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Abstract 

Based on positive psychology, this research focuses on the relationships 

between empowerment, self efficacy, work engagement and organizational 

citizenship behavior. It was hypothesized that work engagement mediates the 

relationship between empowerment and organizational citizenship behavior, 

and that the relationship between empowerment and engagement is mediated 

by employee self-efficacy. Online questionnaires were completed by 134 

participants. Results showed that empowerment, self efficacy, work 

engagement and organizational citizenship behavior were all positively 

related. Moreover, engagement proved to be a full mediator in the relationship 

between empowerment and organizational citizenship behavior. Finally, the 

relationship between empowerment and work engagement was partially 

mediated by self-efficacy. It can be concluded that employee self-efficacy and 

empowerment are profitable for organizations as that both stimulate employee 

engagement and organizational citizenship behavior.  

 

Samenvatting 

Vanuit de positieve psychologie richt dit onderzoek zich op de relaties van 

empowerment en self-efficacy met bevlogenheid en organizational citizenship 

behavior. Er werd verwacht dat de mate van bevlogenheid van werknemers 

het verband tussen empowerment en organizational citizenship behavior 

medieert. Tevens werd er verwacht dat de relatie tussen empowerment en de 

mate van bevlogenheid van werknemers gemedieerd wordt door self-efficacy. 

De onderzoeksgegevens zijn verzameld met online vragenlijsten die door 134 

personen zijn ingevuld. De resultaten laten zien dat empowerment, self-

efficacy, bevlogenheid en organizational citizenship behavior allen positief met 

elkaar samenhangen. Daarnaast blijkt bevlogenheid de relatie tussen 

empowerment en organizational citizenship behavior volledig te medieeren. 

Tot slot is gebleken dat de relatie tussen empowerment en bevlogenheid 

deels via self-efficacy loopt. Geconcludeerd kan worden dat self-efficacy en 

empowerment winstgevende factoren zijn voor organisaties om de 

bevlogenheid en het organizational citizenship behavior onder haar 

werknemers te vergrootten.  
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Introductie 

Jaren lang werden in de psychologie negatieve aspecten als uitgangspunt 

genomen voor onderzoek naar het welzijn en functioneren van werknemers. 

Sinds de eeuwenwisseling is de positieve psychologie een upcoming thema. 

Het doel van de positieve psychologie is de balans in het psychologisch 

onderzoek naar menselijk functioneren te herstellen door de kennis over 

negatieve aspecten van het menselijk functioneren aan te vullen met positieve 

aspecten (Linley et al., 2006). Zo toonden Peterson & Byron (2008) 

bijvoorbeeld aan dat werknemers die hoopvoller zijn, beter presteren op het 

werk. Onder leiding van pioniers als Martin Seligman en Mihaly 

Csikszentmihalyi (2000) wordt er tegenwoordig steeds meer onderzoek 

gedaan op het terrein van de positieve psychologie.  

De toegenomen aandacht voor positieve psychologie heeft er ook toe 

geleid dat er een verschuiving in aandacht heeft plaatsgevonden van het 

bestrijden van welzijn- en gezondheidsrisico‘s op de werkvloer naar het 

bevorderen van gezondheid en welzijn van werknemers (Schaufeli & Bakker, 

2004). Onderzoek naar burn-out, stress en verzuim maken nu plaats voor 

onderzoek naar onderwerpen als welbevinden, geluk, empathie en 

bevlogenheid onder werknemers. Deze onderwerpen bieden perspectief voor 

succesvol functioneren van (werknemers in) organisaties. Het stimuleren van 

positieve psychologische toestanden zoals geluk en bevlogenheid kan immers 

leiden tot positieve werkgerelateerde attitudes en activiteiten zoals 

arbeidstevredenheid, organisatiebetrokkenheid en geringe 

verloopgeneigdheid (Schaufeli, 2004). Ook de organisatiepsychologie heeft 

de opvatting over positieve psychologie overgenomen. De positieve 

organisatiepsychologie richt zich specifiek op de studie naar positieve 

organisaties, positief organisatiegedrag en positieve kenmerken van 

werknemers die hun prestaties op de werkplek beïnvloeden (Luthans & 

Youssef, 2007). Deze studie valt ook onder de noemer van de positieve 

psychologie, en sluit zich aan bij onderzoek naar positief organisatiegedrag.  

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of de mate van 

empowerment invloed heeft op de mate waarin werknemers organizational 

citizenship behavior (OCB) vertonen en na te gaan of deze relatie gemedieerd 

wordt door bevlogenheid. Daarnaast word in deze studie onderzocht of 
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empowerment een invloed heeft op bevlogenheid van werknemers en of deze 

relatie gemedieerd wordt door self-efficacy. Hierbij wordt dus verondersteld 

dat empowerment er voor zal zorgen dat werknemers meer opgaan in hun 

werk, meer energie halen uit hun werk en meer toegewijd zijn, kortom: meer 

bevlogen zijn. Dit zou op zijn beurt moeten leiden tot meer OCB, omdat 

werknemers met positieve attitudes en gevoelens ten opzichte van hun werk 

waarschijnlijk meer geneigd zullen zijn om ook taken uit te voeren die strikt 

genomen niet tot hun verantwoordelijkheden behoren. Vandaar dat in deze 

studie wordt verwacht dat de relatie tussen empowerment en OCB zal lopen 

via bevlogenheid.  

Anderzijds wordt in deze studie verondersteld dat empowerment er toe 

zal leiden dat werknemers zich meer ‘efficacious’ voelen, oftewel meer geloof 

hebben in het eigen kunnen. Hoge niveaus van self-efficacy zouden op hun 

beurt kunnen leiden tot meer motivatie en toewijding in het werk, kortom: 

hogere niveaus van bevlogenheid. Het bovenstaande leidt tot de volgende 

twee onderzoeksvragen: 

 

Onderzoeksvraag 1: Wordt de relatie tussen de mate van empowerment en 

Organizational Citizenship Behavior van werknemers gemedieerd door 

bevlogenheid? 

 

Onderzoeksvraag 2: Wordt de relatie tussen de mate van empowerment en 

bevlogenheid van werknemers gemedieerd door self-efficacy? 
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1 Inleiding 

1.1 Theoretische achtergrond 

In elke functie zijn potentiële stressoren en energiebronnen aanwezig. 

Stressoren hebben te maken met de te leveren inspanningen. Voorbeelden 

van stressoren zijn: hoge werkdruk, onderbelasting, taakinterrupties, moeilijk 

werk, conflicten met anderen en een verstoorde werk-thuis balans. Onder 

energiebronnen worden aspecten van het werk verstaan die energie leveren. 

Oftewel bronnen waaruit geput kan worden wanneer men geconfronteerd 

wordt met stressoren, wanneer werkdoelen gehaald moeten worden, of 

wanneer men zichzelf wil verbeteren of ontwikkelen. Voorbeelden van 

bronnen zijn: ontwikkeling- en loopbaanmogelijkheden, steun van collega’s, 

coaching door leidinggevenden, participatie in de besluitvorming, autonomie 

en feedback.  

Schaufeli & Bakker (2004) voorspellen het welbevinden van 

werknemers aan de hand van bovengenoemde stressoren en energiebronnen 

in het Job Demands-Resources (JD-R) model. Zij suggereerden om bij het 

onderzoek naar welbevinden van werknemers zowel burn-out als 

bevlogenheid te betrekken en deze te verklaren op basis van aanwezige 

stressoren en energiebronnen in het werk. Bovendien worden beide 

indicatoren van welbevinden enerzijds gerelateerd aan individuele gevolgen 

(zoals gezondheidsklachten) en anderzijds aan organisatie uitkomsten 

(bijvoorbeeld verloopneiging en organisatiebetrokkenheid).  

Het JD-R model bestaat uit twee parallelle processen; (1) een energetisch 

proces van overspanning en uitputting waarbij stressoren aantasting van de 

energiereserves veroorzaken en daarmee op de lange termijn leidden tot 

mentale uitputting (burn-out) en uiteindelijk gezondheidsklachten en (2) een 

motivationeel proces, waarbij energiebronnen maken dat men effectiever om 

kan gaan met hogere taakeisen en daarnaast zorgen voor extra motivatie 

(bevlogenheid) op basis waarvan een werknemer beter zal presteren en zich 

meer betrokken zal voelen bij de organisatie (Schaufeli & Bakker 2004). Het 

motivatieproces werkt bovendien als een opwaartse spiraal. Hoe meer 

bevlogen de persoon, hoe meer werkgerelateerde energiebronnen iemand 

genereert (bv. steun en positieve feedback). Hierdoor neemt op zijn beurt de 

bevlogenheid weer toe. In eerder onderzoek is empirische bevestiging 
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gevonden voor de onderliggende aannamen van het JD-R model, dat 

stressoren de belangrijkste voorspellers zijn van uitputting en negatief 

welbevinden op het werk (Bakker, Demerouti, Taris, Schaufeli & Schreurs, 

2003; Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). Daarnaast hebben ook vele 

studies empirisch bewijs gevonden voor het motivationele proces van het JD-

R model (Bakker et al., 2005; Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, Schaufeli, 

Taris & Schreurs, 2006; Bakker, Demerouti, Hakanen & Xanthopoulou, 2007; 

Xanthopoulou et al., 2007). Geconcludeerd kan worden dat langdurige 

blootstelling aan werkeisen gerelateerd is aan burn-out en de aanwezigheid 

van energiebronnen samenhangt met bevlogenheid (Schaufeli & Bakker, 

2004). 

Het JD-R model ziet bevlogenheid als een mediërende factor in het 

motivatieproces, wat betekent dat de aanwezigheid van energiebronnen via 

bevlogenheid zorgt voor positieve werkuitkomsten zoals extra rol gedrag 

(OCB) (zie Figuur 1). Vandaar dat dit mediërende effect als uitgangspunt is 

genomen voor het huidige onderzoek. Het onderzoek op het gebied van het 

JD-R model is tot op heden grotendeels beperkt geweest tot werkkenmerken, 

waarmee de rol van persoonlijke kenmerken (individuele verschillen en 

individuele energiebronnen) van de werknemers in het model onderbelicht zijn 

gebleven (Xanthoupoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2007).Vandaar dat 

het huidige onderzoek zich niet alleen richt op de rol van werkgerelateerde 

energiebronnen – in deze studie specifiek op empowerment - maar ook op de 

rol van persoonlijke energiebronnen - in dit geval self-efficacy. Deze studie 

vormt zo een uitbreiding van eerder onderzoek naar het motivatieproces van 

het Job Demands-Resources (JD-R) model. 

Gebaseerd op het motivationele proces, worden de variabelen 

‘empowerment’ (als werkgerelateerde energiebron), ‘self-efficacy’ (als 

persoonlijke energiebron), bevlogenheid (als motivationele uitkomst) en extra 

rol gedrag/OCB (als prestatie uitkomst) opgenomen in deze studie (zie Figuur 

1 voor een overzicht van de opgenomen onderzoeksvariabelen). 
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Figuur 1: De opgenomen onderzoeksvariabelen (rood onderstreept) in deze studie, 

gebaseerd op het motivationele proces van het JD-R model, schematisch weergegeven 

 

 

Dit onderzoek beoogt aan de hand van het motivationele proces van het JD-R 

model meer inzicht te bieden in de relatie tussen (a) empowerment, 

bevlogenheid en organizational citizenship behavior en (b) de relatie tussen 

empowerment, self-efficacy en bevlogenheid (zie Figuur 2). Verwacht wordt 

(a) dat bevlogenheid het verband tussen empowerment en organizational 

citizenship behavior zal mediëren, en tevens (b) dat self-efficacy de relatie 

tussen empowerment en bevlogenheid zal mediëren. Hieronder zullen de 

centrale concepten in het onderzoeksmodel (zie Figuur 2) nader worden 

toegelicht, evenals de veronderstelde relaties tussen deze componenten. 
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Figuur 2: Onderzoeksmodel en hypothesen. 

 

 

1.2 Empowerment  

In de literatuur zijn verscheidene definities van het begrip empowerment te 

vinden. De verschillen tussen de definities zijn vrij klein: in alle definities wordt 

empowerment omschreven als een proces waardoor mensen greep krijgen op 

hun eigen situatie. 

In sommige definities, zoals die van Rappaport (1987) - die het meest wordt 

gehanteerd - wordt benadrukt dat het niet alleen gaat om individuen, maar 

ook om organisaties en gemeenschappen. Empowerment op individueel 

niveau wordt omschreven als psychologische empowerment (PE) en 

empowerment op organisatie niveau wordt omschreven als organisationele 

empowerment (OE) (Peterson & Zimmerman, 2004). Psychologische 

empowerment is een set van cognities die wordt gevormd door iemands 

werkomgeving (Stander & Rothman, 2010). Kanter (1977) stelden dat 

structurele factoren (zoals toegang tot informatie en steun) in de 

werkomgeving, en dus niet iemands persoonlijke kenmerken, de mate van 

psychologische empowerment bepalen. De mate van OE is dus direct 

gerelateerd aan de mate van PE. 
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In deze studie wordt de empowerment onder werknemers 

geoperationaliseerd als een werkkenmerk - OE - en wordt er voor de 

volgende definitie gekozen: 

Empowerment is een actief proces waardoor werknemers en organisaties 

meer controle verkrijgen (Rappaport, 1987; Solomon, 1976). Organisationele 

empowerment betreft de kenmerken van de organisatie die bijdragen aan 

psychologische empowerment onder haar werknemers. 

Matthews et. al (2003) ontwikkelde een schaal waarmee drie 

kenmerken van de werkomgeving – waarvan wordt verwacht dat zij de PE van 

de werknemers beïnvloeden – kunnen worden gemeten. Hierbij wordt 

gekeken naar de richtlijnen van de organisatie die de beslissingen van 

werknemers over hun carrière faciliteren en de procedures die informatie over 

de organisatie beschikbaar maakt voor alle werknemers. In deze studie is 

gebruik gemaakt van dit meetinstrument om OE te operationaliseren. 

Onderzoek wijst uit dat psychologische empowerment gerelateerd is 

aan tevredenheid, verminderde stress en innovatief gedrag (Stander & 

Rothman, 2010). Dit zou mogelijk verklaard kunnen worden doordat 

empowerde werknemers meer controle uit kunnen oefenen over hun werk en 

zij zo meer bevlogen raken in het werk, wat op zijn beurt leidt tot positieve 

organisatie uitkomsten, zoals tevredenheid en innovatief gedrag (Quinn & 

Spreitzer, 1997). Daarnaast leidt empowerment tot het behalen van 

competitief voordeel door organisaties, omdat empowerment er toe bijdraagt 

dat werknemers de missie en doelen van een organisatie begrijpen (Matthews 

et. al, 2003). 

 

1.3 Bevlogenheid 

Bevlogenheid is een positieve affectief-cognitieve toestand met betrekking tot 

een specifiek domein van het leven, namelijk het werk. Bevlogen werknemers 

tonen tijdens het werk drie kenmerken: vitaliteit, toewijding en absorptie 

(Schaufeli & Bakker, 2004). Vitaliteit uit zich in het feit dat de bevlogen 

werknemer over veel energie beschikt, lang door kan werken zonder moe te 

worden en zich daarbij toch nog fit voelt. Toewijding heeft betrekking op een 

sterke betrokkenheid bij het werk; het werk roept gevoelens van trots en 

enthousiasme op. Absorptie, ten slotte, heeft betrekking op het op een 
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plezierige wijze opgaan in het werk, waarbij het moeilijk is om je van het werk 

los te maken (Schaufeli & Bakker, 2001).  

Zoals hierboven reeds werd aangegeven, ontstaat bevlogenheid 

wanneer mensen beschikken over werkgerelateerde en/of persoonlijke 

energiebronnen (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2007).Uit 

meerdere onderzoeken blijkt dat bevlogen werknemers tevreden zijn met hun 

werk, zich betrokken voelen bij hun werk, loyaal zijn aan de organisatie waar 

zij werken, initiatief tonen en zich extra inzetten voor hun werk en gezond zijn 

(Schaufeli & Salanova, 2007). Verder blijkt uit onderzoek dat bevlogen 

werknemers optimistisch zijn en het gevoel hebben dat zij zelf richting kunnen 

geven aan hun leven. Wanneer zij bijvoorbeeld dreigen vast te lopen in het 

werk, nemen zij het heft in eigen handen om ervoor te zorgen dat zij weer 

verder kunnen door de toepassing van actieve copingstrategieën (Iwanaga, 

Yokoyama & Seiwa, 2004). Daarnaast hebben bevlogen werknemers het 

gevoel dat zij volledig in staat zijn om met alle aspecten van hun baan om te 

gaan (Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker, 2002). Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat Luthans, Avolio, Avey en Norman (2007) vonden dat 

bevlogen werknemers beter presteren.  

 

1.4 Organizational citizenship behavior 

Organizational citizenship behavior, ook wel ‘extra rol gedrag’ genoemd, is 

gedrag dat niet voorgeschreven is door de organisatie, maar dat wel in het 

voordeel werkt van de organisatie (Campbell, 1990). In combinatie met in rol 

gedrag - de door de werknemer uitgevoerde voorgeschreven rollen en 

gedragingen, verplichtingen en verantwoordelijkheden (William & Anderson, 

1991) – geeft extra rol gedrag een goed beeld van de totale prestatie van een 

werknemer (Barksdale & Werner, 2000). De uitgevoerde taken dragen zowel 

direct, in de vorm van in rol gedrag, als indirect, in de vorm van extra rol 

gedrag, bij aan het succes van de organisatie (Goodman & Svyantek, 1999). 

In het huidige onderzoek zal de nadruk liggen op extra rol gedrag, dat nu 

verder aangeduid wordt als organizational citizenship behavior (OCB). 

Voorbeelden van organizational citizenship behavior zijn: hulpvol en 

consciëntieus zijn, een collega helpen die kampt met werkdruk, het verlenen 

van diensten die niet behoren tot wat formeel van je verwacht wordt (zoals 
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overwerken als een opdracht met spoed af moet) en jezelf verdiepen in de 

organisatie (zoals het bestuderen van de globale missie en waarden van de 

organisatie).  

Katz (1964) identificeerde drie type gedragingen die essentieel zijn voor 

goed functionerende organisaties: (a) werknemers hebben een reden om 

binnen te komen in een organisatie en daar ook te blijven, (b) werknemers 

voeren voorgeschreven rol vereisten uit en (c) er moet innovatieve en 

spontane activiteiten plaatsvinden die verder gaan dan de rol vereisten. Katz 

stelde dat een organisatie die slechts functioneert op basis van 

voorgeschreven gedragingen een kwetsbaar sociaal systeem wordt.  

Hedendaagse organisaties zijn afhankelijk van gedragingen die bestaan 

uit suggesties, gunsten, hulp, samenwerking, altruïsme en soortgelijk gedrag 

wat behoort tot de hierboven beschreven categorie van citizenship behaviors 

(Smith & Organ, 1983) om organisatiedoelen te kunnen bereiken (Van 

Yperen, van den Berg, & Willering, 1999). Formele werkprestaties zijn 

uiteraard noodzakelijk voor organisatiesucces. Maar organisaties zijn 

tegenwoordig ook meer en meer afhankelijk van werknemers die bereid zijn 

om extra inzet te leveren door OCB (Bogler & Somech, 2004), om zich flexibel 

aan te kunnen passen aan de snel veranderende (organisatie) omgeving 

(Boxall & Purcell, 2003). 

 

1.5 Self-efficacy 

Self-efficacy is één van de meest onderzochte persoonlijke energiebronnen 

en wordt veel gebruikt in onderzoek binnen organisaties, omdat self-efficacy 

ervoor zorgt dat machteloosheid onder werknemers wordt geïdentificeerd en 

verwijderd (Stander & Rothman, 2010; Hodgkinson & Healey, 2007). 

Self-efficacy is een centraal begrip uit de sociaal-cognitieve theorie van 

Bandura (1977), waarin wordt beschreven hoe gedragingen en leerprocessen 

tot stand komen. Self-efficacy wordt gezien als het geloof in eigen kunnen 

(Bakens, 2001), of als de verwachting van een persoon over de eigen 

mogelijkheden om in een gegeven situatie een bepaalde prestatie te kunnen 

leveren (Hazelzet, Paagman & El Marini, 2008). Kortom, mensen die meer 

self-efficacious zijn, benaderen een uitdaging met het doel deze succesvol te 

voltooien, terwijl mensen met lage self-efficacy de uitdaging als een 
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bedreiging zien en deze liever willen ontwijken. Self-efficacy beïnvloedt de 

gedachtepatronen, emoties en acties van werknemers en kan aldus gezien 

worden als een motivationeel construct. Uit onderzoek is gebleken dat self-

efficacy in de werkcontext significant positief correleert met werkprestaties 

(Stajkovic & Luthans, 1998). Self-efficacy is een dynamisch construct; het 

geloof in eigen kunnen kan variëren per (levens)domein – oftewel: het is 

domeinspecifiek - en kan ook veranderen over tijd. Bandura (1977) stelden 

dat psychologische toestanden en eerdere prestaties de belangrijkste 

bronnen zijn van self-efficacy. Effecten van ‘locus van controle’ - een 

persoonlijkheidsattribuut waarbij de mate van controle intern of extern wordt 

ervaren - en leer- en prestatiedoelen oriëntaties kunnen individuele verschillen 

in self-efficacy veroorzaken (Phillips & Gully, 1997). 

 

1.6 Bevlogenheid als mediator in de relatie empowerment – OCB 

De eerste vraagstelling van dit onderzoek heeft betrekking op de (al dan niet) 

mediërende rol van bevlogenheid in de relatie tussen empowerment en OCB. 

In onderzoek van Schaufeli & Bakker (2004) is empirisch bewezen dat 

bevlogenheid in het motivationele proces van het JDR-model als mediërende 

factor opspeelt in de relatie tussen werkgerelateerde energiebronnen en 

positieve werkuitkomsten. Vandaar dat huidig onderzoek bevlogenheid ook 

ziet als een mediërende factor in het motivatieproces. Op basis hiervan wordt 

gesteld dat de aanwezigheid van energiebronnen – in de vorm van 

empowerment - via bevlogenheid zorgt voor positieve werkuitkomsten zoals 

OCB. Hieronder worden de veronderstelde relaties nader toegelicht. 

 

1.6.1 Directe relatie empowerment en OCB 

Onderzoek naar een direct effect van energiebronnen op organisatie 

uitkomsten is de laatste jaren toegenomen (Karsh, Booske & Sainfort, 2005). 

Uit onderzoek van Spreitzer (1996) blijkt dat de aard van de relatie tussen de 

organisatie en de werknemer van belang is voor het al dan niet optreden van 

OCB in een organisatie. Wanneer de werkomgeving steun biedt aan de 

werknemers wordt de binding tussen de organisatie en haar werknemers 

versterkt. Steun vanuit de organisatie zorgt er namelijk voor dat werknemers 

het gevoel krijgen dat ze deel uit maken van de organisatie en dat ze als 
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waardevol worden gezien. Dit leidt uiteindelijk tot reciprociteitgedrag van de 

werknemers (Spreitzer, 1996) in termen van positieve werkuitkomsten. Het 

verlenen van empowerment aan werknemers zou er dus toe kunnen leiden 

dat zij op hun beurt extra inzet willen leveren in de vorm van OCB.  

 

1.6.2 Directe relatie empowerment en bevlogenheid 

In eerder onderzoek is evidentie gevonden dat werkgerelateerde 

energiebronnen bevlogenheid en extra rol gedrag voorspellen (Bakker et. al, 

2004). In het onderzoek van Mauno, Kinnunen & Ruokolainen (2007) werd 

aangetoond dat bevlogenheid voorspeld kon worden door de mate waarin 

iemand controle over zijn eigen werk heeft. Aangezien ‘empowerment’ 

samenhangt met het verkrijgen van meer controle, kan verwacht worden dat 

het eveneens positief samenhangt met bevlogenheid. 

Werkgerelateerde energiebronnen worden gezien als middel om 

werktaken te voltooien en maken werknemers geïnteresseerd en meer 

bevlogen in hun werk (Hakanen et al., 2006). Op basis hiervan wordt 

verwacht dat ook empowerment – als werkgerelateerde energiebron - een 

positieve samenhang zal vertonen met het niveau van bevlogenheid van 

werknemers.  

 

1.6.3 Directe relatie bevlogenheid en OCB 

Uit eerder onderzoek is reeds gebleken dat werknemers die bevlogen zijn in 

hun werk vaker OCB vertonen (Organ,1988; Schaufeli, Taris & Bakker, 2006). 

Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat mensen met een positieve 

stemming eerder geneigd zijn behulpzaam te zijn (Organ & Konovsky 1989). 

Bevlogenheid wordt bovendien gekenmerkt door een hoog niveau van energie 

en toewijding. Hierdoor is het aannemelijk te verwachten dat bevlogen 

werknemers bereid zijn die ‘extra inzet’ te tonen voor de organisatie die niet 

direct tot hun voorgeschreven taken behoort, in de vorm van organizational 

citizenship behavior. 

 

1.6.4 Bevlogenheid als mediator 

Volgens de Job Characteristics Theory (JCT) van Hackman & Oldham (1980) 

hangt het motiverend potentieel van een baan af van vijf eigenschappen: de 
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variatie in vaardigheden die een taak vereist, het soort taak, het belang van 

de taak, de autonomie die men heeft en de mate waarin men feedback 

ontvangt. Deze eigenschappen hangen via verschillende psychologische 

gemoedstoestanden, zoals de mate waarin men verantwoordelijkheden en 

controle ervaart in het werk, samen met positieve uitkomsten zoals hoge 

prestaties, tevredenheid en daling van de verloopintentie. Hierdoor wordt de 

relatie tussen energiebronnen en organisatie-uitkomsten bevestigd en wordt 

ondersteuning geboden voor het vermoeden dat deze relatie via intrinsieke 

motivatie (cq. bevlogenheid) verloopt. In lijn met deze gedachtegang wordt in 

deze studie verwacht dat de (positieve) relatie tussen empowerment en OCB 

via bevlogenheid zal verlopen.  

 

1.7 Self-efficacy als mediator in de relatie empowerment – bevlogenheid 

De tweede vraagstelling van dit onderzoek heeft betrekking op de (al dan niet) 

mediërende rol van self-efficacy in de relatie tussen empowerment en 

bevlogenheid. In eerder onderzoek is al enige evidentie gevonden dat 

persoonlijke energiebronnen - naast werkgerelateerde energiebronnen - 

bevlogenheid kunnen voorspellen (Llorens, Schaufeli, Bakker en Salanova, 

2007). Op basis hiervan wordt verwacht dat ook self-efficacy - als persoonlijke 

energiebron - een positieve samenhang zal vertonen met het niveau van 

bevlogenheid van werknemers. Hieronder worden de veronderstelde relaties 

nader toegelicht. 

 

1.7.1 Directe relatie empowerment en bevlogenheid 

Werkgerelateerde hulpbronnen worden gezien als middel om werknemers te 

helpen hun werkdoelen te behalen, wat ervoor zorgt dat zij geïnteresseerd en 

bevlogen blijven in hun werk (Hakanen et. al, 2006). In paragraaf 1.6.2, is 

reeds beschreven hoe empowerment – via de mate waarin iemand controle 

heeft over zijn eigen werk – samen zou kunnen hangen met bevlogenheid.  

 

1.7.2 Directe relatie empowerment en self-efficacy 

‘Empowerde’ werknemers voelen zich energiek (Thomas and Velthouse, 

1990) en hebben het gevoel controle te hebben in hun carrièrekeuzes (Ripley 

& Ripley, 1992). Deze controle draagt bij aan hun vastberadenheid (Ripley & 
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Ripley, 1992), eigenwaarde (Nielson, 1986) en hun self-efficacy (Bandura, 

1997). Tevens vonden Llorens, Schaufeli, Bakker & Salanova (2007) dat 

werkgerelateerde energiebronnen self-efficacy bij werknemers stimuleren.  

Volgens Whetton en Cameron (1984) leidt empowerment tot motivatie door de 

vergroting van self-efficacy. Op basis van het bovenstaande kan worden 

verwacht dat empowerment het geloof in eigen kunnen en capaciteiten 

bevordert, c.q. samengaat met een verhoogde self-efficacy.  

 

1.7.3 Directe relatie self-efficacy en bevlogenheid 

Self-efficacy wordt gezien als één van de beste empirische voorspellers van 

werkprestaties en speelt ook een grote rol in de bevlogenheid onder 

werknemers (Luthans & Peterson, 2002). Self-efficacy wordt volgens de 

Conservation of Resources (COR) theorie gezien als een persoonlijke 

energiebron en individuen streven er naar om deze te verkrijgen, beschermen 

en te ontwikkelen. Als deze bronnen eenmaal verkregen zijn bouwen zij op 

hun beurt meer hulpbronnen op, wat uiteindelijk kan leiden tot een hoger 

niveau van welzijn (Hobfoll, 1989; 2001). Verscheidene onderzoeken (Llorens, 

Schaufeli, Bakker & Salanova, 2007; Salanova et al., 2001) hebben empirisch 

aangetoond dat self-efficacy, als persoonlijke energiebron, een sterke 

voorspeller is van bevlogenheid. 

 

1.7.4 Self-efficacy als mediator 

Uit onderzoek van Xanthopoulou et. al, (2007) blijkt dat werkgerelateerde 

energiebronnen de self-efficacy, eigenwaarde en het optimisme van 

werknemers stimuleren en ervoor zorgen dat werknemers in controle zijn over 

hun werkomgeving. Tevens stelden Xanthopoulou et. al (2007) dat 

persoonlijke energiebronnen de relatie tussen werkgerelateerde 

energiebronnen en bevlogenheid medieeren. Uit resultaten van hun 

onderzoek kwam naar voren dat de mediatie van persoonlijke energiebronnen 

significant bijdraagt in het verklaren van de onderliggende mechanisme van 

het motivationele proces uit het JDR-model. 

Zo blijkt ook uit onderzoek van Bandura (1997) dat mensen met een hoge 

self-efficacy meer energie steken in het volbrengen van een taak en zo meer 

bevlogen raken in hun werk en beter presteren. In de huidige studie wordt dan 
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ook verwacht dat self-efficacy de relatie tussen empowerment en 

bevlogenheid medieert.  

 

Tot slot zal er in deze studie, naast de bovengenoemde verwachte relaties, 

gekeken worden naar de invloed van geslacht en leeftijd op de onderzochte 

relaties. In onderzoek van Schaufeli & Bakker (2004) is gevonden dat mannen 

zich meer bevlogen voelen dan vrouwen en werden er positieve 

samenhangen gevonden tussen leeftijd en bevlogenheid. Om uit te sluiten dat 

gevonden verbanden in dit onderzoek niet beïnvloed worden door deze 

factoren, zal er voor geslacht en leeftijd worden gecontroleerd in de analyses. 

 

 

1.8 Onderzoekshypothesen 

Op basis van de bovenstaande theoretische achtergrond zijn de volgende 

hypothesen geformuleerd, welke schematisch zijn weergegeven in het 

onderzoeksmodel (zie Figuur 2):  

 

H1: De mate van ervaren empowerment van werknemers hangt positief 

samen met het vertonen van organizational citizenship behavior  

 

H2: De mate van ervaren empowerment van werknemers hangt positief 

samen met hun mate van bevlogenheid 

 

H3: De mate van bevlogenheid van werknemers hangt positief samen met het 

vertonen van organizational citizenship behavior 

 

H4: De relatie tussen empowerment en organizational citizenship behavior 

van werknemers wordt gemedieerd door de mate van bevlogenheid van 

werknemers 

 

H5: De mate van ervaren empowerment van werknemers hangt positief 

samen met hun mate van self-efficacy 
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H6: De mate van ervaren self-efficacy van werknemers hangt positief samen 

met hun mate van bevlogenheid 

 

H7: De relatie tussen empowerment en bevlogenheid van werknemers wordt 

gemedieerd door self-efficacy 

 

 

2 Methoden 

2.1 Procedure en Respondenten 

De data van dit onderzoek zijn verzameld door middel van een online 

vragenlijst die is uitgezet onder werknemers van een multinational in de 

voedingsmiddelenindustrie. De vragenlijst is digitaal via thesistools (een 

online instrument waar men vragenlijsten kan ontwikkelen) ontworpen en 

bestaat uit 55 vragen. De werknemers van het bedrijf hebben een e-mail 

ontvangen met de uitnodiging deel te nemen aan het onderzoek met daarbij 

een korte toelichting over het doel van het onderzoek. Er is duidelijk 

aangegeven dat de informatie van het onderzoek strikt vertrouwelijk en 

anoniem behandeld zou worden en dat slechts de onderzoeker de gegevens 

in kan zien. De uitnodiging is verzonden naar alle werknemers van het 

hoofdkantoor van de Benelux, gevestigd te Zeist. Op het hoofdkantoor zijn 

300 werknemers werkzaam. In totaal namen 134 werknemers deel aan dit 

onderzoek wat resulteert in een respons percentage van 44,6%. Zij hebben 

allen de vragenlijst volledig ingevuld. Aan het onderzoek hebben 62 mannen 

(46,3%) en 72 vrouwen (53,7%) deelgenomen.  

 

Voorafgaand aan deze studie is afgesproken met de onderzoeksorganisatie 

dat de respondenten volledig anoniem zouden participeren in deze studie. 

Vandaar dat er bij de demografische gegevens is gekozen voor categorische 

antwoordmogelijkheden bij informatiegevoelige items. Zodoende zijn de 

variabelen leeftijd, jaren werkzaam bij het bedrijf en feitelijke uren werkzaam 

per week verdeelt in categorieën.  
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2.2 Onderzoeksgroep 

Uit Tabel 1 is op te maken dat de respondenten zijn verdeeld over 5 

leeftijdscategorieën waarvan 16 respondenten tussen de 19 en 25 jaar zijn 

(11,9%), 41 respondenten tussen de 26 en 31 jaar zijn (30,6%), 33 

respondenten tussen de 32 en 38 jaar zijn (24,6%), 20 respondenten tussen 

de 39 en 44 jaar zijn (14,9%), 10 respondenten tussen de 44 en 50 jaar zijn 

(7,5%) en 14 respondenten ouder dan 50 jaar zijn (10,4%). De meeste 

werknemers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen vallen in de 

leeftijdscategorie van 26 tot 31 jaar. 

De werknemers zijn over het algemeen hoog opgeleid (50 % heeft een 

universitaire opleiding afgerond en 32,1 % een HBO opleiding). De meeste 

werknemers werken tussen de 3 en 5 jaar bij het onderzochte bedrijf (zie 

Tabel 1). Van alle deelnemers aan het onderzoek werken er 101 in vast 

dienstverband (75,4%) en 14 in tijdelijk dienstverband voor bepaalde tijd (10,4 

%). Waarbij 74 personen feitelijk meer dan 40 uur per week werken (55,2%), 

26 werknemers 40 uur per week werken (19,4%) en 18 werknemers 36 uur 

per week werken (13,4%). In de onderzoeksgroep hebben 38 werknemers 

een leidinggevende functie (28,4%) en 96 werknemers hebben geen 

leidinggevende functie (71,6%). In Tabel 1 zijn de frequenties en percentages 

van de demografische gegevens (per categorie) weergegeven voor de totale 

onderzoeksgroep. 
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Tabel 1 

Kenmerken van de onderzoeksgroep per categorie (n=143) 

 

Variabelen  Categorie   Frequentie  Percentage 

 

Geslacht   Man    62   46,3 

   Vrouw    72   53,7 

Leeftijd    19 - 25 jaar   16   11,9 

   26 - 31 jaar    41   30,6 

   32 - 38 jaar   32   24,6 

   39 - 44 jaar   20   14,9 

   45 - 50 jaar   10   7,5 

   > 50 jaar    14   10,4 

Opleidingsniveau Lagere school   0   0 

   MAVO, LBO, VMBO  4   3.0 

   HAVO, MBO   16   11.9 

   VWO    4   3.0 

   HBO    43   32.1 

   WO    67   50.0 

Jaren werkzaam  < 1 jaar    33   24.6 

   1 - 2 jaar    15   11.2 

   2 - 3 jaar    20   14.9 

   3 - 5 jaar    29   21.6 

   5 - 10 jaar   19   14.2 

   > 10 jaar    18   13.4 

Soort arbeidscontract vast dienstverband  101   75.4 

   tijdelijk dienstverband   13   9.7 
   met uitzicht op vaste  

aanstelling 

tijdelijk dienstverband  14   10.4 
voor bepaalde tijd 

geen arbeidscontract,   3   2.2 
werk in eigen bedrijf 

anders    3   2.2 

Feitelijke uren per week  > 40 uur    74   55.2 

    40 uur    26   19.4 

    36 uur    18   13.4 

    32 uur    12   9.0 

    24 uur    3   2.2 

    > 24 uur    1   0.7 

Leidinggevende functie Nee    96   71.6 

   Ja    38   28.4 
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2.3 Meetinstrumenten 

 

Empowerment als werkgerelateerde energiebron, is gemeten met behulp van 

de organizational empowerment scale (Matthews et. al, 2003). Dit is een 

Engelse schaal die voor het huidige onderzoek is terugvertaald naar het 

Nederlands. Deze schaal bestaat uit 6 items over  ‘dynamic structural 

framework’ (bijvoorbeeld ‘Deze organisatie geeft je informatie over welke 

doelen zij wil behalen in de toekomst’) ; 7 items over ‘control of workplace 

decisions’  (bijvoorbeeld ‘Je hebt in deze organisatie inspraak bij het bepalen 

van je eigen productiecriteria’)  en 5 items over ‘fluidity in information sharing’ 

(bijvoorbeeld ‘De organisatie voorziet haar werknemers van informatie over 

haar klanten’). In overleg met het onderzochte bedrijf zijn twee items – ‘Je 

hebt toegang tot jouw persoonlijke werkbestanden’ en ‘De organisatie heeft 

productie reglementen vastgesteld’ - niet opgenomen in de vragenlijst, omdat 

het bedrijf deze vragen niet van toepassing vond op de eigen situatie. De 

items van deze schaal zijn gescoord op een 7-punts Likertschaal, waarbij de 

antwoordmogelijkheden lopen van 1= helemaal niet van toepassing tot 7= 

volledig van toepassing. De Chronbach’s alpha van deze schaal is α =.76. 

 

Bevlogenheid is gemeten met behulp van een verkorte versie van de UWES 

(Schaufeli et. al, 2002), waarbij elke dimensie van bevlogenheid gemeten 

wordt met 3 items: vitaliteit (bijvoorbeeld, ‘Op mijn werk bruis ik van de 

energie’); toewijding ( bijvoorbeeld, ‘Ik ben trots op het werk dat ik doe’); en 

absorptie (bijvoorbeeld, ‘Ik ga helemaal op in mijn werk’). De items van deze 

schaal zijn gescoord op een 7-punts Likertschaal, waarbij de 

antwoordmogelijkheden lopen van 1= nooit tot 7= altijd/dagelijks. De 

Cronbach’s alpha van deze schaal is α =.92.  

 

Organizational citizenship behavior is gemeten door middel van de 

‘contextual performance’ schaal van Goodman & Svyantek (1999). Het 

meetinstrument bevat 9 items die extra rol gedrag meten, (bijvoorbeeld ‘U 

neemt initiatief om nieuwe medewerkers wegwijs te maken, hoewel dit 

formeel gezien geen onderdeel van uw functie is’ en ‘U doet goede suggesties 

om de algehele kwaliteit van de afdeling/organisatie te verbeteren’). De items 
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van deze schaal worden beantwoord op een 4-punts Likertschaal, waarin 1= 

helemaal mee oneens en 4= helemaal mee eens. De extra rol gedrag schaal 

heeft een Cronbach’s alpha van α =.77. 

 

Self-efficacy als persoonlijke energiebron is gemeten door middel van een 

verkorte 5-item versie van de self-efficacy schaal van Schwarzer & Jerusalem 

(1995). Deze versie meet self-efficacy  in de werk context. Voorbeeldvragen 

van deze schaal zijn ‘Ook al kost het mij veel tijd en energie, ik bereik op mijn 

werk wat ik wil’ en ‘Als er zich op mijn werk moeilijke problemen voordoen 

weet ik die op te lossen’. De items zijn beantwoord op een 6-punts 

Likertschaal, waarbij de antwoordmogelijkheden lopen van 1= sterk mee 

oneens tot 6= sterk mee eens. De Chronbach’s alpha van deze schaal is α 

=.74.  

 

2.4 Analyses 

Allereerst zijn de gemiddelden en standaarddeviaties van en inter-correlaties 

tussen de onderzoeksvariabelen berekent. Vervolgens zijn regressie analyses 

uitgevoerd om de hypotheses van dit onderzoek te toetsen. Hierbij zijn de 

onafhankelijke variabelen steeds in drie stappen in de analyses ingevoerd.  

Bij elk van de multiple regressieanalyses wordt er in de eerste stap 

gecontroleerd voor leeftijd en geslacht (zoals eerder aangegeven in de 

Inleiding). Voor deze twee controle variabelen zijn dummy-variabelen 

aangemaakt. In de tweede stap wordt de predictor variabele (empowerment) 

ingevoerd en in de derde stap wordt de veronderstelde mediator 

(bevlogenheid respectievelijk self-efficacy) ingevoerd. In de Tabellen 3 en 4 

worden de analyses met betrekking tot de toetsing van hypothese 4 en 7 

weergeven. 
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3 Resultaten  

3.1 Beschrijvende statistieken 

Ten eerste is nagegaan of alle onderzoeksvariabelen normaal verdeeld zijn. 

Met uitzondering van de variabele self-efficacy, die positief scheef verdeeld is 

(kurtosis= 7.18), zijn alle variabelen normaal verdeeld. 

 

In Tabel 2 zijn de gemiddelden, standaarddeviaties, Chronbach’s alpha’s en 

de Pearson-correlaties van de onderzoeksvariabelen weergegeven. Uit Tabel 

2 komt naar voren dat de onderzoeksgroep op alle onderzoeksvariabelen 

hoog scoort, waarbij relatief de hoogste scores worden gevonden voor extra 

rol gedrag (M= 3.22), gemeten op een 4-punts Likertschaal en bevlogenheid 

(M= 5.3), gemeten op een 7-punts Likertschaal.  

Daarnaast wordt duidelijk uit Tabel 2 dat de spreiding in extra rol gedrag in 

vergelijking met de andere onderzoeksvariabelen relatief klein is (SD=.39). 

 

Alle onderzoeksvariabelen correleren, zoals verwacht, significant positief met 

elkaar. De laagste positieve samenhang wordt gevonden voor empowerment 

en extra rol gedrag (r=.18: p<.01) en de hoogste positieve samenhang is die 

tussen empowerment en bevlogenheid (r=.44: p<.01). Daarnaast is het 

opmerkelijk dat beide controle variabelen (leeftijd en geslacht) op één geval 

na niet significant correleren met één van de onderzoeksvariabelen. 
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Tabel 2 

Gemiddelden, standaarddeviaties, chronbach’s alpha’s en pearson correlaties van de variabelen die opgenomen zijn in de analyses. 

 

 

Variabelen  M  SD  α  1  2  3  4  5  

   

 

 

1. Leeftijd      

 

2. Geslacht        -.30**   

 

3. Bevlogenheid  5.30  .86  .92  .12  -.01 

 

4. Empowerment 4.59  .66  .76  -.05  .09  .44** 

 

5. Extra -rol gedrag 3.22  .39  .77  -.05  -.13  .25**  .18*   

 

6. Self-efficacy  4.60  .63  .74  .14  -.04  .40**  .28**  .39**  

 . 

 

Note: N=134. ** p < .01 (two-tailed)  * p < .05 (two-tailed)
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3.2 Hypothesetoetsing 

Op basis van Tabel 2 kon reeds geconcludeerd worden dat hypothese 1: 

empowerment heeft een positief verband met extra rol gedrag (OCB), bevestigd 

kan worden (r= 0.18, p<.05). Ook hypothese 2: empowerment heeft een positief 

verband met bevlogenheid, kan bevestigd worden (r= 0.44, p<.01).Tevens valt uit 

Tabel 2 op te maken dat hypothese 3: bevlogenheid hang positief samen met 

extra rol gedrag, bevestigd kan worden ( r= 0.25, p < 0.01). Op basis van de 

significante positieve samenhang tussen empowerment en self-efficacy (r=.40, 

p<.01) kan hypothese 5: de mate van empowerment van werknemers hangt 

positief samen met hun mate van self-efficacy, worden aangenomen. Tenslotte 

wordt hypothese 6: de mate van ervaren self-efficacy van werknemers hangt 

positief samen met hun mate van bevlogenheid, ook bevestigd (r= 0.40, p<.01).   

 

De mediatiehypothesen (i.e. hypothesen 4 en 7) zijn getoetst door middel van 

regressieanalyses. Volgens Baron & Kenny (1986) moet bij een mediator 

analyse (met behulp van een multiple regressie) aan de volgende voorwaarden 

worden voldaan: 

1. Er is een significante samenhang tussen de predictor en de uitkomstvariabele 

2. Er is een significante samenhang tussen de predictor en de mediator 

3. Er is een significante samenhang tussen de mediator en de uitkomstvariabele. 

4. De significante samenhang tussen de predictor en de uitkomstvariabele wordt 

minder sterk of verdwijnt wanneer gecontroleerd wordt voor het effect van de 

mediator op de uitkomstvariabele. 

 

Hypothese 4 voorspelt dat bevlogenheid de relatie tussen empowerment en OCB 

medieert. Dat wil zeggen dat de relatie tussen empowerment en OCB zwakker 

wordt (partiële mediatie) of niet meer significant is (volledige mediatie) wanneer 

gecontroleerd wordt voor de relatie tussen bevlogenheid en OCB.  
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Tabel 3 

Mediator analyse empowerment, bevlogenheid en extra rol gedrag (OCB). N=134 

 

      Extra rol gedrag 

Variabelen    Model 1 Model 2 Model 3 

 

Controle variabelen   

Leeftijd * 

19 – 25 jaar vs. overige groepen   .03   .05   .10  

26 – 31 jaar vs. overige groepen   .23   .29   .24 

32- 38 jaar vs. overige groepen  -.03  -.02  -.02 

39 – 44 jaar vs. overige groepen  -.13  -.11  -.12 

45 – 50 jaar vs. overige groepen  -.03  -.03  -.04 

Geslacht    -.17  -.19*  -.19* 

 

Onafhankelijke variabelen 

Empowerment      .16*  .06   

Bevlogenheid        .24*   

R²     .10  .13  .17 

R² Change    .06*  .08*  .12** 

F Model    2.37*  2.61*  3.21** 

df (1)     127  126  125     

    (2)     133  133  133  

Note: De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten zijn weergegeven. **p<.01 (two-tailed) 

*p<.05 (two-tailed)  

Note: * de vergelijkingsgroep= > 50 jaar. 

 

 

Uit Tabel 3 wordt duidelijk dat – na controle voor de effecten van leeftijd en 

geslacht - empowerment een positief verband vertoond met extra rol gedrag (β= 

0.16, p< 0.05).  

Uit Tabel 3 blijkt bovendien dat de eerder significante relatie tussen 

empowerment en OCB, na toevoeging van bevlogenheid, niet langer meer 

significant is (β=.06; p>.05). Dit betekent dat bevlogenheid de relatie tussen 

empowerment en OCB volledig medieert. De relatie tussen empowerment en 
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OCB verloopt dus volledig via bevlogenheid. Op basis van de bovengenoemde 

bevindingen wordt hypothese 4: De relatie tussen empowerment en 

organizational citizenship behavior van werknemers wordt gemedieerd door de 

mate van bevlogenheid van werknemers, bevestigd. 

 

 

Tabel 4 

Mediator analyse empowerment, self-efficacy en bevlogenheid. N=134 

 

      Bevlogenheid 

Variabelen    Model 1 Model 2 Model 3 

 

Controle variabelen   

Leeftijd*   

19 – 25 jaar vs. overige groepen  -.28*  -.24  -.20 

26 – 31 jaar vs. overige groepen  -.03  -.03  -.07 

32- 38 jaar vs. overige groepen  -.05  -.03  -.04 

39 – 44 jaar vs. overige groepen  -.01   .05   .03 

45 – 50 jaar vs. overige groepen   .04   .04   .02 

Geslacht     .06   .03   .36** 

 

Onafhankelijke variabelen 

Empowerment      .44**  .36**   

Self-efficacy        .26**   

R²     .07  .25  .31 

R² Change    .02  .21**  .27** 

F Model    1.54  6.06**  7.08** 

df (1)     127  126  125 

    (2)     133  133  133 

Note: De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten zijn weergegeven. **p<.01 (two-tailed) 

*p<.05 (two-tailed) 

Note: * de vergelijkingsgroep= > 50 jaar. 
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Hypothese 7 voorspelt dat self-efficay de relatie tussen empowerment en 

bevlogenheid medieert. Dat wil zeggen dat de relatie tussen empowerment en 

bevlogenheid zwakker wordt (partiële mediatie) of niet meer significant is 

(volledige mediatie) wanneer gecontroleerd wordt voor de relatie tussen self 

efficacy en bevlogenheid.  

 

Uit Tabel 4 wordt duidelijk dat – na controle voor de effecten van leeftijd en 

geslacht - empowerment een positief verband vertoond met bevlogenheid (β= 

0.44, p< 0.01). Ook is uit Tabel 4 op te maken dat de significante relatie tussen 

empowerment en bevlogenheid in sterkte afneemt na toevoeging van self-

efficacy in de regressie vergelijking; de relatie blijft echter wel significant (β=.36; 

p <.01). Dit betekent dat de relatie tussen empowerment en bevlogenheid deels 

loopt via self-efficacy. Hier is sprake van een partiële mediatie. Om te meten of 

het indirecte effect van empowerment op bevlogenheid via de mediator ‘self-

efficacy’ significant is, is er een Sobel test uitgevoerd (Jose, 2004). Sobel’s Z-

waarde is 2.45 (p< 0.01), op basis waarvan geconcludeerd kan worden dat er 

sprake is van een significante partiële mediatie. Op basis hiervan wordt 

hypothese 7: de relatie tussen empowerment en bevlogenheid van werknemers 

wordt gemedieerd door self-efficacy, deels bevestigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
Sophie Hepkema 3159671 – Positieve psychologie op de werkvloer 

 

4 Discussie 

Het doel van dit onderzoek was na te gaan of de mate van empowerment 

samenhangt met de mate waarin werknemers organizational citizenship behavior 

(OCB) vertonen en te onderzoeken of deze relatie gemedieerd wordt door 

bevlogenheid. Tevens was het doel te onderzoeken of empowerment een 

significante relatie heeft met de bevlogenheid van werknemers en of deze relatie 

gemedieerd wordt door self-efficacy. De voornaamste resultaten van het 

onderzoek zijn schematisch weergegeven in Figuur 3. 

 

 

Figuur 3: Schematische weergave van de bevindingen 

 

 

4.1 Theoretische implicaties 

In overeenstemming met de verwachtingen van deze studie is aangetoond dat 

empowerment en bevlogenheid beide positief samenhangen met OCB. Tevens is 

gevonden dat empowerment en self-efficacy beide invloed uitoefenen op 

bevlogenheid. Uit de resultaten blijkt dat empowerde werknemers meer 

bevlogenheid ervaren en positief samenhangt met het vertonen van OCB. 

Daarnaast is gevonden dat empowerde werknemers ook hogere niveaus van 
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self-efficacy en bevlogenheid vertonen en dat de samenhang tussen 

empowerment en bevlogenheid deels via self-efficacy verloopt. 

In overeenstemming met eerdere literatuur blijk dat ook in huidig 

onderzoek bevlogenheid als medieerende factor opspeelt binnen het 

motivationele proces van het JDR-model. Daarbij is bij huidig onderzoek 

specifiek gekeken naar de relatie tussen empowerment en OCB. 

Huidig onderzoek komt overeen met onderzoek van Xanthopoulou et. al 

(2007) waarbij is onderzocht wat de rol is van persoonlijke energiebronnen in het 

motivationele proces van het JDR-model. Zoals in huidig onderzoek ook werd 

verwacht stelden Xanthopoulou et. al (2007) dat persoonlijke energiebronnen de 

relatie tussen werkgerelateerde energiebronnen en bevlogenheid zullen 

medieeren. Uit resultaten kwam naar voren dat de mediatie van persoonlijke 

energiebronnen significant bijdragen in het verklaren van het onderliggende 

mechanisme van het motivationele proces. Resultaten van het huidig onderzoek 

bieden ondersteuning voor deze bevindingen en kijken daarbij specifiek naar 

self-efficay – als persoonlijke energiebron- die de relatie tussen empowerment – 

als werkgerelateerde energiebron- en bevlogenheid medieert. 

Werkgerelateerde energiebronnen worden gezien als middel om 

werktaken te voltooien en maken werknemers geïnteresseerd en meer bevlogen 

in hun werk (Hakanen et al., 2006). Deze bevinding van Hakanen et. al (2006) 

komt overeen met huidig onderzoek, waarin werd verwacht dat de mate van 

empowerment – als werkgerelateerde energiebron – positief samenhangt met 

bevlogenheid. Daarnaast werd in onderzoek van Xanthopoulou et. al (2007) 

gevonden dat het aanbieden van werkgerelateerde energiebronnen zorgt voor 

meer self-efficacy, optimisme en eigenwaarde onder de werknemers. In huidig 

onderzoek werd tevens verwacht dat een grotere mate van self-efficacy er voor 

zal zorgen dat werknemers meer zekerheid en meer betekenis in hun werk 

ervaren, en zo bevlogen raken. Zo biedt huidig onderzoek ondersteuning voor 

deze bevinding, waarbij is gevonden dat de mate van empowerment positief 

samenhangt met self-efficacy.  
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Hakanen, Bakker en Schaufeli (2006) ontdekten dat persoonlijke 

energiebronnen de meest belangrijke voorspellers van bevlogenheid zijn. Tevens 

bevestigden Llorens, Schaufeli, Bakker en Salanova (2007) in hun onderzoek dat 

persoonlijke energiebronnen zoals self-efficacy bevlogenheid bevorderen. Zo 

blijkt uit onderzoek van Bandura (1997) dat mensen met een hoge self-efficacy 

meer energie steken in het volbrengen van een taak en zo meer bevlogen raken 

in hun werk en beter presteren. Self-efficacy bleek conform de verwachting van 

dit onderzoek en uit de resultaten van bovengenoemd onderzoek een positieve 

relatie te hebben met bevlogenheid.  

Self-efficacy treedt op als een gedeeltelijke mediator wat betekent dat 

empowerment behalve een directe invloed ook een indirecte invloed heeft op 

bevlogenheid via self-efficacy. 

 

Huidig onderzoek is niet in overeenstemming met eerder onderzoek door de 

specifieke onderzochte relaties tussen empowerment, bevlogenheid en 

organizational citizenship behavior.  

Uit de resultaten van huidig onderzoek komt naar voren dat bevlogenheid een 

belangrijke factor is in de relatie tussen empowerment en OCB, want 

bevlogenheid blijkt het effect van empowerment op OCB volledig te mediëren. In 

het onderzoek van Schaufeli & Bakker (2001) waar zij werkprestatie evenals 

werkuitkomst onderzochten bleek dat bevlogenheid leidde tot betere 

werkuitkomsten. De indirecte relatie tussen empowerment en OCB betekent dat 

empowerde werknemers een verhoogde kans op bevlogenheid hebben. En deze 

hogere mate van bevlogenheid geeft weer een grotere kans op OCB. Kortom, 

empowerment stimuleert de motivatie onder werknemers wat uiteindelijk zorgt 

dat werknemers bereid zijn een ‘stapje extra’ te zetten voor hun organisatie wat 

zich uit in de vorm van organizational citizenship behavior. De invloed die 

empowerment heeft op OCB loopt op deze manier via bevlogenheid. Het is dus 

duidelijk van belang in organisaties om door middel van toegewijde en energieke 

werknemers organizational citizenship behavior te stimuleren. Een factor die 

hetgeen kan bijdragen is het verlenen van empowerment aan werknemers. Door 
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middel van steun van collega’s, toegang tot informatie over de organisatie en 

inspraak bij bepaalde beslissingen ervaren werknemers empowerment. 

 

Het huidig onderzoek voegt kennis toe aan de tot nu toe geringe kennis over de 

rol van empowerment in het motivationele proces van het JDR-model. 

Empowerment is over het algemeen weinig belicht in de huidige literatuur, en dit 

huidige onderzoek is perfecte basis voor volgend onderzoek naar de rol van 

empowerment binnen het JDR-model. Empowerment kan als buffer van 

stressoren dienen binnen het motivationele proces van het JDR-model. Uit 

literatuur blijkt dat empowerment zorgt voor dat men meer controle ervaart in het 

werk (Rappaport, 1987; Solomon, 1976). Doordat men zelf sturing kan geven 

aan het werk, versterkt dat hun gevoel van effectiviteit of het geloof in eigen 

competenties. Door middel van steun van collega’s, toegang tot informatie over 

de organisatie en inspraak bij bepaalde beslissingen ervaren werknemers meer 

controle in hun werk wat leidt tot meer geloof in eigen competenties. Zo raken 

werknemers meer self-efficacious wat - samen met empowerment - deels zorgt 

voor meer bevlogenheid. Kortom, het is van belang dat naast het stimuleren van 

empowerment onder de werknemers, self-efficacy ook nodig is voor bevlogen 

werknemers. 

Daarnaast draagt huidig onderzoek bij aan literatuur over het 

motivationele proces uit het JDR-model, waarbij werkgerelateerde 

energiebronnen maken dat men effectiever om kan gaan met hogere taakeisen 

en daarnaast zorgen voor extra motivatie (bevlogenheid) op basis waarvan een 

werknemer beter zal presteren en zich meer betrokken zal voelen bij de 

organisatie (Schaufeli & Bakker 2004). Self-efficacy – als persoonlijke 

energiebron- is daarmee een interessante toevoeging aan het JD-R model als 

gedeeltelijke mediator in de positieve relatie tussen werkgerelateerde 

energiebronnen en bevlogenheid. 

Geconcludeerd kan worden dat het stimuleren van constructen uit de 

positieve organisatiepsychologie onder werknemers zeer gunstig is. Belangrijk 

hierbij is om – vanuit het kader van het motivationele proces van het JDR-model 
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- persoonlijke- en werkgerelateerde energiebronnen te verlenen aan 

werknemers. Hierdoor raken werknemers via een verhoogde motivatie meer 

bevlogen. Deze verhoogde mate van bevlogenheid biedt perspectief voor 

positieve organisatie uitkomsten zoals organizational citizenship behavior. 

 

4.2 Beperkingen huidig onderzoek & aanbevelingen vervolgonderzoek  

Wegens het cross-sectionele karakter van het huidige onderzoek kunnen er geen 

uitspraken worden gedaan over causaliteit van de onderzochte relaties. Hiertoe 

is longitudinaal onderzoek, waarbij de onderzoeksvariabelen op meerdere 

momenten in de tijd worden gemeten, nodig.  

In dit onderzoek zijn alle data bovendien verzameld door middel van 

zelfrapportages. Hoewel zelfrapportages worden gebruikt om individuele 

zelfpercepties weer te geven (Spector, 1994), moet men er rekening mee 

houden dat ze wellicht niet het objectieve functioneren van de respondenten 

weergeven. Het proces van dataverzameling wordt weliswaar vergemakkelijkt 

door het gebruik van zelfrapportage instrumenten, maar het brengt wel een 

grotere kans op sociaal wenselijke antwoorden met zich mee (Goodwin, 2005). 

Echter constructen zoals persoonlijke energiebronnen en bevlogenheid kunnen 

slechts door middel van zelfrapportage gemeten worden (Mäkikangas et. al, 

2004). Daarentegen zou de mate van empowerment en organizational 

citizenship behavior wel in vervolgonderzoek geobserveerd kunnen worden op 

de werkvloer in plaats van zelfrapportages. 

Daarnaast is het onderzoek afgenomen bij een homogene populatie van hoog 

opgeleide werknemers die werkzaam zijn binnen hetzelfde bedrijf. Hierdoor is het 

belangrijk om vervolgonderzoek te doen binnen andere onderzoeksgroepen om 

aldus de externe validiteit van de gevonden resultaten te bepalen.  

 

Eerder genoemd in het onderzoek is dat mensen met een positieve stemming 

eerder geneigd zijn om behulpzaam te zijn (Organ & Konovsky 1989). Optimisme 

en bevlogenheid worden beiden gekenmerkt door positieve stemmingen, en 

zullen waarschijnlijk positief met elkaar samenhangen. Uit onderzoek van 
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Seligman (1991) komt naar voren dat optimisme succesvol is voor het 

aanpassingsvermogen van werknemers. Om in het vervolg te bestuderen hoe 

werknemers aan de hand van hun aanpassingsvermogen in controle kunnen zijn 

over hun werkomgeving kan optimisme als uitkomstmaat worden meegenomen. 

Als optimisme zorgt voor een succesvol aanpassingvermogen - wat werknemers 

meer controle in hun werk geeft – dan is er een verhoogde kans op ‘empowerde’ 

werknemers. Naast middelen als steun van collega’s kan optimisme in 

vervolgonderzoek worden bestudeerd als samenhangende factor met 

empowerment onder werknemers. 

 

4.3 Praktische implicaties 

De bevindingen van dit onderzoek tonen aan dat het verlenen van 

werkgerelateerde energiebronnen aan werknemers - in de vorm van 

empowerment – waardevol kan zijn voor hun werkmotivatie en voor de 

bereidheid ‘een stapje meer’ te doen dan formeel gezien van hen verwacht 

wordt. Toegang tot informatie of steun van collega’s zijn middelen om 

werknemers meer controle te laten krijgen over hun werkomgeving en zich meer 

‘empowerd’ te laten voelen. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door 

werknemers mee te laten beslissen in bepaalde situaties of ze op de hoogte te 

brengen van de lange termijn doelen die de organisatie wil behalen (toegang tot 

informatie). Empowerment hangt samen met bevlogenheid onder werknemers, 

dat gekenmerkt wordt door toewijding en energie. Hierdoor zal de organisatie 

extra inzet - in de vorm van organizational citizenship behavior - terugkrijgen van 

haar werknemers. 

Tevens kunnen persoonlijke energiebronnen zoals self-efficacy 

winstgevend zijn voor meer bevlogen werknemers. In huidig onderzoek werd 

verwacht dat er bij self-efficacy sprake zou kunnen zijn van een opwaartse 

spiraal waarbij het geloof in eigen kunnen leidt tot meer bevlogenheid en op zijn 

beurt weer een positieve samenhang vertoond met een grotere mate van self-

efficacy. Volgens Hobfell (1989) bouwt self-efficacy als persoonlijke energiebron 

meer hulpbronnen op, wat uiteindelijk kan leiden tot welzijn en dus meer 
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bevlogen werknemers. Het gevaar van een opwaartse spiraal is dat er tevens 

kans is op een negatief spiraal. 

Onderzoek toont aan dat een lage self-efficacy burn-out voorspelt, wat op zijn 

beurt een lagere self-efficacy veroorzaakt (Gonzalez-Roma, Schaufeli, Bakker en 

Lloret, 2006), waardoor er een neerwaartse spiraal ontstaat tussen deze twee 

constructen (Schaufeli & Bakker, 2004). Dit gegeven is van maatschappelijk 

belang, omdat het risico bestaat dat mensen minder self-efficacious raken door 

te hoge taakeisen. Dit moet voorkomen zien te worden en daarom is het van 

belang dat er onderzoek wordt gedaan naar het bevorderen van self-efficacy. Het 

huidige onderzoek draagt hieraan bij.  

Uit onderzoek blijkt dat werknemers die persoonlijke energiebronnen tot 

hun beschikking hebben zeker zijn over hun capaciteiten, optimistisch over hun 

toekomst en doelgericht zijn (Xanthapoulou et. al, 2007). Zoals in huidig 

onderzoek is bevestigd vertoond self-efficacy – als persoonlijke energiebron – 

deze kwaliteiten en toont een positieve samenhang met bevlogenheid. Het is dus 

aan te bevelen voor organisaties werknemers met een hoge mate van self-

efficacy aan te nemen. Hierdoor heeft een organisatie een grotere kans op een 

bevlogen en optimistische werkpopulatie. Al met al een waardevolle investering! 

 

Concluderend toont dit onderzoek aan dat het samenspel tussen 

werkgerelateerde en persoonlijke energiebronnen de motor is achter het 

motivationele proces van het JDR-model.  
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Bijlage 1: Vragenlijst 

 

 
 

  

Inleiding 
In het kader van mijn studie arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit 
Utrecht doe ik een afstudeeronderzoek naar de relatie tussen de manier waarop u uw 
werk ervaart en de betekenis van de organisatie hierbij. Hierbij wil ik u vragen om vijf 
minuten van uw tijd beschikbaar te stellen om aan mijn onderzoek mee te werken. Na 
afloop van het onderzoek zult u geïnformeerd worden over de voornaamste resultaten. 
Uw anonimiteit is hierbij gewaarborgd; de resultaten zullen niet te herleiden zijn tot 
individuele werknemers.  
 
  
 
Introductie 
De door u verstrekte informatie wordt anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen 
ik als onderzoeker van de Universiteit Utrecht krijg de resultaten te zien. U hoeft nergens 
uw naam in te vullen.  
Voor het slagen van het onderzoek is het erg belangrijk dat u alle vragen beantwoordt. 
Als u twijfelt over het antwoord, dan vraag ik u toch alsnog een keuze te maken uit de 
gegeven antwoordmogelijkheden. 
Ik dank u alvast hartelijk voor uw medewerking! 
 
Sophie Hepkema: 06-51542613 
Begeleider: Dr. Pascale le Blanc  

 
  

 

1. Bent u man of vrouw? *  

man  

vrouw  

 

 

2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u? *  

19 - 25 jaar  

26 - 31 jaar  

32 - 38 jaar  

39 - 44 jaar  

45 - 50 jaar  

> 50 jaar  
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3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond? (Als uw opleiding er niet bij 

staat, kruis dan de opleiding aan die het meest op de door u gevolgde opleiding 

lijkt)*  

lagere school  

MAVO, LBO, VMBO  

HAVO, MBO  

VWO  

HBO  

WO  

 

 

4. Hoeveel jaar bent u werkzaam bij uw huidige werkgever? *  

< 1 jaar  

1 - 2 jaar  

2 - 3 jaar  

3 - 5 jaar  

5 - 10 jaar  

> 10 jaar  

 

 

5. Wat voor soort arbeidscontract heeft u? *  

vast dienstverband  

tijdelijk dienstverband met uitzicht op vaste aanstelling  

tijdelijk dienstverband voor bepaalde tijd  

oproepkracht/invalkracht  

uitzendkracht  

geen arbeidscontract, werk in eigen bedrijf  

werkzaam via WSW (Wet Sociale Werkvoorziening)  

anders  

 

  

6. Hoeveel uren werkt u feitelijk gemiddeld per week? *  

> 40 uur  

40 uur  

36 uur  

32 uur  

24 uur  
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< 24 uur  

 

 

7. Op welke afdeling werkt u? *  

 

 
 

 

8. Heeft u een leidinggevende functie?  

Nee  

Ja  

 

  

9. U en uw werk 

 

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u uw werk beleeft en hoe u zich 

daarbij voelt. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door 

steeds het best passende cijfer (van 0 tot 6) in te vullen? 

 

De antwoordcategorieën hebben de volgende betekenis: 0 = nooit, 1 = 

sporadisch/een paar keer per jaar of minder, 2 = af en toe/ eens per maand of 

minder, 3 = regelmatig/ een paar keer per maand,  

4 = dikwijls/ eens per week, 5 = zeer dikwijls/ een paar keer per week, 6 = 

altijd/dagelijks.  

 

     0   6 

  
Op mijn werk bruis ik van energie. 

       

  
Als ik werk voel ik me fit en sterk. 

       

  
Ik ben enthousiast over mijn baan. 

       

  
Mijn werk inspireert mij. 

       

  

Als ik ‘s morgens opsta heb ik zin om aan 

het werk te gaan.        

  

Wanneer ik heel intensief aan het werk 

ben voel ik mij gelukkig.        

  
Ik ben trots op het werk dat ik doe. 

       

  
Ik ga helemaal op in mijn werk. 

       

  
Mijn werk brengt mij in vervoering. 

       

 

10. U en de organisatie 

 

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u de organisatie waarvoor u 

werkt ervaart. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is 

door steeds het best passende cijfer (van 0 tot 6) in te vullen?  

 

De antwoordcategorieën hebben de volgende betekenis: 0 = helemaal niet van 
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toepassing, 1 = grotendeels niet van toepassing 2 = deels niet van toepassing, 3 = 

geen mening, 4 = deels van toepassing, 5 = grotendeels van toepassing, 6 = volledig 

van toepassing  

 

    0   6 

 

Het wordt in deze organisatie gewaardeerd 

wanneer je als werknemer ‘buiten de kaders’ 

denkt. 

       

 

Deze organisatie geeft je informatie over 

welke doelen zij wil behalen in de toekomst.        

 

Deze organisatie geeft je informatie over hoe 

zij haar doelen wil behalen in de toekomst.        

 

Je hebt inspraak bij veranderingen in het 

beleid van deze organisatie.        

 

Deze organisatie moedigt het niet aan dat je 

risico neemt bij het uitvoeren van je 

werkzaamheden. 

       

 

Je wordt in deze organisatie niet 

aangemoedigd om probleemoplossende 

vaardigheden te gebruiken bij de uitvoering je 

werkzaamheden. 

       

 

In deze organisatie worden managers niet 

beoordeeld door hun ondergeschikten.        

 

Je hebt in deze organisatie inspraak bij het 

bepalen van je eigen productiecriteria.        

 

Deze organisatie laat je vrij in het bepalen 

wanneer je betaald verlof opneemt.        

 

Je hebt in deze organisatie zeggenschap in je 

eigen team.        

 

Je hebt in deze organisatie invloed bij het 

aannemen van nieuwe werknemers.        

 

Je hebt in deze organisatie geen inspraak in 

het opstellen van je plannen m.b.t. 

pensionering. 

       

 

Je hebt in deze organisatie inspraak bij het 

bepalen van je verantwoordelijkheden in het 

werk. 

       

 

Je hebt in deze organisatie geen inzicht in 

financiële gegevens van de organisatie.        

 

De manier waarop de organisatie informatie 

verspreidt onder haar werknemers is niet 

efficiënt.  
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De organisatie brengt informatie over haar 

beloningssysteem naar buiten.        

 

De organisatie voorziet haar werknemers van 

informatie over haar klanten.        

 

Je wordt als werknemer niet geïnformeerd 

over de mogelijkheden die de organisatie 

biedt om deel te nemen aan programma’s om 

je persoonlijk te ontwikkelen. 

       

 

11. Functioneren in het werk 

 

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 cijfer in te vullen. 

 

De antwoordcategorieën hebben de volgende betekenis: 1 = helemaal mee oneens, 2 

= mee oneens, 3 = mee eens, 4 = helemaal mee eens  

 

     1  4 

  

U helpt collega’s met hun werk als zij 

terugkeren van een periode van 

afwezigheid. 

    

  
U behaalt de doelen van uw functie. 

    

  

U biedt vrijwillig aan om dingen te doen die 

formeel gezien niet vereist worden door de 

functie die u bekleedt. 

    

  

U voldoet aan de normen voor goede 

prestaties.     

  

U neemt initiatief om nieuwe medewerkers 

wegwijs te maken, hoewel dit formeel 

gezien geen onderdeel van uw functie is. 

    

  

U laat zien een deskundige te zijn op alle 

onderdelen van uw werkzaamheden.     

  

U helpt collega’s die kampen met een hoge 

werkdruk of andere problemen hebben.     

  

U vervult alle eisen die uw functie aan u 

stelt.      

  

U helpt uw collega’s bij de uitvoering van 

hun werkzaamheden.     

  

U kunt meer aan dan er van u gevraagd 

wordt.      

  

U doet goede suggesties om de algehele 

kwaliteit van de afdeling/de organisatie te 

verbeteren.  
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U lijkt geschikt voor een hogere positie.  

    

  

U bent bereid om dingen te doen die niet 

door de organisatie worden geëist, maar die 

goed zijn voor het imago van de organisatie. 

    

  

U presteert goed in uw functie doordat u de 

taken naar verwachting uitvoert.      

  

U organiseert en plant het werk om doelen 

te realiseren en deadlines te halen.     

 

12. U in uw werk 

 

Er volgen nu enkele vragen over hoe u op dit moment tegen uw werk aankijkt. Wij 

vragen u om voor elke uitspraak aan te geven in hoeverre u het ermee eens bent. 

 

Wat is het meest op u van toepassing? De antwoordcategorieën hebben de volgende 

betekenis: 1 = sterk mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = enigszins mee oneens, 4 = 

enigszins mee eens, 5 = mee eens, 6 = sterk mee eens.  

 

    1  6 

 

Als er zich op mijn werk moeilijke problemen 

voordoen weet ik die op te lossen.       

 

Op mijn werk bereik ik mijn doel, ook 

wanneer er zich onverwachte situaties 

voordoen. 

      

 

Als ik obstakels op mijn werk tegenkom vind 

ik altijd wel een manier om ze te omzeilen.        

 

Ook al kost het mij veel tijd en energie, ik 

bereik op mijn werk wat ik wil.       

 

Als er iets nieuws op mij afkomt op het werk 

weet ik altijd wel hoe ik daar mee om moet 

gaan. 

      

 

 

Geachte deelnemer, 
 
Dit is het einde van de vragenlijst. Ik wil u nogmaals hartelijk danken voor uw deelname 
aan het onderzoek. Hiermee heeft u zowel mij en hopelijk ook de organisatie geholpen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sophie Hepkema 
  
 
 


