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Samenvatting 
 

In deze cross-sectionele studie onder 146 medewerkers van een zorginstelling is de relatie 

tussen cognitieve-, emotionele- en fysieke taakeisen en uitputting onderzocht. Volgens het 

compensatieprincipe van het DISC-model wordt deze relatie gemodereerd door (matchende) 

werkgerelateerde hulpbronnen. Uit de resultaten van de hiërarchische multiple 

regressieanalyses bleek dat alleen emotionele hulpbronnen een modererende werking heeft 

op de relatie tussen cognitieve taakeisen en uitputting. Om uitputting ten gevolge van 

cognitieve belasting bij zorgverleners te verminderen zouden werkgerichte interventies 

voornamelijk gericht moeten zijn op emotionele hulpbronnen. Enkele aanbevelingen worden 

gedaan. Een match tussen taakeisen en hulpbronnen conform de principes van het DISC-

model is in dit onderzoek niet gevonden. Beperkingen van dit onderzoek worden besproken 

evenals mogelijke verklaringen voor de bufferende werking van emotionele hulpbronnen op 

cognitieve taakeisen. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat vervolgonderzoek naar 

de principes van het DISC-model wenselijk is.  

 

 

 

Abstract 
 

In this cross-sectional study among 146 employees of a health institution the relationship 

between cognitive, emotional and physical job demands and exhaustion is 

investigated. According to the principle of compensation of the DISC model, this relationship 

is moderated by (matching) work-related resources. The results of the hierarchical multiple 

regression analysis showed that only emotional resources have a moderating effect on the 

relationship between cognitive job demands and exhaustion. To reduce exhaustion from 

cognitive workload in healthcare emplyees, interventions should be focused on emotional 

resources. Some recommendations to serve this purpose are given in this study. A match 

between job demands and resources in accordance with the principles of the DISC model is 

not found in this study. Limitations of this study are discussed and possible explanations for 

the buffering effect of emotional job demands on cognitive resources are given. The results 

of this study indicate that further research into the principles of the DISC model is needed for 

better understanding of the link between work-related tasks and moderating resources. 
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De groei van de dienstensector heeft er toe geleid dat het omgaan met emoties in de 

werksituatie een steeds grotere rol speelt. De risicofactoren die verbonden zijn aan het 

verrichten van arbeid zijn onder invloed van deze evolutie meer en meer verschoven van 

fysiek en materieel vlak naar het psychosociale vlak. Onder deze laatste term bevinden zich 

aspecten die op het cognitieve, emotionele en sociale vlak invloed uitoefenen op de 

werknemer, en zo ook mogelijkerwijs op de kwaliteit van het werk (De Jonge, Le Blanc & 

Schaufeli 2007).  

 Als men de eisen bekijkt die het hedendaagse beroepsleven aan de werknemer stelt, 

blijkt men deze te kunnen onderverdelen in fysieke, cognitieve en emotionele aspecten. 

Arbeiders die zware lichamelijke belasting te verduren krijgen, bedienden die taken dienen 

uit te voeren waarvoor een grote concentratie vereist is, het bedienen van lastige klanten, 

noem maar op. In zowel de wetenschappelijke als de populaire literatuur worden de risico’s 

die verbonden zijn aan deze aspecten in de arbeidssituatie vaakbelicht. Er zijn 

gezondheidsrisico’s zowel op korte als op lange termijn; zowel lichamelijk als psychologisch 

disfunctioneren worden beschreven. Bekende voorbeelden hiervan zijn burnout en 

depressie, en problemen met hart en bloedvaten of rugproblemen (De Jonge & Dormann, 

2003). 

Het is duidelijk gebleken dat de (werk-)omgeving zowel positieve als negatieve 

invloed uitoefent op de werknemer, en dat het voor organisaties zowel op economisch als 

sociaal vlak in toenemende mate belangrijker wordt de factoren van invloed te begrijpen, en 

zo mogelijk te controleren. Op de hedendaagse arbeidsmarkt, waar bedrijven meer en meer 

geconfronteerd worden met schaarste aan talent, staat men voor een dubbele uitdaging. 

Enerzijds dient men het aantal ‘slachtoffers’ te reduceren, anderzijds de mogelijkheden tot 

het verder ontwikkelen van dit talent optimaal te benutten. Het is dan ook van groot belang 

dat wetenschap en praktijk samenwerken om de werkomgeving te optimaliseren, teneinde 

zowel negatieve consequenties te vermijden als positieve te optimaliseren. 

 

1.2 Werkstress 

Het studiegebied binnen de psychologie waarin de invloed van de omgeving op het gedrag 

van werknemers eveneens veel aandacht heeft gekregen in de voorbije decennia is de 

arbeids- en gezondheidspsychologie. Een belangrijk veld van onderzoek binnen dit 

studiegebied is het domein van de werkstress; een domein dat heeft geleid tot de 

ontwikkeling van verschillende psychosociale modellen in verband met stress op het werk. 
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Enkele pioniers hierin zijn het Effort-Reward Imbalance Model (Siegrist, 1996) en het 

Demand-Control-Support Model (Karasek & Theorell, 1990). Meer recentelijk werd het 

Demand-Induced Strain Compensation (DISC) Model ontwikkeld (De Jonge & Dormann, 

2003).  

 Binnen de arbeids- en gezondheidspsychologie zijn er verschillende definities van 

werkstress gangbaar. Een kernpunt is in elk geval dat het gaat over negatieve uitkomsten in 

de werksituatie, of als gevolg van het werk. De meest gangbare opvatting stelt dat 

werkstress een ‘toestand is waarin een werknemer niet in staat is, of zich niet in staat acht, 

om aan de door de werkomgeving gestelde eisen te voldoen’ (Gaillard,1996; Kompier & 

Marcelissen, 1990).  Verschillende auteurs opperen dat het zinloos, en onbegonnen werk is 

om werkstress precies te definiëren. Zij betogen dat het beter is om het concept te zien als 

een algemene term die een bepaald onderzoeksdomein benoemt (Buunk, De Jonge & 

Ybema, 1998). Verwarring omtrent de definitie van het concept stress kan volgens Gaillard & 

Wientjens (1994) vermeden worden door te stellen dat werkstress voornamelijk verwijst naar 

negatieve emoties, die voorkomen door toedoen van een veeleisende situatie op het werk. 

De vraag stelt zich of deze poging tot verduidelijking geen oversimplificatie is. De 

gezondheid en het welbevinden van de werknemer, die mogelijkerwijze beïnvloed wordt door 

stress, wordt door De Jonge & Dormann (2003) gedefinieerd als ‘het optimaal fysiek, 

psychologisch en sociaal functioneren van de 'medewerker’. Een uitgangspunt dat vele 

theorieën en modellen in verband met werkstress en de uitkomstvariabelen gezondheid en 

welbevinden gemeen hebben, is dat de verklaring voor negatieve uitkomsten wordt gezocht 

in een verstoring van het evenwicht tussen de taakeisen die gesteld worden aan de 

werknemer, en de hulpbronnen die hij tot zijn beschikking heeft (Bakker, 2001).  

 

1.3 Het Disc-model, taakeisen en hulpbronnen en wer kgerelateerde uitkomsten 

Het DISC model is een model dat kan beschouwd worden als een integratie van het 

Demand-Control-Support model van Karasek (1979) en het Effort-Reward-Inbalance model 

van Siegrist (Siegrist,1996, 1998; Siegrist, Siegrist & Weber, 1986). Tegelijkertijd probeert het 

echter ook aan de belangrijkste kritieken op deze twee modellen tegemoet te komen. Deze 

modellen zijn balans- of compensatiemodellen, en alle proberen ze jobgerelateerde stress te 

voorspellen. 

 Het Demand-Control-Support Model van Karasek (1979) bespreekt twee 

psychosociale werkkenmerken als belangrijke voorspellers van gezondheid en welbevinden 

van werknemers, namelijk psychologische taakeisen langs de ene kant, en 

sturingsmogelijkheden langs de andere kant. Karasek definieert taakeisen als 

psychologische stressoren die aanwezig zijn in de werkcontext. Sturingsmogelijkheden 

definieert hij als de controle van de werknemer over zijn taken en gedrag (Karasek, 1979).  
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Het Effort-Reward-Inbalance model van Siegrist (1986) legt de nadruk, anders dan 

het model van Karasek, op de beloningsstructuur van het werk in plaats van op 

sturingsmogelijkheden. De twee belangrijkste kenmerken die besproken worden in dit model 

zijn inspanningen (op het werk) en beloningen. Deze laatste kunnen zowel materieel als 

immaterieel zijn; voorbeelden zijn respectievelijk een adequaat salaris en respect en 

ondersteuning. Inspanningen zijn zaken die het individu doet om te kunnen omgaan met 

potentieel negatieve externe stimuli, vergelijkbaar met het concept taakeisen. Voorbeelden 

hiervan zijn tijdsdruk en fysieke inspanning. Het model voorspelt dat het optreden van 

stressreacties zich zal situeren in situaties waar hoge inspanningen (taakeisen) gepaard 

gaan met een gebrek aan adequate beloning. Deze disbalans tussen taakeisen en beloning 

kan leiden tot een veelheid aan stressuitkomsten zoals hart- en vaataandoeningen, 

ziekteverzuim en dergelijke meer.  

 Een van de belangrijkste kritieken op deze modellen is dat zij geen specifieke 

mechanismen in verband met de balans tussen taakeisen en hulpbronnen aangeven die het 

voorkomen van de uitkomsten beschrijven of verklaren. Zij beschrijven noch het mechanisme 

dat ervoor zorgt dat hulpbronnen de taakeisen compenseren, noch hoe een evenwicht 

tussen taakeisen en hulpbronnen leidt tot bijvoorbeeld actief leergedrag. Evenmin zijn beide 

modellen toegespitst op dienstverlenende organisaties, omdat de specifieke aspecten van 

dienstverlenend werk niet beschreven staan (Söderfelt, 1997).De Jonge en Dormann (2003) 

proberen aan deze kritieken tegemoet te komen door de ontwikkeling van het DISC-model.  

 De kernconcepten die het DISC model ter verklaring inroept zijn taakeisen, 

hulpbronnen en werkgerelateerde uitkomsten op het vlak van gezondheid en welbevinden 

(De Jonge & Dormann, 2003). 

Taakeisen, ofwel jobstressoren verwijzen naar de mate waarin de werkomgeving stimuli 

omvat die cognitieve, emotionele of fysieke inspanning vereisen (Jones & Fletcher, 1996). 

Cognitieve taakeisen zijn zaken in het werk die moeten gedaan worden, en hebben 

betrekking op de hoeveelheid informatieverwerkende activiteit die nodig is om de taak naar 

behoren uit te voeren (Hockey, 2000). Emotionele taakeisen zijn eisen die verwijzen naar de 

inspanning die gedaan moet worden om te kunnen omgaan met emoties tijdens 

interpersoonlijke transacties (Morris & Feldman, 1996), terwijl fysieke taakeisen aanspraak 

maken op motorische en fysieke aspecten van gedrag (Hockey, 2000). Samengevat 

verwijzen taakeisen naar die stimuli in de werkomgeving die fysieke, 

emotionele of cognitieve energie vereisen (Jones & Fletcher, 1996). 

Hulpbronnen in de job vertonen conceptueel gezien veel gelijkenis met coping- strategiëen 

(Hobfoll, 1989, 2002). Ze verwijzen naar verscheidene aspecten in het werk zelf die door de 

werknemer gebruikt kunnen worden om te kunnen omgaan met het werk op drie vlakken; ter 

vermindering van taakeisen en de daarmee samenhangende kosten, om persoonlijke of 
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werkgerelateerde doelen te bereiken en om ontwikkeling van vaardigheden en persoonlijke 

groei te stimuleren (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Het komt er dus op 

neer dat de aanwezige hulpbronnen in het werk zowel gebruikt kunnen worden om te kunnen 

omgaan met de eisen die het werk stelt aan de werknemer, waarbij deze hulpbronnen 

verbruikt worden, om toekomstige activatie mogelijk te maken, waarbij de hulpbronnen 

opgeslagen worden zodat deze extra energieklaar is voor gebruik (De Jonge & Dormann, 

2006; zie ook “Energy Accumulation Behaviour”, Hobfoll, 1989). 

Werkgerelateerde uitkomsten zijn de uitkomsten op vlak van gezondheid en welbevinden. 

Deze kunnen zowel fysiek (zoals het voorkomen van rugklachten), emotioneel (zoals 

bijvoorbeeld burnout) of cognitief (zoals actief leren en creativiteit) zijn. Zoals reeds enkele 

malen aangehaald hoeven deze uitkomsten van het proces zich niet enkel op de negatieve 

zijde van de balans te verhouden, maar kunnen er even goed positieve uitkomsten zijn van 

werken, zoals hier geïllustreerd wordt door bovenstaand voorbeeld voor de cognitieve 

dimensie. 

In het DISC-model staan vier principes centraal, die hieronder verder toegelicht 

worden. 

1)Multidimensionaliteit van concepten: 

Zowel taakeisen, hulpbronnen als werkgerelateerde uitkomsten zijn niet unidimensioneel, 

maar bestaan telkens uit een fysieke, een emotionele en een cognitieve component. 

2)Drievoudig Matching Principe (Triple Match Principle; TMP): 

De sterkste relaties tussen taakeisen, hulpbronnen en werkgerelateerde uitkomsten worden 

geobserveerd als deze concepten gebaseerd zijn op dezelfde onderliggende kwalitatieve 

dimensies. Zo zullen bijvoorbeeld cognitieve taakeisen en gebrek aan cognitieve 

hulpbronnen leiden tot cognitieve stressuitkomsten.  

3)Compensatieprincipe:  

De negatieve effecten van taakeisen kunnen gecompenseerd worden door aanwezigheid en 

aanwending van hulpbronnen. Voortbouwend op het drievoudig matching principe voorspelt 

het model dat hulpbronnen die matchen met het soort taakeisen 

(bijvoorbeeld de aanwending van emotionele hulpbronnen bij het ervaren van dwingende 

emotionele taken) het best deze taakeisen zullen compenseren. Dit principe kan gezien 

worden als het “overlevingsmechanisme”; men reduceert de kans op 

ongezondheid/onwelbevinden door het inzetten van hulpbronnen, met een minimum aan 

energieverbruik (Hobfoll, 2001). 

4)Balansprincipe: De optimale condities voor actief leergedrag, persoonlijke groei en 

ontwikkeling bestaan uit een gebalanceerde aanwezigheid van zowel hoge taakeisen als 

voldoende hulpbronnen. Deze vorm van activatie zal ontstaan waneer de spanning die 

veroorzaakt wordt door de taak met behulp van een matchende hulpbron wordt omgebogen 
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in een directe en efficiënte actie (De Jonge, Dormann & Van Vechel, 2004). Dit principe kan, 

complementair aan het overlevingsmechanisme, worden gezien als een vermijden van 

energieverlies, en een stimulering van persoonlijke groei. Al doende leert men, en zonder te 

investeren (van hulpbronnen) in dit leerproces is dit onmogelijk (De Jonge & Dormann, 

2003). 

  

1.4 Uitputting 

Een belangrijke werkgerelateerde aandoening tengevolge van een disbalans in belasting en 

belastbaarheid is zoals in de introductie al aangegeven burnout. Er zijn over burnout vele 

publicaties verschenen. Ongeveer één op de tien werkenden heeft last van burnout klachten. 

Het aandeel werkenden dat met burnout kamt, is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd 

(Hupkens, 2005). Burnout is een syndroom bestaande uit emotionele uitputting, 

depersonalisatie en verminderde persoonlijke bekwaamheid. De eerste dimensie, emotionele 

uitputting, verwijst naar mentale en fysieke vermoeidheid en is het core-concept van burnout 

(Cropanzano, Rupp & Byrne, 2003; Schaufeli & Bakker, 2007).  

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar kenmerken in de werkomgeving 

die burnout veroorzaken. De meeste van deze onderzoeken zijn cross-sectioneel van aard, 

vandaar dat men spreekt van mogelijke oorzaken (Schaufeli & Bakker, 2003). Schaufeli en 

Enzmann (1998) geven een overzicht van de belangrijkste mogelijke oorzaken van burnout 

ingedeeld naar kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van belasting. Hieruit blijkt dat 

werkdruk, tijdsdruk en werk-thuis interferentie de belangrijkste mogelijke oorzaken van 

burnout zijn. Daarna volgen rolproblemen, direct contact met cliënten, gebrek aan sociale 

steun, gebrek aan feedback en gebrek aan participatie in de besluitvorming. Het aantal 

werkuren, gebrek aan regelmogelijkheden en ernst van de problematiek zijn van minder 

belang. Demerouti, Nachreiner, Bakker en Schaufeli (2001) vinden in een onderzoek voor 

het verklaren van burnout in drie beroepsgroepen (dienstverlening, industrie en transport) dat 

taakeisen primair gerelateerd zijn aan de uitputtingscomponent van burnout.  

 

 

1.5 Huidig onderzoek          

Door ontwikkelingen in de zorgsector in het algemeen en binnen de instelling Bartimeus 

specifiek neemt de individuele druk op medewerkers toe. Het geven van de hoeveelheid 

gewenste individuele zorg door medewerkers aan cliënten komt o.a. door een efficiëntieslag 

met als gevolg minder personeel in combinatie met een toenemende mate van "overhead" 

recente ontwikkelingen in het gedrang. Uit een risico-inventarisatie bleek dat de 

medewerkers een hoge mate van vermoeidheidsklachten ervaren en ook de verzuimcijfers 

vertonen een stijgende lijn.   
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Doel van dit onderzoek is om de afhankelijke variabele uitputting in kaart te brengen en meer 

inzicht te verkrijgen in welke hulpbronnen geïnvesteerd moet worden om de werkeisen te 

compenseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het  DISC-model waarbij er gekeken wordt 

naar de invloed van de cognitieve-, emotionele en fysieke werkeisen op de afhankelijke 

variabele uitputting. Hulpbronnen op cognitief, fysiek en emotioneel niveau worden eveneens 

onderzocht in hun relatie met uitputting. Daarbij zal dit onderzoek conform het 

compensatieprincipe en het daaruit vloeiende drievoudige maching principe bekijken welke 

hulpbronnen een modererend effect hebben op uitputting in relatie tot de werkeisen.  

Uit het overzicht van De Jonge et al. (2008) blijkt dat van de elf studies die het DISC 

model onderzochten, en voornamelijk de focus legden op het onderzoeken van de 

drievoudige match, negen een cognitieve uitkomstmaat gebruikten. Van deze negen zijn er 

vijf die evidentie vonden voor de drievoudige match. Wat echter veelzeggend is, en duidt op 

een hiaat in het onderzoek, is dat vier van deze vijf studies werkten met positieve cognitieve 

uitkomstmaten in plaats van negatieve. Uitkomstmaten als actief leren (Haeslich, Streit, 

Richter, De Jonge & Merkel, 2003; De Jonge et al., 2004), Jobsatisfactie (Plasschaert, 2004) 

en creativiteit (De Hoon, Van Riet& Schippers, 2005) werden gebruikt in deze vier studies. In 

de ene overblijvende studie gebruikten Langen, Aaij & Nelson (2005) als cognitieve uitkomst 

mentale vermoeidheid. Noemenswaardig is dat in diezelfde studie zowel creativiteit als actief 

leren ook waren opgenomen als cognitieve uitkomstmaat, maar dat hiervoor geen 

drievoudige matching interactie werd gevonden. (Voor een overzicht, zie De Jonge et al., 

2008). Deze zoektocht naar positieve uitkomsten van de werkomgeving kadert binnen het 

recente gezichtsveld van de positieve psychologie, waar auteurs als Seligman en 

Csikszentmihalyi (2000), Kahneman, Diener en Schwarz (1999) en Strümpfer (1995) 

voorvechters van zijn. Deze laatste benoemt de paradigmaverandering van een psychologie 

die gericht is op de ongezondheid, naar een psychologie die gericht is op gezondheid met de 

term ‘fortigenese’ (Schaufeli & Bakker, 2001). Hoewel een normatieve uitspraak over deze 

evolutie hier niet op zijn plaats is, wordt het wenselijk geacht eenzijdigheid te vermijden, en 

ook negatieve uitkomsten te onderzoeken.  

 De trend naar onderzoek  in verband met positieve uitkomsten in toegepast 

psychologisch onderzoek is overigens vanuit hetzelfde principe, namelijk het voorkomen van 

eenzijdigheid, gestart. Evenmin is het wenselijk dat de taken en eisen zoals de hedendaagse 

werksituatie die stelt aan de werknemers, welke zoals in de inleiding reeds gezegd zorgen 

voor een steeds hogere mentale belasting, slecht of niet goed genoeg worden uitgevoerd 

doordat uitputtingsfactoren medewerkers parten spelen. Een beter begrip van de relatie 

tussen taakeisen, hulpbronnen en negatieve factoren kunnen waardevol zijn bij het 

ontwikkelen van interventies in de werkomgeving ter voorkoming van uitputtings klachten. 

Hieruit ontstaat het volgende onderzoeksmodel voor het huidig onderzoek, weergegeven in 



11 
 

figuur 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1.  Onderzoeksmodel: Cognitieve-, emotionele- en fysieke hulpbronnen als  

als moderatoren op het verband tussen Cognitieve-, emotionele- en fysieke taakeisen en 

uitputting 

 

 

 

De onderzoeksvraag luidt: 

1. a.     Draagt een goede balans tussen (matchende) taakeisen en hulpbronnen bij tot 

een significate vermindering van de uitputting van bij medewerkers van 

zorginstelling Bartimeus. 

b.     Zo ja, in welke hulpbron kan de organisatie het beste investeren voor een zo 

effectief mogelijk resultaat in relatie tot uitputting van medewerkers. 
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De hypotheses hierbij zijn: 

1. Cognitieve taakeisen hangen negatief samen met uitputting 

2. Cognitieve hulpbronnen hangen positief samen met uitputting 

3. Cognitieve hulpbronnen hebben een positief modererend effect op cognitieve 

taakeisen in relatie tot uitputting. 

3b. Conform het compensatieprincipe is het modererend effect van cognitieve 

hulpbronnen op cognitieve taakeisen in vergelijking met het modererend effect van 

emotionele taakeisen en fysieke taakeisen het sterkst. 

4. Emotionele hulpbronnen hebben een positief modererend effect op cognitieve 

taakeisen in relatie tot uitputting. 

5. Fysieke hulpbronnen hebben een positief modererend effect op cognitieve taakeisen 

in relatie tot uitputting. 

6. Emotionele taakeisen hangen negatief samen met uitputting 

7. Emotionele hulpbronnen hangen positief samen met uitputting 

8. Cognitieve hulpbronnen hebben een positief modererend effect op emotionele 

taakeisen in relatie tot uitputting. 

9. Emotionele hulpbronnen hebben een positief modererend effect op emotionele 

taakeisen in relatie tot uitputting. 

9b. Conform het compensatieprincipe is het modererend effect van emotionele 

hulpbronnen op emotionele taakeisen in vergelijking met het modererend effect van 

cognitieve taakeisen en fysieke taakeisen het sterkst. 

10. Fysieke hulpbronnen hebben een positief modererend effect op emotionele taakeisen 

in relatie tot uitputting. 

11. Fysieke taakeisen hangen negatief samen met uitputting. 

12. Fysieke hulpbronnen hangen positief samen met uitputting. 

13. Cognitieve hulpbronnen hebben een positief modererend effect op fysieke taakeisen 

in relatie tot uitputting. 

14. Emotionele hulpbronnen hebben een positief modererend effect op fysieke taakeisen 

in relatie tot uitputting. 

15. Fysieke hulpbronnen hebben een positief modererend effect op fysieke taakeisen in 

relatie tot uitputting. 

15b. Conform het compensatieprincipe is het modererend effect van fysieke hulpbronnen 

op fysieke taakeisen in vergelijking met het modererend effect van cognitieve 

taakeisen en emotionele taakeisen het sterkst. 
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2. Methoden van onderzoek 
 
 
2.1 Onderzoeksdesign en onderzoeksgroep 

Het onderzoek bestond uit een eenmalig vragenlijstonderzoek onder alle medewerkers van 

de sector Arbeid en het cluster Ondersteund wonen van de zorginstelling Bartimeus te 

Doorn. Op deze twee afdelingen zijn eind Juni 2003 vragenlijsten uitgedeeld. De 

medewerkers konden de lijst inleveren door middel van een retourenveloppe in afgesloten 

dozen die op verschillende punten binnen de desbetreffende afdelingen waren opgesteld. 

Personen die hiertoe niet bij machte waren konden de vragenlijst kosteloos opsturen naar 

de Universiteit Utrecht. De enveloppen in de instellingen zijn vervolgens bij de onderzoeker 

opgehaald en ingevoerd in het statistisch programma SPSS. Alle resultaten zijn ten slotte 

anoniem geanalyseerd. 

 In totaal hebben 146 van de 207 te onderzoeken personen de vragenlijst 

geretourneerd, hetgeen een respons van 70.5% betekent. De respons op afdelingsniveau 

bedroeg 63.5% (129 lijsten) voor het Cluster Ondersteund wonen)en 82% (78 lijsten) voor 

de Sector Arbeid. In drie  gevallen was de geretourneerde vragenlijst niet (volledig) ingevuld. 

Het aantal bruikbare vragenlijsten voor de analyses  bedraagt 146. Onderstaande 

demografische kenmerken gaan over deze 146 vragenli jsten. 

 
Tabel 2.1 Responspercentage per afdeling 
Afdeling  Uitgedeeld  Retour  Percentage  
Sector Arbeid 78 66 82% 
Cluster Ondersteund 
Wonen 

129 83 63,5% 

Totaal  207 149 70,5% 
 
In tabel 2.1 wordt een overzicht van de demografische kenmerken van de respondenten 

gegeven. Ongeveer 22% procent van de respondenten is man; ruim 77% is vrouw. De 

gemiddelde leeftijd van de respondenten is nagenoeg 38 jaar (SD=11.3 jaar), de jongste 

medewerker is 16 jaar; de oudste is 62 jaar. Het gemiddeld aantal te werken uren per week 

bedraagt 27 uur (SD=7,4 uur), terwijl ongeveer 1 op de 5 medewerkers voltijds werkt.  

 
Tabel 2.2 Demografische kenmerken van de respondenten (n=146; standaarddevidaties 
tussen haakjes) 
Kenmerk  Totaal  
Percentage man 22.6% 
Percentage vrouw 77.4% 
Gemiddelde leeftijd (jaren) 37,9 jaar (11,3) 
Dienstverband: percentage voltijd 18,2% 
Dienstverband: gemiddeld aantal uren per 
week 

27,08 (7,4) 
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In tabel 2.3 wordt een overzicht gegeven van de respondenten naar functie. Medewerkers 

die met de groepen werken op Ondersteund wonen vallen voor het grootste gedeelte onder 

Verplegend/Verzorgend/ Groepsbegeleider. 

 Medewerkers van het Cluster Arbeid zijn met name Werkbegeleiders/ 

Werkbegeleiders specifiek. De teamleiders van Cluster Ondersteund wonen en Sector 

Arbeid zijn samengenomen. Datzelfde geldt voor het ondersteunend personeel van beide 

afdelingen (hieronder vallen o.a secretarieel personeel, managers, psycholoog etc.) 

Medewerkers die volgens de personeelslijsten  geen ondersteunende functie bekleden en 

zich ook niet onder bovenstaande functieomschrijvingen konden vinden zijn verzameld 

onder de categorie anders.  

 

 
Tabel 2.3  respondenten naar functie  (n=146; standaarddevidaties tussen haakjes) 
Functieomschrijving  Totaal  Percentage  
Verplegend/ Verzorgend/ 
Groepsbegeleiders 

36 24,8% 

Werkbegeleider/ 
 Werkbegeleider specifiek 

57 39,3% 

Teamleiders 11 7,6% 
Ondersteunend personeel 28 19,3% 
Anders 13 9% 
 
 

2.2 Meetinstrumenten 

 

2.2.1. Demografische kenmerken 

In deze studie zijn enkele controlevariabelen opgenomen, omdat deze samen kunnen 

hangen met de uitkomstvariabelen en op die manier mogelijk een verstorende invloed 

uitoefenen(Zie o.a. Schaufeli & Van Dierendonck, 2000; Taris, Kompier, De Lange, Schaufeli 

& Schreurs, 2003). Controlevariabelen die zijn opgenomen zijn: leeftijd, geslacht en 

opleidingsniveau.  

 

2.2.2. Utrechtse Burnout schaal 

Uitputting is gemeten aan de hand van de Uitputtingsschaal (Uitputting-U) van de Utrechtse 

Burnout Schaal (Schaufeli & Van Dierendonck, 2000). Deze vragenlijst is een vertaalde en 

bewerkte versie van een in de Verenigde Staten ontwikkelde zelfbeoordelingsvragenlijst: de 

Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach & Jackson, 1986). Uitputting wordt gemeten aan 

de hand van 5 items (bijvoorbeeld: 'Ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk' en 'Een hele 

dag werken vormt een zware belasting voor mij'). Er kan op de items gescoord worden op 

een zevenpunts Likert schaal, van (0) "nooit" tot (6) "dagelijks/altijd" (Schaufeli & van 
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Dierendonck, 2000). De betrouwbaarheid van deze schaal is α =0,86. 

 

2.2.3. DISQ 1.0 

De DISQ is een zelfrapporteringsvragenlijst, ontwikkeld door De Jonge, Dormann, Van 

Veghel, Von Nordheim, Dollard & Cotton in 2003. De vragenlijst bestaat uit eenendertig items 

die gescoord worden op een vijf-punts Likert-schaal, waarbij 1 staat voor (bijna) nooit en 5 

voor (bijna) altijd. De eenendertig items zijn onderverdeeld in zes categorieën, respectievelijk 

cognitieve, emotionele en fysieke taakeisen en cognitieve, emotionele en fysieke 

hulpbronnen op het werk. Enkel de categorie emotionele taakeisen bestaat uit zes items, de 

rest telkens uit vijf. Een totaalscore per categorie wordt berekend.  

Aan de respondent wordt gevraagd in welke mate “werknemer X”, na zes maanden 

ervaring in dezelfde functie als die van de respondent, bepaalde zaken zal ondervinden. 

(bijvoorbeeld: 'Na zes maanden ervaring in eenzelfde functie als ik zal werknemer X erg 

moeilijke beslissingen in het werk moeten nemen' en 'Na zes maanden ervaring in eenzelfde 

functie als ik zal werknemer X zelf de mogelijkheid hebben een rustpauze te nemen wanneer 

taken veel concentratie vergen'). De alpha's van de verschillende taakeisen en hulpbronnen 

van de in dit onderzoek gebruikte vragenlijst zijn te vinden in tabel 2.4. De items zijn 

opgesteld in overeenkomst met de definities van de concepten uit het DISC-model, wat 

alvast een aanwijzing geeft in de richting van validiteit. De volledige vragenlijst is terug te 

vinden in bijlage 1. 

 

Tabel 2.4 Chronbach's α voor de DISQ 1.0 

Categorie taakeisen  Chronbach's  α  Categorie 
hulpbronnen 

Chronbach's  α  

Cognitieve taakeisen α =0,69 Cognitieve 
hulpbronnen 

α =0,93 

Emotionele taakeisen α =0,69 Emotionele 
hulpbronnen 

α =0,69 

Fysieke taakeisen α =0,85 Fysieke hulpbronnen α =0,83 
 

 
 
2.3 Analyse 

Voor het analyseren van de gegevens werd gebruik gemaakt van het programma SPSS 

(SPSS inc., 2008). De verkregen gegevens uit de vragenlijst werden om fouten zoveel 

mogelijk te verminderen 2 maal door de onderzoekster ingevoerd in SPSS voor de analyses 

om de hypotheses te kunnen toetsen. Bij de analyse werden de verschillende categorieen 

taakeisen  als onafhankelijke variabele gebruikt. Hierbij was uitputting de afhankelijke 

variabele. De verschillende categorieen hulpbronnen werden als onafhankelijke variabelen in 
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relatie tot uitputting gebruikt en tevens als moderatoren in de relatie tussen de categorieen 

taakeisen en uitputting.  

 

2.4 Beschrijvende statistieken 

Het databestand is allereerst gecontroleerd op een aantal basis assumpties, waaraan het 

moet voldoen om correcte analyses uit te kunnen voeren (Baarda, De Goede & Van Dijkum, 

2003). De normale verdeling van de variabelen is gecontroleerd door histogrammen te 

plotten. Daarbij is gekeken naar de ‘skewness’ (scheefheid) en ‘kurtosis’ (gepiektheid) van de 

variabelen, waarvan de waarden tussen de -1 en +1 moeten liggen (Miles & Shevlin, 2005), 

dit bleek voor het gehele bestand zo te zijn. Daarnaast is er onderzocht of de steekproef bij 

elke variabele van voldoende grootte is (N≥30) (De Vocht, 2009). Onderzocht is of er 

extreme waarden in het bestand voorkwamen (+/- 3x SD ten opzichte van het gemiddelde). 

Ten slotte is er nog gecontroleerd voor multicollineariteit tussen de onafhankelijke variabelen, 

waarbij een tolerantie waarde van minder dan 0.1 en een VIF waarde van hoger dan 10 als 

een probleem wordt beschouwd (Field, 2005). Dit bleek echter voor geen van de 

onafhankelijke variabele het geval. 
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3. Resultaten 
 

 

3.1 Samenhang tussen de onderzoeksvariabelen 

In tabel 3.1 worden de gemiddelden, standaardafwijkingen en Pearson`s correlaties 

weergegeven in een correlatiematrix voor alle onderzoeksvariabelen. Uit de correlatiematrix 

blijkt dat de onderzochte taakeisen ; cognitieve taakeisen , emotionele taakeisen en fysieke 

taakeisen  positief samenhangen met uitputting. De onderzochte hulpbronnen vertonen zoals 

verwacht een negatief verband verband met uitputting; cognitieve hulpbronnen, emotionele 

hulpbronnen en fysieke hulpbronnen. Opvallend is dat het verband tussen fysieke taakeisen 

en uitputting in vergelijking met de andere categorieen taakeisen alhoewel significant, toch 

beduidend minder sterk is. Verder blijkt dat emotionele taakeisen positief samenhangt met 

cognitieve taakeisen. De zelfde samenhang zie je tussen emotionele taakeisen en fysieke 

taakeisen. Emotionele hulpbronnen en cognitieve hulpbronnen vertonen eveneens een 

significate positieve relatie. Fysieke hulpbronnen hebben een negatieve samenhang met 

emotionele taakeisen, fysieke taakeisen en cognitieve hulpbronnen. Daarenetegen hebben 

fysieke hulpbronnen juist een positieve samenhang met emotionele hulpbronnen. 

  

Tabel 3.1: Gemiddelden, standaardafwijking en correlaties voor alle variabelen in het 
onderzoek (N = 217) 
 Variabele M SD 1 2 3 4 5 6 
1 Cognitieve taakeisen 3.00 .91       
2 Emotionele taakeisen 3.77 .62 .56**      
3 Fysieke taakeisen 2.95 1.95 .16 .39**     
4 Cognitieve hulpbronnen 3.75 .63 -.11 -.11 -.09    
5 Emotionele hulpbron 3.63 .87 -.14 -.10 -.13  .48**   
6 Fysieke hulpbronnen 3.60 .88 -.09 -.17* -.13 -.38**  .42**  
7 Uitputting 1.47 .87  .30**  .36** .41** -.26** -.29** -.18* 
*p  < .05, ** p <.01 
 
 

3.2  De relatie tussen taakeisen, hulpbronnen en ui tputting getoetst 

Om te onderzoeken of er sprake was van de verwachtte moderator effecten werd eerst 

onderzocht of de hoofdeffecten aanwezig zijn. Dit werd door middel van een regressie 

analyse onderzocht (tabel 3.2, 3.3 en 3.4).  

Hypothese 1 stelde dat  cognitieve taakeisen positief samenhangen met uitputting 

van de medewerkers van Bartimeus. De regressie analyse liet zien dat er een hoofdeffect is 

gevonden voor cognitieve taakeisen op uitputting (β = .30 p < . 01).  Tevens voorspelde 

cognitieve taakeisen 8 procent van de variantie van uitputting (R2 = .08, F(1,142) = 13.65, p 

< .01). Dit betekent dat hypothese 1 mocht worden aangenomen.  
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Hypothese 2 stelde dat cognitieve hulpbronnen negatief samenhangt met uitputting 

van de medewerkers van Bartimeus.  Voor cognitieve hulpbronnen op uitputting werd er ook 

een hoofdeffect gevonden (β = -.26 p < . 01). Dit gaf aan dat cognitieve hulpbronnen, 

uitputting kon voorspellen voor 6 procent van de variantie (R2 = .06, F(1,142) = 10.23; p < 

.01). Dit betekend dat ook hypothese 2 mocht worden aangenomen.  

 

 

Tabel 3.2 Resultaat van regressieanalyses van cognitieve taakeisen en cognitieve 

hulpbronnen op uitputting  (N = 143) 

Uitputting 

 B SE B β Adjusted R2 

Cog. taakeisen .43 .12 .30** .08** 

Cog. hulpbronnen -.36 .11 -.26** .06** 

*p  < .05, ** p <.01 
 

 

Hypothese 6 stelde dat  emotionele taakeisen negatief samenhangen met uitputting 

van de medewerkers van Bartimeus. De regressie analyse liet zien dat er een hoofdeffect is 

gevonden voor emotionele taakeisen op uitputting (β = .36 p < . 01).  Tevens voorspelde 

emotionele taakeisen 13 procent van de variantie van uitputting (R2 = .13, F(1,142) = 21.61, 

p < .01). Dit betekent dat hypothese 6 mocht worden aangenomen.  

Hypothese 7 stelde dat emotionele hulpbronnen negatief samenhangt met uitputting 

van de medewerkers van Bartimeus.  Voor emotionele hulpbronnen op uitputting werd er ook 

een hoofdeffect gevonden (β = -.29 p < . 01). Dit gaf aan dat emotionele hulpbronnen, 

uitputting kon voorspellen voor 8 procent van de variantie (R2 = .08, F(1,142) = 13.08; p < 

.01). Dit betekend dat ook hypothese 7 mocht worden aangenomen.  

 

Tabel 3.3 Resultaat van regressieanalyses van emotionele taakeisen en emotionele 

hulpbronnen op uitputting  (N = 143) 

Uitputting 

 B SE B β Adjusted R2 

Emo. taakeisen .35 .08  .36** .13** 

Emo.hulpbronnen -.29 .08 -.29** .08** 

*p  < .05, ** p <.01 
 

Hypothese 11 stelde dat  fysieke taakeisen negatief samenhangen met uitputting van 

de medewerkers van Bartimeus. De regressie analyse liet zien dat er een hoofdeffect is 
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gevonden voor emotionele taakeisen op uitputting (β = .17 p < . 05).  Tevens voorspelde 

fysieke taakeisen 2 procent van de variantie van uitputting (R2 = .02, F(1,142) = 4.39, p < 

.05). Dit betekent dat hypothese 11 mocht worden aangenomen.  

Hypothese 12 stelde dat fysieke hulpbronnen negatief samenhangt met uitputting van 

de medewerkers van Bartimeus.  Voor fysieke hulpbronnen op uitputting werd er ook een 

hoofdeffect gevonden (β = -.18 p < . 05). Dit gaf aan dat fysieke hulpbronnen, uitputting kon 

voorspellen voor 3 procent van de variantie (R2 = .03, F(1,142) = 4.81; p < .05). Dit betekend 

dat ook hypothese 12 mocht worden aangenomen.  

 

Tabel 3.4 Resultaat van regressieanalyses van fysieke taakeisen en fysieke hulpbronnen op 

uitputting  (N = 143) 

Uitputting 

 B SE B β Adjusted R2 

Fys. taakeisen .12 .06  .17* .02* 

Fys. hulpbronnen -.18 .08 -.18* .03* 

*p  < .05, ** p <.01 
 

 

3.3 Bufferende werking van hulpbronnen op taakeisen  getoetst 

Voor het onderzoeken van de moderator effecten is gebruik gemaakt van hiërarchische 

multiple regressieanalyses. Hiervoor zijn de onafhankelijke en potentiële 

moderatorvariabelen gestandaardiseerd door middel van z-transformaties (Miles & Shevlin, 

2005). Vervolgens zijn er productvariabelen aangemaakt van deze gestandaardiseerde 

variabelen. De multiple regressie is uitgevoerd door middel van de Enter methode. 

 
Tabel 3.5: Toetsing van het modererend effect van cognitieve hulpbronnen, emotionele 
hulpbronnen en fysieke hulpbronnen in de relatie tussen cognitieve taakeisen en uitputting 
(N = 143) 

*p < .05, ** p < .01 

Uitputting 
 B SE 

B 
β Adjusted R² Adjusted ∆R² 

Cognitieve taakeisen  .23 .07   .27** .14 .15** 
Cognitieve hulpbronnen -.23 .07  -.26**   
Cog. taakeisen x cog. hulpbronnen -.10 .07  -.11 .15 .01 
Cognitieve taakeisen  .23 .07  .26** .14 .15** 
Emotionele hulpbronnen -.20 .07  -.22**   
Cog. taakeisen x emo. hulpbronnen -.16 .07  -.18* .17 .03* 
Cognitieve taakeisen  .23 .07  .27** .10 .11** 
Fysieke hulpbronnen -.14 .07  -.16   
Cog. taakeisen x fys. hulpbronnen -.08 .07  -.09 .10 .01 
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Allereerst is onderzocht of er een moderator effect gevonden kon worden van cognitieve  

hulpbronnen op het verband van cognitieve taakeisen en uitputting. Hypothese 3 verwachtte 

dat  cognitieve hulpbronnen een negatief modererend effect heeft van cognitieve taakeisen 

op uitputting bij medewerkers van Bartimeus. Uit tabel 3.5 blijkt dat er een positief 

hoofdeffect is gevonden van cognitieve taakeisen op uitputting (β = .27, p < .01) en een 

negatief hoofdeffect van cognitieve hulpbronnen op uitputting (β = -.26, p < .01). 15 procent 

van de variantie van uitputting wordt door deze hoofdeffecten verklaard  (∆R2 = .15, F(2,140) 

= 12.80; p < .01). Er werd echter geen moderatie effect gevonden (β = -.11, ns). Hypothese 3 

moest dus worden verworpen. Omdat er uberhaupt geen sprake is van een modererend 

effect van cognitieve hulpbronnen op cognitieve taakeisen kan hypothese 3b, die stelde dat 

het effect van een matchende hulpbron in vergelijking met een niet matchende hulpbron het 

sterkst zal zijn eveneens worden verworpen. 

Hypothese 4 verwachtte dat emotionele hulpbronnen een positief modererend effect 

heeft van cognitieve taakeisen op uitputting bij medewerkers van Bartimeus. Uit tabel 3.5 

blijkt dat er een positief hoofdeffect is gevonden van cognitieve taakeisen op uitputting (β = 

.26, p < .01) en een negatief hoofdeffect van emotionele hulpbronnen op uitputting (β = -.22, 

p < .01). 15 procent van de variantie van inzetbaarheid wordt door deze hoofdeffecten 

verklaard  (∆R2 = .15, F(2,140) = 12.59; p < .01). Bovendien werd door de toevoeging van 

het interactie-effect een significante verandering aan de hoeveelheid verklaarde variantie van 

uitputting gevonden  (∆R2 = .03, F(3,139) = 10.46; p < .01). 

 

Figuur 3.1. Grafiek van het effect van twee niveaus van emotionele hulpbronnen op 

de relatie tussen cognitieve taakeisen (x-as) en uitputting (y-as) 
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De richting van het gevonden moderatie effect kan worden bepaald door het gebruik van 

simple slopes. De grafische weergave hiervan is te zien in figuur 3.1. In de figuur is te zien 

dat een lage score op emotionele hulpbronnen een weinig invloed heeft op de relatie tussen 

cognitieve taakeisen en uitputting. Bij een hoge score op emotionele hulpbronnen wordt de 

invloed op deze relatie groter . Bij een lage score op emotionele hulpbronnen en een lage 

score van cognitieve taakeisen is de uitputting lager dan bij een hoge score van emotionele 

hulpbronnen en uitputting.  Hoe hoger de score op de aanwezigheid van emotionele 

hulpbronnen bij een hogere score op cognitieve taakeisen, des te positiever het moderator 

effect op uitputting. Hypothese 4 kan daarom aangenomen worden. 

 Voor cognitieve taakeisen op uitputting (β = .27, p < .01) werd eveneens een 

hoofeffect gevonden. Fysieke hulpbronnen(β = .27, p < .01) bleek in combinatie met 

uitputting geen significant hoofdeffect. Gezamelijk verklaarde zij 11 procent van de variantie 

op uitputting (∆R2 = .11, F(2,140) = 8.68; p < .01). Fysieke hulpbronnen bleek in combinatie 

met cognitieve taakeisen geen modererend effect te hebben op uitputting. Hypothese 5 

moest verworpen worden. 

 
Tabel 3.6: Toetsing van het modererend effect van cognitieve hulpbronnen, emotionele 
hulpbronnen en fysieke hulpbronnen in de relatie tussen emotionele taakeisen en uitputting 
(N = 143) 

*p < .05, ** p < .01 
 

Hypothese 8 luidde dat cognitieve hulpbronnen een negatief modererend effect heeft 

van  emotionele taakeisen op inzetbaarheid bij medewerkers van Bartimeus. Uit tabel 3.6 

blijkt dat er hoofdeffecten gevonden zijn van emotionele taakeisen op uitputting (β = .35, p < 

.01) en van cognitieve hulpbronnen op inzetbaarheid (β = -.24, p < .01). Emotionele 

taakeisen en cognitieve hulpbronnen verklaren 19 procent van de variantie van uitputting 

(∆R2 = .19, F(2,140) = 15.74; p < .01). Een moderatie effect werd niet gevonden (β = -.09, 

ns). Hypothese 8 moest worden verworpen. 

Hypothese 9 veronderstelde dat emotionele hulpbronnen een negatief modererend 

Uitputting 
 B SE 

B 
β Adjusted R² Adjusted ∆R² 

Emotionele taakeisen  .30 .07   .35** .18 .19** 
Cognitieve hulpbronnen -.21 .07  -.24**   
Emo. taakeisen x cog. hulpbronnen -.07 .07 -.09 .18 .01 
Emotionele taakeisen  .30 .07 .33** .19 .20** 
Emotionele hulpbronnen -.24 .07 -.28**   
Emo. taakeisen x emo. hulpbronnen -.09 .06 -.12 .20 .01 
Emotionele taakeisen  .31 .07 .35** .14 .15** 
Fysieke hulpbronnen -.11 .07 -.13   
Emo. taakeisen x fys. hulpbronnen -.06 .07 -.06 .14 .00 
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effect heeft van emotionele taakeisen op uitputting. Er werden significante hoofdeffecten 

gevonden van  emotionele taakeisen (β = .33, p < .01) en emotionele hulpbronnen (β = -.28, 

p < .01) op uitputting. Emotionele taakeisen en emotionele hulpbronnen verklaren 20 procent 

van de variantie van uitputting (∆R2 = .20, F(2,140) = 17.73; p < .01). Ook hier werd geen 

moderatie effect gevonden (β = -.12, ns). Hypothese 9 werd verworpen. Omdat er uberhaupt 

geen sprake is van een modererend effect van emotionele hulpbronnen op emotionele 

taakeisen kan hypothese 9b, die stelde dat het effect van een matchende hulpbron in 

vergelijking met een niet matchende hulpbron het sterkst zal zijn eveneens worden 

verworpen. 

Hypothese 10 verwachtte dat fysieke hulpbronnen een negatief modererend effect 

heeft van emotionele taakeisen op uitputting bij medewerkers van Bartimeus. Er werd een 

significante hoofdeffect gevonden van emotionele taakeisen (β = .35, p < .01) en een niet 

significant effect van fysieke hulpbronnen (β = -.13, ns) op uitputting. Samen verklaren deze 

15 procent van de variantie van uitputting (∆R2 = .15, F(2,140) = 12.24; p < .01). Ook hier 

werd geen moderatie effect gevonden (β = -.06, ns). Hypothese 10 werd ook verworpen.  

 

Tabel 3.7: Toetsing van het modererend effect van cognitieve hulpbronnen, emotionele 
hulpbronnen en fysieke hulpbronnen in de relatie tussen fysieke taakeisen en uitputting (N = 
143) 
 

Uitputting 
 B SE 

B 
β Adjusted R² Adjusted ∆R² 

Fysieke taakeisen  .13 .07   .15 .08    .09** 
Cognitieve hulpbronnen -.22 .07  -.25**   
Emo. taakeisen x cog. hulpbronnen -.01 .07 -.01 .07 .00 
Fysieke taakeisen  .12 .07 .14 .09 .10** 
Emotionele hulpbronnen -.24 .07 -.27**   
Emo. taakeisen x emo. hulpbronnen -.03 .06 -.04 .09 .00 
Fysieke taakeisen  .15 .07 .17* .05 .06* 
Fysieke hulpbronnen -.16 .08 -.18*   
Emo. taakeisen x fys. hulpbronnen -.06 .07 -.07 .05 .01 

 
*p < .05, ** p < .01 
 

Hypothese 13 stelde dat cognitieve hulpbronnen een negatief modererend effect 

heeft van fysieke taakeisen op uitputting bij medewerkers van Bartimeus. Uit tabel 3.7 blijkt 

dat er geen hoofdeffect is gevonden van fysieke taakeisen op inzetbaarheid (β = .15, ns). 

Wel is er een hoofdeffect gevonden van cognitieve hulpbronnen op inzetbaarheid (β = -25, p 

< .01). Fysieke taakeisen en  cognitieve hulpbronnen verklaren 9 procent van de variantie 

van inzetbaarheid (∆R2 = .09, F(2,140) = 7.05; p < .01). Een moderatie effect werd niet 

gevonden (β = -.01, ns). Hypothese 13 werd verworpen. 
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Hypothese 14 verwachtte dat emotionele hulpbronnen een negatief modererend 

effect heeft van fysieke taakeisen op uitputting. Voor fysieke taakeisen werd geen positief 

hoofdeffect gevonden (β = .14, ns) en voor emotionele hulpbronnen wel een negatief 

hoofdeffect (β = -.27, p < .01) op uitputting. Fysieke taakeisen en emotionele hulpbronnen 

verklaren 10 procent van de variantie van uitputting (∆R2 = .10, F(2,140) = 8.20; p < .01). 

Ook hier werd geen moderatie effect gevonden (β = -.04, ns). Hypothese 14 moest worden 

verworpen.  

Hypothese 15 luidde dat fysieke hulpbronnen een negatief modererend effect heeft 

van fysieke taakeisen op uitputting bij medewerkers van Bartimeus. Er werd zowel een 

hoofdeffect gevonden van fysieke taakeisen (β = .40, p < .17) op uitputting als van fysieke 

hulpbronnen op uitputting (β = .40, p < -.18). Samen verklaren deze 6 procent van de 

variantie van inzetbaarheid (∆R2 = .6, F(2,140) = 4.46; p < .05). Ook hier werd geen 

moderatie effect gevonden (β = -.07, ns). Hypothese 15 werd daarom ook verworpen. Omdat 

er uberhaupt geen sprake is van een modererend effect van fysieke hulpbronnen op fysieke 

taakeisen kan hypothese 15b, die stelde dat het effect van een matchende hulpbron in 

vergelijking met een niet matchende hulpbron het sterkst zal zijn eveneens worden  
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4 Discussie 
 
 
4.1 Relaties tussen taakeisen, hulpbronnen en uitpu tting 
 
In dit onderzoek is getracht de relatie tussen taakeisen, hulpbronnen en werkgerelateerde 

stress in de vorm van uitputting beter te begrijpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 

Demand-Induces Strain Compensation (DISC)-model (De Jonge & Dormann, 2003) en de 1e 

versie van de hierbij behorende vragen (De Jonge, Dormann, van Veghel, von Nordheim, 

Dollard & Cotton, 2003).  

Vanuit de literatuur zou verwacht worden dat zowel de schalen omtrent taakeisen en 

hulpbronnen uit de DISQ-vragenlijst significant met elkaar correleren. Uit de data van dit 

onderzoek blijkt deze onderlinge samenhang niet voor alle combinaties op te gaan. 

Emotionele taakeisen hangen samen met cognitieve taakeisen en met fysieke taakeisen. Er 

is geen significante samenhang tussen fysieke en cognitieve taakeisen gevonden. Fysieke 

hulpbronnen hangen negatief samen met cognitieve hulpbronnen en juist positief met 

emotionele hulpbronnen. Emotionele hulpbronnen en cognitieve hulpbronnen hangen 

eveneens positief samen.  

In de hypotheses met betrekking tot de hoofdeffecten (respectievelijk hypothese 1, 6 

en 11) werd gesteld dat taakeisen van cognitieve, emotionele en fysieke aard positief 

samenhangen met uitputting van de medewerkers van Bartimeus. Deze 

onderzoeksresultaten bevestigen eerder onderzoek met betrekking tot de uitputtingsfactor 

van werkstress die onder andere wordt veroorzaakt door hoge taakeisen (Schaufeli & 

Bakker, 2003).   

In de hypotheses met betrekking tot de hulpbronnen in het werk werden eveneens 

hoofdeffecten gevonden in de verwachte richting (respectievelijk hypothese 2, 7 en 12). De 

aanwezigheid van hulpbronnen van cognitieve, emotionele als ook fysieke aard hebben een 

negatief effect op de afhankelijke variabele uitputting bij de medewerkers van Bartimeus. 

Deze verbanden werden inderdaad gevonden. Dit is in lijn met eerdere studies over het 

DISC-model (Hobfoll, 1989).  

De onderzoeksvraag 1a: draagt een goede balans tussen taakeisen en hulpbronnen 

bij tot een significante vermindering van de gerapporteerde uitputting bij medewerkers van 

Bartimeus kan dan ook bevestigend beantwoordt worden. In de volgende paragraaf zal er 

meer specifiek ingegaan worden op het modererende effect door (matchende) hulpbronnen 

op taakeisen van cognitieve, emotionele en fysieke aard. Aan de hand daarvan kan ook de 1 

b vraag: in welke hulpbron kan de organisatie het beste investeren voor een zo effectief 

mogelijk resultaat in relatie tot uitputting van medewerkers beantwoordt worden. 
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4.2 Bufferende werking van hulpbronnen op taakeisen  

De verwachting was dat de drie typen hulpbronnen (cognitie, emotionele en fysieke) de 

negatieve effecten van taakeisen zouden modereren (respectievelijk hypothese 3, 5, 8, 9, 10, 

13, 14 en 15). Deze hypothesen konden met uitzondering van hypothese 4 wat een 

modererend effect van emotionele hulpbronnen op cognitieve taakeisen verwachte (zie figuur 

4.1) niet worden bevestigd. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verklaring voor het enige gevonden modererend effect van emotionele hulpbronnen op 

cognitieve taakeisen ligt mogelijk  in de aard van de emotionele hulpbronnen zoals deze 

bevraagd worden in de DISQ-vragenlijst. In het merendeel van de items in deze schaal peilt 

men naar de mogelijkheid om emoties te uiten op het werk, en of clienten, collega's en 

leidinggevenden hierin een luisterend oor en ondersteuning bieden. Dit uiten van emoties 

kan mits de ontvanger hier positief op reageert en de medewerker zich gesterkt voelt door 

instemming en begrip processen van emotieregulatie bevorderen (Coté, 2005). Hierdoor 

daalt het stress niveau en is er meer cognitieve aandacht beschikbaar voor taken waarin 

concentratie en probleemoplossende vaardigheden nodig zijn en die de medewerker dus op 

cognitief niveau belasten. Een ander onderzoek sterkt bovenstaande assumptie nog verder 

en stelt dat positieve emoties het bereik van aandacht verbreden, terwijl negatieve emoties 

dit bereik doen afnemen (Öhman, Flykt & Esteves, 2001). De aanwezigheid van positieve 

emoties tengevolge van ervaren steun van clienten, collega's en leidinggevenden kunnen er 

dus toe bijdragen dat cognitief functioneren bij taakeisen van cognitieve aard verbetert.  

 Het antwoord op de onderzoeksvraag(1b): in welke hulpbron kan de organisatie het 

beste investeren voor een zo effectief mogelijk resultaat in relatie tot uitputting van 

medewerkers is hiermee dan ook gegeven. Van alle hulpbronnen die een negatieve relatie 

hebben met uitputting kan men aan emotionele hulpbronnen een specifiek modererend effect 

toekennen in combinatie met cognitieve taakeisen. Het extra investeren in emotionele 

hulpbronnen voor de medewerkers van Bartimeus is dan ook zinvol. Bij de conclusie van 

- 

+ 

Cognitieve 
taakeisen 

 

 
Uitputting 

 

 
Emotionele 
hulpbronnen 

Figuur 4.1.  Emotionele hulpbronnen als  als moderator op het verband 

tussen cognitieve taakeisen en uitputting 
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deze thesis zullen hier enkele suggesties voor gedaan worden. 

  Opvallend is het feit dat het enige gevonden moderend effect niet overeenkomt met 

de  principes van het DISC-model. Dit model stelt immers dat binnen de drie dimensies de 

negatieve effecten van taakeisen zouden worden gemodereerd door matchende 

hulpbronnen. Het negatieve gezondheidseffect van uitputting ten gevolge van cognitieve 

taakeisen wordt in dit onderzoek niet zoals verwacht gemodereerd door een matchende 

hulpbron van cognitieve aard maar juist door hulpbronnen van emotionele aard. Van 

moderatie van taakeisen op cognitief, emotioneel en fysiek gebied door matchende 

hulpbronnen (respectievelijk hypothese 3b, 9b en 15b) is bij geen enkele combinatie sprake. 

Frese (1999, in De Jonge et al., 2006) stelt dat een match tussen taakeisen en hulpbronnen 

moet worden beschouwd als een probabilistisch principe, waarbij de kans groter is dat 

negatieve effecten van taakeisen het best kunnen worden verminderd door matchende 

hulpbronnen. Dit onderzoek bevestigt deze hypothese niet.  

Een ander onderzoek waarbij ondersteuning van dit principe niet gevonden werd 

(Bruin, Boxmeer, Verwijs & Le Blanc, 2007) verwijst naar een modererend effect waar in het 

DISC-model geen aandacht aan besteed wordt: de persoonlijkheidsfactor. Hulpbronnen 

verwijzen immers naar aspecten in en van het werk, die door de respondent gebruikt 

kunnen worden. Of deze hulpbronnen ook daadwerkelijk ingezet zullen worden door de 

individuele medewerker is volgens deze theorie mede afhankelijk van zaken als extraversie 

en een proactieve persoonlijkheid. Extraverte personen zijn goed in staat om zichzelf te 

beschermen tegen werkstress doordat zij plezier hebben in sociale contacten (De Jong & 

Overduin, 2003 in Bruin et al, 2007). Hierdoor zullen extraverte persoonlijkheden een sociale 

hulpbron tijdig activeren (Bruin, Boxmeer, Verwijs & Le Blanc, 2007) en hierdoor 

werkstressoren in het juiste perspectief weten te plaatsen. Bruin et al. stelt verder dat 

persoonskenmerken vanwege deze effecten niet genegeerd kunnen worden bij het empirisch 

toetsen van het DISC-model. De uitsluitende op taakkenmerken georienteerde theorie achter 

het DISC-model is hiermee niet toereikend om de effecten en relaties van taakeisen en 

hulpbronnen afdoende te verklaren. 
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4.3 Kritische kanttekeningen bij het huidig onderzo ek 

 

Aan dit onderzoek zijn enkele beperkingen verbonden. Ten eerste werd er gebruik gemaakt 

van een cross-sectioneel design; dit impliceert dat het aantonen van oorzakelijke verbanden 

onmogelijk is. Longitudinaal onderzoek wordt aanbevolen om aan deze beperking tegemoet 

te komen. Een tweede beperking is het gebruik van zelfrapportering-vragenlijsten. Hierdoor 

is het mogelijk dat er een invloed is van common method bias. Een publicatie hierover 

(Spector, 2006) stelt echter dat deze invloed mogelijk niet zo sterk is als algemeen wordt 

aangenomen. Verder hebben verscheidene auteurs beargumenteerd dat dit fenomeen geen 

grote bedreiging vormt wanneer interactie-effecten teruggevonden worden (Dollard & 

Winefield, 1998; Wall, Jackson, Mullarkey, & Parker, 1996). Common method bias zou de 

resultaten eerder vertekenen naar de hoofdeffecten toe dan naar de interacties. In 

toekomstig onderzoek zouden objectievere metingen gedaan kunnen worden. Een derde 

mogelijke beperking is het gebruik van niet-specifieke operationaliseringen van taakeisen en 

hulpbronnen in een specifieke sector. Het gebruik van items die aangepast zijn aan de 

jobcontext kan mogelijkerwijze betere resultaten stimuleren. Verder zijn er grenzen aan de 

algemene generaliseerbaarheid van deze resultaten omdat dit onderzoek is gebaseerd op 

een steekproef binnen één organisatie die  actief is in  de zorg  sector. De steekproef is ook 

relatief klein, met 146 participanten. Dit heeft mogelijk een invloed op de power van de 

studie. Samengevat biedt deze studie geen empirische evidentie voor het triple-match 

principe op cognitief, emotioneel of fysiek vlak.  Een opvallende cross-domein-interactie werd 

besproken, waaruit blijkt dat mogelijke negatieve effecten van cognitieve taakeisen mogelijk 

opgevangen worden met emotionele hulpbronnen. Verder onderzoek is nodig om te  bekijken 

of het hier inderdaad gaat om een meer voorkomend effect dat wellicht verklaard kan worden 

met het bufferen van stress op de benodigde aandachtspanne bij cognitief veeleisende 

taken.  

De resultaten uit dit onderzoek met betrekking tot het DISC-model in het algemeen, 

en het triple-match principe in het bijzonder, geven aanleiding tot de volgende suggesties. In 

recent onderzoek van De Jonge et al. (2008) naar voren komt. De Jonge et al. stellen dat er 

een mogelijkheid is tot het rechtstreeks meten van de compensatie- en balansprincipes door 

het vragen naar causale attributies van de werknemers. Op deze manier kan men verder 

kijken dan enkel naar de aanwezigheid van hulpbronnen in de werkomgeving; ook de 

relevantie en het effectieve inzetten ervan om te kunnen omgaan met taakeisen wordt zo 

bevraagd. Zo kan het goed mogelijk zijn dat bepaalde hulpbronnen nuttig zijn voor het 

bufferen van bepaalde taakeisen die de werkomgeving stelt aan de medewerker, maar dat 

deze in onderzoek niet naar voor komen,  doordat de uitkomstvariabelen niet relevant blijken 

voor het werk in kwestie of niet van toepassing zijn op de gesteldheid van de medewerker. 
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Het kan een waardevolle aanvulling betekenen aan toekomstig onderzoek om het door de 

medewerker gepercipiëerde verband tussen taakeisen en uitkomsten te analyseren. Daarbij 

dient eveneens rekening gehouden te worden met persoonskenmerken, aangezien deze de 

individuele perceptie van de medewerker mede bepalen (Daniels & Guppy, 1994 in Bruin et 

al, 2007). 

 

 

4.4 Conclusie 

Hoge taakeisen hangen samen met uitputtings klachten van medewerkers. Wanneer er 

naast hoge taakeisen, voldoende hulpbronnen worden aangeboden zullen deze een 

bufferend effect hebben op uitputting. Het aanbieden van voldoende hulpbronnen is dus van 

belang voor de gezondheid van medewerkers. Emotionele hulpbronnen hebben een positief 

moderend effect op taakeisen van cognitieve aard. Voor de organisatie is het dan ook van 

belang om mogelijkheden te creëren voor een goede sociale steun van collega's. Hierbij gaat 

het concreet om het geven (maar ook: vragen!) van emotionele en instrumentele hulp, 

aandacht, respect en waardering. Verder onderzoek is nodig om het door de medewerker 

gepercipieerde verband tussen taakeisen en uitkomsten te analyseren. Hierbij lijkt het 

bovendien zinvol om het effect van persoonlijkheidsfactoren mee te nemen. 
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Bijlage 1. Vragenlijst zoals uitgezet in zorginstel ling  Bartiméus  
 

Toelichting bij de vragenlijst 
 
 
Voor u ligt een vragenlijst die ontwikkeld is in het kader van een onderzoek naar uw werk en 
werkbeleving. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in de door u 
aangegeven hoge werkdruk bij de sector arbeid en verschillende woonafdelingen van 
Bartiméus. Op basis van deze inzichten kan een positieve bijdrage geleverd worden aan de 
verbetering van uw werk en werkbeleving.  
Om een zo duidelijk en volledig mogelijk beeld van uw werk en werkbeleving te verkrijgen, 
is het belangrijk dat iedereen deze vragenlijst invult. 
 
Deze vragenlijst bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte is het de bedoeling dat u de 
vragenlijst invult waarbij u doormiddel van uw kennis en ervaring van uw functie beoordeelt 
hoe iemand anders (werknemer X) uw werk ervaart. 
Het tweede gedeelte van de vragenlijst bestaat uit 7 onderdelen , waarbij ieder onderdeel gaat 
over een bepaald onderwerp. 
Het invullen van de lijst bestaat uit het aankruisen van een antwoordalternatief. In een enkel 
geval moet u het antwoordalternatief omcirkelen, of uw antwoord op de stippellijn in te 
vullen. U wordt verzocht alle vragen te beantwoorden. Indien u een vraag niet kunt 
beantwoorden, omdat hij niet op uw situatie van toepassing is, dan kunt u die vraag onder 
vermelding van ‘n.v.t.’ overslaan. Dit geldt bijvoorbeeld bij een vraag over de 
leidinggevende, terwijl u geen leidinggevende hebt. 
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instantie (Universiteit Utrecht). 
Behalve de onderzoekers van de universiteit krijgt absoluut niemand inzage in de gegevens 
van de vragenlijsten. Alle gegevens zullen strikt vertrouwelijk  behandeld worden. De code 
op pagina 2 is slechts bedoeld om de vragenlijsten te koppelen aan de ziekteverzuimgegevens. 
De sleutel hiervan is alleen bij de onderzoeker bekend. 
De resultaten van dit onderzoek zullen worden verwerkt tot een algemeen rapport dat naar 
verwachting eind oktober zal verschijnen. In deze rapportage zal niemand persoonlijk te 
herkennen zijn. Op basis van de rapportage kan Bartiméus gerichte acties ondernemen ter 
verbetering van werk en werkbeleving. 
Indien u de vragenlijst via de leiding en/of de (interne) post ontvangen heeft, verzoeken wij u 
de vragenlijst zo spoedig mogelijk weer in te leveren (’t liefst binnen 10 dagen). 
De ingevulde vragenlijst kunt u  in de bijgesloten witte envelop dichtgeplakt in de daarvoor 
bestemde dozen deponeren binnen uw instelling. 
Voor eventuele vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij de onderzoekers: 
Tenne v. Nordheim, emailadres tenne.mail@planet.nl, telefoon 033 4617572, of Jan de Jonge, 
emailadres j.dejonge@fss.uu.nl, telefoon 030-2533494. 
 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
Succes bij het invullen van deze vragenlijst! 
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Gegevens over uzelf, uw opleiding en werkervaring 

 
U wordt verzocht een kruisje te zetten in het vakje dat op u van toepassing is, of in te 
vullen hetgeen van u gevraagd wordt. 
 
Code: .................. (enkel bedoeld voor de administratieve verwerking van deze lijst) 

 
1. in welk jaar bent u geboren?                                                                                 19......... 
 
2. wat is uw geslacht?                                                                             Man                          
                                                                                                                Vrouw               
 
3a. Bent u                                                    alleenstaand en woont u bij uw ouders       
                                                                    alleenstaand en woont u op u zelf                
                                                                    gehuwd of samenwonend                             
                                                                    anders, namelijk ............................               
 
 
3b. Heeft u thuiswonende kinderen?   Ja                                                              
             Nee, de kinderen zijn al het huis uit                                                                      
          Ik heb geen kinderen                                                                                                 
 
 
4.     Wat is de hoogst genoten opleiding die u heeft afgemaakt? 

                                                              Basisschool/lagere school                                
                                                              LBO (bijv. LTS, LEAO)                                 
                                                              MAVO/MULO/ULO                                   
                                                              HAVO/VWO/HBS                                        
                                                              HBO (bijv. HBO-V, HEAO, PABO)             
                                                              Academisch onderwijs                                  
                                                              Geen opleiding voltooid                              
 

5. Wat is uw huidige arbeidssituatie?    Voltijdbaan (36 uur/week)                                
                                                                Deeltijdbaan                                                       
                                                                Aantal uren per week .................uur               
 
6. Wat is uw functieomschrijving?   Werkbegeleider/werkbegeleider specifiek                                                  
                                                           Verplegend/verzorgend 
                                                           anders,namelijk.......................................   
 
7. Werkt u onregelmatige diensten?               Ja,maar zonder nachtdienst                       
                                                                        Ja, met nachtdienst                                    
                                                                        Nee                                                                                                                    
  

□ 
□ 
 
□ 
□ 
□ 
□ 
 
 
□ 
□ 
□ 
 
 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
 
□ 
□ 
 
 
□ 
□ 
□ 
 
□ 
□ 
□ 
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Instructie bij het invullen:  

Stel dat iemand anders dezelfde baan in de organisatie heeft als u. De taken, cliënten, 
collega’s, leidinggevenden, en al het andere is hetzelfde als in uw baan. Deze persoon 
heeft dezelfde kwalificaties (scholing, training, vaardigheden, ervaring, et cetera) als u 
voor dit werk. Beoordeel (door uw kennis en ervaring te gebruiken) hoe het werk eruit 
zou zien voor deze persoon (“werknemer X”), als deze persoon zes maanden werkzaam 
is in zijn/haar nieuwe baan. Beoordeel alstublieft hoe het is (gebaseerd op uw huidige 
werksituatie), in plaats van hoe het zou zijn in de toekomst. 

Bij iedere vraag staan vijf antwoordmogelijkheden: 
1 = nooit of bijna nooit (enkele keren per jaar); 
2 = zelden (ongeveer eenmaal per maand); 
3 = soms (ongeveer eenmaal per week); 
4 = vaak (enkele keren per week); 
5 = altijd of bijna altijd (één of enkele keren per dag). 

Kruis het vakje aan dat volgens u het meest van toepassing is op werknemer X. 

 

  

Taakeisen en werkbronnen 
 

 

Na zes maanden 

ervaring in eenzelfde 

functie als ik… 

(Bijna) 

Nooit 

Zelden Soms Vaak (Bijna) 

Altijd 

1 2 3 4 5 

Enkele 

keren 

per jaar 

Ong. 

eenmaal 

per 

maand 

Ong. 

eenmaal 

per 

week 

Enkele 

keren 

per 

week 

Enkele 

keren 

per dag 

       
1 zal werknemer X erg moeilijke 

beslissingen in het werk moeten 

nemen. 

�  �  �  �  �  

2 zal werknemer X een grote mate 

van concentratie en zorgvuldig-

heid in het werk moeten tonen. 

�  �  �  �  �  

3 zal werknemer X werk-gerela-

teerde problemen moeten oplos-

sen binnen een beperkte tijd. 

�  �  �  �  �  
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 Na zes maanden 

ervaring in eenzelfde 

functie als ik… 

(Bijna) 

Nooit 

Zelden Soms Vaak (Bijna) 

Altijd 

1 2 3 4 5 

Enkele 

keren 

per jaar 

Ong. 

eenmaal 

per 

maand 

Ong. 

eenmaal 

per 

week 

Enkele 

keren 

per 

week 

Enkele 

keren 

per dag 

4 zal werknemer X veel dingen 

tegelijkertijd moeten onthouden. 

�  �  �  �  �  

5 zal werknemer X veel geestelijk 

inspannend werk moeten 

verrichten. 

�  �  �  �  �  

       
6 zal werknemer X moeten omgaan 

met personen (zoals cliënten, 

collega’s en leidinggevenden) die 

onrealistische verwachtingen 

hebben. 

�  �  �  �  �  

7 zal werknemer X zijn/haar 

emoties onder controle moeten 

houden om de taken binnen een 

beperkte tijd te volbrengen. 

�  �  �  �  �  

8 zal werknemer X moeten omgaan 

met personen (bijv. cliënten, 

collega’s of leidinggevenden) met 

moeilijke problemen die opgelost 

moeten worden. 

�  �  �  �  �  

9 zal werknemer X moeten omgaan 

met personen (bijv. cliënten, 

collega’s of leidinggevenden) die 

snel boos op hem/haar worden. 

�  �  �  �  �  

10 zal werknemer X veel emotioneel 

inspannend werk moeten 

verrichten. 

�  �  �  �  �  

11 zal werknemer X emoties moeten 

tonen (bijv. aan cliënten, 

collega’s of leidinggevenden) die 

niet overeenkomen met zijn of 

haar gevoelens. 

�  �  �  �  �  
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Na zes maanden ervaring in 
eenzelfde functie als ik… 

(Bijna) 

Nooit 

Zelden Soms Vaak (Bijna) 

Altijd 

1 2 3 4 5 

Enkele 

keren 

per jaar 

Ong. 

eenmaal 

per 

maand 

Ong. 

eenmaal

per 

week 

Enkele 

keren 

per 

week 

Enkele 

keren 

per dag 

       
12 zal werknemer X veel lichamelijk 

inspannende taken moeten 

verrichten om zijn/haar werk te 

doen. 

�  �  �  �  �  

13 zal werknemer X veel moeten 

bukken of hoog moeten reiken 

tijdens het werk. 

�  �  �  �  �  

14 zal werknemer X in ongemak-

kelijke of inspannende houdingen 

moeten werken om zijn/haar 

werk te doen. 

�  �  �  �  �  

15 zal werknemer X zware personen 

of objecten (meer dan 10 kg) 

moeten tillen of verplaatsen. 

�  �  �  �  �  

16 zal werknemer X op een snelle 

en ononderbroken manier 

lichamelijke activiteit moeten 

verrichten. 

�  �  �  �  �  

       
1 zal werknemer X zelf de 

mogelijkheid hebben een 

rustpauze te nemen wanneer 

taken veel concentratie vergen. 

�  �  �  �  �  

2 zal werknemer X zelf de 

mogelijkheid hebben om 

complexe taken af te wisselen 

met eenvoudige taken. 

�  �  �  �  �  

3 zal werknemer X hulp ontvangen 

van anderen (bijv. collega’s of 

leidinggevenden) om complexe 

taken op te lossen. 

�  �  �  �  �  

4 zal werknemer X in staat zijn om 

zijn/haar intellectuele vaardig-

heden te gebruiken om complexe 

taken op te lossen. 

�  �  �  �  �  
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Na zes maanden ervaring in 
eenzelfde functie als ik… 

(Bijna) 

Nooit 

Zelden Soms Vaak (Bijna) 

Altijd 

1 2 3 4 5 

Enkele 

keren 

per jaar 

 

Ong. 

eenmaal 

per 

maand 

Ong. 

eenmaal 

per 

week 

Enkele 

keren 

per 

week 

Enkele 

keren 

per dag 

5 zal werknemer X toegang hebben 

tot bruikbare informatie (van 

computers, boeken, bestanden, 

collega’s en gebruiks-

aanwijzingen) om complexe 

taken op te lossen. 

�  �  �  �  �  

6 zal werknemer X in staat zijn 

emotioneel beladen contacten 

met andere personen even te 

stoppen wanneer hij/zij dat wil. 

�  �  �  �  �  

7 zal werknemer X zich tijdens het 

werk gewaardeerd voelen door 

anderen (zoals cliënten, collega’s 

of leidinggevenden). 

�  �  �  �  �  

8 zal werknemer X emotionele 

steun van anderen (zoals 

cliënten, collega’s of leiding-

gevenden) krijgen wanneer zich 

een aangrijpende situatie 

voordoet. 

�  �  �  �  �  

9 zal werknemer X de mogelijkheid 

hebben om zijn/haar emoties te 

uiten nadat een aangrijpende 

situatie zich voordoet, zonder 

negatieve gevolgen daarvan te 

ervaren (afkomstig van 

bijvoorbeeld leidinggevenden, 

collega’s of cliënten). 

�  �  �  �  �  

10 zal werknemer X een luisterend 

oor vinden bij anderen (bijv. 

cliënten, collega’s of leiding-

gevenden) wanneer hij/zij een 

aangrijpende situatie heeft 

meegemaakt. 

�  �  �  �  �  
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Na zes maanden ervaring in 
eenzelfde functie als ik… 

(Bijna) 

Nooit 

Zelden Soms Vaak (Bijna) 

Altijd 

1 2 3 4 5 

Enkele 

keren 

per jaar 

 

Ong. 

eenmaal 

per 

maand 

Ong. 

eenmaal 

per 

week 

Enkele 

keren 

per 

week 

Enkele 

keren 

per dag 

       

11 zal werknemer X in staat zijn om 

zijn/haar werk zodanig in te 

delen dat fysieke taken niet meer 

lichamelijke inspanning vergen 

dan hij/zij aan kan. 

�  �  �  �  �  

12 zal werknemer X in staat zijn 

gebruik te maken van geschikte 

technische hulpmiddelen om 

lichamelijk inspannende taken te 

vervullen. 

�  �  �  �  �  

14 zal werknemer X in staat zijn een 

rustpauze te nemen wanneer het 

lichamelijk erg inspannend 

wordt. 

�  �  �  �  �  

15 zal werknemer X hulp ontvangen 

van anderen (zoals cliënten, 

collega’s of leidinggevenden) bij 

het tillen of verplaatsen van 

zware personen of objecten. 

�  �  �  �  �  
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Instructie bij het invullen:  

Hieronder begint het tweede deel van de vragenlijst. Deze bestaat uit een 
aantal onderdelen, die aangeduid worden met de nummers één tot en met 
zeven. Ieder onderdeel gaat in op een bepaald onderwerp. 
Kruis het vakje aan dat voor u het meest van toepassing is.   
   

1. Het werk zelf 
 
 
 
 
Geef aan, hoe vaak ieder van de volgende 
uitspraken voor uw werk geldt: 

nooit 

zelden
 

som
s 

vaak 

altijd 
 

1 Is uw werk emotioneel zwaar? □ □ □ □ □ 
2 Wordt u in uw werk met situaties 

geconfronteerd die u persoonlijk raken? 
□ □ □ □ □ 

3 Wordt er door anderen een beroep op u als 
persoon gedaan? 

□ □ □ □ □ 

4 Wordt u persoonlijk aangevallen of bedreigd in 
uw werk? 

□ □ □ □ □ 

5 Heeft u in uw werk contacten met lastige 
cliënten? 

□ □ □ □ □ 

6 Komt u in het werk in aangrijpende situaties 
terecht? 

□ □ □ □ □ 

7 Bent u emotioneel betrokken bij uw werk? □ □ □ □ □ 
 
 
Geef aan, hoe vaak ieder van de volgende 
uitspraken voor uw werk geldt: 

nooit 

zelden
 

som
s 

vaak 

altijd 
 

1 Er is variatie in mijn werk □ □ □ □ □ 
2 In mijn werk komen steeds dezelfde 

werkzaamheden terug 
□ □ □ □ □ 

3 Mijn werk is afwisselend □ □ □ □ □ 
 
 
 
 
 
  



41 
 

Wordt u in uw werk geconfronteerd met: nooit 

zelden
 

som
s 

vaak 

altijd 
 

1 Dood ? □ □ □ □ □ 
2 Ziekte of ander menselijk lijden? □ □ □ □ □ 
3 Agressieve cliënten? □ □ □ □ □ 
4 Onvriendelijke cliënten? □ □ □ □ □ 
5 Cliënten met onrealistische verwachtingen? □ □ □ □ □ 
 
 
 
 
Binnen de afdeling waarin ik werk: nooit 

zelden
 

som
s 

vaak 

altijd 
 

1 Wordt onder tijdsdruk gewerkt □ □ □ □ □ 
2 Wordt met pieken gewerkt □ □ □ □ □ 
3 Moet te hard gewerkt worden □ □ □ □ □ 
4 Moet te veel werk verricht worden □ □ □ □ □ 
5 Is te weinig tijd om het werk af te krijgen □ □ □ □ □ 
6 Is het werktempo te hoog □ □ □ □ □ 
7 Is het werk geestelijk inspannend □ □ □ □ □ 
8 Is het werk te complex □ □ □ □ □ 
 
 
 
 
In welke mate biedt uw werk u de gelegenheid 
om: 

zeer 
w

einig 

w
einig 

enige
 

veel 

zeer veel 

1 Zelf een manier van werken te kiezen? □ □ □ □ □ 
2 De plaats waar u op een bepaald moment werkt, 

te verlaten, wanneer u dat wilt? 
□ □ □ □ □ 

3 Zelf de werkdoelen te bepalen? □ □ □ □ □ 
4 De volgorde van de werkzaamheden zelf te 

bepalen? 
□ □ □ □ □ 

5 Zelf te beoordelen of u het werk goed of slecht 
heeft gedaan? 

□ □ □ □ □ 

6 Het werk te onderbreken wanneer u dat wilt? □ □ □ □ □ 
7 Zelf te bepalen hoevéél werk u gedurende een 

bepaalde periode verricht? 
□ □ □ □ □ 

8 Zelf het werktempo te verhogen of te verlagen? □ □ □ □ □ 
9 Zelf de werktijden te bepalen? □ □ □ □ □ 
10 Zelf te bepalen wélke werkzaamheden u 

verricht? 
□ □ □ □ □ 
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Geef aan in welke mate u het eens bent met de 
volgende uitspraken over uw baan: 
 

nooit 

som
s 

vaak 

altijd 
 

1 Zijn uw werk- en rusttijden goed geregeld? □ □ □ □ 
2 Kunt u voldoende pauzes nemen tijdens de 

werkdag? 
□ □ □ □ 

3 Heeft u invloed op de planning van uw 
dienstrooster? 

□ □ □ □ 

 
 
 
 
 

2. Werkomstandigheden en voorwaarden waaronder u 
werkt 

 
 
 
In mijn werk moet ik: nooit 

zelden
 

som
s 

vaak 

altijd 
 

1 Langdurig in voorovergebogen houding werken □ □ □ □ □ 
2 Lang achtereen staan □ □ □ □ □ 
3 Met gedraaid bovenlichaam werken □ □ □ □ □ 
4 Diep voorover buigen met het bovenlichaam □ □ □ □ □ 
5 Zware lasten (meer dan 10 kilogram) tillen of 

verplaatsen 
□ □ □ □ □ 

6 Ver reiken met de handen of armen □ □ □ □ □ 
7 Lang achtereen lopen □ □ □ □ □ 
 
 
 
  



43 
 

 
 

3. Werk en uzelf 
 
 
 
Geef aan in welke mate de volgende uitspraken 
overeenkomen met uw werksituatie: 

nooit 

som
s 

vaak 

altijd 
 

1 In onze instelling worden goede lonen betaald. □ □ □ □ 
2 Ik kan van mijn loon behoorlijk rondkomen. □ □ □ □ 
3 Ik krijg voldoende betaald voor het werk dat ik 

lever. 
□ □ □ □ 

4 Ik word rechtvaardig betaald in vergelijking met 
anderen op mijn afdeling / mijn werk. 

□ □ □ □ 

5 Het loon in onze instelling ligt lager dan in 
vergelijkbare instellingen. 

□ □ □ □ 

 
 
 
 
 
 
 
Geef aan in welke mate de volgende uitspraken 
overeenkomen met uw werksituatie: 

nooit 

som
s 

vaak 

altijd 
 

1 Mijn baan biedt mij financiële 
groeimogelijkheden. 

□ □ □ □ 

2 Mijn huidige baan vergroot mijn kansen en 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

□ □ □ □ 

3 Mijn organisatie biedt mij mogelijkheden tot 
het volgen van bijscholing/cursussen. 

□ □ □ □ 

4 Mijn baan biedt mij mogelijkheden tot 
promotie. 

□ □ □ □ 
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Geef aan, hoe vaak de uitspraak voor uw werk 
geldt: 

(bijna) 
nooit 

som
s 

vaak 

(bijna) 
altijd 

1 In mijn werk leer ik nieuwe dingen □ □ □ □ 
2 In mijn werk geeft men moeilijke klussen aan 

mij 
□ □ □ □ 

3 In mijn werk vragen mijn collega’s mij om raad 
als het ingewikkeld wordt 

□ □ □ □ 

4 In mijn werk zoek ik oplossingen voor de 
werkproblemen van collega’s 

□ □ □ □ 

5 In mijn werk kan ik mij goed ontwikkelen □ □ □ □ 
6 In mijn werk werk ik net zo lang aan een 

probleem, totdat het is opgelost 
□ □ □ □ 

7 In mijn werk ben ik degene die met nieuwe 
ideeën komt 

□ □ □ □ 

8 In mijn werk stel ik dingen aan de orde die niet 
goed werken 

□ □ □ □ 

9 In mijn werk wordt ik gestimuleerd om me 
nieuwe dingen eigen te maken 

□ □ □ □ 

10 In mijn werk wordt ik uitgedaagd door nieuwe 
problemen 

□ □ □ □ 

11 In mijn werk zie ik problemen als puzzels die je 
kunt oplossen 

□ □ □ □ 

12 In mijn werk heb ik het gevoel dat ik echt  
wat kan 

□ □ □ □ 
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 4. De relaties en communicatie op uw werk 
 
 
 
Geef aan in welke mate u het eens bent met  de 
volgende uitspraken: 

helem
aal 

oneens 

oneens 

eens 

helem
aal 

eens 

1 Mijn leidinggevende heeft oog voor het welzijn 
van zijn/haar medewerkers 

□ □ □ □ 

2 Mijn leidinggevende besteedt aandacht aan wat 
ik zeg 

□ □ □ □ 

3 Mijn leidinggevende helpt het werk gedaan te 
krijgen 

□ □ □ □ 

4 Mijn leidinggevende slaagt erin om mensen te 
laten samenwerken 

□ □ □ □ 

5 Mijn collega’s zijn goed in hun werk □ □ □ □ 
6 Mijn collega’s zijn in mij geïnteresseerd □ □ □ □ 
7 Mijn collega’s zijn vriendelijk □ □ □ □ 
8 Mijn collega’s helpen het werk gedaan te 

krijgen 
□ □ □ □ 

 
Geef aan in welke mate u het eens bent met  de 
volgende uitspraken: 

nooit 

som
s 

vaak 

altijd 
 

1 Kunt u met uw directe leiding praten over 
problemen op het werk? 

□ □ □ □ 

2 Heeft u veel te zeggen over wat er gebeurt op 
uw werkplek? 

□ □ □ □ 

3 Kunt u meebeslissen over dingen die met uw 
werk te maken hebben? 

□ □ □ □ 

4 Kunt u met uw directe leiding voldoende 
overleggen over uw werk? 

□ □ □ □ 

5 Kunt u meebepalen wat wel en wat niet tot uw 
taak behoort? 

□ □ □ □ 

6 Kunt u meebeslissen over de aard van uw 
werkzaamheden? 

□ □ □ □ 

7 Heeft u rechtstreekse invloed op beslissingen 
van uw afdeling? 

□ □ □ □ 

8 Heeft u invloed op de verdeling van het werk 
over u en uw collega’s 

□ □ □ □ 
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5. Werk en thuis 
 
 
 
Hoe vaak komt het voor dat........ nooit 

zelden
 

som
s 

vaak 

altijd 
 

1 Uw verplichtingen thuis het moeilijk maken om 
op tijd op uw werk te zijn? 

□ □ □ □ □ 

2 U op uw werk taken moet weigeren door 
verplichtingen in de thuissituatie? 

□ □ □ □ □ 

3 De kwaliteit van het door u te verrichten werk 
vermindert door verplichtingen in de 
thuissituatie? 

□ □ □ □ □ 

4 Uw thuissituatie tijd in beslag neemt, die u 
eigenlijk aan uw werk had moeten besteden? 

□ □ □ □ □ 

5 U gevraagde diensten niet kunt draaien door 
verplichtingen thuis? 

□ □ □ □ □ 

 
 
Hoe vaak komt het voor dat........ nooit 

zelden
 

som
s 

vaak 

altijd 
 

1 U moeilijk aan uw verplichtingen thuis kunt 
voldoen omdat u in gedachten steeds met uw 
werk bezig bent? 

□ □ □ □ □ 

2 U vanwege verplichtingen op uw werk 
afspraken met uw partner/familie/vrienden moet 
wijzigen of afzeggen? 

□ □ □ □ □ 

3 Uw werktijden het moeilijk maken om aan uw 
verplichtingen thuis te vodoen? 

□ □ □ □ □ 

4 U zoveel werk te doen heeft dat u niet toekomt 
aan uw hobby’s? 

□ □ □ □ □ 

5 Uw werk tijd in beslag neemt die u liever aan 
uw partner/familie/vrienden zou besteden? 

□ □ □ □ □ 

6 U voor uw werk zoveel te doen heeft dat u niet 
toekomt aan huishoudelijke en/of zorgtaken 
thuis? 

□ □ □ □ □ 

7 Uw thuissituatie niet goed te combineren is met 
verplichtingen op uw werk? 

□ □ □ □ □ 
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6. Welbevinden en Gezondheid 
 

 
 
De volgende vragen gaan over uw welbevinden en gezondheid in de afgelopen zes 
maanden. Omcirkel hetgeen het meest op uw situatie van toepassing is: 
1 Heeft u nogal eens last van pijn op de borst of in de hartstreek? ja  /  nee 
2 Heeft u nogal eens een opgezet of drukkend gevoel in uw maagstreek? ja  /  nee 
3 Bent u gauw kortademig? ja  /  nee 
4 Is uw maag nogal eens van streek? ja  /  nee 
5 Heeft u nogal eens klachten over pijn in botten en/of uw spieren? ja  /  nee 
6 Heeft u nogal eens last van rugpijn? ja  /  nee 
7 Heeft u vaak een gevoel van moeheid? ja  /  nee 
8 Heeft u nogal eens last van hoofdpijn? ja  /  nee 
9 Bent u nogal eens duizelig? ja  /  nee 
10 Heeft u wel eens een verdoofd gevoel of tinteling in uw ledematen? ja  /  nee 
11 Voelt u zich nogal eens lusteloos? ja  /  nee 
12 Staat u in de regel ’s ochtends moe en niet uitgerust op ja  /  nee 
13 Voelt u zich sneller moe dan wat u normaal vindt? ja  /  nee 
 
 
 
Heeft u de afgelopen zes maanden last gehad van: nee soms ja 
1 Uw nek/schouders? □ □ □ 
2 Het midden van uw rug? □ □ □ 
3 Uw benedenrug en lage rug? □ □ □ 
4 Uw ledematen (armen of benen) □ □ □ 
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Kruist u aan in welke mate u het eens bent met 
deze uitspraken: 

geheel 
m

ee 
oneens 

m
ee 

oneens 

neutraal 

m
ee eens 

geheel 
m

ee eens 

1 Ik meld mezelf alleen ziek als ik me niet 
bezwaard voel ten opzichte van mijn 
afdelingshoofd en mijn collega’s. 

□ □ □ □ □ 

2 Ik zit liever ziek op mijn werk dan ziek thuis. □ □ □ □ □ 
3 Voordat ik mezelf ziek meld probeer ik eerst 

mijn dienst te ruilen met een collega 
□ □ □ □ □ 

4 Ik neem eerder een vrije dag op dan dat ik 
mezelf ziek meld. 

□ □ □ □ □ 

5 Ik meld mezelf alleen ziek als dat op advies is 
van een deskundige 
(huisarts,bedrijfsarts,specialist,psycholoog,etc.) 

□ □ □ □ □ 

6 Door de controle op het ziekteverzuim (door 
afdelingshoofd, Arbo-dienst ,etc.) meld ik 
mezelf niet snel ziek. 

□ □ □ □ □ 

7 Ik meld mezelf niet snel ziek als ik weet dat er 
veel werk op de afdeling te doen is. 

□ □ □ □ □ 

 
 
 
Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak 
voor u van toepassing is door het vierkantje 
met het best passende antwoord aan te 
kruisen. 

nooit 

S
poradisch 

A
f en toe

 

regelm
atig

 

dikw
ijls 

zeer dikw
ijls 

 A
ltijd 

  

1 Ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk □ □ □ □ □ □ □ 
2 Aan het einde van een werkdag voel ik me 

leeg 
□ □ □ □ □ □ □ 

3 Ik voel me vermoeid als ik ‘s morgens opsta 
en weer een werkdag voor me ligt 

□ □ □ □ □ □ □ 

4 Een hele dag werken vormt een zware 
belasting voor mij 

□ □ □ □ □ □ □ 

5 Ik voel me ‘opgebrand’ door mijn werk □ □ □ □ □ □ □ 
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7. Ten slotte treft u hieronder nog enkele uitspraken over 
het werk. 

 
 
Kruist u aan, in welke mate u het eens bent met 
de uitspraken: 

geheel m
e

e 
oneens 

m
ee oneens 

neutraal 

m
ee eens 

geheel m
e

e 
eens 

1 Ik voel mij sterk betrokken bij het werk □ □ □ □ □ 
2 Ik heb uitdagend werk □ □ □ □ □ 
3 Ik heb zinvol werk □ □ □ □ □ 
4 Ik ben tevreden met mijn huidige werk □ □ □ □ □ 
5 Ik heb plezier in mijn werk □ □ □ □ □ 
6 Meestal vind ik het wel prettig om aan de 

werkdag te beginnen 
□ □ □ □ □ 

7 Ik vind mijn werk nog steeds boeiend, elke dag 
weer 

□ □ □ □ □ 

8 Ik vind het werk dat ik doe nuttig en zinvol □ □ □ □ □ 
9 Ik ben enthousiast over mijn baan □ □ □ □ □ 
10 Mijn werk inspireert mij □ □ □ □ □ 
11 Ik ben trots op het werk dat ik doe □ □ □ □ □ 
 
Indien u nog op- of aanmerkingen heeft over deze vragenlijst/ dit 
onderzoek, dan kunt u die hieronder vermelden: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

 

 


