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Abstract 
In deze studie is onderzocht wat de attituden ten aanzien van psychosociaal verzuim zijn en 

wat het gedrag van leidinggevenden is. Ook worden verbanden onderzocht tussen deze 

variabelen en de conflictstijlen en werkdruk van de leidinggevenden. Om deze variabelen en 

verbanden te onderzoeken is een vragenlijst afgenomen bij 29 leidinggevenden en 105 

werknemers, afkomstig uit vier verschillende organisaties. Deze studie toont een positief 

verband aan tussen attitude en gedrag beoordeeld door de leidinggevende zelf. Verder wordt 

een dempend moderatoreffect van werkdruk gevonden op het verband tussen de attitude en 

het gedrag op de dimensie ‘acceptatie van verzuim’. Daarnaast zijn verbanden gevonden 

tussen de conflictstijlen en cultuurstijlen en zijn de afdelingsattituden explorerend onderzocht. 

In de discussie worden de conclusies beschreven en kanttekeningen gezet bij de resultaten. 

Ook wordt er ingegaan op de wetenschappelijke en praktische implicaties van dit onderzoek 

en worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek naar de verbanden tussen de 

attituden en het gedrag van de leidinggevenden. 

 

Abstract 
In this study the attitudes towards psychosocial absenteeism were examined as well as the 

behavior of supervisors. Also relationships were examined between these variables and the 

supervisor’s work pressure and conflictstyles. To research these variables and relationships a 

questionnaire has been designed. A total of 29 supervisors and 105 employees participated in 

this study, deriving from four different organisations. This study shows a positive relationship 

between attitude and behavior, rated by the supervisors themselfs. A weakening moderator 

effect was found for work pressure on the relationship between attitude and behavior on the 

dimension ‘acceptation of absenteesim’. Futhermore relations were found between 

conflictstyles and culturestyles and the section attitudes have been researched exploratively. 

In the discussion the conclusions are presented and comments are being made on the results. 

The scientific and practical implications are adressed as well as the recomendations for futher 

research into the relationship between the attitudes and the behavior of supervisors. 
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1. Inleiding 
In 2008 was het ziekteverzuim in Nederland 4,3% en sinds 2004 is het ziekteverzuim 

nagenoeg stabiel gebleven (http://www.cbs.nl/). De gemiddelde verzuimduur van de 

Nederlandse werknemer tussen 2002 en 2005 schommelde rond de zeventien dagen per jaar 

(Linden & Rijk, 2008). Deze werknemers verzuimden echter niet altijd om puur medische 

redenen. Uit onderzoek van Aarst et al. (2002) blijkt dat in de jaren 80 het aandeel 

arbeidsongeschikten door psychische oorzaken met 20% tot 33% steeg, dit percentage is 

vanaf 1988 tot 1999 constant gebleven. Ook blijkt uit onderzoek van Warning (2003) dat in 

2001 35% van de werknemers in de WAO aangaven dat psychische klachten de belangrijkste 

oorzaak van hun uitval was geweest. Deze WAO’ers wegens psychische klachten geven in 

Nederland een jaarlijkse kostenpost van 3 miljard euro. Volgens de bedrijfsanalyses van de 

arbodienst betrokken in dit onderzoek is er in 30% van het verzuim sprake van een puur 

medische oorzaak (zie bijlage 5). De overige 70% wordt verklaard door een combinatie van 

een medische en psychische of sociale oorzaak, of zelfs een puur psychosociale oorzaak. 

Hieronder wordt verstaan dat de werknemer is uitgevallen wegens psychische redenen, zoals 

depressiviteit, oververmoeidheid, slapeloosheid, of sociale redenen zoals een zorgtaak voor 

een familielid, gebrek aan opvang voor het kind van de werknemer. Het Nationaal Kompas 

Volksgezondheid (2005) heeft tevens onderzoek gedaan naar de psychische gezondheid van 

Nederlanders. Uit dit onderzoek blijken huisartsen in 70% van hun consulten te concluderen 

dat de klachten psychisch van aard zijn en dit percentage is constant gebleven van 1989 tot 

2000. Naast de medewerkers die uitvallen wegens psychosociale klachten, is er ook een 

aanzienlijk aantal Nederlandse werknemers die niét zijn uitgevallen maar wel deze klachten 

ervaren. Uit hetzelfde onderzoek van het Nationaal Kompas Volksgezondheid blijkt dat 16% 

van de Nederlanders psychische klachten ervaart. 

 

Parkes (1994) heeft onderzoek gedaan naar persoonlijkheid en stresstolerantie, waarbij de 

persoonlijkheidskenmerken zijn onderzocht die ervoor zorgen dat stress bij een werknemer 

ontstaat en klachten veroorzaakt. Verder heeft onder andere Lazarus (1966) de stress coping 

onderzocht, dit begrip is het best uit te leggen als ‘de manier waarop iemand met stress 

omgaat’. Hoffius en Hento (2004) hebben de invloed van de aanpak van een organisatie in het 

effectief aanpakken van psychosociale problematiek onderzocht. Hieruit blijkt dat ruim de 

helft van de door hen onderzochte werknemers met psychosociale problemen ontevreden was 

over de manier waarop hun direct leidinggevende de problemen had aangepakt. 
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Verder beïnvloedt de werkdruk de leidinggevende mogelijk in het uitvoeren van zijn taken. 

Een hoge werkdruk komt veel voor in Nederland. In 2005 werkt volgens Houtman et al. 

(2006) ongeveer 32% van alle werknemers in Nederland vaak of altijd onder hoge werkdruk. 

Volgens TNO (2006) had in 2006 34% van de Nederlandse werknemers vaak of altijd te 

maken met hoge werkdruk. Tevens blijkt uit de Arbobalans van het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid (2006) dat in 75% van de Risico Inventarisatie en Evaluaties bij 

organisaties sprake is van een risico op werkdruk. 

Ook de conflictstijlen van de leidinggevende hebben mogelijk invloed op de attituden en het 

gedrag ten aanzien van psychosociale problemen. De conflictstijlen bepalen bijvoorbeeld de 

omgang met de werknemers, de samenwerking en de manier waarop problemen worden 

aangepakt (Giebels & Euwema, 2006). De conflictstijlen van de leidinggevende bepalen voor 

een belangrijk deel hoe de problematiek binnen de organisatie wordt aangepakt, dit maakt het 

aannemelijk dat de conflictstijlen van de leidinggevende ook invloed hebben op de aanpak 

van het verzuim. Bovendien beïnvloeden de conflictstijlen van de leidinggevenden ook de 

wijze waarop werknemers zelf met hun conflicten omgaan. Hoe de werknemers zelf met hun 

conflicten omgaan is belangrijk voor de mate waarin zij psychisch en fysiek van het conflict 

te lijden hebben (De Dreu & Dierendonck, 2001). Wanneer de werknemer veel te lijden heeft, 

wordt de kans op verzuim groter. Het bovenstaande is aanleiding om in dit onderzoek te 

onderzoeken hoe leidinggevenden tegen psychosociale problematiek onder hun werknemers 

aankijken en hoe zij deze problematiek in de praktijk aanpakken. Daarbij wordt onderzocht of 

er een relatie bestaat tussen deze attituden ten aanzien van de problematiek en het gedrag van 

de leidinggevenden. Ook wordt onderzocht of de mogelijke relatie te verklaren is door de 

werkdruk die de leidinggevenden ervaren en de conflictstijlen die zij hanteren. 

 

1.1 Begripsdefiniëring 

Psychosociaal verzuim 

In dit onderzoek wordt psychosociaal verzuim gedefinieerd als uitval van het werk als gevolg 

van de door een werknemer ervaren psychosociale problematiek, die veroorzaakt is door 

stress die verschillende oorzaken kan hebben. Deze relaties staan schematisch weergegeven in 

figuur 1 en worden stap voor stap beschreven te beginnen bij de stressoren. 

De mogelijke oorzaken, ofwel stressoren, zijn gebaseerd op het onderzoek van Van Engers 

(1995). Van Engers onderscheidt vier categorieën van oorzaken van psychosociale klachten: 

werklastconflicten, arbeidsconflicten, problemen thuis en problemen in de persoon. (In zijn 
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onderzoek worden onder problemen in de persoon psychiatrische problemen verstaan en 

onder problemen thuis zaken als echtscheidingen, overlijden van naasten, financiële 

problemen, etc.) Deze vier categorieën vormen de basis van de oorzaken die hier in dit nieuwe 

onderzoek worden onderzocht. Op basis van hieronder aangegeven bronnen zijn deze 

categorieën aangepast.  

De categorie werklastconflicten is aangepast op basis van Houtman et al. (1999), een 

onderzoek naar werkdruk, absentie en verzuim. Hieruit komt naar voren dat werkdruk die 

langere tijd aanhoudt kan leiden tot werkstress en op den duur kan leiden tot langdurig uitval 

op het werk. Tevens is gebleken dat als de werknemer weinig controle over het werk heeft, 

weinig sociale steun ervaart en werkt onder hoge werkdruk, er een grote kans is om ziek te 

worden (Gaillard, 2003). Er is ditmaal gekozen om niet werklastconflicten maar werkdruk in 

zijn algemeenheid mee te nemen als oorzaak van psychosociale klachten in dit onderzoek.  

De categorie arbeidsconflicten als oorzaak van psychosociale klachten wordt ondersteund 

door De Dreu en Dierendonck (2001). Zij vonden dat sociaal-emotionele arbeidsconflicten 

gepaard gaan met een verminderd psychisch welbevinden. Deze conflicten ondermijnen de 

psychische en fysieke gezondheid wat op den duur leidt tot psychosomatische klachten, 

burnout en depressiviteit. Spector, Chen en O’Connell (2000) laten, in een longitudinale 

studie onder studenten die later in het onderzoek een baan hadden, positieve verbanden zien 

tussen conflict enerzijds en gevoelens van angst en frustratie anderzijds. Deze resultaten zijn 

eerder gevonden bij huisartsen (Dierendonck, Schaufeli & Sixma, 1994) in de 

gezondheidszorg (Richardsen, Burke & Leiter, 1992) en bij verkeersagenten (Brondolo et al. 

1998). Deze bronnen benadrukken het belang om de categorie conflicten mee te nemen als 

oorzaak van psychische klachten. 

De problemen in de persoon, omschreven door Van Engers (1995) als psychiatrische 

problemen, worden niet meegenomen in dit nieuwe onderzoek aangezien dit als een medische 

oorzaak voor verzuim wordt gezien. 

De categorie problemen thuis als oorzaak van psychosociale klachten wordt ondersteund door 

het onderzoek van Van Rossum (2001). Hieruit blijkt dat het grootste risico op verzuim 

wegens psychosociale klachten ontstaat wanneer in zowel het werk als in het privé leven van 

de werknemer overbelasting, ingrijpende veranderingen en ontevredenheid optreden. De 

klachten versterken elkaar omdat de werknemer geen kans op herstel heeft en uitval wordt 

vrijwel onvermijdelijk. Deze categorie wordt voor dit nieuwe onderzoek opgesplitst in twee 

verschillende categorieën: negatieve gebeurtenis en privé-onrust. Negatieve gebeurtenissen 
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zijn incidenteel en kortdurend, wat overigens niet betekent dat de klachten kortdurend zijn. 

Voorbeelden hiervan zijn: het overlijden van een naaste,  een ongeluk, een misdrijf. Privé-

onrust kenmerkt zich doordat het een langdurende oorzaak is, zoals gebrek aan kinderopvang, 

financiële problemen, huisvesting, etc.  

Deze verschillende oorzaken leiden tot stress bij de werknemer. Gaillard definieert stress als 

“Een toestand waarin iemand niet in staat is of zich niet in staat acht aan de door de omgeving 

gestelde eisen te voldoen”(2003, p 127). Stress kan leiden tot verschillende psychische en of 

fysieke problemen, zoals psychische stoornissen, lichamelijk klachten en overige 

stressreacties. Dit cluster van problemen, die niet door medische maar psychische of sociale 

oorzaken worden veroorzaakt, wordt in dit onderzoek psychosociale problematiek genoemd. 

De problematiek kan er uiteindelijk voor zorgen dat de werknemer verzuimt en deze vorm 

van verzuim wordt in dit onderzoek psychosociaal verzuim genoemd.  

 

Aangenomen wordt dat de verbanden tussen de oorzaken, de stress, de problematiek 

en het verzuim worden beïnvloed door drie factoren: persoonlijkheid, copingstijl en sociale 

steun van de werknemer. Dit komt overeen met het Michigan-model van Kahn (1981). 

Persoonlijkheid in het model van Kahn is in dit onderzoek opgesplitst in de factoren 

persoonlijkheid en copingstijl. 

De persoonlijkheid van de werknemer bestaat uit dispositionele eigenschappen, 

eigenschappen die nauwelijks zijn aan te passen of te leren. Parkes (1994) heeft onderzocht 

dat neuroticisme en angstgeneigdheid de reacties van de werknemer op oorzaken van stress 

beïnvloeden. Persoonlijkheid beïnvloedt de stresstolerantie van een werknemer, wat al dan 

niet kan leiden tot negatieve stressreacties en verzuim. 

De copingstijlen van een werknemer worden gezien als veranderlijk (Lazarus, 1966, 1993) 

waarbij de werknemer de manier van coping aan de specifieke situatie aanpast. Een efficiënte 

manier van coping zorgt ervoor dat er geen stress bij de werknemer ontstaat. Ook zorgt een 

efficiënte manier van coping ervoor dat er geen verdere negatieve stressreacties en verzuim 

ontstaan. 

De sociale steun waarover een werknemer beschikt kan fungeren als buffer (Buunk, 1990) 

tussen oorzaken van stress, negatieve gevolgen, problematiek en verzuim. Zowel binnen als 

buiten het werk vindt de werknemer sociale steun bij familie, vrienden, collega’s, etc. Deze 

sociale steun maakt het voor werknemers gemakkelijker om met stress om te gaan en 

vermindert aldus de kans op negatieve effecten. 
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De hierboven beschreven oorzaken, gevolgen en verbanden hiertussen beschrijven het 

psychosociaal verzuim, zoals die in dit onderzoek wordt gehanteerd. Dit is schematisch 

weergegeven in figuur 1, dat is gebaseerd op het “Michigan-model” van Kahn (1981).  

 

 
Figuur 1:  Model voor psychosociaal verzuim. Gebaseerd op het Michigan-model van Kahn 

(1981), toegespitst op psychosociaal verzuim. 
 

Werkdruk 

Werkdruk wordt in dit onderzoek gedefinieerd volgens de definitie die Van Veldhoven et al. 

(2002) hanteren: “In de VBBA wordt onder ‘werkdruk’ de combinatie tussen werktempo en 

werkbelasting verstaan”. Gaillard spreekt van een hoge werkdruk “wanneer je het gevoel hebt 

stelselmatig niet of alleen met veel moeite kan voldoen aan de eisen die worden gesteld door 

het werk” (2003, p. 7). De werkdruk waaronder een persoon werkt, is dan ook de subjectieve 

ervaring van het werktempo en de werkbelasting. De werkdruk beïnvloedt de mate waarin een 

leidinggevende toekomt aan de taken die van hem verwacht worden en de manier waarop hij 

deze taken uitvoert. Onder hoge werkdruk heeft de leidinggevende bijvoorbeeld minder tijd 
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en zal hij minder taken kunnen uitvoeren en ook zijn taken minder nauwkeurig uit kunnen 

voeren. 

 

Conflictstijlen 

Het begrip conflictstijl is gedefinieerd als het stabiele patroon van reacties in verschillende 

conflictsituaties (Giebels & Euwema, 2006). Thomas en Kilmann (1974) gaan ervan uit dat 

een conflict altijd een spanningsveld oplevert tussen twee neigingen. De ene neiging, 

assertiviteit, is de drang om je eigen doelen te realiseren. De andere neiging, coöperativiteit, is 

de drang om de relatie met de andere partij goed te houden. Thomas en Kilmann plaatsen 

beide neigingen op twee assen en onderscheiden zo vijf verschillende manieren om met 

conflicten om te gaan: doordrukken, vermijden, samenwerken, toegeven en compromis sluiten 

(figuur 2). De conflictstijlen van een leidinggevende bepalen vermoedelijk ook de opstelling 

en het gedrag dat een leidinggevende vertoont wanneer deze geconfronteerd wordt met de  

psychosociale problematiek van een werknemer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Het Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (1974). 
 

De attituden en het gedrag ten aanzien van psychosociale problematiek worden in dit 

onderzoek onderzocht middels twee dimensies afkomstig uit de theorie van Verbaan (2003) 

over cultuurstijlen met betrekking tot het beheersen van ziekteverzuim. Verbaan heeft vier 

verschillende cultuurstijlen geconstateerd binnen organisaties: Laissez faire, Meehuilen en 



Masterthesis 

 

 11 

helpen, Verander of verdwijn en Eisend helpen. Dit is schematisch weergegeven in figuur 3. 

Deze verschillen van elkaar op twee dimensies, namelijk: 

- Acceptatie van verzuim 

- Bereidheid tot helpen 

Dit komt overeen met de resultaten van Bosselaar, Reijenga en van der Toor (2005) waaruit 

blijkt dat elke verzuimcultuur enerzijds een zorgzame kant heeft en anderzijds een kant 

waarin op eigen verantwoordelijkheid gewezen wordt. 

 In dit onderzoek worden de werknemers en leidinggevenden, met de behaalde scores op de 

beide dimensies, ingedeeld bij een van de cultuurstijlen van het model. De cultuurstijl ‘Eisend 

helpen’ komt overeen met een hoge score op bereidheid tot helpen en een lage acceptatie van 

verzuim. Volgens Brenninkmeijer, Houtman en Blonk (2008) is dit de effectiefste manier van 

omgang met psychosociale klachten. Zij hebben aangetoond dat thuisblijven met 

psychosociale klachten averechts werkt voor de gezondheid van de werknemer en de 

verzuimduur. Dit komt overeen met een hoge acceptatie van verzuim en lage bereidheid tot 

helpen. Zij stellen dat leidinggevenden een lage acceptatie van verzuim zouden moeten 

hanteren en mogelijkheden zouden moeten bieden aan de werknemers om actief de klachten 

aan te pakken. Dit komt overeen met hoge bereidheid tot helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3:  Cultuurstijlen met betrekking tot beheersing van het 

ziekteverzuim (Verbaan, 2003). 
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1.2 Vraagstelling 

Dit onderzoek beoogt een vragenlijst op te stellen die antwoord geeft op de vragen: 

● Wat zijn de attituden van de werknemers en leidinggevenden ten aanzien van 

psychosociale problematiek?  

● Wat is de aanpak, ofwel het gedrag, in de praktijk van de leidinggevenden bij 

psychosociale problematiek?  

Deze vragen worden beantwoord door middel van de dimensies van Verbaan (2003): 

-  in welke mate wordt het verzuim acceptabel gevonden en wordt het verzuim in de praktijk 

geaccepteerd? 

- in welke mate wordt gevonden dat de leidinggevende hulp zou moeten bieden en wordt er 

in de praktijk hulp geboden?  

 

Daarnaast wordt in dit onderzoek getracht een mogelijke relatie tussen de attituden en het 

gedrag van de leidinggevenden te verklaren door middel van de volgende hypothesen (figuur 

4): 

Attitude en gedrag 

Volgens de `theory of planned behavior` van Ajzen (1991), zou de denkwijze, of attitude, van 

een leidinggevende leiden tot gedragsintenties en uiteindelijk gedrag. In dit huidige onderzoek 

wordt dan ook verwacht dat de leidinggevende naar eigen inzicht handelt en dat zijn gedrag 

samenhangt met zijn attitude. Hypothese 1 luidt: 

1 Er is een verband tussen de attitude en het gedrag, beide ten aanzien van 

psychosociale problematiek, van de leidinggevenden op de dimensies ‘acceptatie van 

verzuim’ en ‘bereidheid tot helpen’, waarbij het gedrag wordt beoordeeld door zowel 

de leidinggevenden zelf (hypothese 1A) als door de werknemers van de 

leidinggevenden (hypothese 1B). 

 

Werkdruk als moderator 

In dit onderzoek wordt verwacht dat werkdruk modereert op het verband tussen attitude en 

gedrag. Verondersteld wordt dat een hoge werkdruk leidt tot gedrag met hoge acceptatie van 

verzuim en lage bereidheid tot helpen, wat overeenkomt met de `Laissez faire` cultuurstijl 

(Verbaan, 2003). Lage werkdruk leidt tot gedrag dat overeenkomt met de attitude van de 

leidinggevenden. Leidinggevenden onder hoge werkdruk zullen namelijk geen tijd of energie 

besteden aan de, volgens hun eigen attituden, juiste aanpak van de problematiek en zij kiezen 
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voor een minder tijdrovende aanpak. De werkdruk verkleint het effect van de attitude op het 

gedrag van de leidinggevenden. Hypothese 2 luidt: 

2 De werkdruk van een leidinggevende modereert het verband tussen de attitude en het 

gedrag, beide ten aanzien van psychosociale problematiek, van een leidinggevende op 

de dimensies ‘acceptatie van verzuim’ en ‘bereidheid tot helpen’ dempend, waarbij 

het gedrag wordt beoordeeld door zowel de leidinggevenden zelf (hypothese 2A) als 

door de werknemers van de leidinggevenden (hypothese 2B). 

 

Invloed van conflictstijlen op attitude en gedrag 

De conflictstijl van de leidinggevende zegt iets over de opstelling en het gedrag van de 

leidinggevende in een conflictsituatie (Thomas & Kilmann, 1974). Onderzocht wordt of de 

conflictstijl van een leidinggevende de attitude en het gedrag ten aanzien van psychosociale 

problematiek in de praktijk beïnvloedt.  

3 De dimensies van conflictstijlen van een leidinggevende hebben effect op de attitude 

en het gedrag, beide ten aanzien van psychosociale problematiek, van een 

leidinggevende, waarbij het gedrag wordt beoordeeld door zowel de leidinggevenden 

zelf (hypothese 3A) als door de werknemers van de leidinggevenden (hypothese 3B). 

Om het onderzoek overzichtelijker en duidelijker te maken is deze hypothese onderverdeeld 

in vijf subhypothesen, een voor elke conflictstijl dimensie. 

3.1 Een leidinggevende die een samenwerkende conflictstijl hanteert, vertoont gedrag 

en heeft attituden met een lage acceptatie van verzuim en een hoge bereidheid tot 

helpen (´Eisend helpen`), waarbij het gedrag wordt beoordeeld door zowel de 

leidinggevenden zelf (A) als door de werknemers (B).  

3.2 Een leidinggevende die een compromis sluitende conflictstijl hanteert, vertoont 

gedrag en heeft attituden met een lage acceptatie van verzuim en een hoge 

bereidheid tot helpen (´Eisend helpen`), waarbij het gedrag wordt beoordeeld 

door zowel de leidinggevenden zelf (A) als door de werknemers (B).  

3.3 Een leidinggevende die een vermijdende conflictstijl hanteert, vertoont gedrag en 

heeft attituden met een hoge acceptatie van verzuim en een lage bereidheid tot 

helpen (´Laissez faire`), waarbij het gedrag wordt beoordeeld door zowel de 

leidinggevenden zelf (A) als door de werknemers (B).  

3.4 Een leidinggevende die een doordrukkende conflictstijl hanteert, vertoont gedrag 

en heeft attituden met een lage acceptatie van verzuim en een lage bereidheid tot 
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helpen (´Verander of verdwijn`), waarbij het gedrag wordt beoordeeld door zowel 

de leidinggevenden zelf (A) als door de werknemers (B).  

3.5 Een leidinggevende die een toegevende conflictstijl hanteert, vertoont gedrag en 

heeft attituden met een hoge acceptatie van verzuim en een hoge bereidheid tot 

helpen (´Meehuilen en helpen`), waarbij het gedrag wordt beoordeeld door zowel 

de leidinggevenden zelf (A) als door de werknemers (B).  

 

 

 
Figuur 4:  Schematische weergave van de constructen en hypothesen.  
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2. Methode 
 

2.1 Onderzoeksgroep 

Het onderzoek is verricht onder vier organisaties in samenwerking met de arbodienst Remaz. 

Drie van deze organisaties zijn klant van deze arbodienst, de vierde heeft een andere 

arbodienst en is een zusterbedrijf van een van de drie andere organisaties. De branches van 

deze organisaties zijn elektronicaverkoop, farmaceutische dienstverlening en 

installatietechniek. Bij twee van deze organisaties zijn alle leidinggevenden en werknemers 

onderzocht, bij de overige twee is een steekproef van de organisatie genomen. De vragenlijst 

is in de steekproef verstuurd naar vijftien random geselecteerde leidinggevenden per 

organisatie die leiding geven aan minimaal vijf werknemers. Ook ontvingen vijf van de 

werknemers die onder elk van de leidinggevenden werken een vragenlijst. In totaal is de 

vragenlijst 307 keer verstuurd. Hiervan zijn er 134 ingevuld teruggestuurd, een respons van 

44%. Tabel 1 biedt een overzicht van de demografische gegevens van de 

onderzoekspopulatie. 
Tabel 1: Demografische gegevens van de onderzoekspopulatie. 
    Werknemer Leidinggevende 
   aantal procent aantal procent 
Geslacht Man 52 50% 20 69% 
  Vrouw 53 50% 9 31% 
       
Branche Elektronicaverkoop 25 24% 10 35% 
  Farma. dienstverl. 40 38% 12 41% 
  Installatietechniek 32 30% 4 14% 
  Installatietechniek 2 8 8% 3 10% 
  totaal 105 100% 29 100% 
       
Opleiding Geen opleiding 3 3% 1 3% 
  Basisonderwijs 4 4% 0 0% 
  Mulo/mavo/vmbo 19 18% 2 7% 
  Voorbereidend/ lager beroepsonderwijs 6 5.5% 2 7% 
  Havo/vwo 3 3% 0 0% 
  Middelbaar beroepsonderwijs 61 58% 7 24% 
  Hoger beroepsonderwijs 7 6.5% 6 21% 
  Wetenschappelijk onderwijs 2 2% 11 38% 
  totaal 105 100% 29 100% 
      
  Gem. Sd. Gem. Sd. 
Leeftijd in jaren 37,2 12,2 35,2 5,9 
Jaren in dienst 8,4 8,5 6,5 5,6 
Uren per week 32,9 10,0 40,2 5,5 
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2.2 Meetinstrumenten 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee verschillende vragenlijsten. Een vragenlijst 

voor de leidinggevenden en een voor de werknemers. Qua vormgeving verschillen deze 

vragenlijsten minimaal van elkaar. Inhoudelijk zijn de enige twee verschillen dat de werkdruk 

alleen bij de leidinggevende gemeten wordt en dat bij de werknemers het gedrag van hun 

leidinggevende gemeten wordt. In totaal worden in dit onderzoek vier onderdelen gemeten: 

- De werkdruk van de leidinggevende. 

- De conflictstijlen van de leidinggevende. 

- De attituden ten aanzien van psychosociale problematiek van de werknemer en 

leidinggevende. 

- Het gedrag ten aanzien van psychosociale problematiek van de leidinggevende. 

2.2.1 Werkdruk 
De werkdruk van de leidinggevende is onderzocht door middel van de werkdrukschaal van de 

“Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid” (VBBA) van Van Veldhoven et al. 

(2002). In de VBBA wordt onder werkdruk de combinatie van werktempo en werkbelasting 

verstaan. Deze schaal van de VBBA bestaat uit 11 items over de werksituatie. Dit betreft 

vragen als: “Moet u erg snel werken?”en “Moet u zich haasten?”. De antwoorden worden 

gegeven op een vier-punts schaal, waarbij: 1= nooit, 2= soms, 3= vaak, 4= altijd. Het meest 

gunstige antwoord krijgt 3 punten en het meest ongunstige antwoord krijgt 0 punten. De score 

op deze schaal wordt gestandaardiseerd naar een score tussen de 0 en 100. De minimale score 

van 0 betekent dat er bij de respondent geen sprake is van werkdruk, de maximale score van 

100 betekent dat er sprake is van een hoge werkdruk. De Cronbach’s α’s van deze schaal is 

.76. 

2.2.2 Conflictstijl van de leidinggevende 
De voorkeur van de leidinggevende voor een bepaalde conflictstijl is onderzocht door middel 

van de “Dutch Test of Conflict Handling” van Janssen et al. (1994). Deze vragenlijst is 

gebaseerd op de conflictstijl theorie van Thomas en Kilmann (1971, 1973). Het meet de 

voorkeuren van de respondent voor bepaalde conflictstijlen, te weten: doordrukken, 

vermijden, samenwerken, toegeven en compromis sluiten. Elke conflictstijl wordt gemeten 

met vier items en in totaal bestaat de lijst uit 20 items. De leidinggevenden dienen aan te 

geven in welke mate de stellingen typerend zijn voor het eigen gedrag en de werknemers 

beoordelen het gedrag van hun leidinggevende. Het betreft stellingen als: “Ik druk mijn eigen 
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standpunt door.”, “Ik vermijd een confrontatie over onze tegenstellingen.”, “Ik onderzoek de 

kwestie net zolang tot ik een oplossing vind waar ik en de ander echt tevreden mee zijn.”, “Ik 

geef toe aan de eisen van de andere partij.” en “Ik probeer een compromis te realiseren.”. De 

antwoorden worden gegeven op een vijf-punts schaal, waarbij: 1= nooit, 2= zelden, 3= soms, 

4= regelmatig, 5= (bijna) altijd. De somscores van de conflictstijlen geven de mate van 

voorkeur van de respondent aan om deze stijlen toe te passen indien hij zich in een 

conflictsituatie bevindt. De Cronbach’s α’s voor de schalen samenwerken, toegeven, 

vermijden, doordrukken en compromis sluiten zijn achtereenvolgens .74, .68, .68, .68 en .76. 

2.2.3 Attituden ten aanzien van psychosociale problematiek 
Dit onderdeel meet de attituden van de respondent ten aanzien van psychosociale 

problematiek binnen de organisatie. Bij het opstellen van de vragenlijst is rekening gehouden 

met de sociaal wenselijke antwoorden die respondenten kunnen geven. Om deze reden is de 

helft van de stellingen positief en de andere helft negatief geformuleerd, deze staan om en om. 

Er worden door middel van twintig stellingen twee dimensies gemeten uit het model van 

Verbaan (2003) tien stellingen per dimensie. Ten eerste wordt de attitude ten aanzien van de 

acceptatie van het psychosociaal verzuim gemeten met stellingen zoals: “Het is toelaatbaar 

dat een medewerker zich ziek meldt wanneer zijn partner is overleden.”. Ten tweede wordt de 

attitude ten aanzien van de bereidheid van de leidinggevende om de werknemer te helpen 

gemeten met stellingen zoals: “Wanneer een medewerker problemen heeft in de privé-situatie, 

dient hij dat zelf op te lossen zonder hulp van de leidinggevende.” De stellingen zijn 

opgesteld op basis van informatie verkregen uit interviews met medewerkers van de 

betrokken arbodienst, zodat de stellingen realistische situaties behandelen. De respondent 

dient op een zes-punts schaal aan te geven in welke mate hij het eens of oneens is met de 

stellingen, waarbij: 1= geheel mee oneens, 2= mee oneens, 3= beetje mee oneens, 4= beetje 

mee eens, 5= mee eens, 6= geheel mee eens. Na hercodering van de negatief geformuleerde 

vragen, krijgt antwoord 1 tot en met 6 een score van respectievelijk 0 tot en met 5. De 

maximale score van 50 en minimale score van 0 betekenen respectievelijk dat de respondent 

attituden heeft met hoge of zonder “acceptatie van verzuim” of “bereidheid tot helpen”. 

Cronbach’s α voor de attitude ten aanzien van de acceptatie van verzuim is .71 en ten aanzien 

van de bereidheid tot helpen .77. 

Ook worden in dit onderzoek de gemiddelde attituden van een afdeling werknemers 

onderzocht. Door middel van deze variabelen wordt er een beeld geschetst van hoe de 

afdelingen aankijken tegen psychosociaal verzuim. Deze afdelingsattituden worden berekend 
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door het gemiddelde de nemen van alle scores, op een enkele dimensie van attitude, van de 

werknemers per afdeling. Elke afdeling heeft zodoende een afdelingsattitude ten aanzien van 

‘acceptatie van verzuim’ en een afdelingsattitude ten aanzien van ‘bereidheid tot helpen’.  

2.2.4 Gedrag ten aanzien van psychosociale problematiek 
Het gedrag ten aanzien van psychosociale problematiek door de leidinggevenden wordt door 

middel van een vignetvragenlijst onderzocht bij de leidinggevenden zelf en bij hun 

werknemers. Deze vignetvragenlijst meet het gedrag aan de hand van dezelfde twee dimensies 

van Verbaan (2003) waarmee de attituden in het bovenbeschreven onderdeel zijn gemeten. De 

vignetvragenlijst bestaat uit drie realistische casussen, deze zijn eveneens opgesteld op basis 

van de informatie verkregen uit interviews met de medewerkers van de arbodienst. 

Vervolgens dient de respondent aan te geven in hoeverre hij het gedrag dat in zestien 

stellingen wordt beschreven zou vertonen. Acht van deze stellingen meten het gedrag ten 

aanzien van de acceptatie van verzuim, acht stellingen meten het gedrag ten aanzien van de 

bereidheid tot helpen. Enkele voorbeelden van deze stellingen zijn: “U accepteert deze 

ziekmelding” en “U stelt dat er sprake is van eigen verantwoordelijkheid van de 

medewerker”. De respondent heeft hiervoor de keuze uit vier antwoordmogelijkheden, 1= 

nooit, 2= soms, 3= regelmatig, 4= altijd. Na hercodering van de negatief geformuleerde 

stellingen, krijgt antwoord 1 tot en met 4 een score van respectievelijk 0 tot en met 3. De 

maximale score van 24 en minimale score van 0 betekenen respectievelijk dat de respondent 

attituden heeft met hoge of zonder “acceptatie van verzuim” of “bereidheid tot helpen”. 

Tevens is er ruimte voor de respondent om andere gedragingen die zij, of hun leidinggevende, 

zouden vertonen aan te geven. Van deze mogelijkheid hebben de respondenten over het 

algemeen geen gebruik gemaakt. Cronbach’s α voor het gedrag ten aanzien van de acceptatie 

van verzuim is .72 en ten aanzien van de bereidheid tot helpen .70. 

 

2.3 Procedure 

De respondenten van de vier organisaties zijn op de hoogte gebracht van dit onderzoek door 

de P&O afdeling van hun organisatie en kregen een schriftelijke versie van de vragenlijst met 

een begeleidende brief thuisgestuurd. In de begeleidende brief werd hen uitgelegd dat de 

vragenlijsten belangrijk zijn voor wetenschappelijke doeleinden en dat hun gegevens anoniem 

en vertrouwelijk behandeld worden. Benadrukt werd dat er aan de gegevens geen 

consequenties verbonden zijn voor werknemers of leidinggevenden. Voor de volledige 

begeleidende brief zie bijlage 1. Na drie weken is elke volgende week contact opgenomen 
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door de onderzoekers met de P&O afdelingen, om de respondenten die de vragenlijst nog niet 

hadden geretourneerd aan te sporen dit wel te doen. 

 

2.4 Analyse 

Voor elk van de vier bovenbeschreven vragenlijsten is een factoranalyse uitgevoerd om na te 

gaan of de vragenlijsten ook daadwerkelijk de factoren meten die beoogt zijn te meten. Ook is 

voor elke schaal van elk van de vragenlijsten de Cronbach’s alpha bepaald. 

Vervolgens zijn de hypothesen getoetst door de samenhang tussen de onderzoeksvariabelen te 

bekijken met de Pearson’s correlatiecoëfficiënt. Bij de attituden en het gedrag zijn de analyses 

uitgevoerd op de dimensies van Verbaan (2003) “acceptatie van verzuim” en “bereidheid tot 

helpen”. Bij de conflictstijlen zijn de analyses uitgevoerd met de somscores van alle 

conflictstijlen per respondent, niet met een dominante conflictstijl per respondent. Daarnaast 

zijn de variabelen: werkdruk, attitude van de leidinggevende ten aanzien van acceptatie van 

verzuim en gedrag van de leidinggevende ten aanzien van acceptatie van verzuim 

gestandaardiseerd. Met de gestandaardiseerde variabelen is een lineaire regressieanalyse 

uitgevoerd om het moderator effect dat in hypothese twee wordt verwacht te toetsen. 

Hoewel er geen hypothesen zijn opgesteld om de attituden van een afdeling werknemers te 

onderzoeken, worden ook de Pearson’s correlatiecoëfficiënten voor deze afdelingsattituden 

bekeken.  
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3. Resultaten 
 
In tabel 2 staan de correlaties van alle onderzoeksvariabelen weergegeven met het 

bijbehorende significantie niveau. Aan de hand van deze resultaten zullen hypothesen worden 

besproken. 
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3.1 Hypothese 1: Attitude en gedrag 

Er is een verband tussen de attitude en het gedrag, beide ten aanzien van psychosociale 

problematiek, van de leidinggevenden op de dimensies ‘acceptatie van verzuim’ en 

‘bereidheid tot helpen’, waarbij het gedrag wordt beoordeeld door zowel de leidinggevenden 

zelf (hypothese 1A) als door de werknemers van de leidinggevenden (hypothese 1B). 

1 A De attitude en het gedrag van de leidinggevende op de dimensie `bereidheid tot 

helpen` (kort: ´helpen´) correleren positief met elkaar (r=.40, p<.05). Evenals de 

attitude en het gedrag van de leidinggevende op de dimensie ´acceptatie van verzuim´ 

(kort: `acceptatie`) alhoewel dit minder significant is (r=.33, p<.10).  

1 B Er zijn geen significant verbanden gevonden tussen de attituden van de leidinggevende 

en het gedrag van de leidinggevende beoordeeld door de werknemers op de dimensies 

`acceptatie` en `helpen` (r=.10, n.s. en r=.03, n.s.). 

De attituden en het gedrag van de leidinggevende correleren met elkaar volgens de 

leidinggevende zelf. Maar de attituden van de leidinggevende correleren niet met het gedrag 

van de leidinggevende volgens de werknemers. Concluderend: hypothese 1A wordt 

aangenomen en voor hypothese 1B wordt geen bewijs gevonden. 

 

3.2 Hypothese 2: Werkdruk als moderator 

De werkdruk van een leidinggevende modereert het verband tussen de attitude en het gedrag, 

beide ten aanzien van psychosociale problematiek, van een leidinggevende op de dimensies 

‘acceptatie van verzuim’ en ‘bereidheid tot helpen’ dempend, waarbij het gedrag wordt 

beoordeeld door zowel de leidinggevenden zelf (hypothese 2A) als door de werknemers van de 

leidinggevenden (hypothese 2B). 

Een variabele die de richting of kracht van een verband tussen twee variabele 

verandert wordt een moderator genoemd (Baron & Kenny, 1986). Om het modererende effect 

van werkdruk vervolgens te toetsen werd een lineaire regressie analyse uitgevoerd (zie tabel 

3). In de eerste stap worden de variabelen: werkdruk en dimensie `acceptatie` in de attitude 

van leidinggevende getoetst. In de tweede stap is de interactievariabele toegevoegd. Hieruit 

blijkt dat werkdruk een interactie-effect heeft op het verband tussen de dimensie `acceptatie` 

in de attitude en de dimensie `acceptatie` in het gedrag van de leidinggevende (r=.41, p<.05).  
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Tabel 3:  Het interactie effect van de onafhankelijke variabelen werkdruk 
en acceptatie attitude van de leidinggevende op de afhankelijke 
variabele acceptatie in het gedrag van de leidinggevende.  

  Variabele B Std. Error Beta t.   Sig. 
(Constant) -2,44E-05 0,17   0 1 
z.att.acc.lg 0,332 0,173 0,332 1,921 0,066 

Model 1 

z.werkdruk 0,337 0,173 0,337 1,952 0,062 
(Constant) -0,003 0,154   -0,021 0,983 
z.att.acc.lg 0,315 0,157 0,315 2,004 0,056 

Model 2 

z.werkdruk 0,433 0,161 0,433 2,681 0,013 
  Z.att.acc.lgXwerkdruk 

0,537 0,211 0,411 2,542 0,018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5:  Het interactie-effect van werkdruk op het verband tussen de 
attituden en het gedrag van de leidinggevende, volgens de 
leidinggevende zelf, op de dimensie acceptatie van verzuim. 

 

Om de modererende werking van werkdruk te visualiseren, wordt in figuur 5 het verband 

tussen attitude en gedrag op de dimensie `acceptatie`, apart voor een hoge en lage werkdruk, 

weergegeven. Dit figuur toont een dempende modererende werking van werkdruk aan. Indien 

de mate van acceptatie in de attitude laag is, dan is de mate van acceptatie in het gedrag ook 

laag, ongeacht de mate van werkdruk. Is de mate van acceptatie in de attitude echter hoog, 

dan is de mate van acceptatie in het gedrag hoog indien de werkdruk hoog is en laag indien de 

werkdruk laag is. Er is geen bewijs gevonden dat werkdruk het verband modereert tussen de 

attitude en het gedrag van de leidinggevende op de dimensie ´helpen´. 
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Wel is er een verband gevonden tussen werkdruk en de dimensie ´helpen´ in het gedrag van 

de leidinggevende beoordeeld door de werknemers (r=.40, p<.05). Dit verband suggereert dat 

wanneer de leidinggevende onder hoge werkdruk werkt, de werknemers oordelen dat de 

leidinggevende een hoge bereidheid tot helpen toont in zijn gedrag. 

 

3.3 Hypothese 3: Invloed van conflictstijlen op attitude en gedrag 

De dimensies van conflictstijlen van een leidinggevende hebben effect op de attitude en het 

gedrag, beide ten aanzien van psychosociale problematiek, van een leidinggevende, waarbij 

het gedrag wordt beoordeeld door zowel de leidinggevenden zelf (hypothese 3A) als door de 

werknemers van de leidinggevenden (hypothese 3B). 

Dit is op twee verschillende manieren getoetst. Er is getoetst of er verbanden bestaan 

tussen de conflictstijlen beoordeeld door alleen de leidinggevende zelf en de overige 

variabelen (Tabel 4), ook is er getoetst of er verbanden zijn tussen de conflictstijlen 

beoordeeld door alleen de werknemers en de overige variabelen (Tabel 5). 

 

Eerst zullen hieronder de resultaten van de conflictstijlen beoordeeld door de leidinggevende 

zelf per subhypothese beschreven worden aan de hand van tabel 4.  
 
Tabel 4:  Pearson correlaties tussen conflictstijlen beoordeeld door de leidinggevende zelf en 

de attitude- en gedragsvariabelen. 
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9. Toegeven 
lg 
 

0,00  0,10  0,30  0,32  -0,20  -0,33 * 0,03  0,07  1  

       
10. 
Samenwerken 
lg 

-0,17  0,00  0,10  0,13  0,45 ** -0,32 * -0,10  -0,01  0,32 * 1  

     
11. 
Compromis 
zoeken lg 

0,15  0,00  0,23  0,19  0,26  0,10  -0,14  -0,14  0,54 *** 0,34 * 1  

   
12. Vermijden 
lg 
 

0,21  0,26  -0,02  0,20  -0,15  -0,49 *** 0,04  -0,02  0,32 * 0,29  0,34 * 1  

 
13. 
Doordrukken 
lg 

0,03  -0,17  -0,58 *** 0,12  -0,21  -0,12  -0,35 * 0,40 ** -0,17  -0,28  -0,23  0,13  1 

*. Correlatie is significant op een 0.10 level (2-tailed). 
**. Correlatie is significant op een 0.05 level (2-tailed). 
***. Correlatie is significant op een 0.01 level (2-tailed). 

 



Masterthesis 

 

 24 

3.1 Een leidinggevende die een samenwerkende conflictstijl hanteert, vertoont gedrag en heeft 

attituden met een lage acceptatie van verzuim en een hoge bereidheid tot helpen (´Eisend 

helpen`), waarbij het gedrag wordt beoordeeld door zowel de leidinggevenden zelf (A) als 

door de werknemers (B). 

3.1 A De conflictstijl “samenwerken” heeft een positieve correlatie met de dimensie ´helpen´ 

in de attitude van de leidinggevende (r=.45, p<.05), maar een negatieve met de 

dimensie ´helpen´ in het gedrag van de leidinggevende (r= -.32, p<.10). Deze 

verbanden tonen aan dat de leidinggevende die een samenwerkende conflictstijl 

hanteert een attitude heeft met een hoge bereidheid tot helpen, maar in zijn gedrag een 

lage bereidheid tot helpen toont. Het verband met de attitude variabele komt overeen 

met de verwachtingen, het verband met het gedrag niet. 

3.2 Een leidinggevende die een compromis sluitende conflictstijl hanteert, vertoont gedrag en 

heeft attituden met een lage acceptatie van verzuim en een hoge bereidheid tot helpen 

(´Eisend helpen`), waarbij het gedrag wordt beoordeeld door zowel de leidinggevenden zelf 

(A) als door de werknemers (B). 

3.2  Er zijn geen correlaties gevonden met conflictstijl “compromis sluiten” en de attitude- 

en gedragvariabelen beoordeeld door de leidinggevende en door de werknemers. 

3.3 Een leidinggevende die een vermijdende conflictstijl hanteert, vertoont gedrag en heeft 

attituden met een hoge acceptatie van verzuim en een lage bereidheid tot (´Laissez faire`), 

waarbij het gedrag wordt beoordeeld door zowel de leidinggevenden zelf (A) als door de 

werknemers (B). 

3.3 A De conflictstijl “vermijden” correleert negatief met de dimensie ´helpen´ in het gedrag 

van de leidinggevende (r= -.49, p<.01). Een leidinggevende met een vermijdende 

conflictstijl toont een lage bereidheid tot helpen in zijn gedrag. Dit komt overeen met 

de verwachtingen. 

3.4 Een leidinggevende die een doordrukkende conflictstijl hanteert, vertoont gedrag en heeft 

attituden met een lage acceptatie van verzuim en een lage bereidheid tot helpen (´Verander of 

verdwijn`), waarbij het gedrag wordt beoordeeld door zowel de leidinggevenden zelf (A) als 

door de werknemers (B). 

3.4 B De conflictstijl “doordrukken” correleert positief met de dimensie ´helpen´ in het 

gedrag beoordeeld door de medewerkers (r=.40, p<.05). De leidinggevenden die een 

doordrukkende conflictstijl hanteren tonen volgens de werknemers veel bereidheid tot 

helpen in hun gedrag. Dit komt niet overeen met de verwachtingen. Wat wel 
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overeenkomt met de verwachtingen zijn de negatieve correlaties met de dimensie 

`acceptatie` in de afdelingsattitude (gemiddelde attitude van werknemers per afdeling) 

(r= -.58, p<.01) en met de dimensie ´helpen´ in de afdelingsattitude (r= -.34, p<.10). 

Wanneer de leidinggevende een doordrukkende conflictstijl hanteert, is er op zijn 

afdeling een gemiddelde attitude onder de werknemers met een lage acceptatie van 

verzuim en bereidheid tot helpen. Dit komt overeen met de verwachtingen. 

3.5 Een leidinggevende die een toegevende conflictstijl hanteert, vertoont gedrag en heeft 

attituden met een hoge acceptatie van verzuim en een hoge bereidheid tot helpen (´Meehuilen 

en helpen`), waarbij het gedrag wordt beoordeeld door zowel de leidinggevenden zelf (A) als 

door de werknemers (B). 

3.5 A De conflictstijl “toegeven” correleert negatief met de dimensie ´helpen´ in het gedrag 

van de leidinggevende (r= -.33, p<.10). Een leidinggevende die een toegevende 

conflictstijl hanteert toont een lage bereidheid tot helpen in zijn gedrag. Dit komt niet 

overeen met de verwachtingen. 

 

Hieronder worden de resultaten van de conflictstijlen van de leidinggevende beoordeeld door 

de werknemers per subhypothese beschreven aan de hand van tabel 5. 
 
Tabel 5:  Pearson correlaties van conflictstijlen van de leidinggevende beoordeeld door de 

werknemers en de attitude- en gedragsvariabelen. 
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9. Toegeven 
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0,11  0,15  -0,24  0,02  -0,12  -0,29  -0,02  0,49 *** 1  

       
10. 
Samenwerken 
wn 

0,32  -0,02  -0,37 ** -0,15  -0,02  -0,09  -0,14  0,48 *** 0,63 *** 1  

     
11. 
Compromis 
zoeken wn 

0,16  0,05  -0,38 ** 0,04  -0,12  -0,07  -0,17  0,49 *** 0,73 *** 0,80 *** 1  

   
12. Vermijden 
wn 
 

0,06  0,28  -0,10  0,38 ** -0,32  -0,05  -0,29 * -0,39 ** 0,04  -0,13  0,13  1  

 
13. 
Doordrukken 
wn 

-0,06   0,04   0,08   -0,05   -0,14   0,24   -0,03   -0,23   -0,53 *** -0,54 *** -0,57 *** 0,12   1 

*. Correlatie is significant op een 0.10 level (2-tailed). 
**. Correlatie is significant op een 0.05 level (2-tailed). 
***. Correlatie is significant op een 0.01 level (2-tailed). 
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3.1 B De conflictstijl “samenwerken” heeft een negatief verband met de dimensie 

`acceptatie` in de afdelingsattitude (r= -.37, p<.05) en positief met de dimensie 

´helpen´ in het gedrag, beoordeeld door de werknemers (r=.48, p<.01). Een 

samenwerkende conflictstijl van een leidinggevende hangt samen met een gemiddelde 

attitude van werknemers op de afdeling met een lage acceptatie van verzuim. Ook 

toont de leidinggevende een hoge bereidheid tot helpen beoordeeld door zijn 

werknemers. Dit komt overeen met de verwachtingen. 

3.2 B De conflictstijl “compromis sluiten” heeft een negatief verband met de dimensie 

`acceptatie` in de afdelingsattitude (r= -.38, p<.05) en positief met de dimensie 

´helpen´ in het gedrag, beoordeeld door de werknemers (r=.49, p<.01). Een 

compromis sluitende conflictstijl van een leidinggevende hangt samen met een 

gemiddelde attitude van werknemers op de afdeling met een lage acceptatie van 

verzuim. Ook toont de leidinggevende een hoge bereidheid tot helpen beoordeeld door 

zijn werknemers. Dit komt overeen met de verwachtingen. 

3.3 B De conflictstijl “vermijden” correleert met de dimensie `acceptatie` in het gedrag 

(r=.38, p<.05), de dimensie ´helpen´ in de afdelingsattitude (r= -.29, p<.10) en de 

dimensie ´helpen´ in het gedrag (r= -.39, p<.05) alledrie beoordeeld door de 

werknemers. Een vermijdende conflictstijl bij een leidinggevende hangt samen met 

een gemiddelde attitude van werknemers op de afdeling met een hoge acceptatie en 

een lage bereidheid tot helpen. Ook hangt deze stijl samen met de lage bereidheid tot 

helpen in het gedrag van de leidinggevende, beoordeeld door zijn werknemers. Dit 

komt overeen met de verwachtingen. 

3.4  Er zijn geen correlaties gevonden met conflictstijl “doordrukken” en de attitude- en 

gedragvariabelen beoordeeld door de leidinggevende en door de werknemers.  

3.5 B De conflictstijl “toegeven” heeft een positieve correlatie met de dimensie ´helpen´ in 

het gedrag volgens de medewerkers (r=.49, p<.01). Een leidinggevende met een 

toegevende conflictstijl toont een hoge bereidheid tot helpen in zijn gedrag, 

beoordeeld door zijn werknemers. Dit komt overeen met de verwachtingen. 
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3.4 Overige bevindingen 

Aan de hand van de dataset zijn nog enkele andere verbanden verkend. Zo is er een 

verband gevonden tussen de dimensie ´helpen´ in de afdelingsattitude en de dimensie 

`acceptatie` in de afdelingsattitude (r=.32, p<.05). Dit verband suggereert dat wanneer de 

bereidheid tot helpen hoog is in de gemiddelde attitude van werknemers op een afdeling, er 

ook een hoge acceptatie van verzuim is in de gemiddelde attitude op de afdeling. 

Ook is er een verband gevonden tussen de dimensie ´helpen´ in de afdelingsattitude en 

de dimensie `acceptatie` in het gedrag beoordeeld door de leidinggevende (r=.44, p<.05). Het 

lijk er op dat wanneer er in de gemiddelde attitude van de werknemers op de afdeling een 

hoge bereidheid tot helpen is, de leidinggevende dan een hoge acceptatie van verzuim toont in 

zijn gedrag. 

Een ander verband is gevonden tussen de variabele werkdruk en de dimensie ´helpen´ 

in de afdelingsattitude (r=.51, p<.01). Dit duidt aan dat wanneer de werkdruk van een 

leidinggevende hoog is, is er een gemiddelde attitude bij werknemers op de afdeling met een 

hoge bereidheid tot helpen van de leidinggevende. 

In tabel 6 zijn de attituden ten opzichte van psychosociaal verzuim en het gedrag van 

de leidinggevenden ten opzichte van psychosociale problematiek aangegeven in de vorm van 

de behaalde cultuurstijl (Verbaan, 2003). Deze resultaten zijn uiteengezet per organisatie en er 

is onderscheid gemaakt in de positie van de respondent. Dit schetst een beeld van de 

verzuimculturen binnen de verschillende organisaties en brengt ons terug bij de 

onderzoeksvragen: Wat zijn de attituden van werknemers en leidinggevenden en wat is het 

gedrag van de leidinggevende in de praktijk ten aanzien van psychosociale problematiek? 

 
Tabel 6:  Cultuurstijlen van attitude en gedrag van leidinggevenden en werknemers per 

organisatie. 

    
Installatie 
techniek 

Installatie 
techniek 2 

Electronica 
verkoop 

Farmac. 
Dienstverlening 

    Lg Wn Lg Wn Lg Wn Lg Wn 
attitude laissez faire 0 8 0 3 2 5 3 15 
 verander of verdwijn 1 10 0 2 4 11 1 9 
 meehuilen en helpen 1 7 2 1 2 4 2 11 
 eisend helpen 2 6 1 2 2 5 6 5 
 totaal 4 31 3 8 10 25 12 40 
              
gedrag laissez faire 1 5 1 1 2 9 0 12 
 verander of verdwijn 1 5 0 2 2 7 2 9 
 meehuilen en helpen 1 11 1 1 0 5 4 6 
 eisend helpen 1 6 1 2 6 4 6 10 
  totaal 4 27 3 6 10 25 12 37 
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Ondanks de verspreide resultaten lijken de attitude van de werknemers aan te tonen dat zij 

over het algemeen laag scoren op bereidheid tot helpen. De verzuimstijlen “laissez faire” en 

“verander of verdwijn” komen vaker voor. Met uitzondering van de organisatie 

installatietechniek lijken de medewerkers hetzelfde aan te geven voor het gedrag van de 

leidinggevenden. De leidinggevenden lijken een hoge bereidheid tot helpen in hun attitude 

aan te geven, vandaar dat de verzuimstijlen “meehuilen en helpen” en “eisend helpen” vaker 

voorkomen. In het gedrag geven de leidinggevenden dezelfde hoge bereidheid tot helpen aan. 
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4. Discussie 
 

In deze studie is onderzocht of er verbanden bestaan tussen werkdruk, conflictstijl, de 

attituden en het gedrag van leidinggevenden ten opzichte van psychosociale problematiek. De 

centrale vraag in dit onderzoek luidt: Wat zijn de attituden en het gedrag van de 

leidinggevende ten aanzien van psychosociale problematiek en is de relatie hiertussen te 

verklaren door de werkdruk of de conflictstijlen van de leidinggevende? 

 

4.1 Conclusies hypothese 1: Attitude en gedrag 

Er is aangetoond dat de attitude op de dimensies `acceptatie` en ´helpen´ positief correleert 

met dezelfde dimensie in het gedrag, weliswaar door de leidinggevende zelf beoordeeld (A). 

Echter, het tweede deel van de hypothese dat de attitude overeenkomt met het gedrag 

beoordeeld door de werknemers (B), wordt niet ondersteund door de resultaten. De theorie 

van Ajzen (1991) stelt dat onder andere de attitude een gedragsintentie vormt, wat vervolgens 

weer het gedrag vormt. Dit houdt in dat in dit geval de leidinggevenden gedrag vertonen dat 

overeenkomt met hun eigen attituden, ideeën en overtuigingen. Hoewel de resultaten doen 

vermoeden dat de theorie van Ajzen hier wordt ondersteund, worden hier enkele 

kanttekeningen bij gezet. Deze staan beschreven in het hoofdstuk: 4.5 Kanttekening aan het 

onderzoek.  

 

4.2 Conclusies hypothese 2: Werkdruk als moderator 

Er is een moderatoreffect gevonden van werkdruk op het verband tussen de dimensie 

`acceptatie` in de attitude en de dimensie `acceptatie` in het gedrag van de leidinggevende 

(A). Dit verband toont aan dat wanneer de mate van acceptatie in de attitude hoog is en de 

werkdruk hoog is, de mate van acceptatie in het gedrag ook hoog is. Wanneer de werkdruk 

en/of de mate van acceptatie in attitude laag is, is de mate van acceptatie in het gedrag ook 

laag. Het is mogelijk dat de leidinggevende onder lage werkdruk de protocollen van de 

organisaties omtrent het accepteren van een ziekmelding volgt. Bij een hoge werkdruk laat hij 

het protocol links liggen en handelt hij snel en naar eigen goeddunken, in lijn met de eigen 

attitude. Hij heeft dan geen tijd voor in zijn ogen bijzaken als het oplossen van conflicten, 

volgen van protocollen of het accepteren van verzuim (Gaillard, 2003). Een tweede verklaring 

is dat wanneer de leidinggevende zelf onder hoge werkdruk werkt, zijn werknemers ook 

onder hoge werkdruk werken en juist de werkdruk meer ziekteverzuim op zijn afdeling 
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veroorzaakt (Johnson et al., 1989). Voor vervolgonderzoek is het dan ook wenselijk 

informatie in te winnen omtrent de verzuimprotocollen van organisaties en omtrent de 

werkdruk op de afdelingen van de leidinggevenden.  

Ook is er een positief verband gevonden tussen werkdruk en de dimensie ´helpen´ in 

het gedrag beoordeeld door de werknemers. Dit verband geeft aan dat naarmate de werkdruk 

van de leidinggevende hoger wordt, de werknemers oordelen dat hun leidinggevende veel 

hulp biedt. Een mogelijke verklaring voor dit verband is dat de leidinggevende onder hoge 

werkdruk alle werknemers in wil zetten, daarom biedt hij zijn medewerkers veel hulp zodat 

deze eerder herstellen. Het is niet mogelijk om een oorzaakgevolg relatie aan te geven 

aangezien het een correlatie betreft, dit zal verder onderzocht moeten worden. Het roept 

namelijk de vraag op of de leidinggevende een hoge werkdruk ervaart omdat hij veel tijd 

besteedt aan het helpen van werknemers, of dat de gehele afdeling onder hoge werkdruk 

werkt en er daardoor veel vraag is naar hulp en begeleiding van de leidinggevende. 

 

4.3 Conclusies hypothese 3: Invloed van conflictstijlen op attitude en gedrag 

Hieronder worden eerst de conclusies beschreven van de conflictstijlen beoordeeld door de 

leidinggevenden zelf.  

De conflictstijl “samenwerken”, beoordeeld door de leidinggevende zelf, heeft geen 

verband met de dimensie `acceptatie` in attitude of gedrag. Wel heeft het verband met de 

dimensie ´helpen´, positief in attitude en negatief in gedrag. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat de leidinggevende de werknemer wil helpen, maar in de praktijk niet weet hoe 

dat hij dat kan doen. Dit is mogelijk wanneer de leidinggevende bijvoorbeeld niet op de 

hoogte is van de middelen en mogelijkheden om de werknemers te helpen. Een andere 

verklaring is dat de leidinggevende een gebrek heeft aan vaardigheden om dit onderwerp 

bespreekbaar te maken en te veranderen. Het verband met de dimensie ´helpen´ in het gedrag 

komt overeen met de verwachting van een samenhang met de “eisend helpen” cultuurstijl 

(Verbaan, 2003). De verbanden met de attituden en de dimensie `acceptatie` in het gedrag van 

de leidinggevenden zijn niet aangetoond. 

De conflictstijl “compromis sluiten”, beoordeeld door de leidinggevende zelf, heeft  

geen aangetoonde verbanden met de attituden en het gedrag van de leidinggevende. 

De conflictstijl “vermijden”, beoordeeld door de leidinggevende zelf, heeft een 

negatief verband met de dimensie ´helpen´ in het gedrag. Dit komt overeen met de 
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verwachting van een “laissez faire” cultuurstijl (Verbaan, 2003), echter zijn er geen 

verbanden aangetoond met de attituden of de dimensie `acceptatie` in het gedrag.  

De conflictstijl “doordrukken”, beoordeeld door de leidinggevende, heeft een positief 

verband met de dimensie ´helpen´ in het gedrag. Dit komt niet overeen met de verwachting 

van een samenhang met de “verander of verdwijn” cultuurstijl (Verbaan, 2003) en dient nader 

onderzocht te worden. Echter, de negatieve verbanden met de dimensies `acceptatie` en 

´helpen´ in de afdelingsattituden, duiden wel op een “verander of verdwijn” cultuur binnen de 

afdeling. Wanneer een leidinggevende een doordrukkende conflictstijl hanteert bestaat er op 

zijn afdeling een gemiddelde attitude met een lage acceptatie van verzuim en bereidheid tot 

helpen. Dit komt overeen met de beschrijving van “doordrukken” door Thomas en Kilmann 

(1974). 

De conflictstijl “toegeven”, beoordeeld door de leidinggevende, heeft een negatief 

verband met de dimensie ´helpen´ in het gedrag. Dit verband komt niet overeen met de 

verwachting van een samenhang met de “meehuilen en helpen” cultuurstijl en dient verder 

onderzocht te worden.  

 

Vervolgens worden hieronder de conclusies beschreven van de conflictstijlen van de 

leidinggevenden beoordeeld door hun werknemers. 

De conflictstijl “samenwerken”, beoordeeld door de werknemers, heeft een negatief 

verband met de dimensie `acceptatie` in de attitude en positief met de dimensie ´helpen´ in het 

gedrag. Hoewel er geen verbanden bestaan met de dimensie ´helpen´ in de attitude en de 

dimensie `acceptatie` in het gedrag, duiden de aangetoonde verbanden op een “eisend 

helpende” cultuurstijl. Dit is te verklaren doordat “samenwerken” vraagt om een 

wederkerigheid van inzet door beide partijen. Hiermee wordt bedoeld dat de leidinggevende 

inzet toont in de vorm van hulp en mogelijkheden bieden en dat de werknemer inzet toont in 

de vorm van aanwezigheid op het werk en actief herstellen. Wat overeenkomt met de 

beschrijving van Verbaan (2003) van de cultuurstijl “eisend helpen”, waar de leidinggevende 

hulp biedt en eisen aan werknemer stelt. Pruitt en Carnivale (1993) stellen ook dat het gebruik 

van deze conflictstijl leidt tot de meeste win-win situaties. Dat betekent in dit geval dat de 

werknemer zelf snel is hersteld en dat de leidinggevende weer een werknemer in kan zetten. 

De conflictstijl “compromis sluiten”, beoordeeld door de werknemers, heeft een 

negatief verband met de dimensie `acceptatie` in de attitude en positief met de dimensie 

´helpen´ in het gedrag. Hoewel er geen verbanden bestaan met de dimensie ´helpen´ in de 
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attitude en de dimensie `acceptatie` in het gedrag, duiden de aangetoonde verbanden op een 

“eisend helpende” cultuurstijl.  Dit is tevens te verklaren doordat ook “compromis sluiten” 

vraagt om een wederkerigheid van inzet door beide partijen, zoals bij “samenwerken” is 

beschreven. Het verschil tussen deze conflictstijlen zit in het feit dat bij “compromis sluiten” 

geen andere oplossingen gezocht worden, hier is geen sprake van een win-win situatie maar 

meer van een neem-je-verlies situatie (Thomas & Kilmann, 1974). 

De conflictstijl “vermijden”, beoordeeld door de werknemer, heeft een positief 

verband met de dimensie `acceptatie` in de attitude en negatief met de dimensie ´helpen´ in 

zowel de attitude als het gedrag. Wanneer een leidinggevende een “vermijdende” conflictstijl 

hanteert, probeert hij zo min mogelijk met het probleem te maken te hebben. Dit resulteert 

onder andere in het zonder meer accepteren van verzuim in plaats van doorvragen naar 

mogelijkheden. Ook heeft dit tot gevolg dat de leidinggevende geen hulp biedt aan de 

werknemer omdat hij zich liever niet met het probleem bemoeit. Pruitt en Rubin (1986) 

stelden dat personen met een vermijdende conflictstijl in een conflictsituatie hoopte dat, als er 

niets gebeurde, het probleem op een of andere manier weg zou gaan. Deze resultaten en 

literatuur zijn in overeenstemming met de beschrijving van cultuurstijl “laissez faire” van 

Verbaan (2003). 

De conflictstijl “doordrukken”, beoordeeld door de werknemer, heeft  geen 

aangetoonde verbanden met de attituden en het gedrag van de leidinggevende. 

De conflictstijl “toegeven”, beoordeeld door de werknemers, heeft een positief 

verband met de dimensie ´helpen´ in het gedrag. Dit resultaat spreekt het resultaat verkregen 

met de conflictstijl “toegeven” beoordeeld door de leidinggevende zelf tegen. Deze 

tegenstrijdigheid dient verder onderzocht te worden. In de lijn der verwachtingen lagen de 

resultaten met de conflictstijl beoordeeld door de werknemers. Een leidinggevende met een 

toegevende conflictstijl accepteert veel en biedt ook veel hulp, wat overeenkomt met een 

“meehuilen en helpen” cultuurstijl (Verbaan, 2003).  

 

4.4 Conclusies overige bevindingen 

Er is een positief verband gevonden tussen de dimensie ´helpen´ in de afdelingsattitude en de 

dimensie `acceptatie` in het gedrag van de leidinggevende. Dit is mogelijk te verklaren door 

een verschillende perceptie van de werknemers en de leidinggevende over het begrip 

“bereidheid tot helpen”. Het is mogelijk dat de werknemers de leidinggevende als behulpzaam 

zien, wanneer deze de verzuimende werknemer met rust laat om te herstellen en niet stoort. 
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Dit zou betekenen dat de werknemers het aanbieden van hulp zien als de mate waarin een 

leidinggevende de werknemer de ruimte biedt te verzuimen. 

Het positieve verband tussen de dimensie ´helpen´ in de afdelingsattitude en de dimensie 

`acceptatie` in de afdelingsattitude duidt erop dat wanneer de gemiddelde werknemer op een 

afdeling veel hulp van de leidinggevende verwacht, dezelfde werknemer ook veel verzuim 

accepteert. Deze bevinding bevestigt de verklaring van het verband tussen de dimensie 

´helpen´ in de afdelingsattitude en de dimensie `acceptatie` in het gedrag. Namelijk dat de 

werknemers het hulp bieden van de leidinggevenden interpreteren als de ruimte die aan de 

werknemer wordt geboden om te verzuimen. 

Het positieve verband tussen werkdruk en de dimensie ´helpen´ in de afdelingsattitude geeft 

weer dat wanneer de werkdruk van een leidinggevende hoog is, de gemiddelde werknemer op 

een afdeling veel hulp van de leidinggevende verwacht. Dit verband dient echter verder 

onderzocht te worden aangezien er meerdere verklaringen zijn voor dit verband. Zoals bij 

hypothese twee geldt hier dat het is mogelijk dat de leidinggevende tegemoet komt aan de 

door zijn afdeling verwachtte hulp en dat hij door deze taken een hoge werkdruk ervaart. 

Maar het is ook mogelijk dat de werkdruk op de gehele afdeling hoog is en er daardoor veel 

behoefte is aan hulp en begeleiding van de leidinggevende.  

 

4.5 Kanttekeningen aan het onderzoek 

Opvallend is, dit geldt voor alle hypothesen, dat het gedrag van de leidinggevende beoordeeld 

door de werknemers niet overeenkomt met het gedrag beoordeeld door de leidinggevende 

zelf. Onduidelijk is welke beoordelaar het meest realistische beeld geeft. Het is mogelijk dat 

de werknemers een betrouwbaarder en realistischer beeld schetsen van het gedrag van de 

leidinggevende, doordat de leidinggevenden zelf in de vragenlijsten gebruik maken van 

zelfrapportage. Zelfrapportage is gevoelig voor vooroordelen (van de Sande, 1999) en 

foutieve herinneringen. Dit zou betekenen dat het gedrag van de leidinggevende verschilt van 

het gedrag dat hij aangeeft in de vragenlijst. Doordat de werknemers het gedrag van de 

leidinggevende met een groter aantal respondenten beoordelen, heeft een foutieve herinnering 

of vooroordeel minder impact aangezien de andere respondenten hiervoor corrigeren. Van de 

andere kant is het echter ook mogelijk dat de leidinggevende een realistischer en 

betrouwbaarder beeld geven. De kans bestaat namelijk dat de werknemers slechts gedeeltelijk 

het gedrag van de leidinggevende te zien krijgen. Hierdoor schetsen de werknemers mogelijk 

een onvolledig en onrealistisch beeld van het gedrag van de leidinggevende. 
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Een tweede kanttekening en reden voor vervolgonderzoek is de hoge correlatie tussen de 

attitude- en gedragvariabelen van de leidinggevende. Er kunnen verschillende oorzaken zijn 

die dit verklaren. Namelijk dat de leidinggevende zelf op de hoogte is van zijn antwoorden op 

de attitudevragen en de vragen met betrekking tot zijn gedrag zodanig heeft beantwoord dat 

deze overeenkomen met zijn antwoorden op de attitudevragen. De leidinggevende kan 

cognitieve dissonantie ervaren wanneer hij aangeeft dat zijn gedrag niet overeenkomt met zijn 

eigen intenties. Een andere verklaring is dat de gedragvragenlijst overlap vertoont met de 

attitudevragenlijst. Voor vervolgonderzoek zal het realistischer en betrouwbaarder zijn om het 

gedrag van de leidinggevende in de praktijk te observeren, of gedurende een periode de 

leidinggevende te laten bijhouden wat wel of niet geaccepteerd wordt en welke hulp hij biedt. 

Een volgende kanttekening aan de studie is het beperkte aantal van 29 leidinggevenden 

betrokken in dit onderzoek, dit tast de betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van het 

onderzoek aan (Baarda & de Goede, 2001). Daarnaast bestaat de onderzoekspopulatie uit 

respondenten van vier organisaties die alle vier werkzaam zijn in de dienstverlenende sector. 

De kans bestaat dat in andere beroepsgroepen de mate van “acceptatie van verzuim” of 

“bereidheid tot helpen” in de attitude en/of het gedrag hoger of lager is. De resultaten zijn dan 

ook niet generaliseerbaar voor de gehele beroepsbevolking in Nederland. 

 

4.6 Wetenschappelijke en praktische implicaties 

Tot nu toe is er nog weinig onderzoek gedaan naar de verzuimcultuur binnen organisaties. 

Veel onderzoek is gedaan naar verschillen tussen individualistische en collectivistische 

culturen zoals door Hofstede (1980) en onder andere Triandis (1988) onderzocht verbanden 

tussen cultuur en conflictstijlen. Op wetenschappelijk gebied levert dit onderzoek een bijdrage 

omdat dit onderzoek bruggen bouwt tussen verschillende wetenschappelijke theorieën. Zo 

worden de cultuur theorie van Verbaan (2003) en de conflictstijl theorie van Thomas en 

Killman (1974) beide onderzocht. Deze theorieën versterken elkaar omdat in dit onderzoek 

wordt aangetoond dat de meest wenselijke conflictstijl “samenwerken” samenhangt met de 

meest wenselijke cultuurstijl “eisend helpen”. Ook het verband tussen de conflictstijl 

“vermijden” en cultuurstijl “laissez faire” ondersteunt beide theorieën. Daarnaast is gebleken 

dat de veronderstelling, dat werkdruk invloed heeft op het verband tussen attituden en gedrag, 

verder onderzocht dient te worden om tot uitsluitsel te komen. Er is weliswaar een 

moderatoreffect van werkdruk gevonden, maar dit is gebaseerd op één dimensie van het 

gedrag beoordeeld door de leidinggevende zelf. Dit is een variabele die mogelijk minder 
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betrouwbaar is wegens zelfrapportage. Wel sterkt dit resultaat het vermoeden dat werkdruk 

invloed heeft op het verband tussen de attituden en het gedrag van de leidinggevende. 

 

De praktische implicaties van dit onderzoek komen voort uit het gebruik van de vragenlijst 

zelf. De vragenlijst kan eenvoudig gebruikt worden door organisaties om in kaart te brengen 

wat de attituden ten aanzien van psychosociaal verzuim zijn en welk gedrag de 

leidinggevenden, volgens zichzelf en hun werknemers, vertonen ten aanzien van het 

aanpakken van deze problematiek. Als dit in kaart is gebracht, is duidelijk op welk vlak 

verbetering mogelijk is. Wanneer de attituden van de werknemers en leidinggevenden niet 

overeenkomen met de meest wenselijke verzuimcultuur “eisend helpen”, kunnen deze 

attituden worden aangepast. Werknemers en/of leidinggevenden kunnen door middel van 

trainingen of lezingen leren dat het voor alle partijen beter is minder psychosociaal verzuim te 

accepteren. Leidinggevenden kunnen zo ook leren dat het in ieders belang werkt wanneer zij 

een hoge bereidheid tot helpen hebben. Ook het gedrag van de leidinggevenden kan worden 

verbeterd indien dit niet overeenkomt met de meest wenselijke verzuimcultuur “eisend 

helpen”. Bijvoorbeeld door de leidinggevenden in een workshop om te leren gaan met 

verzuimmeldingen, door hen te leren vragen naar de mogelijkheden van de werknemer om 

andere werkzaamheden te verrichten. Dit soort interventies zullen de acceptatie van het 

verzuim verlagen. De bereidheid tot helpen van de leidinggevenden kan verhoogd worden 

door de leidinggevende op de hoogte te stellen van de mogelijkheden om hun werknemers te 

helpen in geval van psychosociale problematiek. 

De vragenlijst voortgebracht in dit onderzoek biedt organisaties een praktische en eenvoudige 

mogelijkheid hun verzuimbegeleiding te verbeteren. Ook daagt dit onderzoek uit tot 

vervolgonderzoek naar de verbanden tussen de attituden en het gedrag van leidinggevenden al 

dan niet onder invloed van werkdruk, waarbij rekening gehouden wordt met de 

bovenbeschreven kanttekeningen. 
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Bijlage 1: Begeleidende brief bij vragenlijst 

 
 
Onderwerp:  Datum: 

Onderzoek Remaz B.V.                                      17-07-2009 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Zoals bij u wellicht bekend is hebben wij, arbodienst Remaz, uw organisatie benaderd voor 
het deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek naar verzuim. Uw werkgever heeft u 
hiervan via een mailing op de hoogte gebracht. Dit onderzoek is door Remaz ontwikkeld, in 
samenwerking met de Universiteit Utrecht. 
 
Het onderzoek richt zich op verzuim wat veroorzaakt wordt door psychosociale problematiek. 
Dat wil zeggen, verzuim rondom psychische klachten als gevolg van problemen in de privé-
situatie en/of in de werksituatie.  
Doel van het onderzoek is om te weten te komen hoe hier in organisaties (en dus ook in uw 
organisatie) mee omgegaan wordt. Deze kennis helpt ons, uw werkgever, en u of uw collega’s 
die met deze (vaak gevoelige) problematiek te maken hebben/krijgen.  
 
Om deze reden verzoeken wij u vriendelijk om deel te nemen aan dit onderzoek. Dit betekent 
dat wij u vragen om de bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Dit kost u ongeveer 20 minuten. 
U kunt de ingevulde vragenlijst aan ons terugsturen middels bijgevoegde retourenveloppe 
(deze hoeft u niet te frankeren).  
Uw antwoorden worden uiteraard volstrekt anoniem en vertrouwelijk door ons behandeld. 
Wij zullen aan uw werkgever de bevindingen rapporteren die gelden voor uw organisatie. De 
beantwoording van de vragen heeft dus geen gevolgen voor uzelf (of individuele collega’s).  
 
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag en kunt u ons bereiken via 
telefoonnummer 030-6959190, en kunt u vragen naar ondergetekenden.  
 
Wij, als uw arbodienst, en uw werkgever hopen op uw medewerking te kunnen rekenen. 
Hiermee stelt u ons in staat om u en uw werkgever in de toekomst nog beter van dienst te 
kunnen zijn.  

 
Met vriendelijke groet, 

 
Drs. Jan-Thijs van Dalen 

Jaap Rood BSc. 
Rick van de Water BSc. 

Arbodienst Remaz b.v. 
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Bijlage 2: Vragenlijst voor leidinggevenden 

GGGrrriiippp   oooppp   PPPsssyyyccchhhooosssoooccciiiaaaaaalll   VVVeeerrrzzzuuuiiimmm   
Onderzoek van Arbodienst Remaz in samenwerking met 

Universiteit Utrecht 

   
 

 

 

 

 

 

Drs. Jan-Thijs van Dalen 

Rick van de Water BSc. 

Jaap Rood BSc. 
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Instructie voor het invullen van de vragenlijst. 

 

De vragenlijst die voor u ligt bestaat uit vier verschillende delen. Per gedeelte van de vragenlijst wordt er van u als 
deelnemer een andere manier van antwoorden verwacht. De juiste manier van antwoorden wordt voorafgaand 
aan de vragenlijst uitgelegd, lees deze uitleg goed en vul op deze manier de vragenlijsten in. 

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag, uw gegevens worden uiterst vertrouwelijk 
en anoniem behandeld en er zitten geen verdere consequenties aan de antwoorden die u geeft. Bij het 
beantwoorden van deze vragen bestaat geen goed of fout antwoord, het is persoonlijk en gaat over uw mening! 

Het is van belang om de vragenlijst serieus te nemen omdat vanuit dit onderzoek getracht word het 
verzuimmanagement in uw organisatie te optimaliseren.   

 

 

Persoonsgegevens   

 

Wat is uw geslacht?     Wat is uw leeftijd?    Wat is uw moedertaal? 

Man   O    ....... jaar     Nederlands O 

Vrouw  O          Anders O 

 

Wat is de hoogste opleiding die u heeft voltooid? (a.u.b. 1 antwoord invullen)  

Geen opleiding gevolgd/afgemaakt    O Havo/vwo       O 

Basisonderwijs      O Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)   O 

Mulo/mavo/vmbo     O Hoger beroepsonderwijs (hbo)    O 

Voorbereidend/lager beroepsonderwijs (lbo)   O Wetenschappelijk onderwijs (wo)    O 

 

 

Huidige werksituatie  

 

Met welke organisatie heeft u een arbeidscontract?  Hoeveel uren per week werkt u gemiddeld? 

AWB     O   ........ uren per week 

Vaillant    O 

 

Hoelang werkt u in uw huidige functie?        Aan hoeveel medewerkers geeft u dagelijks leiding? 

........ jaren           ......... medewerkers 

 

Op welke afdeling bent u werkzaam? 

Verkoop binnendienst/ Magazijn/ Orderverwerking & planning      O 

Marketing & Communicatie/ TPA / Data Base Marketeer/ Consumentenservice/ Productmanagement O 

Directie/ Financiële Administratie/ Kantine/ Personeels Zaken/ Receptie/ IT & Facility   O 

Opleidingen         O   Verkoop buitendienst    O 

Service team buiten  O        Servicedienst binnen   O 

Secretaresse   O
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Deel 1 

 

De volgende stellingen gaan over situaties die u meegemaakt zou kunnen hebben of zou kunnen gaan 
meemaken. Aan u wordt gevraagd of u per stelling aan wilt geven in welke mate u het hier mee eens of mee 
oneens bent. U heeft daarbij de keuze uit de opties 1 tot en met 6, waarvan hieronder de betekenis beschreven 
staat. 

U geeft aan welke optie het meest overeenkomt met uw mening door alleen dat cijfer achter de stelling te 
omcirkelen, tevens is het noodzakelijk om te weten dat u maximaal 1 cijfer mag omcirkelen. 

Uw eerste ingeving is meestal de juiste, wij raden u dan ook aan deze te laten staan. Indien u toch uw antwoord 
wenst te veranderen; kruis dan het “verkeerd” omcirkelde cijfer door, en omcirkel een nieuw juist cijfer. 

 

1 = Geheel mee oneens  2 = Mee oneens   3 = Beetje mee oneens 

4 = Beetje mee eens  5 = Mee eens   6 = Geheel mee eens 

 

Wanneer in de stellingen “hij” staat, kunt u dit tevens beschouwen als een “zij”. 

 

       geheel mee                     geheel 
mee  

oneens                                 eens 

1. Het is toelaatbaar dat een medewerker zich ziek meldt 
wanneer zijn partner is overleden.  
    

1 2 3 4 5 6 

Is in de hierboven beschreven stelling sprake van 
ziekte bij uw werknemer? 

Ja   Nee   

2. Het is niet toelaatbaar dat een medewerker zich ziek 
meldt wanneer hij in echtscheiding ligt. 
     

1 2 3 4 5 6 

3. Wanneer een medewerker in een echtscheiding ligt, 
dient hij door de leidinggevende gesteund en geholpen 
te worden.   

1 2 3 4 5 6 

4. Wanneer een medewerker problemen heeft in de 
privésituatie, dient hij dat zelf op te lossen zonder hulp 
van leidinggevende.   

1 2 3 4 5 6 

5. Het is toelaatbaar dat een medewerker zich ziek meldt 
wanneer hij/zij zijn zieke kind moet verzorgen. 
    

1 2 3 4 5 6 

6. Het is niet toelaatbaar dat een medewerker zich ziek 
meldt wanneer zijn huisdier overlijdt.  
    

1 2 3 4 5 6 

Is in de hierboven beschreven stelling sprake van 
ziekte bij uw werknemer? 

Ja   Nee   

7. Wanneer een medewerker financiële problemen heeft, 
dient hij door de leidinggevende gesteund en geholpen 
te worden.   

1 2 3 4 5 6 

8. Wanneer een medewerker pesterijen op het werk 
ervaart, dient hij dat zelf op te lossen zonder hulp van 
leidinggevende.   

1 2 3 4 5 6 

9. Het is toelaatbaar dat een medewerker zich ziek meldt 
wanneer hij in een conflictsituatie op het werk 
verkeert.    

1 2 3 4 5 6 
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10. Het is niet toelaatbaar dat een medewerker zich ziek 
meldt wanneer hij een zorgtaak in privésituatie heeft.
     

1 2 3 4 5 6 

11. Wanneer een familielid van een medewerker overlijdt, 
dient hij door de leidinggevende gesteund en geholpen 
te worden.   

1 2 3 4 5 6 

12. Wanneer een medewerker spanningsklachten (moe) 
ervaart, dient hij dat zelf op te lossen zonder hulp van 
leidinggevende.   

1 2 3 4 5 6 

13. Het is toelaatbaar dat een medewerker zich ziek meldt 
wanneer hij veel werkdruk ervaart op het werk. 
    

1 2 3 4 5 6 

Is in de hierboven beschreven stelling sprake van 
ziekte bij uw werknemer? 

Ja   Nee   

14. Het is niet toelaatbaar dat een medewerker zich ziek 
meldt wanneer hij vage klachten (moe) beschrijft.
     

1 2 3 4 5 6 

15. Wanneer een medewerker verward en minder 
geconcentreerd  is, dient hij door de leidinggevende 
gesteund en geholpen te worden.  

1 2 3 4 5 6 

16. Wanneer een familielid van een werknemer overlijdt, 
dient hij het verlies te verwerken zonder hulp van 
leidinggevende.  

1 2 3 4 5 6 

17. Het is toelaatbaar dat een medewerker zich ziek meldt 
wanneer hij concentratievermindering ervaart.  

1 2 3 4 5 6 

18. Het is niet toelaatbaar dat een medewerker zich ziek 
meldt wanneer hij een hoge werkdruk ervaart.  

1 2 3 4 5 6 

Is in de hierboven beschreven stelling sprake van 
ziekte bij uw werknemer? 

Ja   Nee   

19. Wanneer een medewerker gepest wordt op het werk, 
dient hij door de leidinggevende gesteund en geholpen 
te worden.  

1 2 3 4 5 6 

20. Wanneer een medewerker een plotselinge zorgtaak 
heeft, dient hij dat zelf op te lossen zonder hulp van 
leidinggevende. 

1 2 3 4 5 6 
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Deel 2 

 

Geef bij elke stelling aan in welke mate deze typerend is voor uw gedrag (1= nooit, 2= zelden, 3= soms, 4= 
regelmatig, 5= (bijna) altijd) bij een conflict op het werk. 

 

1. Ik geef toe aan de wensen van de andere partij. 1 2 3 4 5 

2. Ik onderzoek de kwestie net zolang tot ik een oplossing vind 
waar ik en de ander echt tevreden mee zijn. 

1 2 3 4 5 

3. Ik probeer een compromis te realiseren. 1 2 3 4 5 

4. Ik vermijd een confrontatie over onze tegenstellingen. 1 2 3 4 5 

5. Ik druk mijn eigen standpunt door.  1 2 3 4 5 

6. Ik geef de ander gelijk. 1 2 3 4 5 

7. Ik kom op voor mijn eigen en andermans belangen en doelen. 1 2 3 4 5 

8. Ik benadruk dat we een tussenweg moesten zien te vinden. 1 2 3 4 5 

9. Ik omzeil de meningsverschillen waar mogelijk. 1 2 3 4 5 

10. Ik probeer winst te boeken. 1 2 3 4 5 

11. Ik probeer de ander tegemoet te komen. 1 2 3 4 5 

12. Ik onderzoek ideeën van alle kanten om een voor ons beiden 
optimale oplossing te bedenken. 

1 2 3 4 5 

13. Ik sta erop dat we allebei water bij de wijn doen. 1 2 3 4 5 

14. Ik probeer tegenstelling minder scherp te doen  uitkomen. 1 2 3 4 5 

15. Ik vecht voor een goede uitkomst voor mijzelf. 1 2 3 4 5 

16. Ik pas me aan andermans belangen en doelen aan. 1 2 3 4 5 

17. Ik werk een oplossing uit die zowel mijn eigen als de belangen 
van de ander zo goed mogelijk dienen.  

1 2 3 4 5 

18. Ik streef waar mogelijk naar een compromis (50-50). 1 2 3 4 5 

19. Ik probeer een confrontatie met de ander te voorkomen.  1 2 3 4 5 

20. Ik doe alles om te winnen. 1 2 3 4 5 
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Deel 3 

  

Onderstaande vragen gaan over uw werksituatie, uw relatie met uw leidinggevende en met uw collega’s. U kunt 
antwoord geven door het cijfer van uw keuze te omcirkelen.  

  

1 = nooit 2 = soms 3 = vaak  4 = altijd  

 

1. Moet u erg snel werken? 1 2 3 4 

2. Moet u te veel werk doen? 1 2 3 4 

3. Moet u extra werken om iets af te krijgen?  1 2 3 4 

4. Werkt u onder tijdsdruk? 1 2 3 4 

5. Kunt u uw eigen werkwijze kiezen? 1 2 3 4 

6. Heeft u te maken met een achterstand in uw 
werkzaamheden?  

1 2 3 4 

7. Heeft u te weinig werk? 1 2 3 4 

8. Heeft u problemen met het werktempo? 1 2 3 4 

9. Heeft u problemen met de werkdruk? 1 2 3 4 

10. Zou u het kalmer aan willen doen? 1 2 3 4 

11. Moet u zich haasten? 1 2 3 4 
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Deel 4 

U krijgt hier achtereenvolgens 3 verschillende fictieve maar realistische casussen voorgelegd. Deze casussen 
hebben alle betrekking op situaties die u als leidinggevende tegen zou kunnen komen bij het begeleiden van het 
verzuim van uw medewerkers. Na deze 3 casussen volgen 17 vragen over deze casussen. Van u wordt hierbij 
gevraagd om de casus door te lezen en vervolgens te bedenken hoe u zou reageren in deze situaties. Om 
vervolgens vanuit deze gedachtegang de 17 vragen over deze casussen te beantwoorden. 

1. 

Voorgeschiedenis Paul (50 jaar, 5 jaar in dienst) is een goede werknemer, hij levert goed werk en meldt 
zich niet frequent ziek. Wanneer u terugdenkt merkt u op dat deze werknemer 
inderdaad de afgelopen 3 weken al verward is en anders dan anders rondloopt op het 
werk. Tevens is hij kwalitatief minder werk gaan leveren. 

Omschrijving 
verzuimmelding 

Paul meldt vandaag telefonisch dat hij niet kan komen werken. Wanneer u hem vraagt 
wat er aan scheelt geeft hij aan dat hij problemen te verwerken heeft. Hij geeft hierbij 
aan dat deze problemen niet werk gerelateerd zijn, maar wel dat hij zichzelf niet in 
staat acht zijn werkzaamheden te kunnen doen. Verder wijdt hij niet uit over zijn 
klachten of problemen. 

Kunt u aangeven in hoeverre u het hieronder beschreven gedrag zou vertonen in deze situatie 

 (1= Nooit;  2= soms ; 3= regelmatig ; 4= altijd ) 

1. U vindt het verzuim legitiem. 1 2 3 4 

2. U vindt dat er sprake is van ziekte in dit geval. 1 2 3 4 

3. U accepteert deze ziekmelding.  1 2 3 4 

4. U laat de medewerker een vrije dag opnemen.    1 2 3 4 

5. U laat de medewerker thuisblijven met betaald verlof. 1 2 3 4 

6. U laat de werknemer thuisblijven met onbetaald verlof. 1 2 3 4 

7. U vraagt de medewerker om verdere verheldering van de klachten. 1 2 3 4 

8. U neemt contact op met de werknemer. 1 2 3 4 

9. U neemt contact op met hulpinstanties.   1 2 3 4 

10. U neemt contact op met personeelszaken. 1 2 3 4 

11. U stelt dat er sprake is van eigen verantwoordelijkheid van de medewerker.  1 2 3 4 

12. U eist dat werknemer komt werken. 1 2 3 4 

13. U regelt begeleiding voor de medewerker. 1 2 3 4 

14. U helpt persoonlijk de medewerker. 1 2 3 4 

15. U biedt de werknemer een gesprek aan met de arbodienst. 1 2 3 4 

16. U verwacht dat de werknemer gedeeltelijk eigen werkzaamheden verricht. 1 2 3 4 

17. U verwacht dat de werknemer gedeeltelijk andere, vervangende werkzaamheden 
verricht. 

1 2 3 4 

18. U onderneemt in een dergelijke situatie andere acties, die in deze vragenlijst niet 
naar voren komen. 

1 2 3 4 

19. Zo ja, 
welke 
acties? 
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2. 

Voorgeschiedenis U heeft de voorgaande vrijdag een functioneringsgesprek met Marco (29, 2 jaar in 
dienst) gevoerd, waarin hij is aangesproken op het feit dat hij onvoldoende functioneert. 
Dit kwam onverwachts voor de werknemer en hij was hier zichtbaar boos over. Hij heeft 
zijn ongenoegen na het gesprek niet besproken, maar is zonder iets te zeggen naar 
huis gegaan. 

Omschrijving 
verzuimmelding 

De eerstvolgende werkdag, maandag, meldt hij zich ziek bij u met de volgende 
klachten: hoofdpijn, vermoeidheid en zich niet lekker voelen. 

Kunt u aangeven in hoeverre u het hieronder beschreven gedrag zou vertonen in deze situatie 

 (1= Nooit;  2= soms ; 3= regelmatig ; 4= altijd ) 

1. U vindt het verzuim legitiem. 1 2 3 4 

2. U vindt dat er sprake is van ziekte in dit geval. 1 2 3 4 

3. U accepteert deze ziekmelding.  1 2 3 4 

4. U laat de medewerker een vrije dag opnemen.    1 2 3 4 

5. U laat de medewerker thuisblijven met betaald verlof. 1 2 3 4 

6. U laat de werknemer thuisblijven met onbetaald verlof. 1 2 3 4 

7. U vraagt de medewerker om verdere verheldering van de klachten. 1 2 3 4 

8. U neemt contact op met de werknemer. 1 2 3 4 

9. U neemt contact op met hulpinstanties.   1 2 3 4 

10. U neemt contact op met personeelszaken. 1 2 3 4 

11. U stelt dat er sprake is van eigen verantwoordelijkheid van de medewerker.  1 2 3 4 

12. U eist dat werknemer komt werken. 1 2 3 4 

13. U regelt begeleiding voor de medewerker. 1 2 3 4 

14. U helpt persoonlijk de medewerker. 1 2 3 4 

15. U biedt de werknemer een gesprek aan met de arbodienst. 1 2 3 4 

16. U verwacht dat de werknemer gedeeltelijk eigen werkzaamheden verricht. 1 2 3 4 

17. U verwacht dat de werknemer gedeeltelijk andere, vervangende werkzaamheden 
verricht. 

1 2 3 4 

18. U onderneemt in een dergelijke situatie andere acties, die in deze vragenlijst niet 
naar voren komen. 

1 2 3 4 

19. Zo ja, 
welke 
acties? 
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3. 

Voorgeschiedenis De afgelopen jaren zijn er meerdere ziekmeldingen van Ivanka (38 jaar, 4 jaar in 
dienst) geweest. Bij u is bekend dat Ivanka een alleenstaande moeder is van twee 
kinderen(13&16) met gedragsproblemen. Zij heeft geen overige familie en weinig 
vrienden, tevens is bekend dat mevrouw financiële problemen heeft. 

Omschrijving 
verzuimmelding 

Ivanka meldt zich plotseling ziek, zij verteld concentratieproblemen te hebben door 
slaaptekort, moet veel huilen en zegt helemaal van slag te zijn. 

Kunt u aangeven in hoeverre u het hieronder beschreven gedrag zou vertonen in deze situatie 

 (1= Nooit;  2= soms ; 3= regelmatig ; 4= altijd ) 

20. U vindt het verzuim legitiem. 1 2 3 4 

21. U vindt dat er sprake is van ziekte in dit geval. 1 2 3 4 

22. U accepteert deze ziekmelding.  1 2 3 4 

23. U laat de medewerker een vrije dag opnemen.    1 2 3 4 

24. U laat de medewerker thuisblijven met betaald verlof. 1 2 3 4 

25. U laat de werknemer thuisblijven met onbetaald verlof. 1 2 3 4 

26. U vraagt de medewerker om verdere verheldering van de klachten. 1 2 3 4 

27. U neemt contact op met de werknemer. 1 2 3 4 

28. U neemt contact op met hulpinstanties.   1 2 3 4 

29. U neemt contact op met personeelszaken. 1 2 3 4 

30. U stelt dat er sprake is van eigen verantwoordelijkheid van de medewerker.  1 2 3 4 

31. U eist dat werknemer komt werken. 1 2 3 4 

32. U regelt begeleiding voor de medewerker. 1 2 3 4 

33. U helpt persoonlijk de medewerker. 1 2 3 4 

34. U biedt de werknemer een gesprek aan met de arbodienst. 1 2 3 4 

35. U verwacht dat de werknemer gedeeltelijk eigen werkzaamheden verricht. 1 2 3 4 

36. U verwacht dat de werknemer gedeeltelijk andere, vervangende werkzaamheden 
verricht. 

1 2 3 4 

37. U onderneemt in een dergelijke situatie andere acties, die in deze vragenlijst niet 
naar voren komen. 

1 2 3 4 

38. Zo ja, 
welke 
acties? 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw deelname in dit onderzoek. Hieronder kunt u nog eventueel vragen en of opmerkingen 
kwijt. 

 

Rick van de Water, R.vandewater@students.uu.nl  Tel.No: 06-20303829 

Jaap Rood, J.rood@students.uu.nl    Tel.No: 06-53751238 
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Bijlage 3: Vragenlijst voor werknemers 

GGGrrriiippp   oooppp   PPPsssyyyccchhhooosssoooccciiiaaaaaalll   

VVVeeerrrzzzuuuiiimmm   

Onderzoek van Arbodienst Remaz in samenwerking met 
Universiteit Utrecht 

   
 

 

 

 

 

Drs. Jan-Thijs van Dalen 

Rick van de Water BSc. 

Jaap Rood BSc. 
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Instructie voor het invullen van de vragenlijst. 

 

De vragenlijst die voor u ligt bestaat uit vier verschillende delen. Per gedeelte van de vragenlijst wordt er van u als deelnemer 
een andere manier van antwoorden verwacht. De juiste manier van antwoorden wordt voorafgaand aan de vragenlijst 
uitgelegd, lees deze uitleg goed en vul op deze manier de vragenlijsten in. 

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag, uw gegevens worden uiterst vertrouwelijk en anoniem 
behandeld en er zitten geen verdere consequenties aan de antwoorden die u geeft. Bij het beantwoorden van deze vragen 
bestaat geen goed of fout antwoord, het is persoonlijk en gaat over uw mening! 

Het is van belang om de vragenlijst serieus te nemen omdat vanuit dit onderzoek getracht word het verzuimmanagement in 
uw organisatie te optimaliseren.   

 

 

 

Persoonsgegevens   

 

Wat is uw geslacht?     Wat is uw leeftijd?    Wat is uw moedertaal? 

Man   O    ....... jaar     Nederlands O 

Vrouw  O          Anders O 

 

Wat is de hoogste opleiding die u heeft voltooid? (a.u.b. 1 antwoord invullen)  

Geen opleiding gevolgd/afgemaakt    O Havo/vwo       O 

Basisonderwijs      O Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)   O 

Mulo/mavo/vmbo     O Hoger beroepsonderwijs (hbo)    O 

Voorbereidend/lager beroepsonderwijs (lbo)   O Wetenschappelijk onderwijs (wo)    O 

 

 

Huidige werksituatie  

 

Met welke organisatie heeft u een arbeidscontract?  Hoeveel uren per week werkt u gemiddeld? 

AWB     O   ........ uren per week 

Vaillant    O 

 

Hoelang werkt u in uw huidige functie?  

........ jaren      

 

Op welke afdeling bent u werkzaam? 

Verkoop binnendienst/ Magazijn/ Orderverwerking & planning      O 

Marketing & Communicatie/ TPA / Data Base Marketeer/ Consumentenservice/ Productmanagement O 

Directie/ Financiële Administratie/ Kantine/ Personeels Zaken/ Receptie/ IT & Facility   O 

Opleidingen         O   Verkoop buitendienst    O 

Service team buiten  O      Servicedienst binnen   O 

Secretaresse   O 
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Deel 1 

 

De volgende stellingen gaan over situaties die u meegemaakt zou kunnen hebben of zou kunnen gaan meemaken. Aan u 
wordt gevraagd of u per stelling aan wilt geven in welke mate u het hier mee eens of mee oneens bent. U heeft daarbij de 
keuze uit de opties 1 tot en met 6, waarvan hieronder de betekenis beschreven staat. 

U geeft aan welke optie het meest overeenkomt met uw mening door alleen dat cijfer achter de stelling te omcirkelen, tevens 
is het noodzakelijk om te weten dat u maximaal 1 cijfer mag omcirkelen. 

Uw eerste ingeving is meestal de juiste, wij raden u dan ook aan deze te laten staan. Indien u toch uw antwoord wenst te 
veranderen; kruis dan het “verkeerd” omcirkelde cijfer door, en omcirkel een nieuw juist cijfer. 

 

1 = Geheel mee oneens  2 = Mee oneens   3 = Beetje mee oneens 

4 = Beetje mee eens  5 = Mee eens   6 = Geheel mee eens 

 

Wanneer in de stellingen “hij” staat, kunt u dit tevens beschouwen als een “zij”. 

 

       geheel mee                     geheel mee  

oneens                                 eens 

21. Het is toelaatbaar dat een medewerker zich ziek meldt 
wanneer zijn partner is overleden.  
    

1 2 3 4 5 6 

Is in de hierboven beschreven stelling sprake van 
ziekte bij uw werknemer? 

Ja   Nee   

22. Het is niet toelaatbaar dat een medewerker zich ziek 
meldt wanneer hij in echtscheiding ligt. 
     

1 2 3 4 5 6 

23. Wanneer een medewerker in een echtscheiding ligt, 
dient hij door de leidinggevende gesteund en geholpen 
te worden.   

1 2 3 4 5 6 

24. Wanneer een medewerker problemen heeft in de 
privésituatie, dient hij dat zelf op te lossen zonder hulp 
van leidinggevende.   

1 2 3 4 5 6 

25. Het is toelaatbaar dat een medewerker zich ziek meldt 
wanneer hij/zij zijn zieke kind moet verzorgen. 
    

1 2 3 4 5 6 

26. Het is niet toelaatbaar dat een medewerker zich ziek 
meldt wanneer zijn huisdier overlijdt.  
    

1 2 3 4 5 6 

Is in de hierboven beschreven stelling sprake van 
ziekte bij uw werknemer? 

Ja   Nee   

27. Wanneer een medewerker financiële problemen heeft, 
dient hij door de leidinggevende gesteund en geholpen 
te worden.   

1 2 3 4 5 6 

28. Wanneer een medewerker pesterijen op het werk 
ervaart, dient hij dat zelf op te lossen zonder hulp van 
leidinggevende.   

1 2 3 4 5 6 

29. Het is toelaatbaar dat een medewerker zich ziek meldt 
wanneer hij in een conflictsituatie op het werk 
verkeert.    

1 2 3 4 5 6 

30. Het is niet toelaatbaar dat een medewerker zich ziek 
meldt wanneer hij een zorgtaak in privésituatie heeft.
     

1 2 3 4 5 6 
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31. Wanneer een familielid van een medewerker overlijdt, 
dient hij door de leidinggevende gesteund en geholpen 
te worden.   

1 2 3 4 5 6 

32. Wanneer een medewerker spanningsklachten (moe) 
ervaart, dient hij dat zelf op te lossen zonder hulp van 
leidinggevende.   

1 2 3 4 5 6 

33. Het is toelaatbaar dat een medewerker zich ziek meldt 
wanneer hij veel werkdruk ervaart op het werk. 
    

1 2 3 4 5 6 

Is in de hierboven beschreven stelling sprake van 
ziekte bij uw werknemer? 

Ja   Nee   

34. Het is niet toelaatbaar dat een medewerker zich ziek 
meldt wanneer hij vage klachten (moe) beschrijft.
     

1 2 3 4 5 6 

35. Wanneer een medewerker verward en minder 
geconcentreerd  is, dient hij door de leidinggevende 
gesteund en geholpen te worden.  

1 2 3 4 5 6 

36. Wanneer een familielid van een werknemer overlijdt, 
dient hij het verlies te verwerken zonder hulp van 
leidinggevende.  

1 2 3 4 5 6 

37. Het is toelaatbaar dat een medewerker zich ziek meldt 
wanneer hij concentratievermindering ervaart.  

1 2 3 4 5 6 

38. Het is niet toelaatbaar dat een medewerker zich ziek 
meldt wanneer hij een hoge werkdruk ervaart.  

1 2 3 4 5 6 

Is in de hierboven beschreven stelling sprake van 
ziekte bij uw werknemer? 

Ja   Nee   

39. Wanneer een medewerker gepest wordt op het werk, 
dient hij door de leidinggevende gesteund en geholpen 
te worden.  

1 2 3 4 5 6 

40. Wanneer een medewerker een plotselinge zorgtaak 
heeft, dient hij dat zelf op te lossen zonder hulp van 
leidinggevende. 

1 2 3 4 5 6 
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Deel 2 

 

Geef bij elke stelling aan in welke mate deze typerend is voor het gedrag van uw leidinggevende bij een conflict op het werk.  

(1= nooit, 2= zelden, 3= soms, 4= regelmatig, 5= (bijna) altijd. Bij deze stellingen kan i.p.v. hij ook zij lezen als uw 
leidinggevende een vrouw is. 

 

 

1. Hij geeft toe aan de wensen van de andere partij.    1 2 3 4 5 

2. Hij onderzoekt de kwestie net zolang tot hij een oplossing vind waar 
hij en de ander echt tevreden mee zijn.  

1 2 3 4 5 

3. Hij probeert een compromis te realiseren.  1 2 3 4 5 

4. Hij vermijdt een confrontatie over onze tegenstellingen. 1 2 3 4 5 

5. Hij drukt mijn eigen standpunt door. 1 2 3 4 5 

6. Hij geeft de ander gelijk. 1 2 3 4 5 

7. Hij komt op voor zijn eigen en andermans belangen en doelen. 1 2 3 4 5 

8. Hij benadrukt dat er een tussenweg moet worden.  1 2 3 4 5 

9. Hij omzeilt de meningsverschillen waar mogelijk.  1 2 3 4 5 

10. Hij probeert winst te boeken. 1 2 3 4 5 

11. Hij probeert de ander tegemoet te komen. 1 2 3 4 5 

12. Hij onderzoekt ideeën van alle kanten om een voor ons beiden 
optimale oplossing te bedenken. 

1 2 3 4 5 

13. Hij staat erop dat beide partijen water bij de wijn doen. 1 2 3 4 5 

14. Hij probeert tegenstelling minder scherp te doen uitkomen. 1 2 3 4 5 

15. Hij vecht voor een goede uitkomst voor hemzelf. 1 2 3 4 5 

16. Hij past zich aan andermans belangen en doelen aan. 1 2 3 4 5 

17. Hij werkt een oplossing uit die zowel zijn eigen als de belangen van 
de ander zo goed mogelijk dienen. 

1 2 3 4 5 

18. Hij streeft waar mogelijk naar een compromis (50-50). 1 2 3 4 5 

19. Hij probeert een confrontatie met de ander te voorkomen. 1 2 3 4 5 

20. Hij doet alles om te winnen. 1 2 3 4 5 
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Deel 3 

U krijgt hier achtereenvolgens 3 verschillende fictieve maar realistische casussen voorgelegd. Deze casussen 
hebben allen betrekking op situaties die uw leidinggevende tegen zou kunnen komen bij het begeleiden van het 
verzuim van zijn medewerkers. Na deze 3 casussen volgen 17 vragen over deze casussen. Wilt u de casus 
doorlezen en vervolgens bedenken hoe uw leidinggevende zou reageren in deze situaties. Om vervolgens vanuit 
deze gedachtegang de 17 vragen over deze casussen te beantwoorden. 

1. 

Voorgeschiedenis Uw leidinggevende heeft de voorgaande vrijdag een functioneringsgesprek met Marco 
(29, 2 jaar in dienst) gehad, waarin hij is aangesproken op het feit dat hij  onvoldoende 
functioneert. Dit kwam onverwachts voor de werknemer en hij was hier zichtbaar boos 
over. Hij heeft zijn ongenoegen na het gesprek niet besproken, maar is zonder iets te 
zeggen naar huis gegaan 

Omschrijving 
verzuimmelding 

De eerstvolgende werkdag, maandag, meldt hij zich ziek bij uw leidinggevende met de 
volgende klachten: hoofdpijn, vermoeidheid en zich niet lekker voelen. 

Kunt u aangeven in hoeverre uw leidinggevende het hieronder beschreven gedrag zou vertonen in deze situatie 

 (1= Nooit;  2= soms ; 3= regelmatig ; 4= altijd ) 

1. Uw leidinggevende vindt het verzuim legitiem. 1 2 3 4 

2. Uw leidinggevende vindt dat er sprake is van ziekte in dit geval. 1 2 3 4 

3. Uw leidinggevende accepteert deze ziekmelding.  1 2 3 4 

4. Uw leidinggevende laat de medewerker een vrije dag opnemen.    1 2 3 4 

5. Uw leidinggevende laat de medewerker thuisblijven met betaald verlof. 1 2 3 4 

6. Uw leidinggevende laat de werknemer thuisblijven met onbetaald verlof. 1 2 3 4 

7. Uw leidinggevende vraagt de medewerker om verdere verheldering van de klachten. 1 2 3 4 

8. Uw leidinggevende neemt contact op met de werknemer. 1 2 3 4 

9. Uw leidinggevende neemt contact op met hulpinstanties.   1 2 3 4 

10. Uw leidinggevende neemt contact op met personeelszaken. 1 2 3 4 

11. Uw leidinggevende stelt dat er sprake is van eigen verantwoordelijkheid van de 
medewerker.  

1 2 3 4 

12. Uw leidinggevende eist dat werknemer komt werken. 1 2 3 4 

13. Uw leidinggevende regelt begeleiding voor de medewerker. 1 2 3 4 

14. Uw leidinggevende helpt persoonlijk de medewerker. 1 2 3 4 

15. Uw leidinggevende biedt de werknemer een gesprek aan met de arbodienst. 1 2 3 4 

16. Uw leidinggevende verwacht dat de werknemer gedeeltelijk eigen werkzaamheden 
verricht. 

1 2 3 4 

17. Uw leidinggevende verwacht dat de werknemer gedeeltelijk andere, vervangende 
werkzaamheden verricht. 

1 2 3 4 

18. Uw leidinggevende onderneemt in een dergelijke situatie andere acties, die in deze 
vragenlijst niet naar voren komen. 

1 2 3 4 

19. Zo ja, 
welke 
acties? 
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2. 

Voorgeschiedenis Paul (50 jaar, 5 jaar in dienst) is een goede werknemer, hij levert goed werk en meldt 
zich niet frequent ziek. Wanneer u terugdenkt merkt u op dat deze werknemer 
inderdaad de afgelopen 3 weken al verward is en anders dan anders rondloopt op het 
werk. Tevens is hij kwalitatief minder werk gaan leveren. 

Omschrijving 
verzuimmelding 

Meneer meldt vandaag telefonisch dat hij niet kan komen werken. Wanneer uw 
leidinggevende hem vraagt wat er aan scheelt geeft hij aan dat hij problemen te 
verwerken heeft. Hij geeft hierbij aan dat deze problemen niet werk gerelateerd zijn, 
maar wel dat hij zichzelf niet in staat acht zijn werkzaamheden te kunnen doen. Verder 
wijdt hij niet uit over zijn klachten of problemen. 

Kunt u aangeven in hoeverre uw leidinggevende het hieronder beschreven gedrag zou vertonen in deze situatie 

 (1= Nooit;  2= soms ; 3= regelmatig ; 4= altijd ) 

39. Uw leidinggevende vindt het verzuim legitiem. 1 2 3 4 

40. Uw leidinggevende vindt dat er sprake is van ziekte in dit geval. 1 2 3 4 

41. Uw leidinggevende accepteert deze ziekmelding.  1 2 3 4 

42. Uw leidinggevende laat de medewerker een vrije dag opnemen.    1 2 3 4 

43. Uw leidinggevende laat de medewerker thuisblijven met betaald verlof. 1 2 3 4 

44. Uw leidinggevende laat de werknemer thuisblijven met onbetaald verlof. 1 2 3 4 

45. Uw leidinggevende vraagt de medewerker om verdere verheldering van de 
klachten. 

1 2 3 4 

46. Uw leidinggevende neemt contact op met de werknemer. 1 2 3 4 

47. Uw leidinggevende neemt contact op met hulpinstanties.   1 2 3 4 

48. Uw leidinggevende neemt contact op met personeelszaken. 1 2 3 4 

49. Uw leidinggevende stelt dat er sprake is van eigen verantwoordelijkheid van de 
medewerker.  

1 2 3 4 

50. Uw leidinggevende eist dat werknemer komt werken. 1 2 3 4 

51. Uw leidinggevende regelt begeleiding voor de medewerker. 1 2 3 4 

52. Uw leidinggevende helpt persoonlijk de medewerker. 1 2 3 4 

53. Uw leidinggevende biedt de werknemer een gesprek aan met de arbodienst. 1 2 3 4 

54. Uw leidinggevende verwacht dat de werknemer gedeeltelijk eigen werkzaamheden 
verricht. 

1 2 3 4 

55. Uw leidinggevende verwacht dat de werknemer gedeeltelijk andere, vervangende 
werkzaamheden verricht. 

1 2 3 4 

56. Uw leidinggevende onderneemt in een dergelijke situatie andere acties, die in deze 
vragenlijst niet naar voren komen. 

1 2 3 4 

57. Zo ja, 
welke 
acties? 
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3. 

Voorgeschiedenis De afgelopen jaren zijn er meerdere ziekmeldingen van Ivanka (38 jaar, 4 jaar in 
dienst) geweest. Bij uw leidinggevende is bekend dat mevrouw een alleenstaande 
moeder is van twee kinderen(13&16) met gedragsproblemen. Zij heeft geen overige 
familie en weinig vrienden, tevens is bekend dat mevrouw financiële problemen heeft. 

Omschrijving 
verzuimmelding 

Ivanka meldt zich plotseling ziek, zij verteld concentratieproblemen te hebben door 
slaaptekort, moet veel huilen en zegt helemaal van slag te zijn. 

Kunt u aangeven in hoeverre uw leidinggevende het hieronder beschreven gedrag zou vertonen in deze situatie 

 (1= Nooit;  2= soms ; 3= regelmatig ; 4= altijd ) 

1. Uw leidinggevende vindt het verzuim legitiem. 1 2 3 4 

2. Uw leidinggevende vindt dat er sprake is van ziekte in dit geval. 1 2 3 4 

3. Uw leidinggevende accepteert deze ziekmelding.  1 2 3 4 

4. Uw leidinggevende laat de medewerker een vrije dag opnemen.    1 2 3 4 

5. Uw leidinggevende laat de medewerker thuisblijven met betaald verlof. 1 2 3 4 

6. Uw leidinggevende laat de werknemer thuisblijven met onbetaald verlof. 1 2 3 4 

7. Uw leidinggevende vraagt de medewerker om verdere verheldering van de klachten. 1 2 3 4 

8. Uw leidinggevende neemt contact op met de werknemer. 1 2 3 4 

9. Uw leidinggevende neemt contact op met hulpinstanties.   1 2 3 4 

10. Uw leidinggevende neemt contact op met personeelszaken. 1 2 3 4 

11. Uw leidinggevende stelt dat er sprake is van eigen verantwoordelijkheid van de 
medewerker.  

1 2 3 4 

12. Uw leidinggevende eist dat werknemer komt werken. 1 2 3 4 

13. Uw leidinggevende regelt begeleiding voor de medewerker. 1 2 3 4 

14. Uw leidinggevende helpt persoonlijk de medewerker. 1 2 3 4 

15. Uw leidinggevende biedt de werknemer een gesprek aan met de arbodienst. 1 2 3 4 

16. Uw leidinggevende verwacht dat de werknemer gedeeltelijk eigen werkzaamheden 
verricht. 

1 2 3 4 

17. Uw leidinggevende verwacht dat de werknemer gedeeltelijk andere, vervangende 
werkzaamheden verricht. 

1 2 3 4 

18. Uw leidinggevende onderneemt in een dergelijke situatie andere acties, die in deze 
vragenlijst niet naar voren komen. 

1 2 3 4 

19. Zo ja, 
welke 
acties? 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw deelname in dit onderzoek. Hieronder kunt u nog eventueel vragen en of opmerkingen 
kwijt. 

 

Rick van de Water, R.vandewater@students.uu.nl  Tel.No: 06-20303829 

Jaap Rood, J.rood@students.uu.nl    Tel.No: 06-53751238 
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Bijlage 4: Spss-output van analyses 
 

Factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse attitudenvragenlijst 
Dimensies: “acceptatie van verzuim” en “bereidheid tot helpen”. 

 

1. Spss-output factoranalyse: 
 Total Variance Explained 
 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Component Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 3,908 19,539 19,539 3,908 19,539 19,539 3,646 18,229 18,229 
2 2,741 13,703 33,242 2,741 13,703 33,242 3,003 15,013 33,242 
3 1,652 8,261 41,503             
4 1,253 6,266 47,770             
5 1,219 6,093 53,863             
6 1,171 5,853 59,716             
7 1,049 5,247 64,963             
8 ,875 4,374 69,337             
9 ,833 4,167 73,503             
10 ,748 3,738 77,241             
11 ,681 3,405 80,647             
12 ,654 3,270 83,916             
13 ,601 3,007 86,924             
14 ,526 2,630 89,554             
15 ,437 2,187 91,740             
16 ,408 2,042 93,783             
17 ,341 1,706 95,489             
18 ,328 1,642 97,131             
19 ,292 1,458 98,589             
20 ,282 1,411 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
  
 
 Component Transformation Matrix 
 
Component 1 2 
1 ,881 ,474 
2 -,474 ,881 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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Rotated Component Matrix(a) 
 

Component 
  1 2 
2A+overlijden partner -,048 ,468 
2A-echtscheiding ,033 ,402 
2B+echtscheiding ,655 ,055 
2B-problemen privesfeer ,707 ,051 
2A+ziek kind ,068 ,439 
2A-overlijden hond ,276 ,202 
2B+financiele problemen ,477 ,134 
2B-pesterijen ,535 -,132 
2A+conflict op werk ,072 ,645 
2A-zorgtaak ,178 ,625 
2B+overlijden familielid ,699 ,064 
2B-spanningsklachten ,641 ,190 
2A+werkdruk -,021 ,745 
2A-vage klachten -,045 ,485 
2B+verward en 
concentratieprob. ,629 ,005 

2B-overlijden familielid ,628 ,083 
2A+concentratieprobleem -,009 ,503 
2A-hoge werkdruk ,151 ,646 
2B+pesterijen ,535 -,179 
2B-zorgtaak ,283 ,019 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 3 iterations. 
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2.1 Spss-output betrouwbaarheidsanalyse dimensie “acceptatie van verzuim”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 129 95,6 

Excludeda 6 4,4 

Cases 

Total 135 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

,714 ,719 10 
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2.2 Spss-output betrouwbaarheidsanalyse dimensie “bereidheid tot helpen”: 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 135 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Cases 

Total 135 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on Standardized 

Items N of Items 

,774 ,778 10 



Masterthesis 

 

 61 

Factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse conflictstijlvragenlijst 
Dimensies: “samenwerken”, “compromis sluiten”, “vermijden”, “doordrukken” en 

“toegeven”. 

 

1. Spss-output factoranalyse: 
 Total Variance Explained 
 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Component Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 5,517 27,583 27,583 5,517 27,583 27,583 4,413 22,065 22,065 
2 2,347 11,734 39,317 2,347 11,734 39,317 2,195 10,976 33,041 
3 1,749 8,747 48,064 1,749 8,747 48,064 2,083 10,415 43,455 
4 1,437 7,184 55,248 1,437 7,184 55,248 2,060 10,302 53,757 
5 1,126 5,632 60,880 1,126 5,632 60,880 1,425 7,123 60,880 
6 ,891 4,456 65,336             
7 ,787 3,934 69,270             
8 ,734 3,668 72,937             
9 ,685 3,424 76,362             
10 ,671 3,356 79,718             
11 ,571 2,855 82,573             
12 ,544 2,722 85,295             
13 ,532 2,662 87,956             
14 ,494 2,471 90,427             
15 ,425 2,126 92,554             
16 ,413 2,067 94,621             
17 ,339 1,697 96,318             
18 ,267 1,336 97,653             
19 ,239 1,194 98,847             
20 ,231 1,153 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 
 
 Component Transformation Matrix 
 
Component 1 2 3 4 5 
1 ,854 -,096 ,336 -,327 ,206 
2 ,099 ,887 ,123 ,313 ,300 
3 -,125 -,299 ,761 ,561 ,026 
4 ,462 -,199 -,511 ,693 -,077 
5 -,179 -,274 -,178 ,013 ,928 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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 Rotated Component Matrix(a) 
 

Component 
  1 2 3 4 5 
toegeven ,233 ,142 ,721 -,074 -,096 
samenwerken ,811 -,132 ,001 -,017 -,145 
compromis ,793 ,130 ,163 ,011 -,055 
vermijden -,059 ,812 -,002 ,051 -,067 
doordrukken -,546 -,100 ,231 ,267 ,145 
toegeven2 -,027 -,033 ,832 -,079 ,000 
samenwerken2 ,265 -,338 ,501 ,280 ,172 
compromis2 ,547 ,105 ,305 -,077 ,216 
vermijden2 -,143 ,769 ,020 ,125 ,161 
doordrukken2 ,095 ,085 -,135 ,833 ,028 
toegeven3 ,562 ,012 ,331 -,142 ,098 
samenwerken3 ,769 -,216 ,119 -,032 ,171 
compromis3 ,418 ,041 ,140 -,273 ,382 
vermijden3 ,018 ,145 -,018 ,076 ,875 
doordrukken3 -,375 ,249 ,036 ,622 ,015 
toegeven4 ,450 -,037 ,492 -,166 ,236 
samenwerken4 ,637 -,148 ,188 -,163 ,176 
compromis4 ,632 ,113 ,048 -,307 ,449 
vermijden4 ,170 ,759 -,004 ,081 ,127 
doordrukken4 -,335 ,051 -,048 ,734 -,087 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 6 iterations. 
 
 

2.1 Spss-output betrouwbaarheidsanalyse dimensie “samenwerken”: 
 Case Processing Summary     Reliability Statistics 
 
  N % 
Cases Valid 133 98,5 
  Excluded(a) 2 1,5 
  Total 135 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

 
2.2 Spss-output betrouwbaarheidsanalyse dimensie “compromis sluiten”: 
 Case Processing Summary     Reliability Statistics 
 
  N % 
Cases Valid 132 97,8 
  Excluded(a) 3 2,2 
  Total 135 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,745 4 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,761 4 
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2.3 Spss-output betrouwbaarheidsanalyse dimensie “vermijden”: 
 Case Processing Summary     Reliability Statistics 
 
  N % 
Cases Valid 131 97,0 
  Excluded(a) 4 3,0 
  Total 135 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

2.4 Spss-output betrouwbaarheidsanalyse dimensie “doordrukken”: 
 Case Processing Summary     Reliability Statistics 
 
  N % 
Cases Valid 131 97,0 
  Excluded(a) 4 3,0 
  Total 135 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 
2.5 Spss-output betrouwbaarheidsanalyse dimensie “toegeven”: 
 Case Processing Summary     Reliability Statistics 
 
  N % 
Cases Valid 133 98,5 
  Excluded(a) 2 1,5 
  Total 135 100,0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
  
 
 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,675 4 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,681 4 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,682 4 
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Factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse gedragsvragenlijst 
Dimensies: “acceptatie van verzuim” en “bereidheid tot helpen”. 

 

1. Spss-output factoranalyse: 

 

 
 

 
 

 

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Component Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,030 18,937 18,937 3,030 18,937 18,937 3,001 18,756 18,756 

2 2,632 16,448 35,385 2,632 16,448 35,385 2,661 16,629 35,385 

3 1,578 9,864 45,249       

4 1,368 8,549 53,798       

5 1,135 7,095 60,893       

6 ,976 6,102 66,995       

7 ,921 5,757 72,751       

8 ,686 4,290 77,041       

9 ,602 3,760 80,801       

10 ,578 3,613 84,414       

11 ,574 3,589 88,003       

12 ,492 3,073 91,076       

13 ,443 2,766 93,842       

14 ,388 2,424 96,266       

15 ,308 1,925 98,191       

16 ,289 1,809 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.      

Component Transformation Matrix 

Compone

nt 1 2 

1 ,963 -,270 

2 ,270 ,963 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

acc11+ ,234 ,697 

acc12- -,150 ,569 

acc13+ ,200 ,473 

acc14- ,114 ,555 

ber11+ ,402 -,235 

ber12+ ,691 -,144 

ber13+ ,546 ,117 

ber14+ ,536 -,038 

ber15- -,102 ,442 

acc15- ,133 ,659 

ber16+ ,720 ,210 

ber17+ ,535 -,013 

ber18+ ,726 ,022 

acc16- -,369 ,482 

acc17- -,372 ,484 

ber19+ ,111 -,299 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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2.1 Spss-output betrouwbaarheidsanalyse dimensie “acceptatie van verzuim”: 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 415 95,4 

Excludeda 20 4,6 

Cases 

Total 435 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 acc11+ acc12- acc13+ acc14- ber15- acc15- acc16- acc17- 

acc11+ 1,000 ,256 ,402 ,278 ,202 ,449 ,170 ,164 

acc12- ,256 1,000 ,057 ,428 ,167 ,263 ,299 ,326 

acc13+ ,402 ,057 1,000 ,164 ,150 ,252 ,065 ,027 

acc14- ,278 ,428 ,164 1,000 ,177 ,396 ,191 ,157 

ber15- ,202 ,167 ,150 ,177 1,000 ,366 ,172 ,103 

acc15- ,449 ,263 ,252 ,396 ,366 1,000 ,201 ,174 

acc16- ,170 ,299 ,065 ,191 ,172 ,201 1,000 ,648 

acc17- ,164 ,326 ,027 ,157 ,103 ,174 ,648 1,000 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

acc11+ 17,53 14,231 ,477 ,316 ,672 

acc12- 17,05 14,475 ,436 ,275 ,682 

acc13+ 17,88 15,879 ,269 ,179 ,716 

acc14- 16,80 14,482 ,444 ,278 ,680 

ber15- 17,57 15,575 ,319 ,152 ,706 

acc15- 17,05 14,140 ,530 ,348 ,661 

acc16- 17,29 15,297 ,411 ,441 ,688 

acc17- 17,24 15,618 ,375 ,443 ,695 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

,716 ,716 8 
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2.2 Spss-output betrouwbaarheidsanalyse dimensie “bereidheid tot helpen”: 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 338 77,7 

Excludeda 97 22,3 

Cases 

Total 435 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 ber11+ ber12+ ber13+ ber14+ ber16+ ber17+ ber18+ ber19+ 

ber11+ 1,000 ,510 ,012 ,291 ,046 ,163 ,139 ,003 

ber12+ ,510 1,000 ,193 ,392 ,272 ,320 ,386 ,053 

ber13+ ,012 ,193 1,000 ,342 ,558 ,230 ,355 ,028 

ber14+ ,291 ,392 ,342 1,000 ,245 ,155 ,346 -,066 

ber16+ ,046 ,272 ,558 ,245 1,000 ,424 ,508 ,075 

ber17+ ,163 ,320 ,230 ,155 ,424 1,000 ,178 ,196 

ber18+ ,139 ,386 ,355 ,346 ,508 ,178 1,000 -,009 

ber19+ ,003 ,053 ,028 -,066 ,075 ,196 -,009 1,000 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

ber11+ 18,57 15,379 ,256 ,292 ,694 

ber12+ 18,43 14,186 ,529 ,421 ,641 

ber13+ 19,69 13,454 ,437 ,364 ,654 

ber14+ 18,57 14,287 ,419 ,273 ,660 

ber16+ 19,66 13,015 ,561 ,498 ,624 

ber17+ 19,42 14,339 ,411 ,262 ,661 

ber18+ 19,17 13,254 ,478 ,359 ,644 

ber19+ 20,23 16,435 ,062 ,050 ,738 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

,696 ,701 8 
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Factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse en moderatie-effect 
werkdrukvragenlijst 

 
1. Spss-output factoranalyse: 
 
 Total Variance Explained 
 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3,842 34,926 34,926 3,842 34,926 34,926 
2 1,675 15,232 50,158       
3 1,388 12,622 62,780       
4 1,161 10,555 73,335       
5 ,784 7,127 80,462       
6 ,666 6,054 86,515       
7 ,471 4,285 90,800       
8 ,441 4,012 94,813       
9 ,233 2,119 96,932       
10 ,204 1,853 98,785       
11 ,134 1,215 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 
 Component Matrix(a) 
 

Componen
t 

  1 
snelwerken ,702 
veelwerken ,685 
extrawerken ,611 
tijdsdruk ,637 
achterstand ,664 
problemen werktempo ,511 
problemen werkdruk ,370 
kalmer willen ,661 
haasten ,727 
werkd.5her -,154 
werkd.7her ,522 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
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2 Spss-output betrouwbaarheidsanalyse: 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 22,2 

Excludeda 105 77,8 

Cases 

Total 135 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

snelwerken 1,7000 ,65126 30 

veelwerken 1,4667 ,77608 30 

extrawerken 1,5667 ,77385 30 

tijdsdruk 1,5000 ,62972 30 

achterstand 1,1667 ,64772 30 

problemen werktempo ,3667 ,49013 30 

problemen werkdruk ,4667 ,50742 30 

kalmer willen ,8000 ,55086 30 

haasten 1,2000 ,66436 30 

werkd.5her ,9000 ,75886 30 

werkd.7her 2,8333 ,59209 30 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

snelwerken 12,2667 11,720 ,640 ,641 ,714 

veelwerken 12,5000 11,638 ,521 ,610 ,728 

extrawerken 12,4000 12,179 ,411 ,462 ,745 

tijdsdruk 12,4667 12,602 ,447 ,500 ,740 

achterstand 12,8000 12,234 ,517 ,636 ,731 

problemen werktempo 13,6000 13,559 ,332 ,547 ,753 

problemen werkdruk 13,5000 13,638 ,294 ,407 ,756 

kalmer willen 13,1667 12,489 ,567 ,557 ,728 

haasten 12,7667 11,633 ,645 ,743 ,713 

werkd.5her 13,0667 15,168 -,126 ,481 ,816 

werkd.7her 11,1333 12,740 ,451 ,576 ,740 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,762 ,773 11 
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2 Spss-output moderatoreffect: 
 
  
Variables Entered/Removed(b)     Model Summary 
 

Mode
l 

Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Metho
d 

1 z.werkdru
k, 
z.att.acc.lg
(a) 

. Enter 

2 Z.att.acc.l
gXwerkdr
uk(a) 

. Enter 

 a  All requested variables entered.               a  Predictors: (Constant), z.werkdruk, z.att.acc.lg 
 b  Dependent Variable: z.aanp.acc.lg                b  Predictors: (Constant), z.werkdruk, z.att.acc.lg,   
                      Z.att.acc.lgXwerkdruk 
 
 
 ANOVA(c) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 6,299 2 3,149 3,773 ,036(a) 
Residual 21,701 26 ,835     

1 

Total 28,000 28       
Regression 10,756 3 3,585 5,198 ,006(b) 
Residual 17,244 25 ,690     

2 

Total 28,000 28       
a  Predictors: (Constant), z.werkdruk, z.att.acc.lg 
b  Predictors: (Constant), z.werkdruk, z.att.acc.lg, Z.att.acc.lgXwerkdruk 
c  Dependent Variable: z.aanp.acc.lg 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) -2,44E-005 ,170   ,000 1,000 
z.att.acc.lg ,332 ,173 ,332 1,921 ,066 

1 

z.werkdruk ,337 ,173 ,337 1,952 ,062 
(Constant) -,003 ,154   -,021 ,983 
z.att.acc.lg ,315 ,157 ,315 2,004 ,056 

2 

z.werkdruk ,433 ,161 ,433 2,681 ,013 
  Z.att.acc.lgXwerkdruk ,537 ,211 ,411 2,542 ,018 

a  Dependent Variable: z.aanp.acc.lg 
 
 
 Excluded Variables(b) 
 

Collinearity 
Statistics 

Model   Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation Tolerance 
1 Z.att.acc.lgXwerkdruk ,411(a) 2,542 ,018 ,453 ,944 

a  Predictors in the Model: (Constant), z.werkdruk, z.att.acc.lg 
b  Dependent Variable: z.aanp.acc.lg 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,474(a) ,225 ,165 ,91359 
2 ,620(b) ,384 ,310 ,83051 
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Bijlage 5: Bedrijfsanalyses Remaz  
 

 


