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Abstract. In dit onderzoek wordt gekeken naar de invloed van werkstressoren en energiebronnen op duurzame 
inzetbaarheid. Daarnaast is het directe en mediërend effect van welzijn op inzetbaarheid onderzocht. Tevens is 
de relatie van loopbaancompetenties met inzetbaarheid en diens modererende rol in het erosie- en motivationele 
proces onderzocht. De verwachtingen zijn grotendeels gebaseerd op het JD-R Model (Demerouti, Bakker, 
Nachreiner & Schaufeli (2001); Schaufeli & Bakker, 2004). Vragenlijsten zijn afgenomen bij het klantenbestand 
van onderzoeksbureau Schouten & Nelissen Inzicht. Deze participanten vertegenwoordigen werkend Nederland 
met een gemiddelde opleiding van HBO (N= 751). De resultaten bevestigen dat de energiebronnen, sociale steun 

en ontplooiingsmogelijkheden een direct effect hebben op duurzame inzetbaarheid. Daarnaast fungeert 
bevlogenheid als mediator in deze relaties. Burnout hangt negatief samen met inzetbaarheid. Tegen de 
verwachting in blijkt dat werkstressoren geen invloed hebben op duurzame inzetbaarheid en dat burnout derhalve 
niet als mediator fungeert. De resultaten bevestigen dat loopbaancompetentie een modererend effect heeft in de 
relatie van werkdruk met burnout. Daarnaast blijkt loopbaancompetentie een modererend effect te hebben in de 
relatie van sociale steun met bevlogenheid, dit effect is echter minder sterk. Deze studie heeft aangetoond dat het 
motivationele proces een prominente rol speelt bij duurzame inzetbaarheid. Daarnaast blijkt dat het beschikken 
over een hoge mate van loopbaancompetenties voordelen oplevert voor de duurzame inzetbaarheid en het 
welzijn van werknemers. Het is essentieel om in de dagelijks veranderende wereld te anticiperen en duurzame 
inzetbaarheid op een veel hoger niveau te brengen. Werkgevers, werknemers en de overheid zullen hiervoor 
investeringen moeten doen. Het resultaat zal een goed werkende arbeidsmarkt en toegenomen welzijn van de 
werknemers zijn.  
 
Kernwoorden: Job Demands- Resources Model, Burnout, Bevlogenheid, Duurzame inzetbaarheid, 
Loopbaancompetenties. 
 
Abstract. This study examines the impact of job demands and resources of employability. The direct and 
mediating effect of well-being on employability are investigated. Also, the relationship of career skills and 
employability and its moderating role in the energetic and motivational process are examined. The 
expectations are largely based on the JD-R model (Demerouti, Bakker, & Schaufeli Nach Reiner (2001), 
Schaufeli and Bakker, 2004). Questionnaires were collected from the customer database of research firm 
Schouten & Nelissen Inzicht. These participants represent employees of the Netherlands with an average 
education level of HBO (N = 751). The results confirm that the job resources, social support and skill 
utilization have a direct impact on employability. Engagement also acts as a mediator in these 
relationships. Burnout is negatively related to employability. Contrary to the expectations, job demands 
have no impact on employability. The results confirm that career skills moderate the effect of workload in 
the relationship with burnout. Also career skills, appears to have a moderating effect in the relationship of 
social support with engagement, this effect is less strong. This study showed that the motivational 
process plays a prominent role by perceived employability. Also appears that having a high degree of 
career skills benefits for the employability and well-being of employees. It is essential to the daily 
changing world to anticipate and to bring employability at a much higher level. Employers, employees 
and the government will have to make investments. The result will be a well-functioning labor market and 
increased well-being of employees. 

 
Keywords: Job Demands- Resources Model, Burnout, Engagement, Employability, Career skills. 
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1. Inleiding 

In de huidige samenleving wordt weleens gesteld dat de enige constante factor in 

moderne arbeidsorganisaties, verandering is. Ontwikkelingen zoals globalisering, 

flexibilisering en de invoering van de 24-uurs economie zorgen ervoor dat 

organisaties zich continu moeten aanpassen aan de steeds wisselende 

omstandigheden (Schaufeli & Bakker, 2007). Dit heeft impliciet nieuwe eisen gesteld 

aan competenties en het aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking. Een groot 

aantal organisaties hebben gekozen voor een grotere flexibiliteit tussen banen en 

nieuwe management praktijken. Met het oog op het ontwikkelen van een veelzijdige, 

inzetbare beroepsbevolking, stellen organisaties werknemers aan verschillende 

werkervaringen bloot (Van Dam, 2004). 

Het moet voor werkenden gemakkelijk en normaal worden om vrijwillig en 

vaker van baan of functie te veranderen. Werkgevers, werknemers en de overheid 

moeten daarvoor investeren in de inzetbaarheid van werknemers. Het vaker 

veranderen van functie/ baan biedt voordelen voor werknemers en werkgevers en is 

in het belang van een goed werkende arbeidsmarkt. Dit staat in het ontwerpadvies 

‘Werk maken van baan-baanmobiliteit’ dat de SER op 15 april 2011 heeft 

vastgesteld. 

 Tijden zijn veranderd en daarmee gepaard de mentaliteit en organisaties 

waar men werkt. Vroeger maakte men onderdeel uit van sociale netwerken die 

bepaalde rolpatronen oplegden. Tegenwoordig moet men de eigen rollen invullen en 

sociale netwerken opbouwen en onderhouden. Dit vergt veel inspanningen en 

vaardigheden waarover niet iedereen in gelijke mate beschikt (Schaufeli & Bakker, 

2007). Tevens worden werknemers in toenemende mate op hun individuele 

verantwoordelijkheden aangesproken (Van Dam, Van der Heijden & Schyns, 2006). 

Werknemers moeten oog krijgen voor veranderingen in werksituaties en hun 

inzetbaarheid onderhouden (Van Dam, 2004).  

Carrières werden tot een aantal jaar geleden binnen één of enkele 

organisaties opgebouwd. Tegenwoordig bestaan carrières steeds vaker uit meerdere 

posities binnen verschillende organisaties (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004). Om nu 

een goede carrière op te bouwen, moet men continu anticiperen en reageren op 

veranderingen. De duurzame inzetbaarheid van een individu verandert hierdoor 

voortdurend. Ook de arbeidsmarkt verandert continu, waardoor de behoefte aan 

kennis eveneens aan veranderingen onderhevig is. Werknemers die duurzaam 
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inzetbaar zijn, nemen verantwoordelijkheid voor het behoud van hun 

arbeidsmarktwaarde. Zij proberen hun kennis en vaardigheden goed op peil te 

houden (Fugate et al., 2004). Een flexibele werknemer beschikt over een groot 

aanpassingsvermogen, kan verschillende identiteiten en rollen hanteren en is 

proactief. De bereidheid en het vermogen van een individu om zich aan te passen is 

daarom essentieel voor loopbaanontwikkelingen en succes in de huidige 

samenleving (Fugate et al., 2004; Hall, 2002).  

Het zorgen voor duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van 

werkgevers en werknemers. Werkgevers behoren te zorgen voor 

arbeidsomstandigheden die een bijdrage leveren aan optimale inzetbaarheid, zoals 

training, bij- en omscholing en ontplooiingsmogelijkheden. Werknemers moeten de 

verantwoordelijkheid nemen om optimaal gebruik te maken van de aangeboden 

faciliteiten. Het wederzijds belang wordt hiermee benadrukt (Schaufeli & Bakker, 

2007). Uit bovenstaande literatuur blijkt dat steeds meer organisaties, de overheid en 

individuen overtuigd raken van de noodzaak om te investeren in duurzame 

inzetbaarheid. Echter ondanks de populariteit van duurzame inzetbaarheid is er nog 

weinig onderzoek naar gedaan. Nog onbekend zijn welke factoren hierop van invloed 

zijn. Dergelijke kennis is essentieel voor het ontwerpen van interventies en 

maatregelen om inzetbaarheid te bevorderen en gericht HR-beleid op te stellen.  

De onderzoeksvraag die in deze studie wordt onderzocht, luidt als volgt: 

Welke invloed hebben werkstressoren en energiebronnen op de duurzame 

inzetbaarheid van werknemers? Welke rol speelt de mate van welzijn zoals burnout 

en bevlogenheid hierin? En tevens wordt onderzocht welke rol 

loopbaancompetenties spelen in het erosie- en het motivationele proces binnen het 

JD-R Model. Het onderzoeksmodel, dat uit deze onderzoeksvragen volgt, is 

weergegeven in figuur 1. 
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1.1 Het JD-R Model en duurzame inzetbaarheid 
In het huidige onderzoek is het Job Demands-Resources Model (JD-R Model) als 

theoretisch kader gebruikt (Demerouti et al., 2001; Schaufeli & Bakker, 2004). Het 

JD-R Model gaat ervan uit dat bepaalde factoren in een organisatie aanwezig zijn die 

uitputting en verlies van motivatie voorspellen (Demerouti et al., 2001; Schaufeli & 

Bakker, 2004). Het JD-R Model bestaat uit twee parallelle processen; het erosie- en 

het motivationele proces. Het erosieproces bestaat uit werkstressoren ‘job demands’ 

en het motivationele proces bestaat uit energiebronnen ‘job resources’ (Bakker & 

Demerouti, 2007). Het erosieproces veronderstelt, dat veeleisende aspecten van het 

werk tot voortdurende aantasting van energiereserves en op lange termijn tot burnout 

kunnen leiden. Het motivationele proces veronderstelt, dat de aanwezigheid van 

energiebronnen zouden kunnen leiden tot bevlogenheid (Bakker & Demerouti, 2007).  

Het begrip duurzame inzetbaarheid, dat in het onderzoeksmodel als 

uitkomstmaat is opgenomen, wordt in dit onderzoek gedefinieerd aan de hand van 

onderzoek van De Cuyper en De Witte (2007) en Fugate et al. (2004). De Cuyper en 

De Witte (2007) beschouwen in hun onderzoek inzetbaarheid als de individuele 

perceptie van een individu om een nieuwe baan te verkrijgen. Fugate et al. (2004) 

beschouwen duurzame inzetbaarheid in hun onderzoek ook als psychosociaal 

construct. Deze persoonsgecentreerde nadruk komt overeen met de grote 

verschuiving in verantwoordelijkheden (Fugate et al., 2004; Schaufeli & Bakker, 

2007). Naast inzicht in de persoonlijke inzetbaarheid is het van belang, dat individuen 

inzicht hebben in factoren die een bijdrage leveren aan deze inzetbaarheid (Hall, 

2002). Om te kunnen spreken van inzetbaarheid is het van belang dat men niet 

alleen op dit moment inzetbaar is, maar dat men inzetbaarheid continu ontwikkelt. 

Duurzame inzetbaarheid wordt daarnaast ook gedefinieerd als het continu vervullen, 

verkrijgen of creëren van werk, doordat werknemers optimaal gebruik maken van hun 

competenties (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). Organisaties met inzetbare 

werknemers blijven flexibel, waardoor ze snel en effectief in kunnen spelen op 

ontwikkelingen en veranderingen (Van Dam, 2004).  

 

1.1.1 Het erosieproces en duurzame inzetbaarheid 

Werkstressoren zijn fysieke, sociale en/of organisatorische aspecten van een baan 

die aanhoudende fysieke of mentale inspanning vereisen, waardoor ze gepaard gaan 

met bepaalde fysieke en psychologische kosten (Demerouti et al., 2001). 
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Voorbeelden van werkstressoren zijn werkdruk, mentale belasting, de werkomgeving 

en fysieke inspanning die men tijdens het werk moet leveren (Demerouti et al., 2001). 

In het huidige onderzoek zullen de volgende werkstressoren worden onderzocht; 

werkdruk, mentale belasting en thuis-werk interferentie. Eerder onderzoek heeft 

aangetoond dat deze werkstressoren een negatieve invloed uitoefenen op burnout 

en organisatie-uitkomsten (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2007). 

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat werkstressoren gerelateerd zijn aan individuele 

kosten en kosten voor organisatie-uitkomsten (Demerouti et al., 2001). In lijn met de 

bovenstaande literatuur kan verwacht worden dat werkstressoren negatief 

gerelateerd zijn aan de uitkomsten van het erosieproces in deze huidige studie 

(Schaufeli & Bakker, 2007). Op basis van de bovenstaande literatuur kan de eerste 

hypothese (H1) als volgt worden geformuleerd; veeleisende aspecten van het werk 

leiden tot verminderde organisatie-uitkomsten zoals duurzame inzetbaarheid (H1a) 

(Xanthopoulou et al., 2007). 

Met de term burnout wordt, in essentie, een psychische uitputtingstoestand 

aangeduid. Burnout is een langdurige, negatieve, werkgerelateerde 

geestesgesteldheid bij normale individuen die primair wordt gekarakteriseerd door 

uitputting en vergezeld gaat met spanningsklachten, verminderde persoonlijke 

effectiviteit, verminderde motivatie en ontwikkeling van disfunctionele werkattitudes 

en –gedragingen (Schaufeli & Bakker, 2007). Uit onderzoek blijkt dat werkbelasting in 

de vorm van ervaren werkdruk, tijdsdruk en interferentie tussen werk en privé de 

belangrijkste voorspellers voor burnout zijn (Schaufeli & Bakker, 2007). Verder hangt 

burnout samen met de afwezigheid van een aantal energiebronnen. Burnout kan 

zorgen voor negatieve organisatie-uitkomsten (Schaufeli & Bakker, 2007). Daarnaast 

kunnen verschijnselen van burnout ervoor zorgen dat de beschikbare energie van 

werknemers vermindert, wat leidt tot een verstoring van te leveren inspanningen op 

het werk (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). Tevens tonen Bakker et al. (2004) in 

onderzoek aan dat werknemers die gevoelens van burnout ervaren in een negatieve 

vicieuze spiraal terecht komen. Werknemers zijn dan niet in staat om met 

veranderingen om te gaan, wat zal leiden tot verminderde organisatie-uitkomsten 

(Bakker et al., 2004). De Cuyper, Bernhard-Oettel, Berntson, De Witte en Alarco 

(2008) suggereren dat inzetbaarheid gerelateerd is aan gezondheid en welzijn. 

Wanneer men gevoelens van burnout heeft, kan men een situatie als meer 

bedreigend ervaren, wat als gevolg kan leiden tot een verminderde inzetbaarheid 
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(Berntson & Marklund, 2007). Verwacht wordt dat burnout een negatieve invloed 

heeft op de organisatie-uitkomst duurzame inzetbaarheid (H1b) (Bakker et al., 2004; 

Berntson & Marklund, 2007).  

Onderzoek toont aan dat het verband tussen werkstressoren en organisatie-

uitkomsten verloopt via burnout (Demerouti et al., 2001). In lijn met het bovenstaande 

geldt dat werknemers die verschijnselen van burnout vertonen, moeite zullen hebben 

met het hanteren van aanhoudende werkstressoren en hierdoor minder goed met 

veranderingen om kunnen gaan, wat indirect een negatieve invloed op de 

inzetbaarheid zal hebben (Schaufeli & Bakker, 2007). Wanneer werknemers 

gevoelens van burnout vertonen naar aanleiding van aanhoudende blootstelling van 

werkstressoren, zal men verminderde organisatie-uitkomsten vertonen. Hieruit kan 

eveneens geconcludeerd worden dat de invloed van werkstressoren op organisatie-

uitkomsten gemedieerd wordt door gevoelens van burnout (Hockey, 1993). 

Verschillende andere onderzoeken naar het JD-R Model bevestigen de mediërende 

rol van burnout in de relatie van werkstressoren met organisatie-uitkomsten (Bakker 

& Demerouti, 2007; Bakker et al., 2004; Demerouti et al., 2001). Aangenomen kan 

worden dat burnout een mediërend effect kan hebben in de relatie van 

werkstressoren met duurzame inzetbaarheid (H1c) (Bakker & Demerouti, 2007). 

 

1.1.2 Het motivationele proces en duurzame inzetbaarheid 

Energiebronnen zijn fysieke, sociale en/of organisatorische aspecten van een baan 

die functioneel zijn bij het bereiken van een arbeidsdoel (Demerouti et al., 2001). 

Energiebronnen kunnen de effecten van werkstressoren positief verminderen en 

persoonlijke groei stimuleren (Schaufeli & Bakker, 2007). Voorbeelden van 

energiebronnen zijn autonomie, ontplooiingsmogelijkheden, afwisseling en sociale 

steun van collega’s (Demerouti et al., 2001). Bij gebrek aan energiebronnen kan men 

de motivatie verliezen (Schaufeli & Bakker, 2007). In het huidige onderzoek zullen de 

volgende energiebronnen worden onderzocht; ontplooiingsmogelijkheden, autonomie 

en sociale steun van collega’s. In eerder onderzoek is aangetoond dat deze 

energiebronnen een positieve invloed uitoefenen op bevlogenheid (Xanthopoulou et 

al., 2007). Energiebronnen stimuleren persoonlijke groei, lerend gedrag en 

persoonlijke ontwikkelingen, hetgeen samenhangt met duurzame inzetbaarheid 

(Bakker & Demerouti, 2007; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). Bakker en 

Demerouti (2007) tonen aan dat energiebronnen kunnen leiden tot positieve 
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organisatie-uitkomsten. Naast een intrinsieke motivationele rol, spelen 

energiebronnen ook een extrinsieke motivationele rol (Schaufeli & Bakker, 2004). 

Volgens het Effort-Recovery model (Meijman & Mulder, 1998) stimuleert een 

werkomgeving die veel energiebronnen aanbiedt, een grotere bereidheid om 

inspanningen te leveren. Tevens zou men dan beter in staat kunnen zijn de juiste 

capaciteiten te benutten en een diversiteit aan taken met succes te volbrengen 

(Meijman & Mulder, 1998). Op basis van de bovenstaande literatuur kan de tweede 

hypothese (H2) worden geformuleerd, de aanwezigheid van energiebronnen zal 

leiden tot positieve organisatie-uitkomsten zoals duurzame inzetbaarheid (H2a) 

(Bakker & Demerouti, 2007).  

Bevlogenheid is een positieve psychologische toestand die wordt gekenmerkt 

door vitaliteit, toewijding en absorptie (Schaufeli & Bakker, 2004). Vitaliteit wordt 

gekenmerkt door het bruisen van energie, zich sterk en fit voelen, lang en 

onvermoeibaar met werken door kunnen gaan en beschikken over een grote mentale 

veerkracht en doorzettingsvermogen. Toewijding heeft betrekking op een sterke 

betrokkenheid bij het werk. Het werk wordt als zinvol ervaren, is uitdagend en roept 

gevoelens van enthousiasme op. Absorptie betreft het op plezierige wijze opgaan in 

het werk (Schaufeli & Bakker, 2004). Volgens het JD-R Model leidt bevlogenheid tot 

positieve organisatie-uitkomsten (Bakker & Demerouti, 2007). Werknemers die meer 

bevlogen zijn beoordelen wisselende situaties op het werk gunstiger en kunnen 

hierdoor beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt (Berntson & Marklund, 2007). De 

Cuyper et al. (2008) hebben een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd naar het 

verband tussen inzetbaarheid en bevlogenheid. Hieruit kwam een positieve 

samenhang naar voren. Werknemers die meer bevlogen zijn zullen eerder gevoelens 

van controle over de loopbaan ervaren, wat een positieve invloed kan hebben op de 

inzetbaarheid. Werknemers die beschikken over een unieke mix van ervaringen, 

bijgewerkte kennis en een groot sociaal netwerk zijn over het algemeen meer 

bevlogen. Van deze werknemers wordt gezegd dat zij een hogere mate van 

inzetbaarheid ervaren (De Cuyper et al., 2008). Het lijkt daardoor aannemelijk dat 

naarmate men meer bevlogen is, men beter inzetbaar is. Op basis van de 

bovenstaande literatuur kan verwacht worden dat bevlogenheid een positieve invloed 

heeft op duurzame inzetbaarheid (H2b) (Berntson & Marklund, 2007; De Cuyper et 

al., 2008).  
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Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het verband tussen energiebronnen en 

organisatie-uitkomsten verloopt via bevlogenheid (Schaufeli & Bakker, 2004). 

Organisatie-uitkomsten zijn positief wanneer basisbehoeften worden bevredigd en 

organisatiedoelstellingen worden bereikt. Uit onderzoek van Schaufeli en Bakker 

(2004) komt naar voren dat bevlogenheid een belangrijke rol speelt in het 

motivationele proces. Bevlogenheid medieert de relatie tussen energiebronnen  en 

organisatie-uitkomsten zoals proactief gedrag, hetgeen samenhangt met duurzame 

inzetbaarheid (Salanova & Schaufeli, 2008). Er wordt verondersteld dat 

energiebronnen een motiverende werking hebben en kunnen leiden tot een hoog 

werktempo, bevlogenheid en positieve organisatie-uitkomsten. Energiebronnen 

kunnen zowel een intrinsieke als extrinsieke motiverende rol spelen. Enerzijds 

stimuleren ze persoonlijke groei en ontwikkeling, anderzijds spelen energiebronnen 

een onmisbare rol in het bereiken van organisatie doelen. Duurzame inzetbaarheid 

veronderstelt dat werknemers met meer wisselende werkomstandigheden in 

aanraking komen. Dit kan als gevolg hebben dan men met meer energiebronnen in 

aanraking komt, wat gerelateerd is aan een betere staat van welzijn (Berntson & 

Marklund, 2007; Schaufeli & Bakker, 2004). Werknemers die meer bevlogen zijn, 

zullen eerder in staat zijn om andere mogelijkheden binnen een organisatie op te 

zoeken. Dit zou kunnen leiden dat deze werknemers in betere functies terecht komen 

met meer ontwikkelingsmogelijkheden, wat gerelateerd is aan een hogere mate van 

inzetbaarheid (De Cuyper et al., 2008). Aangenomen kan worden dat bevlogenheid 

een mediërend effect kan hebben op de relatie van energiebronnen met duurzame 

inzetbaarheid (H2c) (De Cuyper et al., 2008; Schaufeli & Bakker, 2004). 

 

1.2 Loopbaancompetenties in het JD-R Model 

Binnen de relatie van werkstressoren en energiebronnen met duurzame 

inzetbaarheid kunnen, naast omgevingsfactoren en welzijn, ook andere factoren een 

rol spelen. Eén van deze factoren zou de persoonlijke hulpbron, 

loopbaancompetenties, kunnen zijn.  

Persoonlijke hulpbronnen zijn fysieke, psychologische, sociale en/of 

organisatorische factoren die functioneel zijn voor het bereiken van werk 

gerelateerde doelen. Daarnaast verminderen ze de effecten van werkstressoren en 

fysieke en psychologische kosten die daaraan gerelateerd zijn. Persoonlijke 

hulpbronnen hebben een beschermende functie, waardoor men beter in staat is om 
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met bedreigende situaties om te gaan (Xanthopoulou et al., 2007). Ten slotte 

stimuleren persoonlijke hulpbronnen persoonlijke groei, lerend gedrag en 

ontwikkeling (Xanthopoulou et al., 2007). Een belangrijk onderwerp binnen het JD-R 

Model vormt de toevoeging van persoonlijke hulpbronnen (Xanthopoulou et al., 

2007).  

Loopbaancompetenties zijn kennis en vaardigheden die dienen om werk- en 

leercompetenties te kunnen beheren en sturen. Niet alleen doelen met betrekking tot 

het huidige werk en de huidige organisatie, maar loopbaandoelen staan centraal bij 

het benutten van deze competenties. Loopbaancompetenties zijn alle competenties 

op kennis-, gedrags- en motivatieniveau, die ervoor kunnen zorgen dat werknemers 

zich in hun loopbaan optimaal kunnen ontwikkelen (Akkermans, Brenninkmeijer, 

Huibers & Blonk, 2011). Door de heersende mobiliteit op de arbeidsmarkt wordt het 

steeds belangrijker dat werknemers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun 

loopbaanontwikkeling (Defillippi & Arthur, 1994). Daarnaast worden werknemers, 

door de huidige tendens binnen organisaties, medeverantwoordelijk gemaakt om zo 

de productiviteit binnen het bedrijf te verhogen (De Dreu & Gelfand, 2008). Bepaalde 

competenties kunnen hierbij nodig zijn om ervoor te zorgen dat mensen zich sneller 

ontwikkelen in hun loopbaan. Loopbaancompetenties zijn capaciteiten die men al in 

zich heeft, deze kunnen verder gevormd en ontwikkeld worden door training. Om een 

baan te verkrijgen of te behouden in deze veranderende arbeidsmarkt is loopbaan 

zelfmanagement steeds belangrijker voor werknemers. Actief carrièrebeheer vereist 

competenties te beheren, die helpen bij de vormgeving en ontwikkeling van de 

loopbaan. Vanuit dit perspectief zijn loopbaancompetenties steeds belangrijker om 

aantrekkelijk op de arbeidsmarkt te blijven (Kuijpers, 2003).  

Een belangrijk onderwerp binnen het JD-R Model is, dat individuen kunnen 

verschillen in gevoeligheid voor schadelijke gevolgen van werkstressoren en 

gunstige effecten van aanwezige energiebronnen binnen werksituaties. De 

verwachting is dat loopbaancompetenties, net als persoonlijke hulpbronnen, van 

invloed zijn binnen het  JD-R Model (Xanthopoulou et al., 2007). Volgens Hobfoll 

(1989) probeert men te allen tijde persoonlijke hulpbronnen te verkrijgen en te 

behouden. Dit wordt ook wel de Conversation Of Resources (COR) theorie genoemd 

(Xanthopoulou et al., 2007). Studies suggereren dat werknemers met een hoge mate 

van persoonlijke hulpbronnen doelmatiger kunnen omgaan met veeleisende 
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omgevingsfactoren en hierdoor indirect beter negatieve organisatie-uitkomsten 

kunnen voorkomen (Xanthopoulou et al., 2007).  

 

1.2.1 Loopbaancompetenties en duurzame inzetbaarheid 

Persoonlijke loopbaancompetenties spelen een belangrijke rol bij de bereidheid tot 

het ontwikkelen van de duurzame inzetbaarheid van een individu. Akkermans et al. 

(2011) hebben loopbaancompetenties opgedeeld in drie categorieën. In de eerste 

plaats erkennen zij reflecterende loopbaancompetenties, die verwijzen naar 

persoonlijke motivaties en vaardigheden. In de tweede plaats communicatieve 

loopbaancompetenties, die betrekking hebben op de interactie met andere mensen 

en het vertonen van iemands kennis en vaardigheden. Ten derde zijn 

gedragsloopbaancompetenties gericht op het actief vormgeven van de loopbaan, 

bijvoorbeeld door het stellen van doelen en planningen. Onder deze drie categorieën 

vallen zes loopbaancompetenties; reflectie op motivatie, reflectie op kwaliteiten, 

netwerken, zelfprofilering, loopbaansturing en werkexploratie (Akkermans et al., 

2011). De mate waarin een individu beschikt over de genoemde 

loopbaancompetenties bepaalt het inzicht in de ontwikkeling van een succesvolle 

carrière en daarmee indirect de mate van persoonlijke duurzame inzetbaarheid (Eby, 

Butts & Lockwood, 2003). Werknemers die meer duurzaam inzetbaar zijn, 

beschikken over een bredere verzameling competenties en vaardigheden. Ze 

hebben inzicht in hun goede en minder goede kwaliteiten en zijn bereid om deze in te 

zetten en waar nodig te verbeteren. Dit geldt voor benodigde competenties binnen 

huidige en toekomstige functies. Onderzoek van Akkermans et al. (2011) suggereert 

dat duurzame inzetbaarheid, de perceptie van een individu ten aanzien van de 

loopbaanontwikkeling, positief is gerelateerd aan loopbaancompetenties. Op basis 

van de bovenstaande literatuur kan de derde hypothese (H3) als volgt worden 

geformuleerd; aangenomen kan worden dat loopbaancompetenties een positieve 

invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid van een individu (Akkermans et al., 

2011; Eby et al., 2003).  

 

1.2.2 Moderatie-effect van loopbaancompetenties in het JD-R Model 

Er wordt verondersteld dat persoonlijke hulpbronnen kunnen functioneren als 

moderator in de relatie tussen omgevingsfactoren en mogelijke organisatie-

uitkomsten (Xanthopoulou et al., 2007). Loopbaancompetenties zouden de 
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daadwerkelijke relatie tussen werkstressoren en energiebronnen met organisatie-

uitkomsten kunnen beïnvloeden (Xanthopoulou et al., 2007). In lijn met de 

bovenstaande literatuur kan worden verwacht dat loopbaancompetenties een 

modererende rol spelen in de relatie van werkstressoren met burnout enerzijds en 

energiebronnen met bevlogenheid anderzijds (Xanthopoulou et al., 2007). Verwacht 

wordt dat loopbaancompetenties als buffer fungeren en het erosieproces afzwakken 

en daarnaast het motivationele proces versterken. Dit ligt ook in lijn met de 

verwachtingen van de COR theorie (Xanthopoulou et al., 2007). Volgens deze 

theorie worden persoonlijke hulpbronnen ingezet als bescherming tegen bedreigende 

situaties. Hierdoor gaat men effectief om met uitdagende en veranderende 

omstandigheden, waardoor negatieve uitkomsten kunnen worden voorkomen. Deze 

aanname wordt ook bevestigd door de Self-Determination theorie (Deci & Ryan, 

2000). Deze theorie suggereert dat het vervullen van basisbehoeften zal leiden tot 

een vergroting van persoonlijke ontwikkeling en betere prestaties. Tevens blijkt uit 

onderzoek dat basisbehoeften negatief zijn gerelateerd aan burnout en positief aan 

bevlogenheid (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte & Lens, 2008). Hieruit volgt 

de verwachting dat werknemers met een hogere mate van loopbaancompetenties, 

eerder in staat zijn om hun doelen te behalen en hierdoor minder gevoelens van 

burnout ervaren. Een vergelijkbare redenering kan worden opgesteld voor de 

ervaring van bevlogenheid (Van den Broeck et al., 2008). Op basis van de 

bovenstaande literatuur kan de vierde hypothese (H4) als volgt worden geformuleerd; 

aangenomen kan worden dat loopbaancompetenties het verband tussen veeleisende 

aspecten van het werk en burnout verzwakken (H4). Het gaat hierbij derhalve om 

een bufferend effect. De vijfde hypothese (H5) luidt vervolgens, dat 

loopbaancompetenties het verband tussen aanwezige energiebronnen en 

bevlogenheid versterken (Van den Broeck et al., 2008; Xanthopoulou et al., 2007). 

 

2. Methode 

2.1 Participanten en  procedure 

In 2011 voert de Universiteit Utrecht in samenwerking met Schouten & Nelissen 

Inzicht onderzoek uit naar duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het betreft de 

eerste editie van dit onderzoek. Data voor dit onderzoek zijn gedurende vier weken 

verzameld met behulp van het klantenbestand van het onderzoeksbureau. Alle 

deelnemers hebben een online vragenlijst met open en gesloten vragen ingevuld. 
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Deze vragenlijst ging in op verschillende thema’s zoals werkstressoren, 

energiebronnen, burnout, bevlogenheid, loopbaancompetenties en duurzame 

inzetbaarheid. Via een online nieuwsbrief is dit onderzoek onder de aandacht 

gebracht bij participanten, met name werkend Nederland met een gemiddeld 

opleidingsniveau van HBO.  

De vragenlijst begon met een introductie waarin het onderzoek nader werd 

toegelicht en men werd verzocht om deel te nemen (zie bijlage 1). Op deze pagina 

werden ook instructies gegeven over het invullen van de vragenlijst. Tevens werd 

hierin de vertrouwelijkheid en anonimiteit van deelname benadrukt. Ook werd 

vermeld dat het invullen van de vragenlijst 10 tot 15 minuten in beslag zou nemen. 

Participanten konden op elk tijdstip en locatie deelnemen door op de internetlink te 

klikken. Na het invullen van de vragenlijst (zie bijlage 1) konden participanten hun e-

mail adres opgeven om een persoonlijke feedbackrapportage te ontvangen.  

In totaal zijn er 1154 vragenlijsten uitgezet. Daarvan hebben 751 werknemers 

de vragenlijst volledig ingevuld. Dit komt neer op een response percentage van 

65.1%. De vragenlijsten van 403 participanten zijn niet volledig ingevuld en zijn 

derhalve niet opgenomen in de uiteindelijke verwerking van de data.  

Van de 751 participanten was 43.4% man (N= 326) en 56.6% vrouw (N= 425). 

De gemiddelde leeftijd is 46 jaar met een standaardafwijking (SD) van 8.72. De 

gemiddelde werkervaring van de participanten is 4 jaar (zie tabel 1). Over het 

algemeen zijn de participanten gemiddeld tot hoog opgeleid (14.0% MBO, 43.1% 

HBO, 30.0% WO), wonen samen (80.3%), hebben thuiswonende kinderen (50.8%) 

en hebben een vaste aanstelling (89.5%). 
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Tabel 1 

Demografische gegevens van participanten (N=751) 

Kenmerk  N % 

Sekse Man 326 43.4% 

 Vrouw 425 56.6% 

Leeftijdscategorie in jaren 0-20 0 0% 

 21-30 44 5.9% 

 31-40 137 18.2% 

 41-50 296 39.4% 

 51-60 257 34.2% 

 61 jaar en ouder 17 2.3% 

Werkervaring in jaren 0-5 243 32.4% 

 6-10 146 19.4% 

 11-15 113 15.1% 

 16-20 153 20.4% 

 21-25 53 7.1% 

 26-30 30 4.0% 

 31 jaar en langer 13 1.7% 

 

2.2 Meetinstrumenten 

De vragenlijst begint met het onderdeel achtergrondgegevens, waarin werd gevraagd 

naar geslacht, leeftijd, hoogste opleiding, functie, aanstelling, hoelang men 

werkzaam is bij de huidige organisatie en in welke sector men werkzaam is.  

Binnen dit onderzoek zijn drie verschillende werkstressoren gemeten. De 

variabele werkdruk is gemeten met drie items, gebaseerd op de verkorte versie 

opgenomen in de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (de VBBA) (Van 

Veldhoven & Meijman, 1994). Een voorbeeldstelling hiervan is: ‘Moet u erg snel 

werken?’. De variabele mentale belasting is gemeten met vijf items, gebaseerd op de 

vragenlijst opgenomen in de VBBA (Van Veldhoven & Meijman, 1994). Een 

voorbeeldstelling is: ‘Vereist uw werk grote zorgvuldigheid?’. Thuis-werk interferentie 

is gemeten met drie items, gebaseerd op onderzoek van Peters, Montgomery, 

Bakker en Schaufeli (2005). Een voorbeeldstelling is: ‘Hoe vaak komt het voor dat uw 

verplichtingen thuis het moeilijk maken om uw werk goed uit te voeren?’. Voor alle 

drie de aspecten is gebruik gemaakt van een vijf-punten Likert-schaal met waarden 
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variërend van  1= nooit tot 5= altijd. Cronbach’s alpha is respectievelijk .86, .82 en 

.75. Dit betekent dat er voor alle drie de constructen een goede samenhang is tussen 

de vragen.  

 Naast werkstressoren zijn drie verschillende energiebronnen opgenomen in dit 

onderzoek. Alle schalen zijn verkorte versies gebaseerd op de vragenlijsten 

opgenomen in de VBBA (Van Veldhoven & Meijman, 1994). Autonomie is gemeten 

aan de hand van drie items. Een voorbeeldstelling hiervan is: ‘Kunt u zelf beslissen 

hoe u het werk uitvoert?’. De variabele ontplooiingsmogelijkheid is gemeten met  drie 

items. Een voorbeeldstelling is: ‘Ik kan mijzelf op mijn werk voldoende ontplooien’. 

Sociale steun van collega’s is gemeten met drie items. Een voorbeeldstelling hiervan 

is: ‘Kunt u als dat nodig is uw directe collega’s om hulp vragen?’. Voor alle drie de 

aspecten is gebruik gemaakt van een vijf-punten Likert-schaal met waarden 

variërend van 1= nooit tot 5= altijd. Cronbach’s alpha is respectievelijk .81, .88 en 

.82.            

 De variabele burnout is gemeten door middel van de subschaal emotionele 

uitputting van de UBOS, een vragenlijst over burnout (Schaufeli & Van Dierendock, 

2000). De vragenlijst bevat vijf items. Een voorbeeldstelling is: ‘Ik voel mij 

‘opgebrand’ door mijn werk’. Er is gebruik gemaakt van een zeven-punten Likert-

schaal met waarden variërend van 0= nooit tot 6= altijd. Cronbach’s alpha is .94. 

  Om de variabele bevlogenheid te meten, is gebruik gemaakt van de verkorte 

UWES, een vragenlijst over werkbeleving (Schaufeli & Bakker, 2003). Deze 

vragenlijst bevat negen items en bestaat uit drie subschalen. Vitaliteit, met als 

voorbeeldstelling; ‘Op mijn werk bruis ik van energie’. Toewijding, met als 

voorbeeldstelling; ‘Mijn werk inspireert mij’. En absorptie, met als voorbeeldstelling; 

‘Ik ga helemaal op in mijn werk’. De drie aspecten zijn ieder met drie items getoetst. 

In de analyses zullen de samengestelde scores worden gebruikt. Er is gebruik 

gemaakt van een zeven-punten Likert-schaal met waarden variërend van 0= nooit tot 

6= altijd. Cronbach’s alpha is .94.   

Duurzame inzetbaarheid is gemeten met een nieuw ontwikkelde schaal van 

acht items die gebaseerd zijn op bestaande vragenlijsten van De Witte (1992) en De 

Cuyper et al. (2008). Een voorbeeldstelling van duurzame inzetbaarheid is: ‘Ik ben in 

mijn huidige functie inzetbaar voor verschillende soorten werkzaamheden’. Er is 

gebruik gemaakt van een vijf-punten Likert-schaal met waarden variërend  van 1= 

geheel mee oneens tot 5= geheel mee eens. Cronbach’s alpha is .83. 
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  De variabele loopbaancompetenties zijn gemeten aan de hand van de 

vragenlijst van Akkermans, Brenninkmeijer en Blonk (2009). De vragenlijst bevat 

eenentwintig items en bestaat uit zes subschalen. Een voorbeeldstelling van reflectie 

op motivatie is: ‘Ik weet wat ik leuk vind in mijn werk’. Een voorbeeldstelling van 

reflectie op kwaliteit is: ‘Ik weet wat mijn sterke punten zijn in mijn werk’. Een 

voorbeeldstelling van netwerken is: ‘Ik ken veel mensen buiten mijn werk die mij 

kunnen helpen met mijn loopbaan’. Een voorbeeldstelling van zelfprofilering is: ‘Ik 

kan aan mijn omgeving laten zien wat ik belangrijk vind in mijn werk’. Een 

voorbeeldstelling van loopbaansturing is: ‘Ik kan duidelijke plannen maken voor mijn 

loopbaan’. Een voorbeeldstelling van werkexploratie is: ‘Ik kan zoeken naar de 

ontwikkelingen binnen mijn vakgebied’. In de analyses zullen de samengestelde 

scores worden gebruikt. Er is gebruik gemaakt van een vijf-punten Likert-schaal met 

waarden variërend van 1= geheel mee oneens tot 5= geheel mee eens. Cronbach’s 

alpha is .92. 

 

2.3 Analyses 

Voor de analyses zullen alleen data worden gebruikt van personen die de vragenlijst 

volledig hebben ingevuld. Hier geldt dat er zijn geen sprake kan zijn van missende 

waarden, omdat het in de vragenlijst pas mogelijk is naar een volgende pagina te 

gaan, wanneer alle vragen zijn beantwoord. Voorafgaand aan het toetsen van de 

hypotheses heeft data inspectie plaatsgevonden om de normaliteit van de 

verschillende constructen te controleren.  

Om de verkregen data te verwerken is gebruik gemaakt van het soft-ware 

programma ‘Statistical Program for Social Sciences’ (SPSS), versie 16.0 (Brace, 

Kemp & Snelgar, 2006). In dit onderzoek zijn beschrijvende statistieken opgenomen 

zoals correlaties (Pearson’s r), gemiddelden (Mean) en standaarddeviaties (SD’s). 

Uit de correlaties is gebleken dat verdere analyses mogen worden uitgevoerd.  

Om de hypotheses te toetsen is gebruik gemaakt van multipele 

regressieanalyses. Voor duurzame inzetbaarheid zijn twee hiërarchische multipele 

regressies uitgevoerd met behulp van de enter methode. Model 1 bevat 

onafhankelijke variabele en model 2 bevat de mediator. Bij het toetsen van mediatie-

effecten is gebruik gemaakt van de richtlijnen van Baron en Kenny (1986). Zij stellen 

dat er sprake is van een mediatie wanneer (1) een significant verband bestaat tussen 

voorspellende variabele en afhankelijke variabele, (2) de voorspellende variabele 



 17 

een significante relatie heeft met de mediator, (3) de mediator een significante relatie 

heeft met de afhankelijke variabele en (4) het verband tussen voorspellende en 

afhankelijke variabele zwakker wordt (partiële mediatie) of verdwijnt (volledige 

mediatie) na toevoeging van de mediator. Indien sprake van een mediatie wordt een 

aanvullende Sobel-test uitgevoerd om significantie te bepalen.    

 Om het moderator-effect te toetsen is gebruik gemaakt van het model van 

Baron en Kenny (1986). Dit model baseert zich op de gedachte dat er sprake is van 

een moderatie, wanneer de richting of sterkte van de relatie tussen de onafhankelijke 

(X) en afhankelijke variabele (Y) beïnvloed wordt door de modererende variabele (Z). 

Voor significante moderator-effecten is een grafiek gemaakt. Voorafgaand aan de 

regressieanalyses zijn alle variabelen gestandaardiseerd door middel van een z-

transformatie. Voor het toetsen van de interactie-effecten zijn de interactietermen 

berekend op basis van z-scores van afzonderlijke variabelen (Aiken & West, 1991). 

Vervolgens zijn in een hiërarchische regressieanalyse de controle variabelen (stap 

1), hoofdeffecten (stap 2) en interactietermen (stap 3) toegevoegd. In bijlage 2 is de 

syntax toegevoegd.  

 

3. Resultaten 

3.1 Correlatiematrix 

In tabel 2 worden de gemiddelden (Mean), standaarddeviaties (SD’s) en correlatie 

coëfficiënten (Pearsons’ r) weergegeven.  

 Loopbaancompetentie correleert positief met werkdruk (r=.07, p<.05), mentale 

belasting (r=.12, p<.01), autonomie (r=.27, p<.01), ontplooiingsmogelijkheden (r=.34, 

p<.01), sociale steun (r=.26, p<.01) en bevlogenheid (r=.47, p<.01). Daarnaast 

correleert loopbaancompetentie negatief met thuis-werk interferentie (r=-.11, p<.01) 

en burnout (r=-.30, p<.01).  

 Duurzame inzetbaarheid correleert positief met de energiebronnen; autonomie 

(r=.17, p<.01), ontplooiingsmogelijkheden (r=.31, p<.01) en sociale steun (r=.20, 

p<.01). Daarnaast correleert inzetbaarheid positief met loopbaancompetentie (r=.35, 

p<.01) en bevlogenheid (r=.30, p<.01). Opvallend is dat duurzame inzetbaarheid niet 

correleert met de werkstressoren; werkdruk (r=.03, p=.48), mentale belasting (r=-.01, 

p=.93) en thuis-werk interferentie (r=-.04, p=.26). Duurzame inzetbaarheid correleert 

negatief met burnout (r=.-24, p<.01) (zie tabel 2 op de volgende pagina).  
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Tabel 2 

Gemiddelden (Mean), standaarddeviaties( SD’s) en correlatie coëfficiënten (Pearson´s r) 

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

 

 Mean SD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Werkdruk 3.08 0.88           

2. Mentale belasting 3.52 0.71 .49**          

3. Thuis-werk interferentie 1.60 0.49 .11* .13**         

4. Autonomie 3.86 0.75 .05 .02 -.10**        

5. Ontplooiingsmogelijkheden 3.79 0.82 .06 .11* -.07* .51**       

6. Sociale steun  3.68 0.88 -.04 .09* -.10* .33** .43**      

7. Burnout 1.67 1.15 .29* .24* .30* -.27** -.37** -.27**     

8. Bevlogenheid 3.56 1.12 .07* .17** -.26** .41** .53** .38** -.52**    

9. Loopbaancompetentie  3.68 0.50 .07* .12** -.11** .27** .34** .26** -.30** .47**   

10. Duurzame inzetbaarheid 3.10 0.68 .03 -.01 -.04 .17** .31** .20** -.24** .30** .35**  
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3.2 Toetsing van het erosieproces 

Voor hypothese 1 (H1) is als eerst het eerste deel onderzocht. 

Werkstressoren leiden tot verminderde organisatie-uitkomsten zoals 

duurzame inzetbaarheid (H1a). Uit de multipele regressie blijkt dat zowel 

werkdruk (β=.04, ns) als mentale belasting (β=-.02, ns) en thuis-werk 

interferentie (β=-.04, ns) geen significant effect vertonen met duurzame 

inzetbaarheid (zie tabel 3, model 1). Werkstressoren verklaren geen variantie 

in duurzame inzetbaarheid (R2=.00, F (3,747)=.71; ns). Hypothese 1a wordt 

niet bevestigd (zie tabel 3). 

Het tweede deel van de hypothese, dat burnout een negatieve invloed 

heeft op duurzame inzetbaarheid, is daarna onderzocht (H1b). Het model is 

significant (R2=.06, F (1,749)=44.69; p<.01). Burnout vertoont een significant 

negatief verband met duurzame inzetbaarheid (β=-.24, p<.01). Hypothese 1b 

wordt hiermee bevestigd (zie tabel 4).  

Het derde deel van de hypothese, dat burnout een mediërend effect 

kan hebben op de relatie van werkstressoren met duurzame inzetbaarheid, 

mag niet worden onderzocht (H1c). Aangezien deze werkstressoren geen 

direct significant effect hebben op duurzame inzetbaarheid, wordt niet voldaan 

aan de richtlijnen van Baron en Kenny (1986). Hypothese 1c wordt derhalve 

niet bevestigd (zie tabel 3).  

 

Tabel 3 

Hiërarchische multipele regressieanalyse met inzetbaarheid als afhankelijke 

variabele (N=751) 

 Bèta R2 

Model 1  .00 

Werkdruk .04  

Mentale belasting -.02  

Thuis-werk interferentie -.04  

Noot *p < .05, **p < .01 
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Tabel 4 

Regressieanalyse met inzetbaarheid als afhankelijke variabele (N=751) 

 Bèta R2 

Model 1  .06** 
Burnout -.24 **  

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

 

3.3 Toetsing van het motivationele proces 

De tweede hypothese (H2) stelt dat werkgerelateerde energiebronnen kunnen 

leiden tot positieve organisatie-uitkomsten, zoals duurzame inzetbaarheid 

(H2a). Model 1 is significant (R2 =.10, F (3,747)= 27.20; p<.01), wat betekent 

dat deze energiebronnen variantie verklaren in duurzame inzetbaarheid (zie 

tabel 5). In tabel 5, model 1, is zichtbaar dat ontplooiingsmogelijkheden 

(β=.26, p<.01) en sociale steun (β=.08, p<.05) significant positief 

samenhangen met duurzame inzetbaarheid. Autonomie vertoont daarentegen 

geen significant effect met duurzame inzetbaarheid (β=.02, ns). Hypothese 2a 

wordt hiermee deels bevestigd (zie tabel 5). 

Het tweede deel van de hypothese stelt dat bevlogenheid een positief 

effect heeft op duurzame inzetbaarheid (H2b). Het model is significant (R2 

=.09, F (3,747)= 74.31; p<.01). Uit de resultaten blijkt dat bevlogenheid een 

positief significant verband vertoont met duurzame inzetbaarheid (β=.30, 

p<.01). Hypothese 2b wordt hiermee bevestigd (zie tabel 6).  

Het derde deel van hypothese 2 stelt dat bevlogenheid een mediërend 

effect zal hebben in de relatie van werkgerelateerde energiebronnen met 

duurzame inzetbaarheid (H2c). Werkgerelateerde energiebronnen verklaren 

variantie in bevlogenheid (R2 =.33, F (3,747)= 122.41; p<.01). Zowel 

autonomie (β=.16, p<.01), als ontplooiingsmogelijkheden (β=.39, p<.01) en 

sociale steun (β=.16, p<.01) vertonen een positief significant verband met 

bevlogenheid (zie tabel 7). Tabel 5, model 2, is significant (R2 =.12, F (4,746) 

= 25.79; p<.01). Daarnaast is in model 2 te zien dat 

ontplooiingsmogelijkheden (β=.19, p<.01) en sociale steun (β=.05, p=.22) 

partieel door bevlogenheid worden gemedieerd. Uit de Sobel-test blijkt dat het 

mediatie-effect van bevlogenheid op de relatie van ontplooiingsmogelijkheden 

met duurzame inzetbaarheid significant is S=4.06 (Se=.02, p<.01). De Sobel-

test voor het mediatie-effect van bevlogenheid op de relatie van sociale steun 
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van collega’s met duurzame inzetbaarheid blijkt ook significant te zijn S= 3.19 

(Se=.01, p<.01). Hypothese 2c wordt deels bevestigd (zie tabel 5).  

 

Tabel 5 

Hiërarchische multipele regressieanalyse met inzetbaarheid als afhankelijke 

variabele (N=751) 

 Bèta R2 Change  R2 

Model 1  .10** .10** 

Autonomie .02   

Ontplooiingsmogelijkheden .26**   

Sociale Steun .08*   

Model 2  .02** .12** 

Autonomie -.02   

Ontplooiingsmogelijkheden .19**   

Sociale Steun .05   

Bevlogenheid .19**   

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

 

Tabel 6 

Regressieanalyse met inzetbaarheid als afhankelijke variabele (N=751) 

 Bèta R2 

Model 1  .09** 
Bevlogenheid .30**  

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

 

Tabel 7 

Hiërarchische multipele regressieanalyse met bevlogenheid als afhankelijke 
variabele (N=751) 

 Bèta R2 

Model 1  .33** 
Autonomie .16**  
Ontplooiingsmogelijkheden .39**  
Sociale Steun .16**  

Noot *p < .05, **p < .01 
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3.4 Toetsing invloed van loopbaancompetentie op inzetbaarheid 

Voor hypothese 3 (H3) is een regressieanalyse uitgevoerd zoals terug te zien 

is in tabel 8. De derde hypothese stelt dat er een direct positief verband is van 

loopbaancompetenties op duurzame inzetbaarheid. Het model is significant 

(R2=.12, F (1,749)= 102.56; p<.01). In tabel 8 is te zien dat er een positief 

significant effect optreedt tussen loopbaancompetenties en duurzame 

inzetbaarheid (β=.35, p<.01). Hypothese 3 wordt bevestigd (zie tabel 8). 

 

Tabel 8 

Regressieanalyse met inzetbaarheid als afhankelijke variabele (N=751) 

 Bèta R2 

Model 1  .12 

Loopbaancompetenties .35**  

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

 

3.5 Toetsing van het moderatie-effect van loopbaancompetentie 

Voor hypothese 4 en 5 zijn multipele regressieanalyses uitgevoerd zoals terug 

te zien is in tabel 9 en 10. Hierbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. De 

variabele leeftijd heeft een negatief significant effect op burnout (β= -.08, 

p<.05). De vierde hypothese stelt dat er een modererend verband is van 

loopbaancompetenties in de relatie van werkstressoren met burnout (H4). In 

tabel 9, model 3, is te zien dat er gezamenlijke significante moderator effecten 

optreden tussen werkstressoren en loopbaancompetenties (R2 =.26, F (9,741) 

=30.54; p<.01). Uit de analyses blijkt dat er een significant moderatie-effect 

optreedt tussen werkdruk (β=-.08, p<.05) en loopbaancompetenties (R2 

Change =.01, F Change (9,741)= 4.00; p<.05).  Zowel mentale belasting (β=-

.02, ns) als thuis-werk interferentie (β=-.05, ns) vertonen geen significant 

moderatie-effect met loopbaancompetenties (zie tabel 9). Hypothese 4 wordt 

hierdoor deels bevestigd.  
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Tabel 9 

Hiërarchische multipele regressieanalyse met burnout als afhankelijke 

variabele (N=751) 

 Bèta R2 Change R2 

Model 1  .01 .01 

Leeftijd -.08*   

Geslacht .00   

Model 2  .25** .26** 

Werkdruk .22**   

Mentale belasting .14**   

Thuis-werk interferentie .23**   

Loopbaancompetentie -.31**   

Model 3  .01** .27** 

Werkdruk x 

Loopbaancompetentie 

-08*   

Mentale belasting x 

Loopbaancompetentie 

-.02   

Thuis-werk interferentie x 

Loopbaancompetentie 

.05   

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

 

In figuur 2 is weergegeven dat het effect van werkdruk op burnout bij 

mensen met een hoge mate van loopbaancompetenties minder sterk is dan 

bij mensen met een lage mate van loopbaancompetenties. 

Loopbaancompetenties kunnen hier fungeren als buffer (zie figuur 2).  
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Figuur 2. Moderator-effect; Loopbaancompetenties als moderator bij de relatie 

van werkdruk met burnout 

 

De vijfde hypothese (H5) stelt dat er een modererend verband is van 

loopbaancompetenties op de relatie van energiebronnen met bevlogenheid. In 

tabel 10, model 3, is te zien dat er gezamenlijke significante moderator 

effecten optreden tussen energiebronnen en loopbaancompetenties (R2 =.40, 

F (9,741) = 56.76; p<.01). Uit de analyses blijkt dat er een significant 

moderator-effect optreedt tussen loopbaancompetenties (β=-.08, p<.05) en 

sociale steun van collega’s (R2 Change=.01, F Change (9,741) = 1.91; p<.05). 

Zowel autonomie (β=-.03, ns) als ontplooiingsmogelijkheden (β=.08, ns) 

vertonen geen significant moderatie-effect met loopbaancompetenties (zie 

tabel 10). Hypothese 5 wordt hierdoor deels bevestigd.  
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Tabel 10 

Hiërarchische multipele regressieanalyse met bevlogenheid als afhankelijke 

variabele (N=751) 

 Bèta R2 Change R2 

Model 1  .00 .00 

Leeftijd .03   

Geslacht -.05   

Model 2  .40** .40** 

Autonomie .13**   

Ontplooiingsmogelijkheden .32**   

Sociale steun collega’s .12**   

Loopbaancompetentie .29**   

Model 3  .01** .41** 

Autonomie x 

Loopbaancompetentie 

-.03   

Ontplooiingsmogelijkheden 

x Loopbaancompetentie 

.08   

Sociale steun collega’s x 

Loopbaancompetentie 

-.07*   

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

 

Figuur 3 laat zien dat het positieve effect van sociale steun van 

collega’s op bevlogenheid bij mensen met een hoge mate van 

loopbaancompetenties minder sterk is. Wanneer men over weinig 

loopbaancompetenties beschikt, heeft een hoge mate van sociale steun van 

collega’s meer effect en zorgt het voor een grotere stijging in bevlogenheid. 

Hypothese 5 wordt deels bevestigd, maar is tegengesteld aan de verwachting 

(zie figuur 3).  
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Figuur 3. Moderator-effect; Loopbaancompetenties als moderator bij de relatie 

van sociale steun van collega’s met bevlogenheid 

 

 

4. Discussie 

4.1 Hypotheses en interpretatie van de resultaten 

In dit onderzoek is gekeken naar de belangrijkste voorspellers van duurzame 

inzetbaarheid binnen het JD-R Model. Daarnaast is de modererende rol van 

loopbaancompetenties onderzocht binnen het JD-R Model. Data zijn 

verkregen door middel van het versturen van online vragenlijsten naar het 

klantenbestand van onderzoeksbureau Schouten & Nelissen Inzicht. In totaal 

hebben 751 participanten de vragenlijst volledig ingevuld.  

Tegen de verwachting in blijkt uit de resultaten, dat de werkstressoren 

werkdruk, mentale belasting en thuis-werk interferentie geen invloed hebben 

op duurzame inzetbaarheid. Deze resultaten staan in contrast met resultaten 

uit eerder onderzoek, wat echter nog niet in verband was gebracht met 

duurzame inzetbaarheid (Schaufeli & Bakker, 2007; Xanthopoulou et al., 

2007). Hierin wordt aangetoond dat werkstressoren wel degelijk invloed 

hebben op organisatie-uitkomsten. Een mogelijke verklaring voor deze 

resultaten kan zijn, dat duurzame inzetbaarheid meer distaal is en betrekking 

heeft op de loopbaan en niet zozeer op de werkplek zelf. Ander onderzoek 
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onderschrijft dat werkstressoren niet altijd van negatieve invloed hoeven te 

zijn. Werkstressoren zijn pas van negatieve aard, wanneer werknemers een 

te hoge inspanning moeten leveren om aan de werkstressoren te voldoen 

(Meijman & Mulder, 1998). Van belang is dat er een balans ontstaat tussen 

een uitdagende werksituatie en persoonlijke competenties. De gekozen 

werkstressoren uit dit onderzoek blijken geen effect te hebben. Ander 

onderzoek toont aan dat de stressor, baanonzekerheid wel een van de 

grootste voorspellers is voor duurzame inzetbaarheid (De Cuyper et al., 2008)  

De resultaten bevestigen dat er een negatieve samenhang tussen 

burnout en duurzame inzetbaarheid bestaat. Het resultaat is in lijn met 

onderzoek van De Cuyper et al. (2008), wat bevestigt dat burnout een 

negatieve invloed heeft op duurzame inzetbaarheid. Dit wordt tevens 

bevestigd door onderzoek van Bakker et al. (2004). Zij tonen aan dat 

werknemers met gevoelens van burnout in een negatieve spiraal kunnen 

komen, waardoor men minder bestand is tegen veranderingen.  

Er blijkt dat burnout derhalve niet kan fungeren als mediator in de 

relatie van werkstressoren met duurzame inzetbaarheid, aangezien de 

werkstressoren geen relatie vertonen met duurzame inzetbaarheid. Deze 

resultaten staan in contrast met de resultaten uit onderzoek van Demerouti et 

al. (2001), waar juist bevestigd wordt dat het verband tussen werkstressoren 

en organisatie-uitkomsten verloopt via burnout (Demerouti et al., 2001). Dit 

onderzoek was echter nog niet in verband gebracht met duurzame 

inzetbaarheid. Uit onderzoek van De Cuyper et al. (2008) blijkt dat 

baanonzekerheid negatief samenhangt met burnout. Gevoelens van burnout 

vertonen een negatieve relatie met duurzame inzetbaarheid. Wellicht zal 

burnout wel een mediatie-effect vertonen in de relatie van baanonzekerheid 

met duurzame inzetbaarheid.  

 Zoals verwacht vertonen de energiebronnen, 

ontplooiingsmogelijkheden en sociale steun een positieve relatie met 

duurzame inzetbaarheid. Deze resultaten zijn in overeenstemming met 

onderzoek van Xanthopoulou et al. (2007). Uit dit onderzoek, wat nog niet in 

verband is gebracht met duurzame inzetbaarheid, blijkt dat energiebronnen 

een positieve invloed uitoefenen op organisatie-uitkomsten. De COR theorie 

bevestigt deze bevinding ook, omdat energiebronnen doen vermoeden dat er 
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sprake is van een opwaartse dynamische spiraal (Xanthopoulou et al., 2007). 

Opvallend echter, is dat de energiebron autonomie geen positieve invloed 

heeft op duurzame inzetbaarheid. Dit kan verklaard worden doordat 

duurzame inzetbaarheid meer betrekking heeft op de loopbaan, waardoor 

autonomie op de werkvloer een minder grote voorspellende rol zou kunnen 

spelen.  

In lijn met de verwachting is er een positieve samenhang gevonden 

tussen bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid. Dit is in overeenstemming 

met onderzoek van Schaufeli en Bakker (2007) die stellen dat volgens het JD-

R Model bevlogenheid leidt tot positieve organisatie-uitkomsten. Dit resultaat 

komt tevens overeen met onderzoek van Berntson en Marklund (2007) en De 

Cuyper et al. (2008). Beide onderzoeken tonen een positieve samenhang aan 

tussen de mate van bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid. Ander eerder 

onderzoek bevestigt ook dat bevlogenheid samenhangt met diverse 

indicatoren van inzetbaarheid zoals een grotere motivatie om te leren, het 

vertonen van meer initiatief en een proactieve houding (Van der Heijde & Van 

der Heijden, 2006).  

De resultaten bevestigen dat bevlogenheid als mediator fungeert in de 

relatie van ontplooiingsmogelijkheden en sociale steun met duurzame 

inzetbaarheid. Dat wil zeggen dat het positieve effect van deze 

energiebronnen via bevlogenheid verloopt tot duurzame inzetbaarheid. Deze 

bevindingen zijn in overeenstemming met onderzoek van Schaufeli en Bakker 

(2004). Hieruit blijkt dat het verband tussen energiebronnen en organisatie-

uitkomsten verloopt via bevlogenheid.  

Naar verwachting vertonen loopbaancompetenties een positieve 

samenhang met duurzame inzetbaarheid. Dat wil zeggen wanneer men in het 

bezit is van loopbaancompetenties, dit de inzetbaarheid ten goede zal komen. 

Dit resultaat is in overeenstemming met onderzoek van Eby et al. (2003). 

Hierin wordt verondersteld dat de mate waarin een individu beschikt over 

loopbaancompetenties de mate van persoonlijke duurzame inzetbaarheid 

bepaalt (Eby et al., 2003). Werknemers die beschikken over een bredere 

verzameling aan competenties zullen meer duurzaam inzetbaar zijn.  

Er wordt ook onderzocht of loopbaancompetenties kunnen fungeren 

als moderator in de relatie van werkstressoren met burnout. Uit de resultaten 
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blijkt naar verwachting, dat loopbaancompetentie als moderator fungeert in de 

relatie van werkdruk met burnout. Loopbaancompetenties fungeren hierbij als 

buffer in het erosieproces. Dit betekent, wanneer men beschikt over een grote 

mate van loopbaancompetenties, werkdruk minder effect heeft op burnout. 

Deze redenering is in overeenstemming met de COR theorie (Xanthopoulou 

et al., 2007). Persoonlijke hulpbronnen worden ingezet als bescherming tegen 

onaangename situaties, hierdoor gaat men effectief om met veranderende 

omstandigheden waardoor negatieve uitkomsten kunnen worden voorkomen.  

 Tevens is onderzocht of loopbaancompetenties kunnen fungeren als 

moderator in de relatie van energiebronnen met bevlogenheid. Uit de 

resultaten blijkt dat loopbaancompetentie fungeert als moderator in de relatie 

van sociale steun van collega’s met bevlogenheid. Dit verband is echter 

tegengesteld aan de verwachting. Het effect van sociale steun van collega’s is 

groter op bevlogenheid wanneer men beschikt over weinig 

loopbaancompetenties. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat sociale 

steun van collega’s gaat over steun bij de taakuitvoering. Binnen het construct 

loopbaancompetenties is het gebied netwerk aanwezig, dit betreft steun uit 

het functionele netwerk. Aannemelijk is dat werknemers die beschikken over 

een ruime mate van loopbaancompetenties, een groot sociaal netwerk 

hebben en daardoor minder afhankelijk zijn van sociale steun van collega’s. 

Dit is in overeenstemming met de COR theorie, die stelt dat het hebben van 

belangrijke energiebronnen gepaard gaan met het hebben van andere 

energiebronnen (Hobfoll, 1989).  

 

4.2 Kanttekeningen en suggesties voor vervolgonderzoek 

Ondanks het belang en de interessante resultaten vallen er enkele 

kanttekeningen te plaatsen. In dit onderzoek konden participanten zelf 

beslissen of ze de vragenlijst wilden invullen. Daarmee is het geen 

willekeurige steekproef en moet hiermee rekening worden gehouden bij 

conclusie van het onderzoek. 

 Daarnaast is de vragenlijst per participant één keer afgenomen. 

Hierdoor berust het onderzoek op een momentopname. Door het cross-

sectionele design van deze studie mogen geen uitspraken worden gedaan 

over de causaliteit. Gerichte uitspraken kunnen worden gedaan, wanneer dit 
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onderzoek longitudinaal wordt verricht. Hierdoor kan worden onderzocht of de 

inzetbaarheid van werknemers op korte en lange termijn verandert door 

werkgerelateerde omstandigheden. Een groot aantal participanten is hierbij 

noodzakelijk. Zo kan worden voorkomen dat een specifieke groep 

werknemers de vragenlijsten invult (Goodwin, 2005).  

Tevens moet rekening worden gehouden met een aantal 

methodologische beperkingen van dit onderzoek. De wijze waarop vragen zijn 

gesteld, een hoge mate van zelfbeeldvragen, zou ervoor kunnen zorgen dat 

er veel overeenstemming is tussen beantwoording. Daarnaast hebben 

participanten vaak de neiging sociaal wenselijk te antwoorden, wat tot 

vertekening van resultaten kan leiden. In dit onderzoek is gebruik gemaakt 

van één instrument om inzetbaarheid te meten. Deze schaal is gericht op 

subjectieve inzetbaarheid. Toevoeging of vervanging van deze schaal door 

objectieve informatiewinning zouden andere resultaten kunnen opleveren. In 

dit onderzoek zijn echter wel effecten gevonden die vertrouwen geven in de 

validiteit van het onderzoek. 

 In dit onderzoek zijn voor drie werkstressoren en energiebronnen 

gekozen. Deze zijn samengesteld op basis van literatuuronderzoek, echter 

kan het zijn dat andere constructen kenmerkend zijn voor de werkbeleving. 

Voor vervolgonderzoek dienen interviews te worden gehouden met 

beroepsgroepen om specifieke werkstressoren en energiebronnen te 

traceren.  

Naast de persoonlijke hulpbron, loopbaancompetentie, zou ook de 

‘zelfregulatiefocus’ een rol kunnen spelen. Wanneer men bloot wordt gesteld 

aan eisen en middelen van het werk, kunnen sommige werknemers heftiger 

reageren dan andere (Brenninkmeijer, Demerouti, Le Blanc & Van Emmerik, 

2010). De zelfregulatiefocus van een individu kan de bovengenoemde 

verschillen veroorzaken. Wanneer de zelfregulatiefocus het omgaan met 

werkstressoren en energiebronnen voorspelt, kan dit uiteindelijk relevant zijn 

voor de loopbaanontwikkeling van individuen (Brenninkmeijer et al., 2010). Dit 

inzicht is zowel van wetenschappelijk als praktisch belang voor de duurzame 

inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling van werknemers.  

De gemiddelde leeftijd in dit onderzoek is 46 jaar. In vervolgonderzoek 

kan naar de invloed van leeftijd op duurzame inzetbaarheid worden gekeken. 



 32 

Voor oudere werknemers is het vaak moeilijk om aangenomen te worden voor 

een nieuwe baan of functies (Nauta, De Vroome, Cox, Korver & Kraan, 2005). 

Wanneer men de grootste risicogroep met betrekking tot duurzame 

inzetbaarheid kan herkennen, kunnen interventies bij deze specifieke groep 

worden uitgevoerd.  

Een laatste kanttekening is dat de vragenlijst lang is. Werknemers 

vullen de vragenlijst tijdens werktijd in en hierdoor kan het voorkomen dat 

men aan het einde van de vragenlijst minder secuur is geweest. Resultaten 

kunnen zo een vertekend beeld opleveren.  

 

4.3 Praktische en wetenschappelijke implicaties 

Dit onderzoek heeft een aantal belangrijke wetenschappelijke en praktische 

inzichten opgeleverd. Vernieuwende psychologische constructen als 

duurzame inzetbaarheid en loopbaancompetenties zijn hierbij onderzocht. Het 

huidige onderzoek is gebaseerd op het JD-R Model (Demerouti et al., 2001). 

Het JD-R Model vormt een overkoepelend model dat kan worden toegepast 

op verschillende beroepsgroepen. Dit impliceert dat het JD-R Model kan 

worden gebruikt als instrument voor Human Resource Management (HRM).  

Uit de resultaten blijkt dat het motivationele proces een belangrijke rol 

speelt bij de ervaring van duurzame inzetbaarheid. Deze resultaten zijn van 

wetenschappelijk belang omdat ze inzicht geven in welke 

werkomstandigheden samenhangen met duurzame inzetbaarheid. Daarnaast 

weerspielen de resultaten de werkbeleving van werknemers, die samenhangt 

met duurzame inzetbaarheid. Voor organisaties is het dan ook van belang om 

het motivationele proces te stimuleren bij werknemers. Het toevoegen en 

stimuleren van energiebronnen door middel van participatief management, 

verhoging van sociale steun en teambuilding zou kunnen leiden tot een 

verhoging van bevlogenheid. Daarnaast kunnen organisaties, werknemers 

interviewen en vragenlijsten uitzetten om specifieke werkstressoren en 

energiebronnen te traceren om deze vervolgens te reduceren en stimuleren. 

Tevens is het van belang om persoonlijke ontwikkelingsplannen voor 

werknemers op te stellen om loopbaancompetenties, welzijn en duurzame 

inzetbaarheid te bevorderen. In overeenstemming met onderzoek van 

Llorens, Schaufeli, Bakker en Salanova (2007) lijkt, vanuit management 
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perspectief, het meer effect te hebben wanneer men de focus op 

energiebronnen legt. HRM-beleid gericht op groei en ontwikkeling is daarom 

mogelijk succesvoller in het vergroten van bevlogenheid en duurzame 

inzetbaarheid. Uit onderzoek van Schaufeli, Taris en Bakker (2006) komt naar 

voren dat werknemers die meer bevlogen zijn beter presteren en bereid zijn 

om extra inspanningen te leveren op het werk. Kortom, bevlogenheid is een 

belangrijk element dat de duurzame inzetbaarheid van de werknemer kan 

bevorderen.  

 Tevens een belangrijk onderwerp binnen het JD-R Model is, dat 

individuen kunnen verschillen in gevoeligheid voor schadelijke gevolgen van 

werkstressoren en gunstige effecten van aanwezige energiebronnen binnen 

werksituaties. Uit dit onderzoek is gebleken dat loopbaancompetenties, net 

als persoonlijke hulpbronnen, van invloed zijn binnen het JD-R Model. 

Werknemers met een hoge mate van loopbaancompetenties kunnen de 

negatieve effecten van werkstressoren op welzijn bufferen. Deze inzichten 

kunnen het ontwerpen van geschikte interventies met betrekking tot het 

welzijn, bevorderen. Organisaties kunnen loopbaanmanagement voorzien aan 

alle werknemers. Daarnaast is het van belang dat organisaties 

loopbaanbegeleiding hanteren. Men kan bijvoorbeeld feedback verstrekken in 

de vorm van functioneringsgesprekken. Werknemers krijgen zo meer inzicht 

in persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Deze inzichten kunnen waardevol 

zijn op verschillende manieren. Het kan helpen bij het ontwerpen van op maat 

gemaakte interventies om het welzijn en de inzetbaarheid van werknemers te 

bevorderen. Daarnaast kunnen organisaties nadenken over interventies die 

kunnen worden toegepast om loopbaancompetenties te versterken, 

bijvoorbeeld door het invoeren van gerichte trainingen en workshops. 

 

5. Conclusie 

Door middel van dit onderzoek is veel meer bekend geworden over de invloed 

van omgevingsfactoren op duurzame inzetbaarheid. De onderzoeksresultaten 

ondersteunen prominent de positieve psychologie, daar het motivationele 

proces een belangrijke rol blijkt te spelen bij duurzame inzetbaarheid. De 

positieve relatie tussen loopbaancompetenties en inzetbaarheid laat het 

belang van inzicht in persoonlijke kwaliteiten en doelen van een individu zien. 
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Het is essentieel dat werknemers gestimuleerd moeten worden om kritisch te 

kijken naar persoonlijke capaciteiten en eigen loopbaancompetenties. 

Tegelijkertijd is het erg belangrijk dat organisaties hierin meegaan en het 

motivationele proces stimuleren, wat rechtstreeks een positieve invloed heeft 

op de duurzame inzetbaarheid. Een sleutelrol hierbij is HR-beleid, toegespitst 

op het individu, met een aantrekkelijk pakket aan mogelijkheden voor 

zelfontwikkeling van de werknemer. De huidige tendens is dat de 

arbeidsmarkt onderhevig is aan veranderingen. Werkgevers, werknemers en 

de overheid moeten meegaan en anticiperen op deze veranderingen. 

Investeren in het motivationele proces, versterken van loopbaancompetenties 

en inzetbaarheid van werknemers is van essentieel belang om met de huidige 

tendens mee te gaan. Werkgevers en werknemers zullen beiden hiervan de 

vruchten plukken.  
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7. Bijlagen 
Bijlage 1 De vragenlijst 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
U begint nu aan de vragenlijst behorende bij het afstudeeronderzoek naar 
‘Duurzame inzetbaarheid'. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de 
Universiteit Utrecht in samenwerking met Schouten & Nelissen Inzicht. Het 
doel is om meer inzicht te verkrijgen in uw werkomgeving, werkbeleving en 
daarmee gepaard gaande inzetbaarheid. Met deze vragenlijst wordt in kaart 
gebracht hoe u, uw werk beleeft en wat uw duurzame inzetbaarheid is. Test 
het zelf en krijg direct online feedback! 
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.  
 
Belangrijk om te weten; 

 Al uw antwoorden zullen volledig anoniem verwerkt worden. 

 Er zijn geen goede of foute antwoorden. Vul daarom in wat het eerste 
bij u opkomt. 

 Uw persoonlijke resultaten worden niet gedeeld met, of gepresenteerd 
aan uw leidinggevenden en/of anderen. 

 
Als u vragen heeft tijdens het invullen van deze vragenlijst, kunt u via de mail 
contact opnemen met Liselotte Mulder (L.A.W.Mulder@students.uu.nl). 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Succes met het 
invullen van de vragenlijst en alvast hartelijk dank! 
 
Met vriendelijke groet, ook namens Dr. V. Brenninkmeijer. 
 
Liselotte Mulder 
Studente UU, Arbeids- & Organisatiepsychologie 
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Achtergrondgegevens 

De volgende vragen gaan over uw persoonlijke achtergrond. Bij het invullen krijgt u per vraag 
verschillende keuzemogelijkheden om zelf het antwoord in te typen.  
 

1 Wat is uw geslacht? ○ Man 

○ Vrouw 
 

 

2 Wat is uw leeftijd? .................... s.v.p. aantal jaar invullen 
 

 

3 Wat is uw burgerlijke staat? ○ Samenwonend of gehuwd, geen thuiswonende 
kinderen 

○ Samenwonend of gehuwd, wel thuiswonende 
kinderen 

○ Alleenstaand, geen thuiswonende kinderen 

○ Alleenstaand, wel thuiswonende kinderen 

○ Inwonend bij ouders 

○ Anders, namelijk#other# 
 

 

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

○ Lager beroepsonderwijs (bv. LBO, LEAO, LTS) 

○ Algemeen middelbaar onderwijs (bv. MAVO, 
MULO, VMBO) 

○ Middelbaar beroepsonderwijs (bv. MBO, MEAO, 
MTS) 

○ Algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) 

○ Hoger beroepsonderwijs (bv. HBO, HEAO, HTS) 

○ Wetenschappelijk onderwijs (WO) 

○ Anders, namelijk#other# 
 

 

5 Wat voor soort aanstelling heeft u?  ○ Tijdelijke aanstelling 

○ Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste 
aanstelling 

○ Vaste aanstelling 

○ Anders, namelijk#other# 
 

 

6 In welke sector bent u werkzaam? ○ Landbouw, bosbouw en visserij 

○ Industrie 

○ Bouwnijverheid 

○ Groot- en detailhandel 

○ Vervoer en opslag 

○ Informatie en communicatie 

○ Financiële activiteiten en verzekeringen 

○ Vrije beroepen en wetenschappelijke activiteiten 

○ Administratieve en ondersteunende 
dienstverlening 

○ Openbaar bestuur en defensie 

○ Onderwijs 

○ Gezondheids- en welzijnszorg 



 42 

○ Kunst, amusement en recreatie 

○ Overige dienstverlening 

○ Anders, namelijk#other# 
 

 

7 Sinds welk jaar bent u werkzaam bij uw 
organisatie?  

.................... s.v.p. jaartal invullen 
 

 

8 Heeft u een leidinggevende functie?  ○ Ja 

○ Nee 
 

 

Autonomie 
De volgende vragen gaan over de vrijheid die u heeft bij het uitvoeren van uw 
werkzaamheden. Kies bij elke vraag het antwoord dat het meest op uw situatie van 
toepassing is.  
 

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd 

1 2 3 4 5 

 

9 autonomie1 Heeft u vrijheid bij het uitvoeren 
van uw werkzaamheden?  

1 2 3 4 5 
 

 

10 autonomie2 Kunt u zelf beslissen hoe u het 
werk uitvoert?  

1 2 3 4 5 
 

 

11 autonomie3 Kunt u deelnemen aan 
besluitvorming die met uw werk 
te maken heeft?  

1 2 3 4 5 
 

Ontplooiingsmogelijkheden 
De volgende stellingen gaan over de mogelijkheden tot ontwikkeling die u in uw werk ervaart. 
Kies bij elke stelling het antwoord dat het meest op uw situatie van toepassing is. 
 

Geheel mee oneens Mee oneens Niet mee eens en niet mee oneens Mee eens Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 

 

12 ontplooiing1 Ik kan mijzelf op mijn werk 
voldoende ontplooien. 

1 2 3 4 5 
 

 

13 ontplooiing2 In mijn werk heb ik de 
mogelijkheid om mijn sterke 
punten te ontwikkelen.  

1 2 3 4 5 
 

 

14 ontplooiing3 Mijn werk biedt mij de 
mogelijkheid nieuwe dingen te 
leren.  

1 2 3 4 5 
 

Sociale steun collega's 
De volgende vragen gaan over de samenwerking met uw directe collega’s. Kies bij elke vraag 
het antwoord dat het meest op uw situatie van toepassing is. 
 

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd 

1 2 3 4 5 
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15 soccol1  Kunt u als dat nodig is uw directe 
collega's om hulp vragen? 

1 2 3 4 5 
 

 

16 soccol2  Kunt u op uw directe collega's 
rekenen wanneer u het in uw 
werk wat moeilijk krijgt? 

1 2 3 4 5 
 

 

17 soccol3  Voelt u zich in uw werk 
gewaardeerd door uw directe 
collega's?  

1 2 3 4 5 
 

Werkdruk 
De volgende vragen gaan over de werkdruk die u ervaart. Kies bij elke vraag het antwoord 
dat het meest op uw situatie van toepassing is. 
 

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd 

1 2 3 4 5 

 

18 workload1 Heeft u te veel werk te doen?  1 2 3 4 5 
 

 

19 workload2 Hoe vaak komt het voor dat u 
extra hard moet werken om iets 
af te krijgen?  

1 2 3 4 5 
 

 

20 workload3 Moet u erg snel werken?  1 2 3 4 5 
 

Mentale belasting 
Onderstaande vragen betreffen de mate waarin u, uw werk als geestelijk belastend ervaart. 
Kies bij elke vraag het antwoord dat het meest op uw situatie van toepassing is.  
 

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd 

1 2 3 4 5 

 

21 mental1 Moet u grote hoeveelheden 
informatie verwerken?  

1 2 3 4 5 
 

 

22 mental2 Vereist uw werk dat u er 
voortdurend uw aandacht bij 
moet houden?  

1 2 3 4 5 
 

 

23 mental3 Vereist uw werk grote 
zorgvuldigheid?  

1 2 3 4 5 
 

 

24 mental4 Vindt u, uw werk geestelijk erg 
inspannend?  

1 2 3 4 5 
 

 

25 mental5 Vraagt uw werk veel 
concentratie?  

1 2 3 4 5 
 

Balans tussen werk en privé 
De volgende vragen gaan over de balans tussen uw werk en privé-leven. Kies bij elke vraag 
het antwoord dat het meest op uw situatie van toepassing is. 
 

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd 
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1 2 3 4 5 

 

26 TWI1 Hoe vaak komt het voor dat u 
moeilijk uw aandacht bij het werk 
kunt houden omdat u zich druk 
maakt over zaken in uw 
thuissituatie?  

1 2 3 4 5 
 

 

27 TWI2 Hoe vaak komt het voor dat uw 
verplichtingen thuis het moeilijk 
maken om uw werk goed uit te 
voeren?  

1 2 3 4 5 
 

 

28 TWI3 Hoe vaak komt het voor dat u 
weinig plezier heeft in uw werk 
omdat u over uw thuissituatie 
piekert?  

1 2 3 4 5 
 

Loopbaancompetentie 
De volgende vragen gaan over uzelf in relatie tot uw werk en loopbaan. Kies bij elke vraag 
het antwoord dat het meest op uw situatie van toepassing is. 
 

Geheel mee oneens Mee oneens Niet mee eens en niet mee oneens Mee eens Geheel mee eens 

1 2 3 4 5 

 

64 loopbaan1 Ik weet wat ik leuk vind in mijn 
werk. 

1 2 3 4 5 
 

 

65 loopbaan2 Ik weet wat voor mij belangrijk is 
in mijn loopbaan. 

1 2 3 4 5 
 

 

66 loopbaan3 Ik heb duidelijk voor ogen wat 
mijn passies zijn, binnen mijn 
werk.  

1 2 3 4 5 
 

 

67 loopbaan4 Ik weet wat mijn sterke punten 
zijn in mijn werk. 

1 2 3 4 5 
 

 

68 loopbaan5 Ik ken mijn eigen beperkingen in 
mijn werk.  

1 2 3 4 5 
 

 

69 loopbaan6 Ik ben mij bewust van mijn 
talenten in mijn werk. 

1 2 3 4 5 
 

 

70 loopbaan7 Ik weet over welke vaardigheden 
ik beschik. 

1 2 3 4 5 
 

 

71 loopbaan8 Ik ken veel mensen binnen mijn 
werk die mij kunnen helpen met 
mijn loopbaan.  

1 2 3 4 5 
 

 

72 loopbaan9 Ik ken veel mensen buiten mijn 
werk die mij kunnen helpen met 
mijn loopbaan.  

1 2 3 4 5 
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73 loopbaan10 Ik weet hoe ik mensen in mijn 
netwerk om hulp kan vragen.  

1 2 3 4 5 
 

 

74 loopbaan11 Ik kan de juiste mensen 
benaderen om mij te helpen met 
mijn loopbaan.  

1 2 3 4 5 
 

 

75 loopbaan12 Ik kan duidelijk aan anderen 
laten merken waar ik goed in 
ben in mijn werk.  

1 2 3 4 5 
 

 

76 loopbaan13 Ik ben in staat aan mensen 
duidelijk te maken wat ik wil 
bereiken in mijn loopbaan. 

1 2 3 4 5 
 

 

77 loopbaan14 Ik kan aan mijn omgeving laten 
zien wat ik belangrijk vind in mijn 
werk.  

1 2 3 4 5 
 

 

78 loopbaan15 Ik weet hoe ik mogelijkheden kan 
onderzoeken, die er voor mij zijn 
om mij verder op te laten leiden. 

1 2 3 4 5 
 

 

79 loopbaan16 Ik kan zoeken naar de 
ontwikkelingen binnen mijn 
vakgebied. 

1 2 3 4 5 
 

 

80 loopbaan17 Ik ben in staat om de 
mogelijkheden te verkennen die 
er voor mij zijn op de 
arbeidsmarkt. 

1 2 3 4 5 
 

 

81 loopbaan18 Ik kan duidelijke plannen maken 
voor mijn loopbaan.  

1 2 3 4 5 
 

 

82 loopbaan19 Ik weet wat ik over een jaar 
bereikt wil hebben in mijn 
loopbaan.  

1 2 3 4 5 
 

 

83 loopbaan20 Ik weet hoe ik een planning 
maak voor wat ik wil bereiken in 
mijn loopbaan. 

1 2 3 4 5 
 

 

84 loopbaan21 Ik kan voor mijzelf doelen stellen 
die ik wil bereiken in mijn 
loopbaan.  

1 2 3 4 5 
 

Burnout 
De volgende uitspraken gaan over de manier waarop u, uw werk beleeft en hoe u zich daarbij 
voelt. Kies bij elke uitspraak het antwoord dat het meest op uw situatie van toepassing is 
 

Nooit Bijna nooit Af en toe Regelmatig Dikwijls Zeer dikwijls Altijd 

0 1 2 3 4 5 6 
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85 uitputting1 Aan het einde van een werkdag 
voel ik mij leeg.  

0 1 2 3 4 5 6 
 

 

86 uitputting2 Een hele dag werken vormt een 
zware belasting voor mij.  

0 1 2 3 4 5 6 
 

 

87 uitputting3 Ik voel mij mentaal uitgeput door 
mijn werk.  

0 1 2 3 4 5 6 
 

 

88 uitputting4 Ik voel mij 'opgebrand' door mijn 
werk.  

0 1 2 3 4 5 6 
 

 

89 uitputting5 Ik voel mij vermoeid als ik 's 
morgens opsta en er weer een 
werkdag voor mij ligt.  

0 1 2 3 4 5 6 
 

Bevlogenheid 
De volgende uitspraken gaan over de manier waarop u, uw werk beleeft en hoe u zich daarbij 
voelt. Kies bij elke uitspraak het antwoord dat het meest op uw situatie van toepassing is. 
 

Nooit Bijna nooit Af en toe Regelmatig Dikwijls Zeer dikwijls Altijd 

0 1 2 3 4 5 6 

 

94 vitaliteit1 Op mijn werk bruis ik van 
energie.  

0 1 2 3 4 5 6 
 

 

95 vitaliteit2 Als ik werk voel ik mij fit en sterk.  0 1 2 3 4 5 6 
 

 

96 vitaliteit3 Als ik 's morgens opsta heb ik zin 
om aan het werk te gaan.  

0 1 2 3 4 5 6 
 

 

97 toewijding1 Ik ben enthousiast over mijn 
baan.  

0 1 2 3 4 5 6 
 

 

98 toewijding2 Mijn werk inspireert mij.  0 1 2 3 4 5 6 
 

 

99 toewijding3 Ik ben trots op het werk dat ik 
doe.  

0 1 2 3 4 5 6 
 

 

100 absorptie1  Ik ga helemaal op in mijn werk.  0 1 2 3 4 5 6 
 

 

101 absorptie2  Mijn werk brengt mij in 
vervoering.  

0 1 2 3 4 5 6 
 

 

102 absorptie3  Wanneer ik heel intensief aan 
het werk ben, voel ik mij 
gelukkig.  

0 1 2 3 4 5 6 
 

Duurzame inzetbaarheid 
De volgende stellingen gaan over uw duurzame inzetbaarheid. Kies bij elke stelling het 
antwoord dat het meest op uw situatie van toepassing is.  
 

Geheel mee oneens Mee oneens Niet mee eens en niet mee oneens Mee eens Geheel mee eens 



 47 

1 2 3 4 5 

 

103 DI1 Ik vind gemakkelijk een andere 
baan als ik mijn huidige baan 
verlies.  

1 2 3 4 5 
 

 

104 DI2 Ik zou snel ander werk kunnen 
vinden, als ik daar naar zou 
zoeken. 

1 2 3 4 5 
 

 

105 DI3 Ik ben in staat om bij een ander 
bedrijf een betere baan te 
vinden, als ik daar naar zou 
zoeken.  

1 2 3 4 5 
 

 

106 DI4 Ik zou een andere, betere baan 
kunnen vinden als ik dat zou 
willen. 

1 2 3 4 5 
 

 

107 DI5 Ik ben in mijn huidige functie 
inzetbaar voor verschillende 
soorten werkzaamheden. 

1 2 3 4 5 
 

 

108 DI6 Ik ben in staat om bij mijn huidige 
werkgever door te stromen naar 
andere functies. 

1 2 3 4 5 
 

 

109 DI7 Ik kan in mijn huidige functie 
hogerop komen. 

1 2 3 4 5 
 

 

110 DI8 Ik zou binnen mijn huidige 
organisatie door kunnen groeien 
naar een betere functie.  

1 2 3 4 5 
 

 
Afsluiting 

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor het invullen! Mocht u nog 
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Liselotte Mulder 
(L.A.W.mulder@students.uu.nl) 
 
Uw gegevens worden verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens; 

 Gegevens worden niet aan derden verstrekt. 
 Anonimiteit blijft gegarandeerd. Uw gegevens worden slechts voor 

wetenschappelijke doeleinden gebruikt. 

U heeft de vragenlijst succesvol ingevuld. Klik op afronden om uw gegevens door te 
voeren. Hiervoor dient u akkoord te gaan met het verwerken van uw gegevens. 
 
Bent u duurzaam inzetbaar? Vul uw e-mailadres in op de volgende pagina en 
ontvang uw persoonlijke feedbackrapport! 
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Bijlage 2 SPSS Syntax 
 
COMPUTE Werkdruk=MEAN(workload1,workload2,workload3). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE 
Mentale_belasting=MEAN(mental1,mental2,mental3,mental4,mental5). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE Thuiswerk_interferentie=MEAN(twi1,twi2,twi3). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE Autonomie=MEAN(autonomie1,autonomie2,autonomie3). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE 
Ontplooiingsmogelijkheden=MEAN(ontplooiing1,ontplooiing2,ontplooiing3). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE Sociale_steun_collegas=MEAN(soccol1,soccol2,soccol3). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE 
Loopbaancompetentie=MEAN(loopbaan1,loopbaan2,loopbaan3,loopbaan4,lo
opbaan5,loopbaan7,loopbaan8,loopbaan9,loopbaan10,loopbaan11,loopbaan
14,loopbaan15,loopbaan16,loopbaan17,loopbaan18,loopbaan19,loopbaan20,
loopbaan21,loopbaan6,loopbaan12,loopbaan13). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE 
Uitputting=MEAN(uitputting1,uitputting2,uitputting3,uitputting4,uitputting5). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE 
Bevlogenheid=MEAN(vitaliteit1,vitaliteit2,vitaliteit3,toewijding1,toewijding2,toe
wijding3, absorptie1,absorptie2,absorptie3). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE Duurzame_inzetbaarheid=MEAN(di1,di2,di3,di4,di5,di6,di7,di8). 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=leeftijd werkzaam 
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
RECODE leeftijd (0 thru 20=1) (21 thru 30=2) (31 thru 40=3) (41 thru 50=4) 
(51 thru 60=5) (61 thru 70=6) INTO catleeftijd. 
VARIABLE LABELS  catleeftijd 'leeftijd in categorien'. 
EXECUTE. 
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RECODE werkzaam (2006 thru 2011=1) (2001 thru 2005=2) (1995 thru 
1999=3) (1984 thru 1994=4) (1979 thru 1983=5) (1974 thru 1978=6) (1950 
thru 1973=7) INTO catwerkzaam. 
VARIABLE LABELS  catwerkzaam 'aantal jaren werkzaam'. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=geslacht catleeftijd catwerkzaam maritalstatus 
education aanstelling 
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=workload1 workload2 workload3 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE CORR. 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=mental1 mental2 mental3 mental4 mental5 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE CORR. 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=twi1 twi2 twi3 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE CORR. 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=autonomie1 autonomie2 autonomie3 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE CORR. 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=ontplooiing1 ontplooiing2 ontplooiing3 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE CORR. 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=soccol1 soccol2 soccol3 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
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  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE CORR. 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=vitaliteit1 vitaliteit2 vitaliteit3 toewijding1 toewijding2 
toewijding3 absorptie1  
    absorptie2 absorptie3 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE CORR. 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=uitputting1 uitputting2 uitputting3 uitputting4 uitputting5 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE CORR. 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=di1 di2 di3 di4 di5 di6 di7 di8 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE CORR. 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=loopbaan1 loopbaan2 loopbaan3 loopbaan4 loopbaan5 
loopbaan7 loopbaan8 loopbaan9  
    loopbaan10 loopbaan11 loopbaan14 loopbaan15 loopbaan16 loopbaan17 
loopbaan18 loopbaan19 loopbaan20  
    loopbaan21 loopbaan6 loopbaan12 loopbaan13 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE CORR. 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=WERKDRUK MENTALE_BELASTING 
THUISWERK_INTERFERENTIE UITPUTTING AUTONOMIE  
    ONTPLOOIINGSMOGELIJKHEDEN SOCIALE_STEUN_COLLEGAS 
BEVLOGENHEID DUURZAME_INZETBAARHEID 
LOOPBAANCOMPETENTIE 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=WERKDRUK MENTALE_BELASTING 
THUISWERK_INTERFERENTIE UITPUTTING AUTONOMIE  
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    ONTPLOOIINGSMOGELIJKHEDEN SOCIALE_STEUN_COLLEGAS 
BEVLOGENHEID LOOPBAANCOMPETENTIE 
DUURZAME_INZETBAARHEID 
  /SAVE 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT ZDUURZAME_INZETBAARHEID 
  /METHOD=ENTER ZWERKDRUK ZMENTALE_BELASTING 
ZTHUISWERK_INTERFERENTIE 
  /METHOD=ENTER ZUITPUTTING. 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT ZDUURZAME_INZETBAARHEID 
   /METHOD=ENTER ZUITPUTTING. 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT ZUITPUTTING 
  /METHOD=ENTER ZWERKDRUK ZMENTALE_BELASTING 
ZTHUISWERK_INTERFERENTIE. 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT ZDUURZAME_INZETBAARHEID 
  /METHOD=ENTER ZAUTONOMIE ZONTPLOOIINGSMOGELIJKHEDEN 
ZSOCIALE_STEUN_COLLEGAS 
  /METHOD=ENTER ZBEVLOGENHEID. 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
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  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT ZDUURZAME_INZETBAARHEID 
   /METHOD=ENTER ZBEVLOGENHEID. 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT ZBEVLOGENHEID 
  /METHOD=ENTER ZSOCIALE_STEUN_COLLEGAS 
ZONTPLOOIINGSMOGELIJKHEDEN ZAUTONOMIE. 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT ZDUURZAME_INZETBAARHEID 
  /METHOD=ENTER ZLOOPBAANCOMPETENTIE. 
 
COMPUTE moderator1=(ZWERKDRUK * ZLOOPBAANCOMPETENTIE). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE moderator2=(ZMENTALE_BELASTING * 
ZLOOPBAANCOMPETENTIE). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE moderator3=(ZTHUISWERK_INTERFERENTIE * 
ZLOOPBAANCOMPETENTIE). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE moderator4=(ZAUTONOMIE * ZLOOPBAANCOMPETENTIE). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE moderator5=(ZONTPLOOIINGSMOGELIJKHEDEN * 
ZLOOPBAANCOMPETENTIE). 
EXECUTE. 
 
COMPUTE moderator6=(ZSOCIALE_STEUN_COLLEGAS * 
ZLOOPBAANCOMPETENTIE). 
EXECUTE. 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
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  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT ZUITPUTTING 
  /METHOD=ENTER geslacht leeftijd 
  /METHOD=ENTER ZWERKDRUK ZMENTALE_BELASTING 
ZTHUISWERK_INTERFERENTIE ZLOOPBAANCOMPETENTIE 
  /METHOD=ENTER moderator1 moderator2 moderator3. 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT ZBEVLOGENHEID 
  /METHOD=ENTER geslacht leeftijd 
  /METHOD=ENTER ZAUTONOMIE ZONTPLOOIINGSMOGELIJKHEDEN 
ZSOCIALE_STEUN_COLLEGAS ZLOOPBAANCOMPETENTIE 
  /METHOD=ENTER moderator4 moderator5 moderator6. 
 
 
 


