlangen om een bijdrage te leveren aan de organisatie 

(Barreto en Ellemer, 2000). Werknemers met een hoge affectieve commitment blijken minder 

gevoelig voor hogere beloningen elders en zijn loyaal aan de organisatie. Werknemers die 

handelen uit eigen belang en geen of lage affectieve commitment hebben, kunnen schade 

toebrengen aan de organisatie omdat zij streven naar maximale financiële beloning met 

minimale inzet. Bovendien blijkt dat affectieve commitment gepaard gaat met een lage drang 

om over te stappen naar een andere organisatie (Abbott, White & Charles, 2005).  

Werknemers die handelen vanuit normatieve commitment ervaren loyaliteit aan de 

organisatie als een verplichting. Dit gevoel van verplichting kan verklaard worden door middel 

van de reciprociteittheorie, omdat de organisatie als het ware investeert in de werknemer. 

Vormen van deze investeringen zijn bijvoorbeeld het geven van feedback en trainingen, 

waardoor er een gevoel van schuld kan ontstaan en de werknemer het als oneerlijk ervaart om 

de organisatie te verlaten (Meyer et al., 1998). Normatieve commitment kan ook voortkomen uit 

de cultuur van de organisatie. Wanneer de norm onder de werknemers is dat men loyaal moet 

blijven aan de organisatie, kan de werknemer zich verplicht voelen zich te commiteren aan de 

organisatie (Meyer et al., 1998). Merkwaardig is de frequent sterke correlatie tussen affectieve 

commitment en normatieve commitment, waardoor enige onderzoekers (e.g. Ko, Price & 

Mueller (1997) in Meyer e.a. (2002)) de meerwaarde van de normatieve commitment als aparte 

dimensie van organisatiecommitment betwisten. Meyer e.a. (2002) concluderen dat normatieve 

commitment inderdaad sterk correleert met affectieve commitment, maar dat de correlaties met 

antecedenten vaak verschillend zijn. Op basis van bovenstaande bevindingen wordt in dit 

onderzoek de normatieve commitment beschouwd als een aparte dimensie. 



 

Continuïteitscommitment betreft de inschatting van de kosten en baten bij het eventueel 

verlaten van de organisatie. Indien de werknemer de inschatting maakt dat het overstappen 

naar een andere organisatie teveel risico’s in de zin van geld en baanzekerheid met zich 

meebrengt, ervaart men de noodzaak om zich te blijven commiteren aan de organisatie 

(Ellemers, 2000). Net als affectieve commitment kan continuïteitscommitment gestimuleerd 

worden door middel van HRM-praktijken als het bieden doorgroeimogelijkheden van functies 

met een hoge mate van autonomie en verantwoordelijkheid, alsmede het geven van trainingen 

(McElroy, 2001: in Vinkenburg & Pepermans (2005)). In dit onderzoek is de definitie van 

organisatiecommitment gebaseerd op de theorie van Meyer en Herscovitsch (2001): ‘een kracht 

die het individu bindt aan een actieplan van een of meerdere doelen van de organisatie’.  

 Commitment van de werknemer wordt beïnvloed door verschillende factoren. Onderzoek 

van Kark & Van-Dijk (2007) laat zien dat werknemers met een promotie focus meer intrinsiek 

gemotiveerd zijn en meer geleid worden door hun innerlijke idealen. Hierdoor zijn ze mogelijk op 

een onafhankelijke wijze gecommiteerd aan de organisatie, wat kan duiden op affectieve 

commitment. Uit onderzoek van Markovits, Ullrich, Van Dick en Davis (2008) blijkt tevens dat 

promotiefocus significant positief gerelateerd is aan affectieve commitment. 

 Hypothese 2a luidt: Promotiefocus heeft een significant positieve invloed op affectieve 

commitment. 

 

Werknemers met een preventiefocus blijken beïnvloedbaar te zijn door externe 

invloeden om te voldoen aan de verplichtingen, zoals sociale druk (Higgins, 1997). Zo zijn zij 

gevoelig voor eventuele verliezen of straffen. Normatieve commitment wordt gefundeerd door 

een gevoel van schuld en verplichting (Markovits e.a., 2008). Tseng en Kang (2008) stellen dat 

preventiefocus bijdraagt aan dit gevoel, waardoor de morele verplichting sterker wordt ervaren 

door de werknemer. Hierdoor wordt de verwachting gesteld dat preventiefocus een positieve 

invloed uitoefent op normatieve commitment.  

 Hypothese 2b luidt: Preventiefocus heeft een significant positieve invloed op normatieve 

commitment. 

 

Werknemers die bij de organisatie blijven omdat ze denken dat de overstap naar een 

andere organisatie teveel risico’s en te weinig baten oplevert, neigen meer naar het denken in 

problemen en bedreigingen en niet in kansen en mogelijkheden. Van-Dijk en Kluger (2004) 

schrijven dat werknemers met een preventiefocus neigen naar continuiteitscommitment omdat 

ze meer gevoelig zijn voor de problemen die ontstaan bij het verlaten van de organisatie. 



 

Bijvoorbeeld wanneer collegea en managers een sociale druk op de werknemer legt dat hij / zij 

(sociaal) geroyeerd wordt bij het verlaten van de organisatie. Aangezien werknemers met een 

preventiefocus meer gevoelig zijn om te voldoen aan de door de omgeving gestelde eisen 

(Higgins, 1997), heeft dit mogelijk een versterkend effect op continuiteitscommitment.  

Hypothese 2c luidt: Preventiefocus heeft een significant positieve invloed op 

continuiteitscommitment.  

Figuur 1. De verwachte relaties tussen regulatory focus en organisatiecommitment. 

 

Organisatiecommitment en Inrol prestatie 

 Een belangrijke vraag is of de continuïteit van de organisatie, dat wil zeggen prestatie, 

deels kan worden toegeschreven aan de commitment van de werknemer. Cummings en Worley 

(2009) schrijven dat de productiviteit van de werknemers kan stijgen door middel van het 

vergroten van de commitment (zie figuur 1). Cummings en Worley geven drie verklaringen voor 

de manier waarop commitment de productiviteit kan doen stijgen: (a) betrokken werknemers 

hebben meer communicatie- en coördinatievermogen, (b) betrokken werknemers zijn meer 

gemotiveerd om goede prestaties te leveren, en (c) betrokken werknemers ontwikkelen zich 

sneller. Hackett en Lapierre (2001) stellen dat het waarschijnlijk is dat de werknemer zich als 

gevolg van betere prestaties gaat identificeren met de organisatie. De relatie tussen 

organisatiecommitment en inrol prestatie kan dus als wederzijds worden beschouwd.  

               
Promotiefocus (2a)

Preventiefocus (2b)

Preventiefocus (2c)

Affectieve commitment

Normatieve commitment

Continuïteitscommitment

+

+

+



 

Figuur 2. Schematische weergave relatie commitment en productiviteit. (Cummings & Worley, 

2009) 

 

Ook uit het metaonderzoek van Meyer en Herscovitsch (2002) blijkt dat met name 

affectieve commitment (r = .16) positief correleert met de prestaties van de werknemer. 

Normatieve commitment correleert zwak positief (r = .06) en continuïteitscommitment correleert 

zwak negatief (r = -.07) met de prestaties van de werknemer. Hieruit kan worden afgeleid dat 

werknemers minder presteren wanneer zij bij de organisatie blijven omdat de kosten van het 

overstappen niet opwegen tegenover de baten. Organisatiecommitment op basis van 

emotionele betrokkenheid hangt het sterkst positief samen met prestatie. Een kanttekening bij 

deze resultaten is dat prestatie is gemeten aan de hand van zelfevaluatie en evaluatie door de 

manager. Een meta analyse van Mathieu en Zajac (1990) geeft echter soortgelijke resultaten 

weer. Mathieu en Zajac concluderen dat affectieve commitment positief correleert (r = .15) met 

prestatie, en continuiteitscommitment negatief correleert (r = -.25) met prestatie.  

Cohen (2007) stelt dat affectieve commitment de hoogste en diepste vorm van 

betrokkenheid betreft. Dit is in lijn met eerder beschreven bevindingen van Herscovitch en 

Topolnytsky (2002). Affectieve commitment laat de sterkste significante samenhang zien (r = 

.16). Omdat de werknemer emotioneel gehecht is aan de organisatie, zal de werknemer de 

problemen van de organisatie ervaren als zijn eigen problemen. Dit kan leiden tot meer inzet, 

waardoor de taken beter en nauwkeuriger worden aangepakt (Herscovitch e.a., 2002). Gesteld 

wordt dat werknemers met een lage affectieve commitment mogelijk minder presteren dan 

werknemers met een hoge affectieve commitment (Riketta, 2002). Er wordt derhalve verwacht 

dat affectieve commitment een significant positieve invloed heeft op de inrol prestatie van de 

werknemer. 

Hypothese 3a luidt: Affectieve commitment heeft een significant positieve invloed op 

inrol prestatie. 



 

 Minder onderzoek is gedaan naar de relatie tussen normatieve commitment en de inrol 

prestatie van de werknemer vanwege het feit dat, zoals eerder aangegeven, enige 

onderzoekers de meerwaarde van normatieve commitment als aparte dimensie betwisten 

(Meyer e.a., 2002). Meyer e.a. (1997) concluderen dat de relatie tussen normatieve 

commitment en taakprestatie parallel, zij het zwakker, loopt aan de relatie tussen affectieve 

commitment. Werknemers met een hoge score op normatieve commitment achten loyaliteit aan 

de organisatie als belangrijk en vinden het onbehoorlijk om van de ene organisatie naar de 

andere over te stappen (Goodman e.a., 1997). In een eerder onderzoek van Meyer en Allen 

(1991) wordt bevestigd dat werknemers die normatieve commitment ervaren, een gevoel van 

verplichting hebben om te presteren. Deze positieve correlatie wordt door verscheidene 

onderzoekers ondersteund (i.e. Randall e.a.,1990 in: Meyer & Allen, 1997, en Ashfort & Saks, 

1996). In dit onderzoek wordt derhalve de verwachting gesteld dat normatieve commitment een 

significant positieve invloed heeft op inrol prestatie van de werknemer.  

Hypothese 3b luidt: Normatieve commitment heeft een significante positieve invloed op 

inrol prestatie. 

 

Continuïteitscommitment ontstaat wanneer de werknemer bewust wordt van het feit dat 

hun investeringen in de organisatie verloren gaan indien hij / zij de organisatie verlaat. 

Werknemers blijven derhalve het werk doen omdat er geen beter alternatief is. Hierdoor kan 

continuïteitscommitment worden beschouwd als een negatieve keuze, waardoor werknemers 

minder betrokken zijn bij het werk zelf. Dit kan ten koste gaan van de prestaties. Zo blijkt uit 

onderzoek van Cichy, Cha en Kim (2009) dat bij gelimiteerde mogelijkheden voor alternatief 

werk verwacht mag worden dat de werknemer minimale inrol prestatie levert om ontslag te 

voorkomen. Wanneer de werknemer een kosten- en batenanalyse maakt om te beoordelen of 

hij/zij moet overstappen naar een andere organisatie, kan dat bovendien leiden tot een 

perceptie van ontastbaarheid voor de disciplinaire acties van de organisatie omdat de 

werknemer zich realiseert dat er alternatief werk bestaat. Hetgeen kan leiden tot minder 

efficiënte aanpak van de taakactiviteiten en op den duur zelfs ontwikkelen tot serieuze 

prestatieproblemen bij de werknemer (Somers & Birnbaum, 1998). Derhalve wordt verwacht dat 

continuïteitscommitment een significant negatieve invloed heeft op inrol prestatie van de 

werknemer.  

Hypothese 3c luidt: Continuïteitscommitment heeft een significante negatieve invloed op 

inrol prestatie.  

 



 

Figuur 3. De verwachte relaties tussen organisatiecommitment en inrol prestatie. 

 

De rol van absorbtie 

 Chalofsky en Krishna (2009) schrijven dat meer onderzoek moet worden gedaan naar 

factoren die invloed hebben op de relatie tussen organisatiecommitment en prestatie. Door 

absorptie te linken met organisatiecommitment en inrol prestatie ontstaan er nieuwe inzichten 

voor de Human Resource adviseurs en managers om strategieën te ontwikkelen die het 

prestatievermogen, werkplezier en loyaliteit van de werknemer doen toenemen. 

Bevlogenheid wordt beschreven als een positieve, affectief-cognitieve toestand van 

opperste voldoening dat gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie (Bakker & 

Schaufeli, 2004). Absorptie wordt gekenmerkt door een staat van volledige concentratie en 

zaligheid tijdens het werken, waarbij de tijd snel gaat en de werknemer moeilijk afgeleid kan 

worden (Bakker e.a., 2004). Een werknemer die veel absorptie toont zal helemaal opgaan in het 

werk met lichaam, emotie en geest (Gibbons, 2007). Absorptie wordt tevens gezien als een 

‘business driver’ voor het succes van een organisatie (Lockwood, 2007).   

Werknemers die weinig opgaan in het werk zullen niet optimaal presteren (Maslow, 

1971). Op dit moment bestaat er nog enig onduidelijkheid over de rol van absorptie op de relatie 

tussen organisatiecommitment en prestatie (Cohen, 2003; Meyer & Herscovitch, 2001). Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat er nog onduidelijkheid heerst over de vorming van 

intrinsieke motivatie van de werknemer om zich te commiteren aan de organisatie en de wil om 

beter te presteren (Chalofsky & Krishna, 2009). Absorptie blijkt gerelateerd aan efficiëntie en 

productiviteit, en wordt als volgt omschreven: “The extent to which employees commit to 

something or someone in their organization, [and] how hard they work and how long they stay  

as a result of that commitment” (Corporate Leadership Council, 2004). Interessant is de 

opvatting van Wellins en Concelman (2005) over absorptie; zij schrijven dat absorptie kan 

worden beschouwd als een illustratieve motivator om meer te presteren. Op basis van 

bovenbeschreven feiten wordt de verwachting gesteld dat absorptie een versterkende invloed 

heeft op de positieve relatie tussen de drie dimensies van organisatiecommitment en inrol 

prestatie.  

Affectieve commitment (3a)

Normatieve commitment (3b)

Continuïteitscommitment (3c)

Inrol prestatie

+

+

-



 

Hypothese 4 luidt: Absorptie heeft een versterkend modererende invloed op de relatie 

tussen organisatiecommitment en inrol prestatie. 

Figuur 4. Verwachte moderatie-effect van absorptie op de relatie tussen 

organisatiecommitment en inrol prestatie. 



 

Methodensectie 

 

Respondenten 

Een viertal Nederlandse organisaties hebben meegedaan aan dit onderzoek, namelijk 

twee banken, een verzekeringsmaatschappij en een beveiligingsbedrijf. In totaal hebben 134 

respondenten vragenlijsten ingevuld, waarvan 27 respondenten digitaal. Er zijn 304 

vragenlijsten uitgedeeld waardoor het responspercentage 44% bedraagt. De respondenten zijn 

gemiddeld 34.4 jaar oud (SD = 9.6) met een minimale leeftijd van 20 jaar en een maximale 

leeftijd van 58 jaar. De steekproef bestaat uit 42% vrouw en 50% man. Het overgrote deel van 

de respondenten is in vast dienstverband en heeft gemiddeld 6.2 jaar (SD = 8.2) werkervaring 

bij de organisatie. Bovenstaande en overige gegevens van de respondenten zijn in onderstaand 

tabel samengevat.  

 

Tabel 1. Kenmerken van de respondenten (N=134) 

Kenmerk Categorie Percentage Respondenten 

1. Geslacht Man 50% 

missing values: 7% Vrouw 43% 

2. Leeftijd 0 – 20 jaar 1% 

missing values: 16% 21 – 30 jaar 38% 

 31 – 40 jaar 26% 

 41 – 50 jaar 13% 

 51 jaar en ouder 8% 

3. Contract Vast dienstverband 58% 

Missing values: 6% Tijdelijk met zicht op vast 21% 

 Tijdelijk zonder zicht op vast 7% 

 Anders 7% 

4. Werkervaring bij organisatie 0 – 10 jaar 74% 

missing values: 11% 11 – 20 jaar 9% 

 21 jaar en meer 7% 

5. Opleiding Algemeen voortgezet onderwijs 9% 

missing values: 6% Middelbaar beroepsonderwijs 36% 



 

 Hoger beroepsonderwijs 44% 

 Hogere vervolgopleiding 1% 

 Wetenschappelijk onderwijs 3% 

 

Procedure 

Aan de hand van introductiebrieven (zie bijlage 1) zijn de betreffende instellingen 

benaderd en uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen. Middels deze brief is de directie 

op de hoogte gesteld van het doel en de procedure van het onderzoek. Indien de organisatie 

interesse had om deel te nemen aan het onderzoek, hebben er kennismakinggesprekken 

plaatsgevonden om zo eventuele vraagstukken en belangen vanuit de organisatie te 

verduidelijken. Voor de verzameling van de data is onderscheid gemaakt tussen werknemers en 

teamleiders. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de door de werknemers ingevulde 

vragenlijsten. De vragenlijsten bestonden uit een algemeen deel en 20 specifieke constructen, 

waaronder regulatory focus, bevlogenheid, organisatiecommitment en inrol prestatie. De items 

konden beantwoord worden op basis van een vijf- of zeven-punts Likert-schaal. Indien gewenst 

konden de deelnemende organisaties kiezen voor een specifieke schriftelijke rapportage, 

waarbij de scores van de betreffende organisatie vergeleken worden met de benchmark. Deze 

terugkoppeling is verzorgd door een viertal bacheloronderzoeksteams vanuit de Universiteit van 

Utrecht.  

 

Metingen 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een viertal reeds bestaande en geteste 

schalen. Zie bijlage 2 voor de complete vragenlijst.  

 

Regulatory focus - Voor het meten van de regulatory focus is de schaal gebruikt van Lockwood, 

Jordan en Kunda (2002). Er zijn een negental items gebruikt voor zowel promotiefocus als 

preventiefocus met antwoordmogelijkheden gebaseerd op een vijf-punt Likert-schaal met 

waarden van ‘Helemaal niet’ tot en met ‘Helemaal’. Een voorbeeld van een item dat 

promotiefocus meet is: ‘Ik denk na over hoe ik successen kan behalen.” Een voorbeeld van een 

item die preventiefocus meet is: “Het voorkomen dat ik word gezien als een mislukkeling is het 

allerbelangrijkste voor mij.” De Cronbach’s alfa van de promotiefocus-schaal is 0.85 en de 

Cronbach’s alfa van de preventiefocus-schaal is 0,69. Vervolgens is ervoor gekozen om item 

07: ‘Ik richt mij sterker op het voorkomen van problemen dan het behalen van doelen’ van de 



 

preventiefocus-schaal te verwijderen, zodat de Cronbach’s alfa van deze schaal wordt verhoogd 

naar 0.71.  

 

Organisatiecommitment - De schaal organisatiecommitment is gebaseerd op het 

driecomponenten model van commitment van Heuvel en Ellemers (1997). Dat 

organisatiecommitment uit drie dimensies bestaat, wordt ondersteund door verschillende 

onderzoekers (Allen & Meyer, 1990, 1996; Cohen, 1996; Meyer, Allen, & Gellatly, 1990). Deze 

schaal bestaat uit een vijftiental items, waarbij de drie dimensies, respectievelijk affectieve 

commitment, normatieve commitment en continuïteitscommitment elk betrekking hebben op vijf 

items. Deze items zijn gemeten op een vijf-punt Likert-schaal, met als antwoordmogelijkheden 

variërend van ‘geheel oneens’ tot en met ‘geheel eens’. Affectieve commitment bestaat uit vijf 

items zoals: “Ik voel me emotioneel gehecht aan de organisatie.” De Cronbach’s alfa van deze 

dimensie is 0.82. Normatieve commitment wordt wederom gemeten aan de hand van vijf items 

zoals: “Het is onbehoorlijk om van de ene organisatie naar de andere over te stappen.” De 

Cronbach’s alfa van deze dimensie is 0.70. Continuïteitscommitment wordt net als 

bovenstaande dimensies gemeten met een vijftal items zoals: “Er zou teveel in mijn leven 

verstoord worden als ik nu ontslag zou nemen.” De Cronbach’s alfa van deze dimensie is 0.82. 

 

Inrol prestatie - De afhankelijke variabele inrol prestatie van de werknemer is gemeten aan de 

hand van de schaal van Goodman en Svyantek (1999). Inrol prestatie bestaat uit negen items 

zoals: “U vervult alle eisen die uw functie aan u stelt.”, waarbij gescoord kan worden op een 

vijfpunts Likert-schaal. De antwoordmogelijkheden variëren van ‘Geheel oneens’ tot en met 

‘Geheel eens’. De Cronbach’s alfa van dit construct is 0.90. 

 

Absorptie - De moderatorvariabele ‘absorptie’ is gebaseerd op de Utrecht Work Engagement 

Scale van Schaufeli en Bakker (2003). Absorptie bestaat uit drie items zoals: “Ik ga helemaal op 

in mijn werk.”, gemeten op een zevenpunts Likert-schaal. De antwoordmogelijkheden variëren 

van ‘nooit’ tot en met ‘altijd’. De Cronbach’s alfa van dit construct is 0.82. Beschrijvende 

statistieken en betrouwbaarheden zijn samengevat in tabel 2.  

 

Analyses 

 Om de gevormde hypotheses te toetsen is onder andere gebruik gemaakt van een 

correlatieanalyse om na te gaan of er verbanden tussen de constructen aangetoond kunnen 

worden. Middels regressieanalyses zijn de causaliteitsverbanden getoetst. Om eventuele 



 

moderatie-effecten te toetsen zijn interactievariabelen aangemaakt, waarbij de onafhankelijke 

variabele en de moderator variabele zijn vermenigvuldigd. Er is gebruik gemaakt van 

gestandaardiseerde variabelen. Indien er sprake is van een significant interactie-effect, worden 

de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten geïnterpreteerd zoals geadviseerd door Aiken 

en West (1991). 



 

Resultaten 

 

Beschrijvende statistieken 

In onderstaande tabel zijn de gemiddelden, standaarddeviaties en inter-correlaties 

weergegeven van de gevonden verbanden tussen de constructen regulatory focus, 

organisatiecommitment, inrol prestatie en absorptie. Uit de correlatiematrix kan worden afgeleid 

dat promotiefocus significant positief samenhangt met inrol prestatie (r = .23, p < .01). 

Preventiefocus toont enkel een significante relatie met continuïteitscommitment (r = .30, p <.01) 

en absorptie (r = .22, p < .05). De verwachte significante relaties tussen de dimensies van 

organisatiecommitment en inrol prestatie blijven uit. Opvallend is de negatieve relatie tussen 

continuiteitscommitment en inrol prestatie (r = -.20, p < .05). Middels regressieanalyses worden 

de gestelde hypotheses getoetst. 

 

Tabel 2. Gemiddelden, standaarddeviaties, betrouwbaarheden (Cronbach’s Alfa) en Pearson 

inter-correlaties (N = 134). 

 CA M SD 1 2 3 4 5 6 

1. Promotiefocus 0.85 3.67 0.58       

2. Preventiefocus 0.71 3.04 0.54 0.29**      

3. Affectieve commitment 0.82 3.24 0.67 0.03 0.09     

4. Normatieve commitment 0.70 3.11 0.65 0.05 0.11 0.44**    

5. Continuïteitscommitment 0.82 3.02 0.87 0.04 0.30** 0.29** 0.31**   

6. Inrol prestatie 0.90 3.61 0.69 0.23** 0.12 0.07 -0.20* 0.09  

7. Absorptie 0.82 4.43 1.20 0.28** 0.22* 0.51** 0.46** 0.17* 0.16 

 
* Correlatie is significant bij p < .05 (tweezijdig getoetst) 
** Correlatie is significant bij p < .01 (tweezijdig getoetst) 

 
Regressieanalyses 

Hypothese 1 luidde als volgt: preventiefocus heeft een significant positieve invloed op de 

inrol prestatie van de werknemer. Regressieanalyse laat zien dat preventiefocus geen invloed 

heeft op de inrol prestatie van de werknemer (β = .07, ns). Hypothese 1 wordt verworpen. Uit de 



 

gegevens van tabel 3 kan worden opgemaakt dat promotiefocus wel een significant positieve 

invloed uitoefent op inrol prestatie (β = .21, p < .05). 

 

Tabel 3. Samenvatting lineaire regressieanalyse voor inrol prestatie (N=134).  

 

 

 

 

 
 
Noot: R

2 
inrol 

prestatie = .056. 

 

Met betrekking tot de relatie tussen regulatory focus en organisatiecommitment wordt 

ten eerste verwacht dat promotiefocus een significante positieve invloed heeft op affectieve 

commitment (hypothese 2a). Resultaten uit de regressieanalyse geven weer dat promotiefocus 

geen invloed heeft op affectieve commitment (β = .01, ns). Hypothese 3a wordt derhalve 

verworpen. Zie tabel 4 voor overzicht.  

 

Tabel 4. Samenvatting lineaire regressieanalyse voor affectieve commitment (N=134).  

 

 

 

 

 
 

Noot: R
2 affectieve commitment = .009. 

 

Hypothese 2b stelt dat preventiefocus een significant positieve invloed heeft op normatieve 

commitment. Uit de regressieanalyse blijkt dat preventiefocus (β = .10, ns) geen invloed heeft 

op normatieve commitment van de werknemer. Hypothese 3b wordt derhalve verworpen. 

Hypothese 2c stelt de verwachting dat preventiefocus een significant positieve invloed uitoefent 

op continuïteitscommitment. De coëfficiënt van de regressieanalyse laat een significant 

positieve relatie zien (β = .32, p < .01). Hypothese 2c wordt derhalve aangenomen. Zie tabel 5 

voor overzicht regressieanalyse hypothese 2b en 2c. 

 

Variabele Inrol prestatie 

 B SE(B) t β Sig (p) 

Promotiefocus .206 .09 2.331 .208 .021 

Preventiefocus .064 .09 .732 .065 .466 

Variabele Affectieve commitment 

 B SE(B) t β Sig (p) 

Promotiefocus .007 .09 .079 .007 .937 

Preventiefocus .091 .09 .980 .090 .329 



 

Tabel 5. Samenvatting lineaire regressieanalyse voor normatieve commitment en 

continuïteitscommitment (N=134). 

Variabele Normatieve commitment  Continuïteitscommitment 

 B SE(B) t β Sig (p)  B SE(B) t β Sig (p) 

Promotiefocus .016 .09 .180 .017 .857  -.053 .09 -.610 -.054 .543 

Preventiefocus .102 .09 1.107 .102 .270  .316 .09 3.602 .317 .000 

 
Noot: R

2 normatieve commitment = .012. 
Noot: R2 continuïteitscommitment = .093. 

 

 Met betrekking tot de relatie tussen organisatiecommitment en inrol prestatie van de 

werknemer kan het volgende worden vermeld. Hypothese 3a luidde: Affectieve commitment 

heeft een significant positieve invloed op de inrol prestatie van de werknemer. De resultaten van 

de regressieanalyse laat zien dat affectieve commitment geen invloed uitoefent op de inrol 

prestatie van de werknemer (β = .06, ns). Hypothese 3a wordt derhalve verworpen. Met 

betrekking tot normatieve commitment werd verwacht dat het een positieve invloed zou 

uitoefenen op inrol prestatie (hypothese 3b). Resultaten laten het tegenovergestelde zien; 

normatieve commitment heeft zelfs een significante negatieve invloed op de inrol prestatie van 

de werknemer (β = -.20, p < .05). Hypothese 3b wordt derhalve verworpen. De derde dimensie 

van organisatiecommitment betreft continuïteitscommitment. Hypothese 3c luidde: 

continuïteitscommitment heeft een significant negatieve invloed op inrol prestatie. Uit de 

regressieanalyse blijkt dat continuiteitscommitment geen invloed uitoefent op de inrol prestatie 

van de werknemer (β = .09, ns). Hypothese 3c wordt hierdoor verworpen. Bovenstaande 

resultaten zijn weergegeven in tabel 6. 

 



 

 

 Tabel 6. Samenvatting lineaire regressieanalyse voor inrol prestatie van de werknemer 

(N=134).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Noot: R
2 
affectieve commitment = .004. 

Noot: R
2 
normatieve commitment = .042. 

Noot: R
2 
continuïteitscommitment = .007. 

 

Moderatie-effecten 

Met behulp van tabel zeven wordt hypothese 4 onderzocht. Verwacht wordt dat 

absorptie een versterkend modererende invloed heeft op de relatie tussen 

organisatiecommitment en inrol prestatie. Zowel affectieve commitment en absorptie (β = .323, t 

= 4.256, p < .01) als continuïteitscommitment en absorptie (β = .165, t = 2.087, p < .05) laten 

een significant interactie-effect zien. Werknemers die helemaal opgaan in het werk 

rapporteerden een hogere mate van inrol prestatie wanneer er sprake is van affectieve 

commitment en continuïteitscommitment, terwijl werknemers die weinig opgaan in hun werk juist 

een mindere mate van inrol prestatie rapporteerden wanneer er sprake is van affectieve 

commitment en continuïteitscommitment (zie figuur 7a en 7b). Normatieve commitment en 

absorptie vertonen geen significant interactie-effect (β = .083, t = 1.153, p > .05).  

Met behulp van ‘simple slope analyses’ worden de bovenstaande interactie-effecten 

geïllustreerd. Het effect van affectieve commitment op inrol prestatie voor een laag niveau van 

absorptie (b = -.29, p < .05) en hoog niveau van absorptie (b = .38, p < .01) blijken beiden 

significant. Het effect van continuïteitscommitment op inrol prestatie voor lage en hoge niveaus 

van absorptie blijken niet significant, respectievelijk b = -.08, p > .05 en b = .18, p > .05. Op 

basis van bovenbeschreven bevindingen wordt hypothese 4 verworpen.  

 

Variabele Inrol prestatie 

 B SE(B) t β Sig (p) 

Affectieve commitment .064 .086 .746 .065 .457 

Normatieve commitment -.203 .085 -2.373 -.204 .019 

Continuïteitscommitment  .085 .087 .976 .085 .331 



 

Tabel 7: Moderatie-effect van absorptie op de relatie tussen organisatiecommitment en inrol 

prestatie. 

 Afhankelijke variabele: Inrol prestatie β R
2
 ∆R

2
 

Model 1 

Affectieve commitment -.014 .022 .022 

Absorptie .154   

Model 2 Affectieve commitment -.151 .143** .121** 

Absorptie .170   

Affectieve commitment X Absorptie .323**   

Model 1 Normatieve commitment -.341** .115** .115** 

Absorptie .302**   

Model 2 Normatieve commitment -.329** .124 .009 

Absorptie .314**   

Normatieve commitment X Absorptie .083   

Model 1 Continuïteitscommitment .061 .026 .026 

 Absorptie .137   

Model 2 Continuïteitscommitment .060 .058* .032* 

 Absorptie .101   

 Continuïteitscommitment X Absorptie .165*   

 

* p < .05  

** p < .01 

 

 

 

Figuur 7a. Moderatorwerking van absorptie op de relatie tussen affectieve commitment (AC) en 

inrol prestatie. 

Figuur 7b. Moderatorwerking van absorptie op de relatie tussen continuïteitscommitment (CC) 

en inrol prestatie.   

 



 

Discussie 

 

Het kernthema van dit onderzoek was het in kaart brengen van de invloed van de 

regulatory focus op inrol prestatie en organisatiecommitment op inrol prestatie. Tevens is het 

effect van de regulatory focus op de dimensies van organisatiecommitment onderzocht. Een 

belangrijk uitgangspunt van dit onderzoek was om een bijdrage te leveren aan de bestaande 

literatuur als het gaat om het in kaart brengen van bovenstaande relaties in tijden van een 

kredietcrisis. Daarnaast is het modererende effect van absorptie op de relatie tussen 

organisatiecommitment en inrol prestatie onderzocht. De data (N=134) zijn verkregen door 

middel van het uitzetten van vragenlijsten bij wee banken, een verzekeringsmaatschappij en 

een beveiligingsbedrijf, in totaal een viertal organisaties. Een aantal resultaten uit dit onderzoek 

zijn in strijd met de huidige literatuur. Dit bevestigt de onduidelijkheid die nog heerst met 

betrekking tot de relaties tussen regulatory focus, organisatiecommitment en inrol prestatie (i.e. 

Markovits, 2008; Cohen, 2003; Meyer & Herscovitsch, 2001). 

 

Bevindingen 

 

Regulatory focus en inrol prestatie 

De verwachting was dat de fit van preventiefocus en de focus van de organisatie ten 

tijde van een crisis een positieve invloed zou hebben op de prestaties. Dit effect komt in dit 

onderzoek niet tot uiting. Een mogelijke verklaring voor deze bevinding is dat preventiegerichte 

mensen de tendens hebben om het optimistische gevoel over de in het verleden succesvol 

behaalde targets te bagatelliseren (Grand en Higgins, 2003). Hierdoor is het denkbaar dat de 

werknemers zichzelf een lagere beoordeling hebben gegeven op de inrol prestatieschaal. Een 

alternatieve verklaring voor de uitgebleven significante relatie kan te maken hebben met de 

mate van bezorgdheid. Mensen met een preventiefocus hebben de neiging zich meer zorgen te 

maken dan mensen met een lage preventiefocus (Higgins, 1997), waardoor het mogelijk is dat 

zij evengoed presteren.  

Tevens is gekeken naar het effect van promotiefocus op inrol prestatie. Uit dit onderzoek 

blijkt een significante positieve relatie. Onderzoek van Pham en Higgins (2004) wijst uit dat 

promotiefocus wordt geactiveerd indien een doelstelling in termen van ‘bonus’ of ‘geen bonus’ is 

geformuleerd. Het is mogelijk dat er een zogenoemde fit bestaat tussen de werknemer met een 

promotiefocus en de taak, waardoor zij meer werkprestatie tonen. De financiële crisis is 

ontstaan mede doordat de werknemers bij financiële instellingen producten met een hogere 



 

marge moesten verkopen, hetgeen een hogere bonus opleverde. Wellicht ervaren de 

respondenten gedurende dit onderzoek nog steeds de ‘bonus’ of ‘geen bonus’ cultuur wat de 

bovenbeschreven bevinding verklaart. De assumptie dat financiële instellingen juist nu 

werknemers met een preventiefocus zoeken kan ter discussie worden gesteld. Hiervoor is 

vervolgonderzoek nodig.   

 

Regulatory focus en organisatiecommitment 

De verwachte positieve relatie tussen promotiefocus en affectieve commitment is 

uitgebleven. Promotiefocus heeft dus geen significant positieve invloed op de affectieve 

commitment, zoals wordt beweerd door Kark e.a. (2007) en Markovits e.a. (2008). Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat tijdens een crisis een mate van onzekerheid heerst, zoals 

het verliezen van je baan. Dit kan invloed hebben op de emotionele ervaring van de werknemer. 

Omdat affectieve commitment grotendeels gebaseerd is op deze emotionele ervaringen, kan 

onzekerheid een onderdrukkend effect hebben. 

Verondersteld werd dat er een positieve relatie zou bestaan tussen preventiefocus en 

normatieve commitment. Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat er geen significante 

beïnvloeding plaatsvindt door de regulatory focus op normatieve commitment. Dit is in strijd met 

de bevindingen van Tseng en Kang (2008) en Meyer e.a. (2002). Wiener (1982) stelt dat het 

gevoel van verplichting om bij de organisatie te blijven het gevolg kan zijn van eerdere 

ervaringen die nog voor de toetreding tot de organisatie hebben plaatsgevonden (zoals familie 

of culturele factoren). Hierdoor is het mogelijk dat de morele verplichting minder sterk wordt 

ervaren door de werknemer, omdat het als vanzelfsprekend wordt beschouwd door de 

werknemer.  

De verwachting en literatuur (i.e. Van-Dijk en Kluger, 2004) stellen dat werknemers die 

bij de organisatie blijven omdat het overstappen naar een andere organisatie teveel problemen 

en kosten oplevert, significant versterkt wordt door preventiefocus. Deze relatie wordt in dit 

onderzoek bevestigd. Dit betekent dat de verklaring van Van-Dijk en Kluger ook opgaat voor dit 

onderzoek. Werknemers die gevoelig zijn voor externe of sociale druk en denken in problemen 

en bedreigingen, tonen meer continuïteitscommitment. Tevens werd verwacht dat werknemers 

die denken in kansen en uitdagingen juist minder continuïteitscommitment zouden tonen. Deze 

relatie wordt niet bevestigd. Dit betekent dat continuïteitscommitment niet significant wordt 

beïnvloed door de promotiefocus van de werknemer. Promotiefocus heeft dus een meer 

neutrale rol, terwijl preventiefocus de continuïteitscommitment versterkt. 

 



 

Organisatiecommitment en inrol prestatie 

Verwacht werd dat aan de organisatie gecommiteerde werknemers een hogere 

zelfbeoordeling geven op de inrol prestatieschaal. Gevonden is dat affectieve commitment een 

positieve, maar niet significante invloed heeft op inrol prestatie. Dit is tegen de verwachtingen 

en beschreven literatuur in (i.e. Herscovitch e.a., 2002). Werknemers met een emotionele 

hechting aan de organisatie tonen klaarblijkelijk geen betere prestaties dan werknemers met 

weinig emotionele hechting. Een mogelijke verklaring voor deze bevinding is dat de werknemer 

met een hoge affectieve commitment de organisatie als een familie beschouwt. Familierelaties 

zijn vaak onvoorwaardelijk, waardoor men minder gevoelig kan zijn voor de dreiging van 

repercussies. Cameron en Quin (1999) stellen dat een familiecultuur de externe gerichtheid en 

stabiliteit van de organisatie onderdrukt. In een turbulente markt dient de werknemer een 

externe visie te hanteren om de snelle veranderingen bij te kunnen houden. Indien er geen 

sprake is van externe gerichtheid kan dit ten koste gaan van de effectiviteit en efficiëntie van de 

prestaties.  

Met betrekking tot de invloed van normatieve commitment op inrol prestatie is een 

significant negatieve relatie gevonden. Het blijkt dat de normatief gecommiteerde werknemers 

slechter presteren. Deze bevinding gaat tegen de in de inleiding beschreven literatuur en 

verwachtingen in. Een verklaring zou kunnen zijn dat werknemers die bij de organisatie blijven 

op basis van verplichte gevoel van loyaliteit, waardoor werknemers minder intrinsiek 

gemotiveerd zijn door het werk dat ze doen. Dit kan komen doordat deze werknemers (te) lang 

hetzelfde werk doen binnen de organisatie en in een sleur raken. Doordat de uitdaging verloren 

gaat kan dit leiden tot een lager aanpassingsvermogen, wat cruciaal is in de huidige 

dynamische context. Hierdoor ontstaat er incongruentie tussen de werknemer en de omgeving, 

wat negatieve gevolgen heeft voor het prestatievermogen.   

Vervolgens is verondersteld dat continuïteitscommitment een negatieve invloed zou 

hebben op inrol prestatie, om reden dat continuïteitscommitment kan worden beschouwd als 

een negatieve keuze. Het negatieve verband blijft uit. Meyer e.a. (2002) schrijven dat 

continuïteitscommitment gevormd wordt door een drietal antecedenten, te weten persoonlijke 

kenmerken, alternatieven voor het huidige werk, en de reeds gedane investeringen in de 

organisatie. Het is denkbaar dat deze drie factoren de werknemer onvoldoende motiveren tot 

het neerzetten van goede prestaties, maar deze leiden niet tot een vermindering van de inrol 

prestaties. 

 



 

Moderatie-effect van absorptie op de relatie tussen organisatiecommitment en inrol 

prestatie 

 Verondersteld werd dat absorptie een versterkend modererende invloed heeft op de 

relatie tussen affectieve commitment en inrol prestatie. Deze versterkend modererende invloed 

wordt bevestigd. Opmerkelijk is de negatieve relatie tussen affectieve commitment en inrol 

prestatie wanneer er sprake is van lage absorptie. Bij werknemers die geabsorbeerd raken 

treedt echter een positieve spiraal op, waarbij affectieve commitment gepaard gaat met goede 

prestaties.  

 Absorptie blijkt geen versterkend modererende invloed te hebben op de relatie tussen 

normatieve commitment en inrol prestatie. Zoals eerder beschreven, kan het zijn dat de 

werknemers met normatieve commitment minder intrinsiek gemotiveerd zijn in het werk. Dit 

reduceert mogelijk de wil om betere prestaties te leveren. 

Uit de resultaten blijkt dat het interactie-effect van absorptie op de relatie tussen 

continuïteitscommitment en inrol prestatie significant is. Hoewel de simple slope analyses geen 

significante effecten laat zien van continuïteitscommitment op inrol prestatie voor lage en hoge 

niveaus van absorptie, kan worden geconcludeerd dat de continuïteitscommitment van 

werknemers met een lage absorptie gepaard gaat met lagere prestaties. Bij werknemers die 

geabsorbeerd raken treedt echter een positief effect op, waarbij continuïteitscommitment 

gepaard gaat met goede prestaties.  

Beperkingen 

 

Net als alle wetenschappelijke onderzoeken zijn bij dit onderzoek enkele kanttekeningen 

te plaatsen. De vragenlijsten zijn door de werknemers zelf ingevuld, waardoor de data subjectief 

zijn gemeten. Hierdoor kan sociaal wenselijk antwoorden intrede doen, wat een vertekend beeld 

kan opleveren. Bovendien is dit onderzoek niet longitudinaal opgezet. Het zou interessant zijn 

om een vervolgonderzoek in te stellen om de onderzochte causaliteitsverbanden te bevestigen. 

Om een betrouwbaar causaliteitsverband aan te tonen moet er voldaan worden aan de 

voorwaarde van meerdere meetmomenten (Goodwin, 2005). Hierdoor bestaat er op dit moment 

nog onduidelijkheid over de richting van gevonden effecten.  

 De responserate is 44%. Omdat er geen directe controle gevoerd kon worden door de 

bacheloronderzoekteams tijdens het invullen van de vragenlijsten, is het mogelijk dat de 

participanten een extreme mening hebben over de onderwerpen van de vragenlijst. Zij nemen 

immers op relatief vrijwillige basis de moeite om de vragenlijsten in te vullen. Hiernaast moet 

vermeld worden dat er diversiteit bestaat in de samenstelling van de participanten. In dit 



 

onderzoek hebben vier verschillende organisaties deelgenomen; twee banken, een 

verzekeringsbedrijf en een beveiligingsbedrijf. Deze diversiteit kan ervoor hebben gezorgd dat 

bepaalde verbanden niet aan het licht zijn gekomen. Wellicht waren de verbanden duidelijker 

geweest in een homogene steekproef. 

 Een volgend beperking van dit onderzoek heeft betrekking op de organisatiecommitment 

schaal van den Heuvel en Ellemers (1997). Uit de factoranalyse blijkt dat de items van 

organisatiecommitment inderdaad laden op drie schalen, maar dat de items van normatieve 

commitment en continuïteitscommitment ook, en soms zelfs sterker laden op de items van 

affectieve commitment. De item ‘Het zou voor mij op dit moment moeilijk zijn om weg te gaan bij 

deze organisatie, ook al zou ik willen’ van continuïteitscommitment laadt bijvoorbeeld sterker op 

affectieve commitment. 

 Uit de opmerkingen die participanten maakten aan het einde van de vragenlijst, kwam 

naar voren dat de participanten moeite hadden met de omvang van de vragenlijst. Hierdoor kan 

er een verlies van motivatie en concentratie plaatsvinden, wat ten koste gaat van de 

betrouwbaarheid van de vragenlijst.  

 

Theoretische implicaties en suggesties voor vervolg onderzoek 

 

 In dit onderzoek lijkt promotiefocus, in tegenstelling tot preventiefocus, een goede 

voorspeller te zijn van inrol prestatie. Dit resultaat creëert een nieuw inzicht in het effect van de 

regulatory focus op inrol prestatie van de werknemer ten tijde van een crisis. Vervolg onderzoek 

zou zich kunnen richten op factoren die invloed uitoefenen op deze gevonden relatie, zoals de 

cultuur van de organisatie. 

De regulatory focus en organisatiecommitment blijken in de literatuur in relatie met 

elkaar te staan (i.e. Johnson en Chang, 2008; Kark & Van-Dijk, 2007). Dit onderzoek bevestigt 

enkel de positieve relatie tussen preventiefocus en continuïteitscommitment. Dat de 

veronderstelde relatie tussen regulatory focus en affectieve commitment niet wordt bevestigd in 

dit onderzoek, kan voortkomen uit de negatieve invloed van de onzekere omgeving. Vervolg 

onderzoek zou zich kunnen richten op de invloed van baanonzekerheid tijdens een kredietcrisis 

op de emotionele ervaring en de commitment van de werknemer. Met betrekking tot de 

uitgebleven relatie tussen regulatory focus en normatieve commitment, blijkt dat de bevinding 

van Tseng en Kang (2008), namelijk dat preventiefocus het gevoel van verplichte loyaliteit 

versterkt, niet opgaat ten tijde van een kredietcrisis. Mogelijk heeft een onzekere omgeving 

invloed op de moraliteit van de werknemer.  



 

  In dit onderzoek kan geen van de relaties tussen organisatiecommitment en inrol 

prestatie worden bevestigd. Normatieve commitment blijkt in dit onderzoek zelfs een significant 

negatieve invloed te hebben op inrol prestatie. Het is denkbaar dat normatieve commitment op 

langere termijn een negatieve lading krijgt. Vervolg onderzoek moet uitwijzen of normatieve 

commitment inderdaad samenhangt met de sleur van het werk, wat de intrinsieke motivatie van 

de werknemer kan onderdrukken. Een additioneel gegeven is dat de items van de dimensies 

van organisatiecommitment op elkaar laden. Uit de factoranalyse (zie bijlage 3) blijkt dat de 

items van normatieve commitment en continuïteitscommitment soms sterker laden op affectieve 

commitment dan op de eigen dimensie.   

 De vraag die bestaat over wat precies de relatie tussen organisatiecommitment en inrol 

prestatie beïnvloed (Cohen, 2003; Meyer & Herscovitch, 2001) kan met dit onderzoek deels 

worden beantwoord. Absorptie heeft een versterkend modererende functie op de relatie tussen 

affectieve commitment en inrol prestatie. Het positieve effect van absorptie blijkt niet te 

resulteren in betere prestaties wanneer het gaat om op een negatieve keuze gebaseerde 

commitment, te weten normatieve en continuïteitscommitment. Wellicht leidt normatieve - en 

continuïteitscommitment tot verminderde intrinsieke motivatie, waardoor het positieve effect van 

absorptie uitblijft op de relatie met prestaties.  

Verondersteld wordt dat er meerdere factoren invloed uitoefenen op de relatie tussen 

organisatiecommitment en inrol prestatie. Welke factoren dit precies zijn, is tot nu toe nog niet 

duidelijk (Becker & Kernan, 2003). Bovendien wordt beweerd door Hacket en Lapierre (2001) 

dat deze relatie wederzijds is. Vervolg onderzoek is nodig om vast te stellen welke andere 

factoren invloed uitoefenen op deze relatie.  

 

Praktische implicaties 

 

De HR-adviseurs en werkgevers kunnen profijt hebben van de kennis die in dit 

onderzoek wordt opgedaan. Prestatie wordt positief beïnvloed door werknemers die gericht zijn 

op groei en ontwikkeling. Het is mogelijk om dit aspect te meten tijdens de selectie, waarmee de 

werkgever de kans vergroot dat de nieuwe werknemer goed zal functioneren op de werkvloer.  

De dimensies van organisatiecommitment blijken geen directe, significant positieve 

bijdrage te leveren aan de prestaties van de werknemer. Belangrijk is dat de werkgever 

rekening houdt met het feit dat normatieve commitment in dit onderzoek een negatieve invloed 

heeft op de inrol prestaties. Hoewel de verklaring voor deze negatieve relatie niet met zekerheid 

vastgesteld kan worden, dient de leidinggevende rekening te houden met de mogelijkheid dat 



 

deze werknemers in een sleur raken. Hierbij is het belangrijk om continu uitdagingen te creëren 

voor de werknemer. Bovendien is het aan te raden ervoor te zorgen dat werknemers zich niet 

alleen normatief commiteren aan de organisatie, maar zorg met name ook voor affectieve 

commitment. Affectieve commitment heeft weliswaar geen sterk effect op de prestaties in dit 

onderzoek, maar blijkt beter basis te bieden voor prestaties dan normatieve commitment. 

Affectieve commitment kan worden aangemoedigd door middel van het organiseren van 

bedrijfsuitjes, interesse tonen in elkaar en de ervaren steun vanuit collegiale kring.  

Uit dit onderzoek blijkt dat een hoge mate van absorptie een faciliterende rol speelt als 

het gaat om de invloed van affectieve commitment en continuïteitscommitment op prestaties. 

Absorptie ontstaat onder andere wanneer werknemers het gevoel hebben dat zij steun ervaren 

van collega’s en leidinggevenden, feedback krijgen op de geleverde prestaties en de 

mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen (Schaufeli & Salanova, 2008).  
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Bijlage 1. Introductiebrief 
 

Geachte heer/mevrouw …..., 

 

In 2009 onderzoekt de Universiteit Utrecht het functioneren van (kern)teams van medewerkers 

in verschillende banken in Nederland. Het betreft de eerste editie van dit onderzoek. Hierbij 

nodigen wij u van harte uit voor deelname aan het onderzoek 2009. 

 

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in oorzaken voor het al dan niet 

optimaal functioneren van teams binnen banken en het genereren van aanwijzingen hoe het 

functioneren van deze teams en het welbevinden van de personen in de teams kan worden 

verbeterd. Deze aanwijzingen zullen uiteraard aan de bank worden gepresenteerd. Dit jaar zal 

het onderzoek zich speciaal richten op het functioneren en welbevinden van de individuen die 

deel uitmaken van de teams.  

 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door studenten van de Universiteit Utrecht die dit 

onderzoek uitvoeren als eindopdracht voor afronding van hun Bachelor opleiding. Concreet 

zullen de studenten: 

 

• langskomen bij uw bankvestiging voor een kennismaking. Hierbij zullen zij het onderzoek en 

de procedure nader toelichten. 

• interviews afnemen met de directie die het beleid maakt en de teamleider(s). Deze 

interviews zullen ongeveer een half uur per gesprek in gaan nemen. 

• vragenlijsten afnemen bij de directie, teamleiders en teamleden. De vragenlijsten zullen 

worden verspreid en op een later moment weer worden verzameld. Het invullen zal 

ongeveer 20 minuten in beslag nemen. 

• een schriftelijke rapportage opstellen voor uw bank, waarin de bevindingen worden 

vergeleken met een benchmark van alle deelnemende banken.  

• indien gewenst, verzorgen de studenten ook een persoonlijke presentatie.  

 

Er zal bovendien een publicatie worden uitgebracht, waarin de bevindingen worden vertaald 

naar praktische adviezen voor het optimaal functioneren van medewerkers binnen de teams. Bij 

deelname aan dit onderzoek kunt u rekenen op ondersteuning van de Universiteit Utrecht. U 

kunt hierbij denken aan de introductie van het onderwerp bij uw bank of de instructies voor het 



 

invullen van de vragenlijsten. Bij vragen en/of opmerkingen bent u ook te allen tijde in de 

gelegenheid contact op te nemen met de daarvoor bestemde personen. 

 

De ambitie met dit project is een bescheiden bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het 

bankwezen, zowel binnen uw bank, als in bredere zin. Het onderzoek is vooral op verbetering 

gericht en er wordt een poging gewaagd om deze verbetering ook te bieden, niet om enkel 

minder goedlopende zaken aan te kaarten. Er dienen dan ook interventies bedacht te worden 

om werknemers te motiveren en hun houding op een positieve manier bij te stellen. Er zijn geen 

kosten aan deelname verbonden. We hopen dat u zult deelnemen aan dit onderzoek en kijken 

uit naar een plezierige en productieve samenwerking. 

 

Voor meer informatie en/of reacties kunt u contact opnemen met ondergetekende.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ondergetekende. 



 

Bijlage 2. Vragenlijsten 

 
Achtergrondgegevens 
Hier worden vragen gesteld over uw persoonlijke achtergrond. Nogmaals, deze vragen worden strikt 
vertrouwelijk behandeld en alleen gezien door de onderzoekers. Kruis per vraag het hokje aan dat van 
toepassing is, of vul het antwoord handmatig in. 
 
- Wat is uw geslacht? r Man   

r Vrouw 
   
- Wat is uw geboortejaar? 19......  (svp jaartal invullen) 
   
- Wat is uw burgerlijke staat? r Samenwonend/gehuwd 

r Alleenstaand 
r Anders, namelijk ……………………….... 

- Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond?  
(Als uw opleiding er niet bij staat, kruis dan de  opleiding aan 
die er het meest op lijkt)  

r Middelbaar beroepsonderwijs 
r Algemeen voortgezet onderwijs (havo, vwo) 
r Hoger beroepsonderwijs  
r Wetenschappelijk onderwijs 
r Hogere vervolgopleiding (bijv 
schoolmanagement) 

- Wat voor soort arbeidscontract heeft u?  r Vast dienstverband  
r Tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast 
dienstverband 
r Tijdelijk dienstverband zonder uitzicht op 
vast dienstverband 
r Anders, namelijk ……………………….. 

- Welke functie(s) heeft u?  
(meerdere antwoorden mogelijk) r Algemeen werknemer      

r Teamleider voor …… medewerkers 
r Leidinggevende voor …… medewerkers 
r Anders, namelijk ….. 

- Voor hoeveel uur per week heeft u een aanstelling bij uw bank?  ……. uur per week 

- Hoeveel uur per week besteedt u werkelijk aan deze baan (dus inclusief eventueel 
overwerk)  ……. uur per week 

- Hoeveel uur per week zou u (in totaal) willen besteden aan betaalde arbeid?  ……. uur per week 

- Hoeveel jaar bent u werkzaam  bij uw bank?  ……. uur per week 

-  Op welk leeftijd denkt u met pensioen te gaan?     ...…. jaar 
 
Bij welk(e) team/afdeling bent u het grootste deel van uw werktijd werkzaam? 
 (alstublieft 1 vakje aankruisen) 
 
Naam  teams (bijvoorbeeld afdeling verkoop) hier invullen na overleg met de directie. MOET 
OVEREENKOMEN MET TEAMLEIDER VRAGENLIJST EN OP DE Werknemersvragenlijst! 
r Team 1 = ………………………………………………….. 



 

r Team 2 = ………………………………………………….. 
r Team 3 = ………………………………………………….. 
r Team 4 = ………………………………………………….. 
r Team 5 = ………………………………………………….. 
r Team 6 = ………………………………………………….. 
r Team 7 = ………………………………………………….. 
r Team 8 = ………………………………………………….. 
Uit hoeveel leden bestaat uw team?                                                                     
.…… personen 
 
- Bent u nu (ten tijde van het invullen van deze lijst) geheel of gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt voor uw werk?  
 

- Hoeveel dagen heeft u de afgelopen 12 maanden vanwege ziekte niet  
gewerkt?  
 

- Heeft naar uw mening het ziekteverzuim van uzelf te maken gehad met uw werk?   

 
r Ja  
r Nee 
 
……dagen 
 
 
r Ja  
r Nee 
 
 

1. Visie op werk (Regulatory Focus) 
 

Er volgen nu enkele vragen over hoe u tegen uw werk aankijkt. Wij vragen u 
om voor elke uitspraak aan te geven in hoeverre deze op u van toepassing 
is.  
 
In relatie tot mijn werk… H
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- ben ik er op gericht negatieve gebeurtenissen te voorkomen  1 2 3 4 5 

- ben ik bang dat ik niet voldoe aan mijn verplichtingen  1 2 3 4 5 

- stel ik mij voor hoe ik mijn wensen en doelen het beste kan bereiken  1 2 3 4 5 

- denk ik na over hoe ik in de toekomst niet wil worden  1 2 3 4 5 

- denk ik na over hoe ik in de toekomst wel wil worden  1 2 3 4 5 

- richt ik mij op de successen die ik wil behalen  1 2 3 4 5 

- maak ik mij zorgen dat ik mijn doelen niet zal behalen  1 2 3 4 5 

- denk ik na over hoe ik successen kan behalen  1 2 3 4 5 

- stel ik mezelf negatieve dingen voor die kunnen gebeuren  1 2 3 4 5 

- denk ik na over hoe ik falen kan voorkomen  1 2 3 4 5 

- richt ik mij sterker op het voorkomen van problemen dan het behalen van 
doelen  

1 2 3 4 5 

- is het bereiken van mijn doelen het allerbelangrijkste voor mij 1 2 3 4 5 

- is het voorkomen dat ik word gezien als mislukkeling het allerbelangrijkste 
voor mij  

1 2 3 4 5 

- probeer ik mijn ideaalbeeld te verwezenlijken  1 2 3 4 5 

- streef ik er naar om te voldoen aan mijn verplichtingen  1 2 3 4 5 

- ben ik er op gericht gunstige resultaten te behalen  1 2 3 4 5 

- stel ik me positieve dingen voor waarvan ik hoop dat ze ook zullen gebeuren  1 2 3 4 5 



 

- ben ik sterker gericht op het bereiken van successen dan het voorkomen van 
falen  

1 2 3 4 5 

 

2. Prestatie (Inrol prestatie) 
 

De volgende vragen gaan over hoe u functioneert in uw werk. Wilt u 
aangeven wat op u van toepassing is door steeds het best passende getal te 
omcirkelen? 
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- U behaalt de doelen van uw functie  1 2 3 4 5 

- U voldoet aan de normen voor goede prestaties  1 2 3 4 5 

- U laat zien een deskundige te zijn op alle onderdelen van uw 

werkzaamheden  
1 2 3 4 5 

- U vervult alle eisen die uw functie aan u stelt  1 2 3 4 5 

- U kunt meer aan dan er van u gevraagd wordt  1 2 3 4 5 

- U lijkt geschikt voor een hogere positie  1 2 3 4 5 

- U bent competent op alle terreinen van uw functie  1 2 3 4 5 

- U presteert goed in uw functie doordat u de taken naar verwachting uitvoert  1 2 3 4 5 

- U organiseert en plant het werk om doelen te realiseren en deadlines te 

halen  

 

1 2 3 4 5 

3. Uw werk (Organisatiecommitment) 
De volgende vragen gaan over uw werk. Omcirkel bij iedere vraag steeds het antwoord dat op uw 
situatie van toepassing is. 
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- Ik ervaar problemen van deze organisatie als mijn eigen problemen  1 2 3 4 5 

- Ik voel me emotioneel gehecht aan deze organisatie  1 2 3 4 5 

- Deze organisatie betekent veel voor mij  1 2 3 4 5 

- Ik voel me thuis in deze organisatie  1 2 3 4 5 

- Ik voel me als ‘een deel van de familie’ in deze organisatie  1 2 3 4 5 

- Het zou voor mij op dit moment moeilijk zijn om weg te gaan bij deze 
organisatie, ook al zou ik willen  

1 2 3 4 5 

- Ik heb het gevoel dat ik te weinig alternatieven heb om nu ontslag te nemen  1 2 3 4 5 

- Als ik ontslag neem wordt het moeilijk om een andere baan te vinden  1 2 3 4 5 

- Er zou teveel in mijn leven verstoord worden als ik nu ontslag zou nemen  1 2 3 4 5 

- Ik ben bang voor wat er zou kunnen gebeuren als ik mijn baan opzeg, zonder 1 2 3 4 5 



 

meteen een nieuwe baan te hebben  

- Ik ben opgegroeid met de gedachte dat het waardevol is om loyaal te blijven 
aan een organisatie  

1 2 3 4 5 

- Het is onbehoorlijk om van de ene organisatie naar de andere over te 
stappen  

1 2 3 4 5 

- Het zou een goede zaak zijn als werknemers het grootste deel van hun 
loopbaan bij een organisatie zouden blijven  

1 2 3 4 5 

- Ik vind dat iemand loyaal zou moeten zijn ten opzichte van zijn of haar 
organisatie  

1 2 3 4 5 

- Een van de belangrijkste redenen waarom ik bij deze organisatie blijf, is dat 
ik loyaliteit belangrijk vind  
 

1 2 3 4 5 

4. Burnout + Werkbeleving 
 

nooit bijna nooit af en toe regelmatig dikwijls zeer dikwijls altijd 

0 1 2 3 4 5 6 

nooit een paar keer 

per jaar of 

minder 

eens per 

maand of 

minder 

een paar keer 

per maand 

eens per 

week 

een paar keer 

per week 

elke dag 
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- Wanneer ik heel intensief aan het werken ben, voel ik me gelukkig 1 2 3 4 5 6 7 

- Ik ga helemaal op in mijn werk 1 2 3 4 5 6 7 

- Ik laat me meeslepen door het werk waar ik mee bezig ben  1 2 3 4 5 6 7 



 

Bijlage 3. Factoranalyse Organisatiecommitment 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

Ik ervaar problemen van deze organisatie als mijn 

eigen problemen 

,595 ,051 -,275 

Ik voel me emotioneel gehecht aan deze organisatie ,700 -,358 -,217 

Deze organisatie betekent veel voor mij ,712 -,377 -,215 

Ik voel me thuis in deze organisatie ,613 -,430 -,354 

Ik voel me als ‘een deel van de familie’ in deze 

organisatie 

,571 -,446 -,182 

Het zou voor mij op dit moment moeilijk zijn om weg te 

gaan bij deze organisatie, ook al zou ik willen 

,610 ,173 -,104 

Ik heb het gevoel dat ik te weinig alternatieven heb om 

nu ontslag te nemen 

,456 ,680 -,208 

Als ik ontslag neem wordt het moeilijk om een andere 

baan te vinden 

,464 ,699 -,009 

Er zou teveel in mijn leven verstoord worden als ik nu 

ontslag zou nemen 

,565 ,511 ,136 

Ik ben bang voor wat er zou kunnen gebeuren als ik 

mijn baan opzeg, zonder meteen een nieuwe baan te 

hebben 

,550 ,547 -,089 

Ik ben opgegroeid met de gedachte dat het waardevol 

is om loyaal te blijven aan een organisatie 

,696 -,122 ,191 

Het is onbehoorlijk om van de ene organisatie naar de 

andere over te stappen 

,264 -,075 ,613 

Het zou een goede zaak zijn als werknemers het 

grootste deel van hun loopbaan bij een organisatie 

zouden blijven 

,609 -,028 ,365 

Ik vind dat iemand loyaal zou moeten zijn ten opzichte 

van zijn of haar organisatie 

,507 -,363 ,341 

Een van de belangrijkste redenen waarom ik bij deze 

organisatie blijf, is dat ik loyaliteit belangrijk vind 

,370 -,046 ,632 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 



 

Bijlage 4. Extra paragraaf moderatie-effect absorptie op relatie tussen affectieve 

commitment en regulatory focus. 

 

Hypothese 5 luidde als volgt: Absorptie heeft een versterkend modererende invloed op 

de relatie tussen regulatory focus en organisatiecommitment. Uit tabel 4 en figuur 8 kan worden 

geconcludeerd dat absorptie een significant positieve invloed heeft op de relatie tussen 

promotiefocus en affectieve commitment (β = .380, t(2) = 4.348, p < .01). Werknemers die 

helemaal opgaan in het werk rapporteerden een hogere mate van affectieve commitment bij het 

hanteren van een promotiefocus. Met betrekking tot de relatie tussen preventiefocus en 

affectieve commitment, blijkt absorptie geen significant positieve invloed uit te oefenen (β = 

.100, t(2) = 1.236, p > .05).  

 

Tabel 4: Moderatie-effect van absorptie op de relatie tussen affectieve commitment en 

regulatory focus.  

 Afhankelijke variabele: Affectieve commitment β R
2
 ∆R

2
 

Model 1 

Promotiefocus -.122 .279** .279** 

Absorptie .555**   

Model 2 Promotiefocus -.008 .373** .093** 

Absorptie .418**   

Promotiefocus X Absorptie .380**   

Model 1 Preventiefocus -.015 .259** .259** 

Absorptie .513**   

Model 2 Preventiefocus -.044 .124 .009 

Absorptie .499**   

Preventiefocus X Absorptie .100   

* p < .05  

** p < .01 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figuur 8. Moderatorwerking van absorptie op de relatie tussen affectieve commitment en 

promotiefocus.   

Met betrekking tot het moderatie-effect van absorptie op de relatie tussen normatieve 

commitment en regulatory focus kan worden geconcludeerd dat absorptie een significant 

positieve invloed heeft op zowel de relatie tussen promotiefocus en normatieve commitment (β 

= .219, t(2) = 2.326, p < .05), als de relatie tussen preventiefocus en normatieve commitment (β 

= .203, t(2) = 2.489, p < .05). Voor het moderatie-effect van promotiefocus x absorptie betekent 

dit dat werknemers die opgaan in het werk een hogere mate van normatieve commitment 

rapporteerden bij het hanteren van een promotiefocus. Hetzelfde geldt voor het moderatie-effect 

van preventiefocus x absorptie, namelijk dat werknemers die opgaan in het werk een hogere 

mate van normatieve commitment rapporteerden bij het hanteren van een preventiefocus. Zie 

tabel 6 en figuur 9 voor overzicht en visualisatie van bovenbeschreven bevindingen.  

 

Tabel 6: Moderatie-effect van absorptie op de relatie tussen normatieve commitment en 

regulatory focus.  

 Afhankelijke variabele: Normatieve commitment β R2 ∆R2 

Model 1 

Promotiefocus -.093 .225** .225** 

Absorptie .493**   

Model 2 Promotiefocus -.026 .257* .032* 

Absorptie .414**   

Promotiefocus X Absorptie .219*   

Model 1 Preventiefocus -.015 .208** .208** 

Absorptie .513**   

Model 2 Preventiefocus -.047 .244* .037* 

Absorptie .423**   

Preventiefocus X Absorptie .203*   

* p < .05  

** p < .01 

 



 

 

Figuur 9a. Moderatorwerking van absorptie op de relatie tussen normatieve commitment en 

promotiefocus.  

Figuur 9b. Moderatorwerking van absorptie op de relatie tussen normatieve commitment en 

preventiefocus. 

 

Het versterkend modererend effect van absorptie op de relatie tussen continuïteitscommitment 

en regulatory focus kan worden bevestigd met tabel 7 en figuur 10. Uit de multipele 

regressieanalyse komt naar voren dat absorptie een positief significante invloed heeft op de 

relatie tussen promotiefocus en continuïteitscommitment (β = .346, t(2) = 3.363, p < .01). Dit 

betekent dat werknemers die helemaal opgaan in het werk een hogere mate van 

continuïteitscommitment rapporteerden bij het hanteren van een promotiefocus. 

Absorptie heeft tevens een versterkend modererend effect op de relatie tussen preventiefocus 

en continuïteitscommitment (β = .189, t(2) = 2.155, p < .05). Werknemers die helemaal opgaan 

in het werk rapporteerden een hogere mate van continuïteitscommitment bij het hanteren van 

een preventiefocus. Zie tabel 7 en figuur 10 voor overzicht van bovenbeschreven relaties. 

 

Tabel 7: Moderatie-effect van absorptie op de relatie tussen continuïteitscommitment en 

regulatory focus.  

 Afhankelijke variabele: Continuiteitscommitment β R2 ∆R2 

Model 1 

Promotiefocus -.015 .035 .035 

Absorptie .191*   

Model 2 Promotiefocus .089 .114** .079** 

Absorptie .066   

Promotiefocus X Absorptie .346**   

Model 1 Preventiefocus .281** .105** .105** 

Absorptie .113   



 

Model 2 Preventiefocus .226* .136* .031* 

Absorptie .086   

Preventiefocus X Absorptie .189*   

* p < .05  

** p < .01 

 

  

 

Figuur 10a. Moderatorwerking van absorptie op de relatie tussen continuïteitscommitment en 

promotiefocus.  

Figuur 10b. Moderatorwerking van absorptie op de relatie tussen continuïteitscommitment en 

preventiefocus. 

 

Vanwege het uitblijven van een significant moderatie-effect van absorptie op de relatie tussen 

preventiefocus en affectieve commitment, wordt hypothese 5 verworpen.   

 

Discussiedeel:  

 

Moderatie-effect van absorptie op de relatie tussen de regulatory focus en 

organisatiecommitment 

 Geconcludeerd kan worden is dat absorptie een versterkend modererend effect heeft op 

de relatie tussen zowel promotiefocus als preventiefocus en de drie dimensies van 

organisatiecommitment. Een uitzondering is het moderatie-effect van absorptie op de relatie 

tussen preventiefocus en affectieve commitment. Deze is niet significant bevonden. Hieruit blijkt 

dat absorptie een niet weg te denken factor is wanneer men de relatie tussen de regulatory 

focus en organisatiecommitment wil onderzoeken.  

 



 

Recent onderzoek van Gellatly, Meyer en Luchak (2006) speculeert over de 

mogelijkheid dat normatieve commitment een duale basis heeft door beïnvloeding van de 

andere dimensies van commitment. Een werknemer met veel affectieve commitment blijkt 

tevens te handelen op basis van moraliteit. Hierdoor zou de werknemer inzet kunnen tonen op 

basis van ‘dit is de juiste manier en ik wil het doen’, wat onder het domein normatieve 

commitment valt. Werknemers met een weinig affectieve commitment en veel 

continuïteitscommitment tonen inzet vooral op basis van schuldgevoel. Dit zou te maken 

kunnen hebben met een gevoel van verplichting en het vermijden van gezichtsverlies. Het lijkt 

aanneembaar dat promotiefocus verantwoordelijk is voor het positieve morele deel van 

normatieve commitment en preventiefocus invloed heeft op het negatieve morele gedeelte 

normatieve commitment, wat gefundeerd wordt door een gevoel van schuld en verplichting 

(Markovits e.a., 2008). Dit betekent voor huidig onderzoek dat de andere dimensies van 

organisatiecommitment de bevindingen van dit onderzoek met betrekking tot normatieve 

commitment hebben beïnvloed.  



 

Bijlage 5. Syntax 

 

Stap 1 Chronbach’s Alfa berekenen 

 

 Normatieve commitment 
RELIABILITY 
  /VARIABLES= normco01, normco02, normco03, normco04, normco05 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Continuïteitscommitment  

RELIABILITY 
  /VARIABLES= concom01, concom02, concom03, concom04, concom05 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

 Affectieve commitment 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=affcom01 affcom02 affcom03 affcom04 affcom05 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
 Promotiefocus 

RELIABILITY 
  /VARIABLES= prom01, prom02, prom03, prom04, prom05, prom06, prom07, prom08, prom09 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Preventiefocus 

RELIABILITY 
  /VARIABLES= prev01, prev02, prev03, prev04, prev05, prev06,prev07 prev08, prev09   
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Prestatie  



 

RELIABILITY 
  /VARIABLES= tas01, tas02, tas03, tas04, tas05, tas06, tas07, tas08, tas09 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Absorptie 

RELIABILITY 
  /VARIABLES= abs01, abs02, abs03 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Stap 2 gemiddelden berekenen 

 

Normatieve commitment 
IMPORT 
  FILE='C:\Documents and Settings\Paul\Desktop\Masterscriptie\Data\dataset remastered.por'. 
COMPUTE normcomgem=MEAN(normco01, normco02, normco03, normco04, normco05). 
EXECUTE. 
  

 Continuïteitscommitment  

IMPORT 
  FILE='C:\Documents and Settings\Paul\Desktop\Masterscriptie\Data\dataset remastered.por'. 
COMPUTE concomgem=MEAN(concom01, concom02, concom03, concom04, concom05). 
EXECUTE. 
 

 Affectieve commitment 

IMPORT 
  FILE='C:\Documents and Settings\Paul\Desktop\Masterscriptie\Data\dataset remastered.por'. 
COMPUTE affcomgem=MEAN(affcom01, affcom02, affcom03, affcom04, affcom05). 
EXECUTE. 
 

 Promotiefocus 

IMPORT 
  FILE='C:\Documents and Settings\Paul\Desktop\Masterscriptie\Data\dataset remastered.por'. 
COMPUTE promgem=MEAN(prom01, prom02, prom03, prom04, prom05, prom06, prom07, 
prom08, prom09) 
EXECUTE. 
 

Preventiefocus 

IMPORT 



 

  FILE='C:\Documents and Settings\Paul\Desktop\Masterscriptie\Data\dataset remastered.por'. 
COMPUTE prevgem=MEAN(prev01, prev02, prev03, prev04, prev05, prev06, prev08, prev09).  
EXECUTE. 
 

Prestatie  

IMPORT 
  FILE='C:\Documents and Settings\Paul\Desktop\Masterscriptie\Data\dataset remastered.por'. 
COMPUTE tasgem=MEAN(tas01, tas02, tas03, tas04, tas05, tas06, tas07, tas08, tas09).  
EXECUTE. 
 

Absorptie 

IMPORT 
  FILE='C:\Documents and Settings\Paul\Desktop\Masterscriptie\Data\dataset remastered.por'. 
COMPUTE tasgem=MEAN(abs01, abs02, abs03).  
EXECUTE. 
 

Stap 3 Z-waarden berekenen 

 

Save as Z-values optie. 

DESCRIPTIVES VARIABLES= 
  /SAVE 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
 

Stap 4 hypotheses toetsen  

Hypothese 1  
GET 
  FILE='C:\DOCUME~1\Paul\Desktop\MASTER~1\Data\DATASE~1.SAV'. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Ztasgem 
  /METHOD=ENTER Zprevgem Zpromgem. 
 
Hypothese 2 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Zaffcomgem 
  /METHOD=ENTER Zprevgem Zpromgem. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 



 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Znormcomgem 
  /METHOD=ENTER Zprevgem Zpromgem. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Zconcomgem 
  /METHOD=ENTER Zprevgem Zpromgem. 
 
Hypothese 3 
 REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Ztasgem 
  /METHOD=ENTER Zaffcomgem. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Ztasgem 
  /METHOD=ENTER Znormcomgem. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Ztasgem 
  /METHOD=ENTER Zconcomgem. 
 
Stap 5 moderatie-effect 

COMPUTE absxaffcom=Zabsgem * Zaffcomgem. 
COMPUTE absxnormcom=Zabsgem * Znormcomgem. 
COMPUTE absxconcom=Zabsgem * Zconcomgem. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Ztasgem 
  /METHOD=ENTER Zaffcomgem ZAbsgem 



 

  /METHOD=ENTER absXaffcom. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Ztasgem 
  /METHOD=ENTER Znormcomgem ZAbsgem 
  /METHOD=ENTER absxnormcom. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Ztasgem 
  /METHOD=ENTER Zconcomgem ZAbsgem 
  /METHOD=ENTER absxconcomgem. 
 

Stap 6 Simple Slope analyse (verkregen via 

http://www.upa.pdx.edu/IOA/newsom/macros.htm) 

 
compute x=affcomgem / concomgem 
compute y=tasgem. 
compute z=absgem. 
 
count miss= x y z (missing). 
select if miss eq 0. 
 
save outfile='c:\datatemp.sav' 
   /keep= x y z. 
 
matrix. 
get m /variables=x y z 
       /names=varnames  /missing=omit. 
compute n=nrow(m). 
compute sums=csum(m). 
compute means=sums/n. 
compute j=make(n,1,1).  
compute devs=m-j*means. 
compute sqdevs=csum(devs&*devs). 
compute ss=csum(devs&*devs). 
compute var=ss/(n-1). 
compute sd=sqrt(var). 
compute z=devs/(j*sd). 
release m. 
* print {z} /title "z"  /format=f10.3. 
save {devs,z} /outfile='c:\mtrxtemp.sav'   



 

     /variables=devx,devy,devz,zx,zy,zz. 
end matrix. 
 
get file='c:\datatemp.sav'. 
 
match files /file='c:\mtrxtemp.sav' 
   /file=*. 
 
compute x=devx. 
compute z=devz. 
compute xz=devx*devz. 
compute stanxz=zx*zz. 
 
save outfile='c:/regdata.sav' 
    /keep= x y z xz stanxz. 
 
get file='c:/regdata.sav'. 
 
 
regression  
    /matrix out ('c:\regout.sav') 
    /vars= x y z xz stanxz 
    /descriptives=mean stdev  
    /statistics= r coeff ses anova bcov 
    /dependent=y 
    /method=enter x z xz 
    /outfile=covb ('c:/covb.sav'). 
 
get file='c:/regout.sav'. 
 
select if rowtype_='MEAN'. 
rename variables (x=meanx) (z=meanz). 
save outfile='c:/means.sav' 
   /keep=meanx meanz. 
execute. 
 
get file='c:/regout.sav'. 
 
select if rowtype_='N'. 
rename variables (y=n). 
save outfile='c:/n.sav' 
   /keep=n. 
execute. 
 
get file='c:/regout.sav'. 
 
select if rowtype_='STDDEV'. 
rename variables (x=sdx) (z=sdz) (y=sdy) (xz=sdxz) (stanxz=sdstanxz). 
save outfile='c:/stddevs.sav' 
   /keep=sdx sdz sdy sdxz sdstanxz. 
execute. 



 

 
get file='c:/covb.sav'. 
 
select if rowtype_='DFE'. 
rename variables (xz=df). 
save outfile='c:/df.sav' 
   /keep=df. 
execute. 
 
get file='c:/covb.sav'. 
 
select if rowtype_='EST'. 
rename variables (const_=constant) (x=bx) (z=bz) (xz=bxz). 
save outfile='c:/coeffs.sav' 
   /keep=constant bx bz bxz. 
execute. 
 
get file='c:/covb.sav'. 
select if varname_='x'. 
rename variables (x=varxx) (xz=covxxz). 
save outfile='c:/bcovs1.sav' 
   /keep=varxx covxxz. 
execute. 
 
get file='c:/covb.sav'. 
select if varname_='xz'. 
rename variables (xz=covxzxz). 
save outfile='c:/bcovs2.sav' 
   /keep=covxzxz. 
execute. 
 
get file='c:/means.sav'. 
match files  /file='c:/n.sav' 
   /file='c:/stddevs.sav' 
   /file='c:/df.sav' 
   /file='c:/coeffs.sav' 
   /file='c:/bcovs1.sav' 
   /file='c:/bcovs2.sav' 
   /file=*. 
execute. 
 
compute stanbxz=(bxz*(sdxz/sdy))/sdstanxz. 
print / '           '. 
print / 'Correct Standardized Slope for XZ'. 
print / '     ' stanbxz (f7.3). 
print space. 
execute. 
 
COMPUTE  LOWZLOWX=(bx+(bxZ*-SDZ))*(-SDX)+((bz*-SDZ)+CONSTANT).           
COMPUTE  LOWZMEDX=(bx+(bxZ*-SDZ))*(MEANX)+((bz*-SDZ)+CONSTANT).          
COMPUTE  LOWZHIX=(bx+(bxZ*-SDZ))*(SDX)+((bz*-SDZ)+CONSTANT).             



 

COMPUTE  MEDZLOWX=(bx+(bxZ*MEANZ))*(-SDX)+((bz*MEANZ)+CONSTANT).         
COMPUTE  MEDZMEDX=(bx+(bxZ*MEANZ))*(MEANX)+((bz*MEANZ)+CONSTANT).        
COMPUTE  MEDZHIX=(bx+(bxZ*MEANZ))*(SDX)+((bz*MEANZ)+CONSTANT).           
COMPUTE  HIZLOWX=(bx+(bxZ*SDZ))*(-SDX)+((bz*SDZ)+CONSTANT).              
COMPUTE  HIZMEDX=(bx+(bxZ*SDZ))*(MEANX)+((bz*SDZ)+CONSTANT).             
COMPUTE  HIZHIX=(bx+(bxZ*SDZ))*(SDX)+((bz*SDZ)+CONSTANT).                
COMPUTE  LOWZSLOP=bx+(bxZ*-SDZ).                                            
COMPUTE  MEDZSLOP=bx+(bxZ*MEANZ).                                           
COMPUTE  HIZSLOP=bx+(bxZ*SDZ).                                              
COMPUTE  ERRSLP1=SQRT(VARXX+(2*(-SDZ)*(COVXXZ))+(-SDZ*-SDZ)*COVXZXZ).             
COMPUTE  
ERRSLP2=SQRT(VARXX+(2*(MEANZ)*(COVXXZ))+(MEANZ*MEANZ)*COVXZXZ).          
COMPUTE  ERRSLP3=SQRT(VARXX+(2*(SDZ)*(COVXXZ))+(SDZ*SDZ)*COVXZXZ).                
compute  stanslp1=lowzslop*(sdx/sdy). 
compute  stanslp2=medzslop*(sdx/sdy). 
compute  stanslp3=hizslop*(sdx/sdy). 
COMPUTE  TSLOPE1=LOWZSLOP/ERRSLP1.                                               
COMPUTE  TSLOPE2=MEDZSLOP/ERRSLP2.                                                
COMPUTE  TSLOPE3=HIZSLOP/ERRSLP3.        
 
compute abs_t1=abs(tslope1). 
compute cump1=cdf.t (abs_t1,df). 
compute p1=(1-cump1)*2. 
compute abs_t2=abs(tslope2). 
compute cump2=cdf.t (abs_t2,df). 
compute p2=(1-cump2)*2. 
compute abs_t3=abs(tslope3). 
compute cump3=cdf.t (abs_t3,df). 
compute p3=(1-cump3)*2. 
 
print / '           '. 
print / 'Unstandardized Simple Slopes for X' . 
print / '                       b'. 
print / '      at low Z:   '  lowzslop (f6.2). 
print / '     at mean Z:   '  medzslop (f6.2). 
print / '     at high Z:   '  hizslop (f6.2). 
print / '           '. 
print / 'Standardized Simple Slopes for X' . 
print / '                      beta'. 
print / '        at low Z:   '  stanslp1 (f6.2). 
print / '       at mean Z:   '  stanslp2 (f6.2). 
print / '       at high Z:   '  stanslp3 (f6.2). 
print / '           '. 
print / 'Significance'. 
print / '                      SE    t-value     p-value'. 
print / '      at low Z:   '  errslp1 (f6.2) '     ' tslope1 (f6.2) '        ' p1 (f4.3). 
print / '     at mean Z:   '  errslp2 (f6.2) '     ' tslope2 (f6.2)'        ' p2 (f4.3). 
print / '     at high Z:   '  errslp3 (f6.2) '     ' tslope3 (f6.2)'        ' p3 (f4.3). 
execute. 
 



 

formats lowzlowx lowzmedx lowzhix medzlowx medzmedx medzhix hizlowx hizmedx hizhix 
(f10.3). 
 
write outfile='c:/plotdata.dat' 
     /lowzlowx medzlowx  hizlowx '1'    
     /lowzmedx medzmedx hizmedx '2' 
     /lowzhix medzhix hizhix  '3' . 
 
execute. 
 
data list file='c:/plotdata.dat'  notable 
       /lowz 1-10 medz 11-20 highz 21-30 x 31. 
 
graph  title = 'Simple Slopes for Y on X at Values of Z' 
     /footnote = 'LOWZ = -1SD below mean, MEDZ=at mean, HIGHZ=+1SD above mean' 
     / line = value(lowz medz highz) by x . 

Controle syntax verkregen via blackboard: 

compute zvar1hoog= zvar1 - 1. 
compute zvar1hoogXzvar2 = zvar1hoog * zvar2. 
compute zvar1laag= zvar1 + 1. 
compute zvar1laagXzvar2 = zvar1laag * zvar2 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT  uitkomst 
  /METHOD=ENTER  zvar1hoog zvar2 zvar1hoogXzvar2. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT  uitkomst 
  /METHOD=ENTER  zvar1laag zvar2 zvar1laagXzvar2. 
 
Stap 7 Factoranalyse organisatiecommitment 

FACTOR 
  /VARIABLES affcom01 affcom02 affcom03 affcom04 affcom05 concom01 concom02 
concom03 concom04 concom05 normco01 normco02 normco03 normco04 normco05. 
  /MISSING LISTWISE 
  /ANALYSIS affcom01 affcom02 affcom03 affcom04 affcom05 concom01 concom02 concom03 
concom04 concom05 normco01 normco02 normco03 normco04 normco05. 
  /PRINT UNIVARIATE INITIAL EXTRACTION 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
  /EXTRACTION PC 



 

  /ROTATION NOROTATE 
  /METHOD=CORRELATION. 
 


