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Samenvatting 

Dit onderzoek richt zich op de toepassing  van het Job Demands-Resources model 

op  ZZP’ers. Om dit te onderzoeken zijn zowel coaches werkzaam als ZZP’er als 

coaches in loondienst benaderd door middel van een vragenlijst. Bestaan er 

verschillen in scores tussen coaches in loondienst en coaches werkzaam als ZZP’er 

met betrekking tot het motivationeel proces van het Job Demands-Resources model? 

En bestaan er verschillen in de relaties tussen variabelen uit het motivationeel proces 

tussen coaches in loondienst en coaches werkzaam als ZZP’er? Hierbij wordt 

gekeken naar zowel werk gerelateerde energiebronnen als persoonlijke 

energiebronnen, bevlogenheid en meerdere uitkomstmaten. Tevens wordt er voor 

zowel coaches in loondienst als coaches werkzaam als ZZP’er gekeken of 

persoonlijke energiebronnen het effect van werk gerelateerde energiebronnen 

versterken. De resultaten laten geen significante verschillen zien tussen coaches in 

loondienst en coaches werkzaam als ZZP’er met betrekking tot verschillen in 

gemiddelde scores op de onderzoeksvariabelen. Verder lijkt het Job Demands-

Resources model ook toepasbaar op de coaches groep werkzaam als ZZP’er. De 

persoonlijke energiebron self-efficacy lijkt voor zowel coaches in loondienst als 

coaches die als ZZP-er werken de belangrijkste voorspeller van bevlogenheid. 
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1 Inleiding 

Onderzoek naar bevlogenheid heeft zich vaak op werknemers in loondienst gericht. 

Er wordt in de literatuur soms onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen 

werknemers, bijvoorbeeld tussen werknemers met meer en minder zwaar mentaal 

werk (Bakker & Demerouti, 2007). Er wordt in de literatuur echter geen onderscheid 

gemaakt tussen werknemers in loondienst en zelfstandigen. Mogelijke verschillen 

tussen deze groepen zijn echter wel van belang omdat er steeds meer ZZP’ers op de 

arbeidsmarkt verschijnen. Deze trend van een toename van ZZP’ers op de 

arbeidsmarkt is echter niet terug te zien in de wetenschappelijke literatuur met 

betrekking tot het Job Demands-Resources model (Demerouti, Bakker, Nachreiner & 

Schaufeli, 2001). 

  Het doel van het huidige onderzoek is meer inzicht te krijgen in de verschillen 

tussen ZZP’ers en werknemers in loondienst met betrekking tot de mate waarin beide 

groepen energiebronnen, bevlogenheid en positieve effecten als proactief gedrag, 

een verhoogde prestatie en werkmotivatie en een verminderde verloop intentie 

ervaren. Tevens zal dit onderzoek bekijken of de relaties tussen de energiebronnen, 

bevlogenheid en positieve effecten verschillen tussen ZZP’ers en werknemers in 

loondienst. 

 Wanneer er een verschil tussen ZZP’ers en werknemers in loondienst in de 

mate van energiebronnen wordt gevonden kan dit inzicht praktische relevantie 

hebben. Wanneer de mate van sociale steun bijvoorbeeld lager blijkt voor ZZP’ers 

dan voor werknemers in loondienst kan er gezocht worden naar een manier om de 

mate van sociale steun te bevorderen.  

 

1.2 Het Job Demands-Resources model 

Het bevlogenheidsproces kan onderzocht worden door middel van het Job Demands-

Resources model (Demerouti et al., 2001). Het Job Demands-Resources model laat 

zien hoe werkomstandigheden kunnen leiden tot mentale uitputting of bevlogenheid. 

Dit gebeurt aan de hand van twee processen. Het uitputtingsproces is het proces 

waar stressoren kunnen leiden tot mentale uitputting van de werknemer. Deze 

uitputting van energie kan gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. Het Job 

Demands-Resources model beschrijft tevens een motivationeel proces waarbij 

energiebronnen kunnen leiden tot bevlogenheid (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & 
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Schaufeli, 2007). Bevlogenheid is een positieve toestand gekenmerkt door vitaliteit, 

toewijding en absorptie (Schaufeli & Bakker, 2001). Omdat dit onderzoek zich zal 

richten op bevlogenheid zal er gekeken worden naar het motivationele proces en zal 

het uitputtingsproces buiten beschouwing blijven. 

  In de literatuur worden meerdere energiebronnen genoemd die ten grondslag 

kunnen liggen aan het motivationeel proces en bevlogenheid. Deze energiebronnen 

kunnen ingedeeld worden in twee categorieën: werk gerelateerde energiebronnen en 

persoonlijke energiebronnen. Werk gerelateerde energiebronnen zijn fysieke, 

psychologische, sociale of organisationele aspecten van het werk die een van de 

volgende functies hebben: Functioneel zijn voor het behalen van werkdoelen; 

Fysiologische of psychologische kosten van stressoren verminderen; Persoonlijke 

groei en ontwikkeling stimuleren (Demerouti et al., 2001). Voorbeelden van werk 

gerelateerde energiebronnen zijn autonomie, sociale steun, 

ontwikkelingsmogelijkheden (Bakker, Demerouti, & Verbeke, 2004), feedback over 

de prestatie, variatie in vaardigheden (Bakker & Demerouti, 2008), salaris, 

teamklimaat, taak significantie (de mate waarin het werk invloed heeft op anderen) 

en de taak identiteit (in hoeverre de taak in zijn totaal wordt uitgevoerd) (Bakker et 

al., 2004).  

 Veel onderzoek heeft zich echter enkel op werk gerelateerde energiebronnen 

gericht waardoor persoonlijke energiebronnen (persoonlijke kenmerken van 

werknemers) onderbelicht zijn gebleven (Xanthopoulou et al., 2007). Toch lijken 

persoonlijke energiebronnen wel degelijk bij te dragen aan het motivationeel proces. 

Zo heeft de persoonlijke energiebron self-efficacy directe invloed op bevlogenheid, 

maar lijkt self-efficacy ook het effect van de werk gerelateerde energiebronnen op 

bevlogenheid te versterken (Xanthopoulou et al., 2007). Self-efficacy is het geloof in 

het uitoefenen van controle over de eigen motivatie, het eigen gedrag en de sociale 

omgeving. Dit geloof in eigen kunnen heeft invloed op de keuzes die iemand maakt, 

de hoeveelheid energie die iemand mobiliseert, de mate van volhouding wanneer er 

moeilijkheden zijn, of iemand in zelf-slopende of zelf- aanmoedigende 

gedachtenpatronen valt en de mate van stress en depressie die iemand ervaart 

tijdens belastende situaties (Bandura, 1990).  

 Wanneer het motivationele proces leidt tot bevlogenheid kan dit positieve 

effecten voor de werknemer hebben. Zo kan bevlogenheid onder andere leiden tot 

proactief gedrag bij de werknemer (Salanova & Schaufeli, 2008), een verminderde 
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verloop intentie (Taal-Hoek, 2009), een toename van prestatie (Bakker & Demerouti, 

2008; Rose, 2010) en een verhoogde werkmotivatie (Mauno, Kinnunen & 

Ruokolainen, 2007). 

 

1.3 ZZP’ers 

Tegenwoordig gaan er in Nederland steeds meer mensen als zelfstandige aan 

de slag. Stichting ZZP Nederland en het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien 

dat er in Nederland 677.000 ZZP’ers werkzaam waren in 2009 en dit aantal in 2010 

704.000 was. Dit is een stijging van 27.000 ZZP’ers tussen 2009 en 2010 (Stichting 

ZZP Nederland, 2010). Het startersprofiel van de Kamer van Koophandel laat zien 

dat het aantal starters na een lichte terugval in 2009 toch weer is gestegen tot 

123.500 personen. Dit is een toename van 17%. Het aantal starters is het grootst in 

de dienstensector (61%). Binnen de totale groep starters is het aantal ZZP’ers 

gegroeid, was dit in 2005 nog 86% van de totale groep ZZP’er, in 2010 is dat 

percentage gestegen tot 88% (Kamer van Koophandel Nederland, 2011). Verder laat 

het Centraal Bureau voor de Statistiek zien dat er veel eenmanszaken gestart 

worden in de sector dienstverlening (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2004; 

Centraal Bureau voor de Statistiek, 2011). Deze toenemende groep ZZP’ers vraagt 

om onderzoek naar bevlogenheid dat zich niet alleen richt op werknemers in 

loondienst maar zich ook richt op de steeds groter wordende groep ZZP’ers. Dit is 

van belang omdat het de vraag is in hoeverre de resultaten uit eerdere studies, waar 

gekeken is naar werknemers in loondienst, te generaliseren zijn naar ZZP’ers.  

 Zo laat eerder vergelijkend onderzoek tussen zelfstandigen en werknemers in 

loondienst verschillende resultaten zien (Blanchflower, 2004; Andersson, 2008). Het 

blijkt dat zelfstandigen in vergelijking met werknemers in loondienst meer onder druk 

werken, het werk stressvoller ervaren, na het werk vermoeider thuis komen, dat ze 

constant onder ‘strain’ (in dit onderzoek spanning genoemd) staan, dat ze meer slaap 

verliezen door gepieker over het werk en dat werk meer de overhand heeft op hun 

vrijetijd. Wel geven zelfstandigen in vergelijking met werknemers in loondienst aan 

dat ze meer controle hebben over hun leven en ze geven aan meer voldoening uit 

het leven te putten (Blanchflower, 2004). Onderzoek is echter niet eenduidig op dit 

gebied, want zo blijkt uit ander onderzoek dat het welzijn juist groter is bij 

zelfstandigen. Werknemers in loondienst zouden in vergelijking met zelfstandigen 
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meer gezondheidsproblemen ervaren en hun werk als meer stressvol en 

spanningsvol ervaren (Andersson, 2008).  

  Er zijn enkele eerdere onderzoeken waarin bevlogenheid is onderzocht is en 

waar beroepsstatus werd meegenomen (Hakanen & Lindbohm, 2008; Gorgievski, 

Bakker, & Schaufeli, 2010). Het onderzoek van Hakanen & Lindbohm (2008) deed 

echter niks met de variabele beroepsstatus. Maar in het onderzoek van Gorgievski et 

al. (2010) werden er wel verschillen tussen de zelfstandige werknemers (let wel geen 

ZZP’ers) en de werknemers in loondienst gevonden. Zelfstandige werknemers 

scoorden over het algemeen hoger op de mate van bevlogenheid.  

Hoewel er onderzoek is gedaan naar het verschil tussen ZZP’ers en 

werknemers in loondienst is er bijna geen onderzoek gedaan naar het verschil in de 

mate van ervaren werk gerelateerde en persoonlijke energiebronnen. Ook is er geen 

onderzoek gedaan naar het verschil in de mate van bevlogenheid en de positieve 

effecten van bevlogenheid tussen ZZP’ers en werknemers in loondienst. Tevens is er 

niet onderzocht of er een verschil bestaat voor werknemers in loondienst en ZZP’ers 

in de relaties tussen energiebronnen, bevlogenheid en de positieve effecten als 

gevolg van bevlogenheid die centraal staan in het motivationele proces van het Job 

Demands-Resources model.  

 

1.4 Het huidige onderzoek en hypotheses 

Om ZZP’ers te vergelijken met werknemers in loondienst is het van belang dat beide 

groepen dezelfde werkzaamheden uitvoeren zodat dit het onderzoek niet kan 

beïnvloeden. Binnen dit onderzoek zal er gekeken worden naar verschillen tussen 

ZZP’ers en werknemers in loondienst binnen de Nederlandse coaches groep. Er is 

voor de Nederlandse coaches groep gekozen, omdat deze groep zowel uit ZZP’ers 

als werknemers in loondienst bestaat die dezelfde werkzaamheden hebben. Dit 

maakt het mogelijk om ZZP’ers en werknemers in loondienst binnen deze groep te 

vergelijken.  

 Uit eerder onderzoek bleek de mate van bevlogenheid al te verschillen tussen 

zelfstandigen en werknemers in loondienst, waarbij zelfstandigen hogere op 

bevlogenheid scoorden (Gorgievski et al., 2010). De verwachting voor dit onderzoek 

is dan ook dat ZZP’ers, net als zelfstandigen, hoger op bevlogenheid scoren als 

coaches in loondienst. 



8 
 

Hypothese 1: Coaches werkzaam als ZZP’er scoren gemiddeld hoger op de mate van 

bevlogenheid in vergelijking met coaches werkzaam in loondienst. 

Omdat ZZP’ers geen leidinggevende boven zich hebben staan die aansturen en 

geen rekening hoeven te houden met collega’s binnen een bedrijf, is de verwachting 

dat ZZP’ers in vergelijking met coaches in loondienst een hogere mate van 

autonomie ervaren.  

Hypothese 2: Coaches werkzaam als ZZP’er scoren gemiddeld hoger op autonomie in 

vergelijking met coaches werkzaam in loondienst. 

Verder is het de verwachting dat werknemers in loondienst sociale steun van 

collega coaches in grotere mate ervaren dan ZZP’ers. Deze verwachting is 

gebaseerd op het feit dat ZZP’ers geen directe collega’s hebben, terwijl coaches in 

loondienst vaak wel collega coaches hebben. Vandaar moeten coaches werkzaam 

als ZZP’er het meer hebben van hun netwerk, collega coaches die ze op congressen 

ontmoeten en coaches die werkzaam zijn op een gezamenlijke werklocatie.  

 Omdat ZZP’ers, vaak in tegenstelling tot coaches in loondienst, geen directe 

collega’s en leidinggevende hebben van wie ze feedback kunnen ontvangen, is het 

tevens de verwachting dat ZZP’ers in mindere mate feedback ervaren dan coaches 

in loondienst. 

 Hypothese 3: Coaches in loondienst scoren gemiddeld hoger op sociale steun van 

collega coaches en feedback dan ZZP’ers. 

Er bestaat geen aanleiding om te verwachten dat er een verschil bestaat in taak 

significantie tussen ZZP’ers en coaches in loondienst, immers beide groepen voeren 

dezelfde werkzaamheden uit.  

 

Hypothese 4: Er is geen significant verschil in de scores van coaches in loondienst en 

coaches werkzaam als ZZP’er op taak significantie. 

 

Omdat zoals eerder gesteld veel studies de persoonlijke energiebronnen 

onderbelichten (Xanthopoulou et al., 2007), zal in deze studie de persoonlijke 

energiebron self-efficacy opgenomen worden. Self-efficacy is op twee manieren 

opgenomen in de vragenlijst: general work self-efficacy en coaching efficacy. General 
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work self-efficacy meet het geloven in eigen kunnen met betrekking tot meer 

algemene arbeidscompetenties, terwijl coaching efficacy het geloven in eigen kunnen 

met betrekking tot coaching competenties meet. Wederom is er geen aanleiding om 

een verschil in mate van self-efficacy te verwachten tussen ZZP’ers en coaches in 

loondienst, omdat de mate van het geloof in eigen kunnen niet lijkt af te hangen van 

het dienstverband. 

 

Hypothese 5: Er is geen significant verschil in de scores van coaches in loondienst en 

coaches werkzaam als ZZP’er op self-efficacy. 

 

Vervolgens zal er in het huidige onderzoek gekeken worden of er verschillen 

bestaan in de relaties binnen het motivationeel proces van het Job Demands-

Resources model tussen ZZP’ers en werknemers in loondienst. Omdat niets er op 

wijst dat er verschillen bestaan in de relaties binnen het motivationeel proces tussen 

ZZP’ers en werknemers in loondienst, verwacht de huidige studie hier dan ook geen 

significante verschillen te vinden.  

 Hypothese 6: Autonomie, sociale steun, feedback, taak significantie en self-efficacy, 

hebben voor zowel ZZP’ers als coaches in loondienst een positief verband met 

bevlogenheid. 

Hypothese 7: Bevlogenheid, heeft voor zowel ZZP’ers als coaches in loondienst een 

positieve relatie met proactief gedrag, prestatie en werkmotivatie. 

Hypothese 8: Bevlogenheid, , heeft voor zowel ZZP’ers als coaches in loondienst een 

negatieve relatie met verloop intentie. 

Self-efficacy leek ook het effect van de werk gerelateerde energiebronnen op 

bevlogenheid te versterken (Xanthopoulou et al., 2007). Vandaar is het de 

verwachting dat self-efficacy voor zowel ZZP’ers als coaches in loondienst het effect 

van de werk gerelateerde energiebronnen op bevlogenheid versterkt 

Hypothese 9: Self-efficacy heeft voor zowel ZZP’ers als coaches in loondienst een 

modererend effect op de relatie tussen werk gerelateerde energiebronnen en 

bevlogenheid. 
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De variabelen die gebruikt zijn in het huidige onderzoek zijn schematisch 

weergegeven in Figuur 1. 

 

 

Figuur 1: Energiebronnen, bevlogenheid en effecten (oftewel uitkomstmaten).  
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2 Methode 

2.2 Respondenten 

In totaal hebben 254 respondenten een vragenlijst ingevuld. Van deze 254 

respondenten hebben 190 respondenten de vragenlijst compleet ingevuld. De 

respondenten die de vragenlijst onvolledig hebben ingevuld zijn waar mogelijk 

meegenomen in de analyses. De respondenten zijn geworven via de Sector Arbeid 

en Organisatie van het NIP. Deze sector telt in het totaal 2366 leden (Nederlands 

Instituut van Psychologen, 2011). Niet alle leden komen in aanmerking voor het 

onderzoek, omdat er bijvoorbeeld leden tussen zitten die geen coaching activiteiten 

uitvoeren. Vandaar dat er geen uitspraak gedaan kan worden over het percentuele 

aantal van de NIP leden die hebben gerespondeerd. Tabel 1 laat het totale en 

procentuele aantal respondenten, de sekse, en gemiddelde leeftijd zien voor alle 

groepen respondenten. De combi groep, bestaande uit coaches die zowel in 

loondienst werken als werkzaam zijn als ZZP’er, is alleen opgenomen in analyses 

waar gecontroleerd wordt voor contracttype. 

Tabel 1: Het totale en procentuele aantal respondenten, sekse en gemiddelde leeftijd voor alle 

groepen respondenten. 

 N % van de respondenten Sekse M leeftijd SD leeftijd 

Totale populatie 254 100% 71,1% vrouw 48 9.37 

Loondienst 71 27,8% 68,6% vrouw 44 9.28 

ZZP 141 55,5% 71,7% vrouw 50 9.07 

Combi 33 13,0% 73.1% vrouw 50 8.82 

 

2.3 Procedure 

De bovengenoemde schalen zijn samen met vragen over demografische gegevens 

verwerkt in een digitale vragenlijst. Vervolgens is deze vragenlijst via het NIP uitgezet 

onder de leden van de sector Arbeid en Organisatie. Dit is gedaan door middel van 

een email waar de relevantie van het onderzoek is beschreven, een link in staat naar 

de online vragenlijst en contact gegevens gegeven worden voor eventuele verdere 

vragen. Wanneer de vragenlijst online start wordt er voorafgaand een korte uitleg 

gegeven. Na het invullen van de vragenlijst wordt er een afsluiting getoond waar 

wederom contact gegevens worden vermeld voor eventuele vragen of opmerkingen. 
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2.4 De vragenlijst  

Werk gerelateerde energiebronnen 

De werk gerelateerde energiebronnen zijn: autonomie, sociale steun, feedback en 

taak significantie. Alle werk gerelateerde energiebronnen zijn gemeten door middel 

van een 5-punts Likertschaal. De antwoorden op deze 5-punts Likertschalen kunnen 

variëren van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee eens).  

Autonomie (α = .60), de mate van onafhankelijkheid tijdens het werk, wordt 

gemeten aan de hand van drie items uit de schaal van Breaugh (1985). Een 

voorbeeld stelling is: In mijn werk als coach ben ik vrij om de aanpak te kiezen die ik 

wil.  

Sociale steun van beroepsgenoten (α = ,94),  is gemeten door middel van vier 

items uit de vragenlijst van Peeters, Buunk en Schaufeli (1995). De vragenlijst is 

oorspronkelijk gebaseerd op dimensies van sociale steun volgens House (1981). 

Deze dimensies zijn emotionele steun, steun door feedback, informatie steun en 

instrumentele steun. Steun van collega’s, gebruikt in de originele schaal, is voor dit 

onderzoek veranderd in steun van beroepsgenoten. Een voorbeeld stelling is: 

Beroepsgenoten (coaches) hebben aandacht voor mijn gevoelens en problemen. 

 Feedback, de mate waarin de coach aanwijzingen over zijn of haar prestatie 

ontvangt, wordt gemeten doormiddel van een item. Dit item is afkomstig van de Job 

Diagnostic Survey (Hackman & Oldham, 1974). De stelling van dit item is: Mijn werk 

zelf als coach bevat elementen die mij aanwijzingen geven over hoe ik presteer. 

Deze stelling is ook bruikbaar voor coaches actief als ZZP’er omdat het niet alleen 

feedback van een leidinggevende hoeft te betreffen.  

Taak significantie, de mate waarin je werk invloed heeft op anderen, wordt 

gemeten doormiddel van een item uit de Job Diagnostic Survey (Hackman & 

Oldham, 1974). Dit item is de stelling: Mijn werk heeft invloed op veel mensen. 

 

Persoonlijke energiebronnen 

Alle persoonlijke energiebronnen zijn gemeten door middel van een 5-punts 

Likertschaal. Voor dit onderzoek is de persoonlijke energiebron self-efficacy, de mate 

van geloof in de eigen competentie, gemeten. Self-efficacy is zoals in de inleiding 

aangegeven op twee manieren opgenomen in de vragenlijst. Coaching efficacy (α = 

,73), het geloof in de coaching competentie, wordt gemeten doormiddel van tien 

items. Dit is een zelf opgestelde vragenlijst gebaseerd op het competence framework 
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opgesteld door de European Mentoring & Coaching Council en de stichting 

Nederlandse Orde van Beroepscoaches, het Nobco (EMCC & Nobco, 2010). Een 

voorbeeld item is de stelling: Welke cliënt ik ook voor me krijg, het lukt me om een 

vertrouwensrelatie op te bouwen met hem of haar. 

General work self-efficacy (α = ,80), het geloof in algemenere 

arbeidscompetenties, is opgebouwd uit vijf items. Deze vijf items zijn afkomstig van 

de New General Self-Efficacy Scale (Chen, Gully & Eden, 2011). Een voorbeeld van 

deze items is de stelling: Als er zich tijdens mijn werk moeilijke problemen voordoen, 

weet ik die op te lossen. 

Beide schalen zijn gemeten doormiddel van een 5-punts Likertschaal. De 

antwoorden op deze 5-punts Likertschalen kunnen variëren van 1 (helemaal mee 

oneens) tot 5 (helemaal mee eens). 

 

Bevlogenheid 

Om bevlogenheid te meten is er gebruik gemaakt van de verkorte versie van de 

werkbelevingslijst (UBES) (Schaufeli & Bakker, 2004). Bevlogenheid is een positieve 

gemoedstoestand die werknemers motiveert om werkdoelen beter en sneller te 

bereiken. De UBES (α = ,93) bestaat uit drie dimensies: vitaliteit (α = ,88), toewijding 

(α = ,89) en absorptie (α = ,83). Een voorbeeld item van vitaliteit is: Tijdens mijn werk 

als coach bruis ik van energie. Een voorbeeld item van toewijding is: Ik ben 

enthousiast over mijn werk als coach. En een voorbeeld item van absorptie: Wanneer 

ik heel intensief aan het werk ben als coach, voel ik mij gelukkig. De UBES bestaat 

uit negen items, drie per dimensie. De respondent kan op deze items reageren 

doormiddel van een 7-punts Likertschaal variërend van nooit tot dagelijks. 

 

Uitkomstmaten 

Proactief gedrag, verloop intentie, prestatie en werkmotivatie zijn opgenomen in dit 

onderzoek als uitkomstmaten. Voor deze schalen is een 5-punts Likertschaal 

gebruikt, variëren van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee eens).  

  Proactief Gedrag (α = ,74), het initiatief nemen om obstakels op het werk in de 

toekomst te overwinnen, is opgebouwd uit de vier hoogst  ladende items uit de 

originele PPS van Bateman & Crant (1993). Hierbij is de Nederlandse vertaling 

gebruikt van Wawoe (2010). Een voorbeeld item is de stelling: Ik heb plezier in het 
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overwinnen van obstakels om mijn doelen te realiseren. 

  Verloop Intentie, de overweging om te stoppen met coaching is gemeten 

doormiddel van een item van Spector (1985). Dit item is de stelling: Ik overweeg 

serieus om te stoppen met mijn dienstverlening. 

  Prestatie (α = ,73), de prestaties op het gebied van coaching, is gemeten 

doormiddel van een zelf ontwikkelde schaal.  vijf items. Een voorbeeld item is: Mijn 

cliënten zijn tevreden over mijn dienstverlening als coach. 

  Tenslotte is Werkmotivatie (α = ,88), de wil om goed te functioneren of 

bepaalde doelen te bereiken op het werk, opgenomen in de vragenlijst. 

Werkmotivatie is gemeten doormiddel van de schaal van de Jonge (1995) bestaande 

uit vijf items. Een voorbeeld item is de stelling: Mijn werk als coach is uitdagend. 
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3 Resultaten 

Door middel van het statistische software programma SPSS is er een t-toets 

uitgevoerd voor bevlogenheid en sub-schalen, energiebronnen en positieve effecten 

(oftewel uitkomstmaten). Hierbij is gekeken naar het verschil tussen coaches in 

loondienst en coaches werkzaam als ZZP’er (Tabel 2). 

 

Tabel 2: Het verschil in contracttype, gemiddelde, standaarddeviatie en significantie voor 

bevlogenheid, energiebronnen en uitkomstmaten. 

  N M SD t P 

UBES Loondienst 65 4,10 1,00 -0,31 .75 
  ZZP’er 134 4,15 0,95   
         Vitaliteit Loondienst 65 4,05 0,95 -0,88 .38 
 ZZP’er 134 4,17 0,91   
         Toewijding Loondienst 65 4,45 1,03 -0,84 .40 
 ZZP’er 134 4,57 0,97   
         Absorptie Loondienst 65 3,81 1,22 0,61 .54 
 ZZP’er 134 3,96 1,19   
Autonomie Loondienst 56 3,85 0,64 -1.08 .28 
 ZZP’er 125 3,96 0,65   
Sociale steun collega coaches Loondienst 53 3,40 0,92 1,36 .18 
 ZZP’er 117 3,12 1,00   
Feedback Loondienst 65 3,95 0,76 -0,1 .99 
 ZZP’er 134 3.96 3,96   
Taak significantie Loondienst 65 3,86 0,75 -1,22 .22 
  ZZP’er 134 3,99 0,69   
Coaching efficacy Loondienst 57 3,86 0,44 -0,16 .87 
 ZZP’er 127 3,87 0,44   
General work self-efficacy Loondienst 65 3,81 0,53 0,23 .82 
 ZZP’er 134 3,79 0,52   
Proactief gedrag Loondienst 65 3,62 0,61 0,63 .53 
 ZZP’er 134 3,57 0,61   
Prestatie Loondienst 56 3,78 0,43 -1,53 .13 
 ZZP’er 125 3,89 0,47   
Werkmotivatie Loondienst 65 4,20 0,63 -0,64  .52 
 ZZP’er 134 4,25 0,54   
Verloop intentie Loondienst 65 1,52 0,89 0,70 .48 
 ZZP’er 134 1,44 0,72   

* p < .05 ; **p < .01 

Hypothese 1: Coaches werkzaam als ZZP’er scoren gemiddeld hoger op de mate van 

bevlogenheid in vergelijking met coaches werkzaam in loondienst. 

Tabel 2 laat zien dat er geen significant verschil bestaat voor bevlogenheid (UBES) 

tussen coaches in loondienst en coaches werkzaam als ZZP’er. Ook bestaat er geen 

significant verschil voor een van de sub-schalen van bevlogenheid oftewel UBES 

(vitaliteit, toewijding en absorptie). Hypothese 1 kan dus verworpen worden. Wel 

lijken zowel ZZP’ers (M = 4,15) als werknemers in loondienst (M = 4,10) hoog te 

scoren op bevlogenheid wanneer beide scores met de normgroep (N = 527) 

vergeleken worden. De score kan als ‘hoog’ worden geclassificeerd wanneer de 
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totaal score van de UBES-S tussen M = 3,78 en M = 4,56 ligt. Omdat de 

groepsgemiddelden van diversen beroepen volgens de handleiding van de UBES 

weinig verschillen, is de normgroep niet beroep specifiek (Schaufeli & Bakker, 2003).  

Hypothese 2: Coaches werkzaam als ZZP’er scoren gemiddeld hoger op autonomie in 

vergelijking met coaches werkzaam in loondienst. 

Tabel 2 laat zien dat er geen significant verschil bestaat voor autonomie tussen 

coaches in loondienst en coaches werkzaam als ZZP’er. Hypothese 2 kan dus 

verworpen worden. 

 Hypothese 3: Coaches in loondienst scoren gemiddeld hoger op sociale steun van 

collega coaches en feedback dan ZZP’ers. 

Ook laat Tabel 2 laat zien dat er geen significante verschillen bestaan tussen 

coaches in loondienst en coaches werkzaam als ZZP’er voor zowel sociale steun 

collega coaches als voor feedback. Hypothese 3 kan dus verworpen worden. 

 

Hypothese 4: Er is geen significant verschil in de scores van coaches in loondienst en 

coaches werkzaam als ZZP’er op taak significantie. 

 

Tabel 2 laat zien dat er, zoals voorspeld, geen significant verschil bestaat voor taak 

significantie tussen coaches in loondienst en coaches werkzaam als ZZP’er. 

Hypothese 4 kan dus worden aangenomen. 

 

Hypothese 5: Er is geen significant verschil in de scores van coaches in loondienst en 

coaches werkzaam als ZZP’er op self-efficacy. 

 

Tabel 2 laat tevens zien dat er geen significant verschil bestaat tussen coaches in 

loondienst en coaches werkzaam als ZZP’er voor zowel coaching efficacy als general 

work self-efficacy. Hypothese 4 kan dus worden aangenomen.  

 Om de verbanden tussen de verschillende variabelen te onderzoeken zijn er 

door middel van het statistische software programma SPSS voor zowel de loondienst 

groep als de ZZP groep correlatievergelijkingen voor de energiebronnen, 

bevlogenheid en uitkomstmaten uitgevoerd. De correlaties zijn weergegeven in Tabel 

3 en Tabel 4. 
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Tabel 3: Correlaties, standaarddeviaties en gemiddelden van energiebronnen, bevlogenheid en uitkomstmaten voor de ZZP groep (N = 141). 

 

 

 

* p < .05; ** p < .01 

 

 

 

 

    M SD N 1 2 3 4 5 6 7    8 9 10 11 

              7.1 7.2 7.3     

1. Autonomie   3.96 .65 125               

2. Sociale steun 
collega coaches 

  3.18 1.00 117 .28**              

3. Feedback   3.96 .62 134 .13 .20*             

4. Taak 
significantie 

  3.99 .69 134 .16 .13 .33**            

5. Coaching 
efficacy 

  3.87 .44 127 .35** .23** .35** .17           

6. General work 
self-efficacy 

  3.78 .52 134 .28** .05 .19* .29** .44**          

7. UBES   4.15 .95 134 .25** .41** .47** .35** .48** .35**         

  7.1. Vitaliteit 4.17 .91 134 .14 .32** .41** .34** .35* .28** .91**        

  7.2. Toewijding 4.57 .97 134 .25** .40** .48** .33** .43** .29** .95** .83**       

  7.3. Absorptie 3.70 1.19 134 .27** .40** .41** .32** .53** .39** .93** .73** .82**      

8. Proactief 
gedrag 

  3.57 .61 134 .19* .26** .21** .14 .35** .46** .51** .40** .46** .55**     

9. Prestatie   3.89 .47 125 .27** .26** .36** .30** .49** .41** .44** .38** .46** .38** .44**    

10. Werkmotivatie   4.25 .54 134 .19* .37** .36** .30** .43** .26** .65** .58** .63** .60** .34** .32**   

11. Verloop 
intentie 

  1.44 .72 134 -.03 -.05 -.14 -.12 .01 -.11 -.26** -.23** -.35** -.15 -.02 -.03 -.29**  
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Tabel 4: Correlaties, standaarddeviaties en gemiddelden van energiebronnen, bevlogenheid en uitkomstmaten voor de loondienst groep (N = 71).  

 

 

 

 

* p < .05; ** p < .01 

 

 

 

    M SD N 1 2 3 4 5 6 7    8 9 10 11 

              7.1 7.2 7.3     

1. Autonomie   3.85 .64 56               

2. Sociale steun 
collega coaches 

  3.40 .92 53 -.07              

3. Feedback   3.95 .65 65 .10 .35*             

4. Taak 
significantie 

  3.86 .72 65 .6 .17 .43**            

5. Coaching 
efficacy 

  3.86 .42 57 .02 .21 .16 .08           

6. General work 
self-efficacy 

  3.81 .53 65 -.09 .33* .49** .54** .18          

7. UBES   4.10 1.00 65 .21 .02 .29* .03 .45** .01         

  7.1. Vitaliteit 4.05 .95 65 .14 -.03 .21 .01 .45** .02 .92**        

  7.2. Toewijding 4.45 1.03 65 .24 -.03 .28* .02 .44* -.01 .94** .83**       

  7.3. Absorptie 3.81 1.20 65 .20 .08 .31* .05 .38** .01 .94** .78** .82**      

8. Proactief 
gedrag 

  3.62 .60 65 -.16 .23 .39** .28* .34** .60** .05 .06 -.01 .08     

9. Prestatie   3.78 .47 56 -.03 .27 .29* .29* .55** .35** .36** .25 .40** .34* .34**    

10. Werkmotivatie   4.20 .63 65 -.10 .03 .36** .42** .08 .36** .40** .41** .36** .36** .15 .14   

11. Verloop 
intentie 

  1.52 .89 65 -.21 .26 .13 -.20 -.26 -.07 -.36** -.35** -.42** -.25* .00 -.12 -.33**  
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Hypothese 6: Autonomie, sociale steun, feedback, taak significantie en self-efficacy, 

hebben voor zowel ZZP’ers als coaches in loondienst een positief verband met 

bevlogenheid. 

 

Tabel 3 laat zien dat voor de ZZP groep autonomie (r = .28), sociale steun collega 

coaches (r = .41), feedback (r = .47), taak significantie (r = .35), coaching efficacy (r = 

.48) en general work self-efficacy (r = .35) significant positief samenhangen met 

bevlogenheid. Tabel 4 laat zien dat binnen de loondienst groep enkel feedback (r = 

.29) en coaching efficacy (r = .45) significant positief samenhangen met 

bevlogenheid. Hypothese 6 lijkt dus op te gaan voor de ZZP groep. Echter hangen 

voor de feedback groep alleen feedback en coaching efficacy significant positief 

samen met bevlogenheid. Hypothese 6 kan dus deels aangenomen worden. 

Hypothese 7: Bevlogenheid heeft voor zowel ZZP’ers als coaches in loondienst een 

positieve relatie met proactief gedrag, prestatie en werkmotivatie. 

Tabel 3 laat zien dat bevlogenheid binnen de ZZP groep zoals voorspeld significant 

positief samenhangt met proactief gedrag (r = .51), prestatie (r = .44) en 

werkmotivatie (r = .65). Tabel 4 laat zien dat bevlogenheid binnen de loondienst 

groep significant positief samenhangt met prestatie (r = .36) en werkmotivatie (r = 

.40). Bevlogenheid lijkt echter niet significant samen te hangen met proactief gedrag 

binnen de loondienst groep. Hoewel hypothese 7 opgaat voor de ZZP groep, gaat 

hypothese 7 wederom niet op voor de loondienst groep. Vandaar dat hypothese 7 

deels aangenomen kan worden. 

Hypothese 8: Bevlogenheid heeft voor zowel ZZP’ers als coaches in loondienst een 

negatieve relatie met verloop intentie. 

Tabel 3 laat zien dat binnen de ZZP groep bevlogenheid significant negatief 

samenhangt met verloop intentie (r = -.26). Tabel 4 laat zien dat ook binnen de 

loondienst groep bevlogenheid significant negatief samenhangt met verloop intentie 

(r = -.36). Hypothese 8 kan dus aangenomen worden. 

Vervolgens is er door middel van het statistische software programma SPSS een 

meervoudige regressie analyse uitgevoerd met bevlogenheid als afhankelijke 

variabele en de energiebronnen samen met de controle variabelen als onafhankelijke 

variabelen. De controle variabelen zijn leeftijd, geslacht (1 = man, 2 = vrouw) en 
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contracttype (Loondienst, ZZP, of een combinatie). Tabel 5 laat zien dat Model 2, 

waarin zowel de demografische variabelen als de werk gerelateerde energiebronnen 

zijn opgenomen, bevlogenheid significant voorspelt (p < .005; Adj. R2 = .27). 

Autonomie (p < .005; β = .23), sociale steun collega coaches (p < .05; β = .18), 

feedback (p < .005; β = .28) en taaksignificantie (p < .005; β = .20) zijn de significante 

voorspellers binnen Model 2. 

 

Tabel 5: Meervoudige regressieanalyse bevlogenheid met energiebronnen en controle variabelen met 

niet gestandaardiseerde en gestandaardiseerde Beta’s, de R2 en de Adjusted R2. 

 

 

* p < .05; ** p < .005 

  Model 1    Model 2    Model 3    Model 4   

 B SE B β  B SE B β  B SE B β  B SE B β  

Leeftijd .00 .01 .01 .01 .01 .09 .01 .01 .11 .01 .01 .08 

Geslacht .12 .17 .06 .03 .14 .01 -.00 .13 -.00 .02 .13 .01 

             

Autonomie    .38 .11 .23** .27 .10 .17* .27 .10 .17* 

Sociale steun 

collega 

coaches 

   .18 .07 .18* .12 .06 .12 .11 .06 .11 

Feedback    .41 .10 .28** .32 .10 .22** .32 .10 .22** 

Taak 

significantie 

   .26 .09 .20** .29 .09 .22** .29 .09 .22** 

             

Coaching 

efficacy 

      .81 .15 .36** .81 .15 .36** 

General work 

self-efficacy 

      -.15 .13 -.08 -.14 .13 -.07 

             

Contracttype          -.15 .09 -.10 

             

R
2
   .00   .30   .40   .41 

Adjusted R
2
   -.01   .27**   .37**   .38** 
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Echter wanneer er in Model 4 (p < .005; Adj. R2 = .38) coaching efficacy, general 

work self-efficacy en contracttype worden opgenomen is sociale steun collega’s geen 

significante voorspeller meer, terwijl coaching efficacy (p < .005; β = .36) de grootste 

significante voorspeller van bevlogenheid is. De andere significante voorspellers voor 

bevlogenheid zijn in model 4 autonomie (p < .05; β = .17), feedback (p < .005; β = 

.22) en taak significantie (p < .005; β = .22).  

Om het modererend effect op de relatie tussen werk gerelateerde 

energiebronnen en bevlogenheid te toetsen zijn er gestandaardiseerde z-variabelen 

aangemaakt voor de werk gerelateerde energiebronnen en beide efficacy schalen 

(coaching efficacy en general work self-efficacy). Ook zijn er interactievariabelen 

aangemaakt die een product zijn van de werk gerelateerde energiebron z-variabele 

en de efficacy z-variabele. Vervolgens zijn er regressie analyses uitgevoerd waarbij 

telkens één energiebron, één self-efficay variabele en één interactievariabele is 

opgenomen. Dit is gedaan voor zowel de loondienst groep als de ZZP groep. 

Tabel 6: De interactievariabelen voor de loondienst groep met niet gestandaardiseerde en 

gestandaardiseerde Beta’s en de standaard error van de Beta. 

 B SE B β 

Z autonomie x Z coaching efficacy -.20 .12 -.02 

Z sociale steun x Z coaching efficacy .18 .13 .17 

Z feedback x Z coaching efficacy -.05 .11 -.06 

Z taak significantie x Z coaching efficacy -.08 .12 -.10 

Z autonomie x Z general work self-efficacy -.03 .13 -.03 

Z sociale steun x Z general work self-efficacy .18 .19 .15 

Z feedback x Z general work self-efficacy .10 .07 .19 

Z taak significantie x Z general work self-efficacy .10 .06 .24 

* p < .05; ** p < .005 

 

Tabel 7: De interactievariabelen voor de ZZP groep met niet gestandaardiseerde en 

gestandaardiseerde Beta’s en de standaard error van de Beta. 

 B SE B β 

Z autonomie x Z coaching efficacy -.05 .09 -.05 

Z sociale steun x Z coaching efficacy -.11 .07 -.13 

Z feedback x Z coaching efficacy .00 .07 .00 

Z taak significantie x Z coaching efficacy -.01 .07 -.01 

Z autonomie x Z general work self-efficacy .12 .08 .13 

Z sociale steun x Z general work self-efficacy -.02 .07 -.02 

Z feedback x Z general work self-efficacy .10 .08 .10 

Z taak significantie x Z general work self-efficacy .03 .10 .03 

* p < .05; ** p < .005 
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Hypothese 9: Self-efficacy heeft voor zowel ZZP’ers als coaches in loondienst een 

modererend effect op de relatie tussen werk gerelateerde energiebronnen en 

bevlogenheid. 

Tabel 6 laat zien dat geen van de interactievariabelen uit de meervoudige regressie 

analyses bevlogenheid significant bleek te voorspellen binnen de loondienst groep. 

Binnen de loondienst groep is dus geen modererend effect van self-efficacy 

gevonden op de relatie tussen werk gerelateerde energiebronnen en bevlogenheid. 

Tabel 7 laat zien dat hetzelfde geldt voor de ZZP groep. Ook hier werd geen 

significant voorspellende interactievariabele gevonden. Hypothese 9 kan dus 

verworpen worden. 
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4 Conclusies en Discussie 

Het doel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen in de verschillen 

tussen ZZP’ers en werknemers in loondienst met betrekking tot de mate waarin beide 

groepen energiebronnen, bevlogenheid en de positieve effecten ervaren. Tevens is 

er onderzocht of de relaties tussen de energiebronnen, bevlogenheid en de positieve 

effecten verschillen tussen ZZP’ers en werknemers in loondienst. Ook is er voor 

zowel coaches in loondienst als coaches werkzaam als ZZP’er gekeken of 

persoonlijke energiebronnen het effect van werk gerelateerde energiebronnen op 

bevlogenheid versterken. Tegen de verwachting in bleken beide groepen een gelijke 

mate van autonomie, sociale steun collega’s, feedback, taak significantie, coaching 

efficacy en general work self-efficacy te ervaren. Tevens bleken beide groepen ook 

niet te verschillen in de mate van bevlogenheid en de mate van de positieve effecten 

zoals proactief gedrag, prestatie, werk motivatie en verloop intentie. 

 Ook is er gekeken naar verschillen tussen coaches werkzaam in loondienst en 

coaches werkzaam als ZZPer met betrekking tot de relaties tussen de verschillende 

variabelen uit het motivationeel proces. Hoewel de meeste relaties volgens het Job 

Demands-Resources model lopen, bleek geheel tegen verwachting in, dat niet alle 

relaties volgens het Job Demands-Resources model opgaan voor de loondienst 

groep. Zo blijkt dat binnen de loondienst groep autonomie, sociale steun collega 

coaches, taak significantie en general work self-efficacy niet significant samen 

hangen met bevlogenheid. Deze resultaten voor de loondienst groep spreken eerder 

onderzoek tegen waaruit bleek dat autonomie, sociale steun, taak significantie 

(Bakker et al., 2004) en self-efficacy (Xanthopoulou et al., 2007) samen zouden 

hangen met bevlogenheid. Tevens blijkt uit de resultaten van de huidige studie dat 

bevlogenheid binnen de loondienst groep, tegen de voorspelling in, niet samenhangt 

met proactief gedrag. Dit is in contrast met eerder onderzoek wat wel een relatie 

vond tussen bevlogenheid en proactief gedrag (Salanova & Schaufeli, 2008). Het is 

mogelijk dat deze relaties voor de loondienst groep niet gevonden zijn door de 

beperkte grootte van de groep, hier zal later op in worden gegaan. Ook is het 

mogelijk dat zowel minder als meer bevlogen coaches in loondienst hoog scoren op 

bepaalde energiebronnen waardoor ze niet direct bij dragen aan bevlogenheid. 

Ook laten de resultaten uit deze studie zien dat de relaties tussen de 

variabelen van het Job Demands-Resources model wel opgaan voor de ZZP groep. 

Dit betekent dat er geen bewijs is gevonden dat het motivationele proces van het Job 
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Demands-Resources model niet toepasbaar zou zijn op ZZP’ers. Het lijkt eerder het 

geval te zijn dat de relaties uit het Job Demands-Resources model niet in zijn 

totaliteit opgaan voor de coaches in loondienst. 

 Tevens heeft de huidige studie getracht te onderzoeken of de persoonlijke 

energiebron self-efficacy een modererend effect heeft op de relatie tussen werk 

gerelateerde energiebronnen en bevlogenheid. Voor beide self-efficacy schalen en 

binnen zowel de coaches werkzaam in loondienst als de coaches werkzaam als 

ZZP’er werd er geen modererend effect gevonden. Wel blijkt uit dit onderzoek dat de 

persoonlijke energiebron coaching efficacy voor de totale groep de grootste 

voorspeller is voor bevlogenheid, ook wanneer er gecontroleerd wordt op 

contracttype. De studie laat dus zien dat onderbelichting van persoonlijke 

energiebronnen, aangekaart door Xanthopoulou et al. (2007), er toe leidt dat de 

soms grootste voorspellende variabelen voor bevlogenheid niet worden 

meegenomen in studies. Onderbelichting van persoonlijke energiebronnen lijkt dus 

de voorspellende waarde van energiebronnen op bevlogenheid tekort te doen.  

 

4.2 Kanttekeningen 

Hoewel er kleine verschillen zichtbaar waren tussen ZZP’ers en werknemers in 

loondienst blijken deze verschillen niet significant. Mogelijk komt dit door het aantal 

respondenten en in het bijzonder het lage aantal respondenten werkzaam in 

loondienst (n = 56-65). Ook is de Nederlandse coaches groep een redelijk specifieke 

groep werknemers. De tabel met gemiddelden laat zien dat de coaches meestal ruim 

boven het gemiddelde scoren van de schaal. Zo is er voor de energiebronnen een 5-

punts Likertschaal gebruikt en scoren coaches in loondienst gemiddeld een 3,95 op 

feedback en scoren coaches werkzaam als ZZP’er gemiddeld 3,96 op feedback. Ook 

laat een vergelijking met de normgroep zien dat de gemiddelde score van beide 

groepen coaches op bevlogenheid als ‘hoog’ geclassificeerd wordt (Schaufeli & 

Bakker, 2003). Mogelijk zijn verschillen duidelijker te zien tussen werknemers die 

minder hoog scoren op bijvoorbeeld de energiebronnen of de mate van 

bevlogenheid. 

  In dit onderzoek is tevens een schaal gebruikt die mogelijk niet betrouwbaar 

genoeg is. De autonomie schaal heeft een Cronbachs alfa van .60, waardoor deze 

schaal als een ‘zwakke schaal’ kan worden gezien. Er  zijn een aantal verkorte 

schalen gebruikt om de totale vragenlijst niet te lang te maken voor de respondenten. 
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Het gebruik  van een verkorte vragenlijst brengt vaak een verminderde 

betrouwbaarheid met zich mee (Sijtsma & Emons, 2007).  

 

4.3 Toekomstig onderzoek 

Om in een toekomstig onderzoek mogelijk toch significante verschillen te vinden in 

de mate van energiebronnen, bevlogenheid en effecten tussen ZZP’ers en 

werknemers in loondienst, zullen er meer respondenten nodig zijn. Ook zal er 

gezocht kunnen worden naar verschillen tussen ZZP’ers en werknemers in 

loondienst voor andere sectoren en beroepsgroepen. Dit is van belang, omdat de 

Nederlandse coaches groep een tamelijk specifieke groep is. Zo werd er al eerder 

gekeken naar verschillen in de mate van meer of minder zwaar mentaal werk (Bakker 

& Demerouti, 2007). Er vanuit gaande dat coaching redelijk zwaar mentaal werk is, 

zal het interessant kunnen zijn om verschillen in de mate van energiebronnen, 

bevlogenheid en positieve effecten tussen ZZP’ers en werknemers in loondienst te 

bekijken binnen een beroepsgroep die minder zwaar mentaal werk uitvoert. 

 

  Omdat dit onderzoek tegen verwachting in laat zien dat de relaties uit het 

motivationeel proces bevestigd worden voor de ZZP groep, maar niet altijd bevestigd 

worden voor de loondienst groep. Is het interessant om wederom andere groepen 

ZZP’ers met werknemers in loondienst te vergelijken. Het kan ook mogelijk zijn dat 

relaties uit het motivationeel proces niet worden bevestigd vanwege de kleine groep 

werknemers in loondienst. Een vergelijkbaar onderzoek met een grotere 

onderzoekspopulatie zou hier mogelijk uitsluitsel over kunnen geven. Tevens kan er 

onderzocht worden of de relaties tussen bijvoorbeeld autonomie en bevlogenheid of 

sociale steun collega’s en bevlogenheid ook niet worden gevonden voor werknemers 

in loondienst met vergelijkbare beroepen als coaching.  

Ook zal er in toekomstig onderzoek gebruik gemaakt moeten worden van een 

autonomie schaal met een betere betrouwbaarheid. Een van de mogelijkheden is het 

gebruik van minder verkorte vragenlijsten. Wanneer de schaal betrouwbaarder is 

wordt het concept autonomie beter gemeten. Door middel van verbeterde metingen 

binnen beide groepen komt een verschil tussen ZZP’ers en werknemers in loondienst 

in de mate van autonomie mogelijk wel naar voren. 
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 Tenslotte lijkt dit onderzoek het moderator effect van de self-efficacy schalen 

op de relatie van de werk gerelateerde energiebronnen met bevlogenheid, zoals 

gevonden in de studie van Xanthopoulou et al. (2007), niet te ondersteunen. Toch zal 

het van belang zijn om meer onderzoek te doen naar dit effect. Zo blijkt uit de huidige 

studie dat self-efficacy een belangrijke voorspellende energiebron is voor 

bevlogenheid. Dit laat zien dat er meer op self-efficacy gefocust moet worden in 

toekomstig onderzoek. Hierbij kan ook het moderator effect van self-efficacy 

meegenomen worden. Omdat de moderator analyse los is uitgevoerd op beide 

groepen is het mogelijk dat de groepen te klein waren om een effect te vinden. 

Vandaar dat in een vervolgstudie wat zich richt op het moderator effect, rekening 

gehouden moet worden met de grootte van de groepen.  

 

4.4 Praktische implicaties 

Het huidige onderzoek ondersteunt het motivationele proces van het Job Demands-

Resources model met name voor de ZZP’ers uit de Nederlandse coaches groep. Het 

motivationele proces van het Job Demands-Resources model kan dus worden 

toegepast op met name coaches werkzaam als ZZP’ers, maar ook in mindere mate 

op coaches werkzaam in loondienst. Door middel van het toepassen van dit model 

kan geanalyseerd worden hoe bevlogenheid en de daaruit voortvloeiende positieve 

effecten als werk motivatie bevorderd kunnen worden.  

Hoewel uit een vergelijking met de normgroep blijkt dat de mate van 

bevlogenheid voor zowel coaches in loondienst als coaches werkzaam als ZZP’er als 

‘hoog’ kan worden geclassificeerd is er nog steeds verbetering mogelijk in de mate 

van bevlogenheid. Om de energiebronnen te maximaliseren kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan het pogen zoveel mogelijk feedback te geven aan coaches in 

loondienst. Dit omdat feedback een van de energiebronnen is waarvan blijkt dat deze 

samen hangt met bevlogenheid voor de coaches in loondienst.  

Omdat het motivationele proces van het Job Demands-Resources model 

opgaat voor coaches werkzaam als ZZP’er is het voor deze groep ook mogelijk om 

het model toe te passen om zo de mate van bevlogenheid te bevorderen. Hoewel er 

geen verschillen blijken te zijn in de mate van energiebronnen, bevlogenheid en 

positieve effecten tussen ZZP’ers en werknemers in loondienst zou er toch gekeken 

kunnen worden naar manieren om de energiebronnen voor deze groep te 

bevorderen. Gedacht kan worden aan het bevorderen van ZZP’ers om een 
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lidmaatschap af te sluiten bij een beroepsvereniging. Voor ZZP’ers zouden 

beroepsverenigingen bijvoorbeeld bij kunnen dragen aan het vergroten van de 

sociale steun. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten. Maar het 

is ook denkbaar dat digitale sociale netwerken steun kunnen bieden. Mogelijk zouden 

sites als LinkedIn (LinkedIn, 2011) hier aan bij kunnen dragen. 

Ook is uit dit onderzoek gebleken dat de persoonlijke energiebron coaching 

efficacy de grootste voorspeller blijkt voor bevlogenheid. Om bevlogenheid te 

bevorderen zou er door beroepsverenigingen, voor zowel ZZP’ers als werknemers in 

loondienst, als door bedrijven, voor werknemers in loondienst, aandacht moeten 

worden besteed aan bijvoorbeeld workshops en trainingen die de mate van self-

efficacy kunnen bevorderen. 
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5 Bijlagen 

5.1 Vragenlijst 

Vragen 

Autonomie  

1. In mijn werk als coach ben ik vrij om de aanpak te kiezen die ik wil. 

2. In mijn werk als coach beslis ik zelf over de planning van mijn afspraken.  

3. In mijn werk als coach bepaal ik de zelf criteria waarop mijn werkprestaties 

beoordeeld worden. 

Sociale steun beroepsgenoten 

1. Beroepsgenoten (coaches) hebben aandacht voor mijn gevoelens en problemen. 

2. Beroepsgenoten (coaches) laten merken waardering te hebben voor de manier 

waarop ik mijn werk doe. 

3. Als het nodig is, helpen beroepsgenoten (coaches) mij met een bepaalde taak. 

4. Als het nodig is, geven beroepsgenoten (coaches) mij advies over hoe ik iets moet 

aanpakken. 

Feedback 

1. Mijn werk zelf als coach bevat elementen die mij aanwijzingen geven over hoe ik 

presteer. 

Taak significantie 

1. Mijn werk heeft invloed op veel mensen. 

Coaching efficacy  

1. Welke cliënt ik ook voor me krijg, het lukt me om een vertrouwensrelatie op te bouwen 

met hem of haar. 

1. Waar een cliënt ook mee komt, ik werk samen om zijn of haar bewustzijn te 

vergroten. 

2. Ook bij moeilijke ethische problemen, handel ik zoals de beroepsethiek voorschrijft. 

3. In welk stadium van verandering een cliënt zich ook bevindt, ik weet hem of haar te 

motiveren gewenste veranderingen te realiseren. 

4. Welke verandering een cliënt ook wil realiseren, ik neem de invloed die zijn/haar 

(werk)omgeving heeft hierin mee. 

5. Hoe een cliënt ook handelt, ik weet het gedrag van hem of haar te relateren aan 

wetenschappelijke kennis over menselijk gedrag. 

6. Waar een cliënt ook mee komt, ik weet modellen en technieken effectief in te zetten 

in het coachingtraject. 
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7. Hoe ik het coachingtraject zelf ook beoordeel, ik verzamel op een objectieve manier 

informatie over de kwaliteit van mijn dienstverlening. 

8. Hoe vaardig ik ook ben ik het coaching vak, ik reflecteer op mijn eigen handelen om 

mezelf te blijven ontwikkelen als coach. 

9. Wat er ook gebeurt tijdens een coachingsessie, ik blijf me bewust van mijn eigen 

handelen. 

General work self-efficacy  

1. Als er zich tijdens mijn werk moeilijke problemen voordoen, weet ik die op te lossen. 

2. Tijdens mijn werk bereik ik mijn doel, ook wanneer er zich onverwachte situaties 

voordoen. 

3. Als ik obstakels tijdens mijn werk tegenkom, vind ik altijd wel een manier om ze te 

omzeilen. 

4. Ook al kost het mij veel tijd en energie, ik bereik tijdens mijn werk wat ik wil. 

5. Als er iets nieuws op me afkomt tijdens mijn werk, weet ik altijd wel hoe ik daar mee 

om moet gaan. 

 

UBES 

Vitaliteit 

1. Tijdens mijn werk als coach bruis ik van energie. 

2. Als ik werk als coach voel ik me fit en sterk. 

3. Als ik ’s morgens opsta, heb ik zin om aan het werk te gaan  als coach. 

Toewijding 

1. Ik ben enthousiast over mijn werk als coach. 

2. Mijn werk als coach inspireert mij. 

3. Ik ben trots op mijn werk als coach. 

Absorptie 

1. Wanneer ik heel intensief aan het werk ben als coach, voel ik mij gelukkig. 

2. Ik ga helemaal op in mijn werk als coach. 

3. Mijn werk als coach brengt mij in vervoering. 
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Proactief Gedrag 

1. Ik heb plezier in het overwinnen van obstakels om mijn doelen te realiseren. 

2. Wat er ook gebeurt, als ik ergens in geloof dan komt het voor elkaar. 

3. Ik blink uit in het zien van kansen. 

4. Ik zie kansen voordat anderen dat doen. 

Verloop Intentie 

1. Ik overweeg serieus om te stoppen met mijn dienstverlening. 

 

Prestatie 

1. Mijn cliënten zijn tevreden over mijn dienstverlening als coach. 

2. Mijn cliënten geven aan dat ze vooruit zijn gegaan dankzij mijn dienstverlening als 

coach. 

3. Ik bereik zelfs bij de lastigste cliënten resultaat. 

4. Mijn cliënten haken bij mij nooit af voordat een traject is afgerond. 

5. Mijn manier van coaching zorgt ervoor dat mijn cliënten hun doelen bereiken. 

Werkmotivatie 

1. Mijn werk als coach is uitdagend. 

2. Mijn werk als coach stimuleert me om steeds beter te presteren. 

3. Mijn werk als coach stimuleert me om creatief te zijn. 

4. Mijn werk als coach is erg interessant. 

5. Mijn werk als coach stimuleert me om nieuwe dingen te leren. 
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5.2 SPSS syntax 

RECODE WerkwijzecoachG (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) (8888888=8888888) (9999999=9999999) INTO  

    ZR_Hercode. 

VARIABLE LABELS  ZR_Hercode 'Ik_besteed_nauwelijks_tijd_aan_zr'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomMastexp=voorbeelden_steunA + voorbeelden_steunB + voorbeelden_steunC +  

    voorbeelden_steunD + voorbeelden_steunE. 

VARIABLE LABELS  SomMastexp 'SomMastexp'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomdeelMastexp=(voorbeelden_steunA + voorbeelden_steunB + voorbeelden_steunC +  

    voorbeelden_steunD + voorbeelden_steunE) / 5. 

VARIABLE LABELS  SomdeelMastexp 'SomdeelMastexp'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomVerbpers=voorbeelden_steunF + voorbeelden_steunG + voorbeelden_steunH +  

    voorbeelden_steunI + voorbeelden_steunJ. 

VARIABLE LABELS  SomVerbpers 'SomVerbpers'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomdeelVerbpers=(voorbeelden_steunF + voorbeelden_steunG + voorbeelden_steunH +  

    voorbeelden_steunI + voorbeelden_steunJ) / 5. 

VARIABLE LABELS  SomdeelVerbpers 'SomdeelVerbpers'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomSocist=voorbeelden_steunK + voorbeelden_steunL + voorbeelden_steunM + voorbeelden_steunN.     

VARIABLE LABELS  SomSocist 'SomSocist'. 

EXECUTE. 
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COMPUTE SomdeelSocist=(voorbeelden_steunK + voorbeelden_steunL + voorbeelden_steunM + voorbeelden_steunN) / 4.     

VARIABLE LABELS  SomdeelSocist 'SomdeelSocist'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomVicexp=voorbeelden_steunO + voorbeelden_steunP + voorbeelden_steunQ + voorbeelden_steunR  

    + voorbeelden_steunS. 

VARIABLE LABELS  SomVicexp 'SomVicexp'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomdeelVicexp=(voorbeelden_steunO + voorbeelden_steunP + voorbeelden_steunQ + voorbeelden_steunR  

    + voorbeelden_steunS) / 5. 

VARIABLE LABELS  SomdeelVicexp 'SomdeelVicexp'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomWerkTevr=beleving_coachA + beleving_coachB + tevre_coach. 

VARIABLE LABELS SomWerkTevr 'SomWerkTevr'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomdeelWerkTevr=(beleving_coachA + beleving_coachB + tevre_coach) / 3. 

VARIABLE LABELS  SomdeelWerkTevr 'SomdeelWerkTevr'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomWerkTevrCog=beleving_coachB . 

VARIABLE LABELS SomWerkTevrCog 'SomWerkTevrCog'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomWerkTevrAff=beleving_coachA + tevre_coach. 

VARIABLE LABELS SomWerkTevrAff 'SomWerkTevrAff'. 

EXECUTE. 
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COMPUTE SomdeelWerkTevrAff=(beleving_coachA + tevre_coach) / 2. 

VARIABLE LABELS  SomdeelWerkTevrAff 'SomdeelWerkTevrAff'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomVerloopInt=beleving_coachC. 

VARIABLE LABELS SomVerloopInt 'SomVerloopInt'. 

EXECUTE . 

 

** Is het nodig om voor de single item measures een Somvariabele te maken? (Ik heb hem nu voor zelfvertrouwen toch nog 

maar even toegevoegd op het eind, omdat jullie het beiden hebben gedaan, maar eigenlijk is die var zelf toch al meteen de 

som?) 

 

COMPUTE SomWerkBetr1=beleving_coachD + beleving_coachE + beleving_coachF + beleving_coachG + beleving_coachH. 

VARIABLE LABELS SomWerkBetr1 'SomWerkBetr1'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomdeelWerkBetr1=(beleving_coachD + beleving_coachE + beleving_coachF + beleving_coachG + 

beleving_coachH) / 5. 

VARIABLE LABELS SomdeelWerkBetr1 'SomdeelWerkBetr1'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomWerkBetr2=beleving_coachI. 

VARIABLE LABELS SomWerkBetr2 'SomWerkBet2'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomTaskSig=beleving_coachJ. 

VARIABLE LABELS SomTaskSig 'SomTaskSig'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomWerkMotiv=beleving_coachK + beleving_coachL + beleving_coachM + beleving_coachN + beleving_coachO. 

VARIABLE LABELS SomWerkMotiv 'SomWerkMotiv'. 
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EXECUTE . 

 

COMPUTE SomDeelWerkMotiv=(beleving_coachK + beleving_coachL + beleving_coachM + beleving_coachN + 

beleving_coachO)/ 5. 

VARIABLE LABELS SomDeelWerkMotiv 'SomDeelWerkMotiv'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomSelfEffic=beleving_coachP + beleving_coachQ + beleving_coachR + beleving_coachS + beleving_coachT. 

VARIABLE LABELS SomSelfEffic 'SomSelfEffic'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomDeelSelfEffic=(beleving_coachP + beleving_coachQ + beleving_coachR + beleving_coachS + 

beleving_coachT) / 5. 

VARIABLE LABELS SomDeelSelfEffic 'SomDeelSelfEffic'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomProAct=beleving_coachU + beleving_coachV + beleving_coachW + beleving_coachX. 

VARIABLE LABELS SomProAct 'SomProAct'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomDeelProAct=(beleving_coachU + beleving_coachV + beleving_coachW + beleving_coachX) / 4. 

VARIABLE LABELS SomDeelProAct 'SomDeelProAct'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomEffect=beleving_coachY. 

VARIABLE LABELS SomEffect 'SomEffect'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomFeedB=beleving_coachZ. 

VARIABLE LABELS SomFeedB 'SomFeedB'. 
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EXECUTE . 

 

COMPUTE SomUbes=ubes_coachA + ubes_coachB + ubes_coachC + ubes_coachD + ubes_coachE + ubes_coachF + 

ubes_coachG + ubes_coachH + ubes_coachI. 

VARIABLE LABELS SomUbes 'SomUbes'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomDeelUbes=(ubes_coachA + ubes_coachB + ubes_coachC + ubes_coachD + ubes_coachE + ubes_coachF + 

ubes_coachG + ubes_coachH + ubes_coachI) / 9. 

VARIABLE LABELS SomDeelUbes 'SomDeelUbes'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomUbesVit=ubes_coachA + ubes_coachB + ubes_coachE. 

VARIABLE LABELS SomUbesVit 'SomUbesVit'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomDeelUbesVit=(ubes_coachA + ubes_coachB + ubes_coachE) / 3. 

VARIABLE LABELS SomDeelUbesVit 'SomDeelUbesVit'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomUbesToew=ubes_coachC + ubes_coachD + ubes_coachG. 

VARIABLE LABELS SomUbesToew 'SomUbesToew'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomDeelUbesToew=(ubes_coachC + ubes_coachD + ubes_coachG) / 3. 

VARIABLE LABELS SomDeelUbesToew 'SomDeelUbesToew'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomUbesAbs=ubes_coachF + ubes_coachH + ubes_coachI. 

VARIABLE LABELS SomUbesAbs 'SomUbesAbs'. 
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EXECUTE . 

 

COMPUTE SomDeelUbesAbs=(ubes_coachF + ubes_coachH + ubes_coachI) / 3. 

VARIABLE LABELS SomDeelUbesAbs 'SomDeelUbesAbs'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomNCWerkTevr=werkbeleving_nietcoaA + werkbeleving_nietcoaB + tevreden_ncoach. 

VARIABLE LABELS SomNCWerkTevr 'SomNCWerkTevr'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomdeelNCWerkTevr=(werkbeleving_nietcoaA + werkbeleving_nietcoaB + tevreden_ncoach) / 3. 

VARIABLE LABELS  SomdeelNCWerkTevr 'SomdeelNCWerkTevr'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomNCWerkTevrCog=werkbeleving_nietcoaB. 

VARIABLE LABELS SomNCWerkTevrCog 'SomNCWerkTevrCog'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomNCWerkTevrAff=werkbeleving_nietcoaA + tevreden_ncoach. 

VARIABLE LABELS SomNCWerkTevrAff 'SomNCWerkTevrAff'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomdeelNCWerkTevrAff=(werkbeleving_nietcoaA + tevreden_ncoach) / 2. 

VARIABLE LABELS  SomdeelNCWerkTevrAff 'SomdeelNCWerkTevrAff'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomNCVerloopInt=werkbeleving_nietcoaC. 

VARIABLE LABELS SomNCVerloopInt 'SomNCVerloopInt'. 

EXECUTE . 
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COMPUTE SomNCWerkBetr1=werkbeleving_nietcoaD + werkbeleving_nietcoaE + werkbeleving_nietcoaF + 

werkbeleving_nietcoaG + werkbeleving_nietcoaH. 

VARIABLE LABELS SomNCWerkBetr1 'SomNCWerkBetr1'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomdeelNCWerkBetr1=(werkbeleving_nietcoaD + werkbeleving_nietcoaE + werkbeleving_nietcoaF + 

werkbeleving_nietcoaG + werkbeleving_nietcoaH) / 5. 

VARIABLE LABELS SomdeelNCWerkBetr1 'SomdeelNCWerkBetr1'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomNCWerkBetr2=werkbeleving_nietcoaI. 

VARIABLE LABELS SomWerkBetr2 'SomWerkBet2'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomNCTaskSig=werkbeleving_nietcoaJ. 

VARIABLE LABELS SomNCTaskSig 'SomNCTaskSig'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomNCWerkMotiv=werkbeleving_nietcoaK + werkbeleving_nietcoaL + werkbeleving_nietcoaM + 

werkbeleving_nietcoaN + werkbeleving_nietcoaO. 

VARIABLE LABELS SomNCWerkMotiv 'SomNCWerkMotiv'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomDeelNCWerkMotiv=(werkbeleving_nietcoaK + werkbeleving_nietcoaL + werkbeleving_nietcoaM + 

werkbeleving_nietcoaN + werkbeleving_nietcoaO)/ 5. 

VARIABLE LABELS SomDeelNCWerkMotiv 'SomDeelNCWerkMotiv'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomNCSelfEffic=werkbeleving_nietcoaP + werkbeleving_nietcoaQ + werkbeleving_nietcoaR + 

werkbeleving_nietcoaS + werkbeleving_nietcoaT. 

VARIABLE LABELS SomNCSelfEffic 'SomNCSelfEffic'. 

EXECUTE . 
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COMPUTE SomDeelNCSelfEffic=(werkbeleving_nietcoaP + werkbeleving_nietcoaQ + werkbeleving_nietcoaR + 

werkbeleving_nietcoaS + werkbeleving_nietcoaT) / 5. 

VARIABLE LABELS SomDeelNCSelfEffic 'SomDeelNCSelfEffic'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomNCProAct=werkbeleving_nietcoaU + werkbeleving_nietcoaV + werkbeleving_nietcoaW + 

werkbeleving_nietcoaX. 

VARIABLE LABELS SomNCProAct 'SomNCProAct'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomDeelNCProAct=(werkbeleving_nietcoaU + werkbeleving_nietcoaV + werkbeleving_nietcoaW + 

werkbeleving_nietcoaX) / 4. 

VARIABLE LABELS SomDeelNCProAct 'SomDeelNCProAct'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomNCEffect=werkbeleving_nietcoaY. 

VARIABLE LABELS SomNCEffect 'SomNCEffect'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomNCFeedB=werkbeleving_nietcoaZ. 

VARIABLE LABELS SomNCFeedB 'SomNCFeedB'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomNCUbes=bevlogenheid_ncoachA + bevlogenheid_ncoachB + bevlogenheid_ncoachC + 

bevlogenheid_ncoachD + bevlogenheid_ncoachE + bevlogenheid_ncoachF+ bevlogenheid_ncoachG+ bevlogenheid_ncoachH 

+ bevlogenheid_ncoachI. 

VARIABLE LABELS SomNCUbes 'SomNCUbes'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomDeelNCUbes=(bevlogenheid_ncoachA + bevlogenheid_ncoachB + bevlogenheid_ncoachC + 

bevlogenheid_ncoachD + bevlogenheid_ncoachE + bevlogenheid_ncoachF+ bevlogenheid_ncoachG+ bevlogenheid_ncoachH 

+ bevlogenheid_ncoachI) / 9. 
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VARIABLE LABELS SomDeelNCUbes 'SomDeelNCUbes'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomNCUbesVit=bevlogenheid_ncoachA + bevlogenheid_ncoachB + bevlogenheid_ncoachE. 

VARIABLE LABELS SomNCUbesVit 'SomNCUbesVit'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomDeelNCUbesVit=(bevlogenheid_ncoachA + bevlogenheid_ncoachB + bevlogenheid_ncoachE) / 3. 

VARIABLE LABELS SomDeelNCUbesVit 'SomDeelNCUbesVit'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomNCUbesToew=bevlogenheid_ncoachC + bevlogenheid_ncoachD + bevlogenheid_ncoachG. 

VARIABLE LABELS SomNCUbesToew 'SomNCUbesToew'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomDeelNCUbesToew=(bevlogenheid_ncoachC + bevlogenheid_ncoachD + bevlogenheid_ncoachG) / 3. 

VARIABLE LABELS SomDeelNCUbesToew 'SomDeelNCUbesToew'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomNCUbesAbs=bevlogenheid_ncoachF + bevlogenheid_ncoachH + bevlogenheid_ncoachI. 

VARIABLE LABELS SomNCUbesAbs 'SomNCUbesAbs'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE SomDeelNCUbesAbs=(bevlogenheid_ncoachF + bevlogenheid_ncoachH + bevlogenheid_ncoachI) / 3. 

VARIABLE LABELS SomDeelNCUbesAbs 'SomDeelNCUbesAbs'. 

 

 

COMPUTE SomTotaal_Coaching_Efficacy=coachingefficacyA + coachingefficacyB + coachingefficacyC +  

    coachingefficacyD + coachingefficacyE + coachingefficacyF + coachingefficacyG + coachingefficacyH +  

    coachingefficacyI + coachingefficacyJ. 
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VARIABLE LABELS  SomTotaal_Coaching_Efficacy 'SomTotaal_Coaching_Efficacy'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomDeel_Coaching_Efficacy=(coachingefficacyA + coachingefficacyB + coachingefficacyC +  

    coachingefficacyD + coachingefficacyE + coachingefficacyF + coachingefficacyG + coachingefficacyH +  

    coachingefficacyI + coachingefficacyJ) / 10. 

VARIABLE LABELS  SomDeel_Coaching_Efficacy 'SomDeel_Coaching_Efficacy'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomTotaal_Autonomie=WerkwijzecoachA + WerkwijzecoachB + WerkwijzecoachC. 

VARIABLE LABELS  SomTotaal_Autonomie 'SomTotaal_Autonomie'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomDeel_Autonomie=(WerkwijzecoachA + WerkwijzecoachB + WerkwijzecoachC) / 3. 

VARIABLE LABELS  SomDeel_Autonomie 'SomDeel_Autonomie'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomTotaal_Interne_LOC=WerkwijzecoachD + WerkwijzecoachE + WerkwijzecoachF. 

VARIABLE LABELS  SomTotaal_Interne_LOC 'SomTotaal_Interne_LOC'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomDeel_Interne_LOC=(WerkwijzecoachD + WerkwijzecoachE + WerkwijzecoachF) / 3. 

VARIABLE LABELS  SomDeel_Interne_LOC 'SomDeell_Interne_LOC'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomTotaal_Zelf_Reflectie=ZR_Hercode + WerkwijzecoachH + WerkwijzecoachI . 

VARIABLE LABELS  SomTotaal_Zelf_Reflectie 'SomTotaal_Zelf_Reflectie'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomDeel_Zelf_Reflectie=(ZR_Hercode + WerkwijzecoachH + WerkwijzecoachI) / 3. 
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VARIABLE LABELS  SomDeel_Zelf_Reflectie 'SomDeel_Zelf_Reflectie'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomTotaal_Prestatie=WerkwijzecoachN + WerkwijzecoachO + WerkwijzecoachP + WerkwijzecoachQ +  

    WerkwijzecoachR. 

VARIABLE LABELS  SomTotaal_Prestatie 'SomTotaal_Prestatie'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomDeel_Prestatie=(WerkwijzecoachN + WerkwijzecoachO + WerkwijzecoachP + WerkwijzecoachQ +  

    WerkwijzecoachR) / 5. 

VARIABLE LABELS  SomDeel_Prestatie 'SomDeel_Prestatie'. 

EXECUTE. 

 

COMPUTE SomTotaal_Zelfvertrouwen=WerkwijzecoachM. 

VARIABLE LABELS  SomTotaal_Zelfvertrouwen 'SomTotaal_Zelfvertrouwen'. 

EXECUTE. 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=SomMastexp SomdeelMastexp SomVerbpers SomdeelVerbpers SomSocist  

    SomdeelSocist SomVicexp SomdeelVicexp SomWerkTevr SomdeelWerkTevr SomWerkTevrCog SomWerkTevrAff  

    SomdeelWerkTevrAff SomVerloopInt SomWerkBetr1 SomdeelWerkBetr1 SomWerkBetr2 SomTaskSig SomWerkMotiv  

    SomDeelWerkMotiv SomSelfEffic SomDeelSelfEffic SomProAct SomDeelProAct SomEffect SomFeedB SomUbes  

    SomDeelUbes SomUbesVit SomDeelUbesVit SomUbesToew SomDeelUbesToew SomUbesAbs SomDeelUbesAbs  

    SomNCWerkTevr SomdeelNCWerkTevr SomNCWerkTevrCog SomNCWerkTevrAff SomdeelNCWerkTevrAff  

    SomNCVerloopInt SomNCWerkBetr1 SomdeelNCWerkBetr1 SomNCWerkBetr2 SomNCTaskSig SomNCWerkMotiv  

    SomDeelNCWerkMotiv SomNCSelfEffic SomDeelNCSelfEffic SomNCProAct SomDeelNCProAct SomNCEffect  

    SomNCFeedB SomNCUbes SomDeelNCUbes SomNCUbesVit SomDeelNCUbesVit SomNCUbesToew 

SomDeelNCUbesToew  

    SomNCUbesAbs SomDeelNCUbesAbs SomTotaal_Coaching_Efficacy SomDeel_Coaching_Efficacy  

    SomTotaal_Autonomie SomDeel_Autonomie SomTotaal_Interne_LOC SomDeel_Interne_LOC  
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    SomTotaal_Zelf_Reflectie SomDeel_Zelf_Reflectie SomTotaal_Prestatie SomDeel_Prestatie  

    SomTotaal_Zelfvertrouwen 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

** SomWerkTevr 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=beleving_coachA beleving_coachB tevre_coach 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomWerkTevrAff 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= beleving_coachA tevre_coach 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomWerkBetr1 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= beleving_coachD beleving_coachE beleving_coachF beleving_coachG beleving_coachH 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 
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**SomWerkMotiv 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= beleving_coachK beleving_coachL beleving_coachM  beleving_coachN beleving_coachO 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomSelfEffic 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= beleving_coachP beleving_coachQ beleving_coachR beleving_coachS Beleving_coachT 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomProAct 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= beleving_coachU beleving_coachV beleving_coachW beleving_coachX 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomNCWerkTevr 
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DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= werkbeleving_nietcoaA werkbeleving_nietcoaB tevreden_ncoach 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomNCWerkTevrAff 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= werkbeleving_nietcoaA tevreden_ncoach 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomNCWerkBetr1 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= werkbeleving_nietcoaD werkbeleving_nietcoaE werkbeleving_nietcoaF werkbeleving_nietcoaG 

werkbeleving_nietcoaH 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomNCWerkMotiv 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 
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  /VARIABLES= werkbeleving_nietcoaK werkbeleving_nietcoaL werkbeleving_nietcoaM werkbeleving_nietcoaN 

werkbeleving_nietcoaO 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomNCSelfEffic 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= werkbeleving_nietcoaP werkbeleving_nietcoaQ werkbeleving_nietcoaR werkbeleving_nietcoaS 

werkbeleving_nietcoaT 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomNCProAct 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= werkbeleving_nietcoaU werkbeleving_nietcoaV werkbeleving_nietcoaW werkbeleving_nietcoaX 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomUbes 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= ubes_coachA ubes_coachB ubes_coachC ubes_coachD ubes_coachE ubes_coachF ubes_coachG 

ubes_coachH ubes_coachI 
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  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomUbesVit 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= ubes_coachA ubes_coachB ubes_coachE 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomUbesToew 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= ubes_coachC ubes_coachD ubes_coachG 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomUbesAbs 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= ubes_coachF  ubes_coachH ubes_coachI 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 



50 
 

 

** SomNCUbes 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= bevlogenheid_ncoachA  bevlogenheid_ncoachB  bevlogenheid_ncoachC bevlogenheid_ncoachD  

bevlogenheid_ncoachE bevlogenheid_ncoachF bevlogenheid_ncoachG bevlogenheid_ncoachH bevlogenheid_ncoachI 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomNCUbesVit 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= bevlogenheid_ncoachA bevlogenheid_ncoachB bevlogenheid_ncoachE 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomNCUbesToew 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= bevlogenheid_ncoachC bevlogenheid_ncoachD bevlogenheid_ncoachG 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomNCUbesAbs 
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DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= bevlogenheid_ncoachF bevlogenheid_ncoachH bevlogenheid_ncoachI 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomMastexp 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= voorbeelden_steunA voorbeelden_steunB voorbeelden_steunC voorbeelden_steunD voorbeelden_steunE 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomVerbpers 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= voorbeelden_steunF voorbeelden_steunG voorbeelden_steunH  

    voorbeelden_steunI voorbeelden_steunJ 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomSocist 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES= voorbeelden_steunK voorbeelden_steunL voorbeelden_steunM voorbeelden_steunN 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomVicexp 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= voorbeelden_steunO voorbeelden_steunP voorbeelden_steunQ voorbeelden_steunR voorbeelden_steunS 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomTotaal_Coaching_Efficacy 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= coachingefficacyA coachingefficacyB coachingefficacyC coachingefficacyD coachingefficacyE 

coachingefficacyF coachingefficacyG coachingefficacyH coachingefficacyI coachingefficacyJ 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomTotaal_Autonomie 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= WerkwijzecoachA WerkwijzecoachB WerkwijzecoachC 
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  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomTotaal_Interne_LOC 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= WerkwijzecoachD WerkwijzecoachE WerkwijzecoachF 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomTotaal_Zelf_Reflectie 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= ZR_Hercode WerkwijzecoachH WerkwijzecoachI 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

** SomTotaal_Prestatie 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= WerkwijzecoachN WerkwijzecoachO WerkwijzecoachP WerkwijzecoachQ WerkwijzecoachR 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 
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COMPUTE TotWerkTevr = SomdeelWerkTevr. 

 IF (SomdeelNCWerkTevr = 1) TotWerkTevr = 1 . 

 IF (SomdeelNCWerkTevr = 2) TotWerkTevr = 2 . 

 IF (SomdeelNCWerkTevr = 3) TotWerkTevr = 3 . 

 IF (SomdeelNCWerkTevr = 4) TotWerkTevr = 4 . 

 IF (SomdeelNCWerkTevr = 5) TotWerkTevr = 5 . 

 EXECUTE . 

 

COMPUTE TotWerkTevrCog = SomWerkTevrCog. 

 IF (SomNCWerkTevrCog = 1) TotWerkTevrCog = 1 . 

 IF (SomNCWerkTevrCog = 2) TotWerkTevrCog = 2 . 

 IF (SomNCWerkTevrCog = 3) TotWerkTevrCog = 3 . 

 IF (SomNCWerkTevrCog = 4) TotWerkTevrCog = 4 . 

 IF (SomNCWerkTevrCog = 5) TotWerkTevrCog = 5 . 

 EXECUTE . 

 

COMPUTE TotWerkTevrAff = SomdeelWerkTevrAff. 

 IF (SomdeelNCWerkTevrAff = 1) TotWerkTevrAff = 1 . 

 IF (SomdeelNCWerkTevrAff = 2) TotWerkTevrAff = 2 . 

 IF (SomdeelNCWerkTevrAff = 3) TotWerkTevrAff = 3 . 

 IF (SomdeelNCWerkTevrAff = 4) TotWerkTevrAff = 4 . 

 IF (SomdeelNCWerkTevrAff = 5) TotWerkTevrAff = 5 . 

 EXECUTE . 

 

COMPUTE TotVerloopInt = SomVerloopInt. 

 IF (SomNCVerloopInt = 1) TotVerloopInt = 1 . 

 IF (SomNCVerloopInt = 2) TotVerloopInt = 2 . 

 IF (SomNCVerloopInt = 3) TotVerloopInt = 3 . 

 IF (SomNCVerloopInt = 4) TotVerloopInt = 4 . 
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 IF (SomNCVerloopInt = 5) TotVerloopInt = 5 . 

 

COMPUTE TotWerkBetr1 = SomdeelWerkBetr1. 

 IF (SomdeelNCWerkBetr1 = 1) TotWerkBetr1 = 1 . 

 IF (SomdeelNCWerkBetr1 = 2) TotWerkBetr1 = 2 . 

 IF (SomdeelNCWerkBetr1 = 3) TotWerkBetr1 = 3 . 

 IF (SomdeelNCWerkBetr1 = 4) TotWerkBetr1 = 4 . 

 IF (SomdeelNCWerkBetr1 = 5) TotWerkBetr1 = 5 . 

 EXECUTE . 

 

COMPUTE TotWerkBetr2 = SomWerkBetr2. 

 IF (SomWerkBetr2 = 1) TotWerkBetr2 = 1 . 

 IF (SomWerkBetr2 = 2) TotWerkBetr2 = 2 . 

 IF (SomWerkBetr2 = 3) TotWerkBetr2 = 3 . 

 IF (SomWerkBetr2 = 4) TotWerkBetr2 = 4 . 

 IF (SomWerkBetr2 = 5) TotWerkBetr2 = 5 . 

 

COMPUTE TotTaskSig = SomTaskSig. 

 IF (SomNCTaskSig = 1) TotTaskSig = 1 . 

 IF (SomNCTaskSig = 2) TotTaskSig = 2 . 

 IF (SomNCTaskSig = 3) TotTaskSig = 3 . 

 IF (SomNCTaskSig = 4) TotTaskSig = 4 . 

 IF (SomNCTaskSig = 5) TotTaskSig = 5 . 

 

COMPUTE TotWerkMotiv = SomDeelWerkMotiv. 

 IF (SomDeelNCWerkMotiv = 1) TotWerkMotiv = 1 . 

 IF (SomDeelNCWerkMotiv = 2) TotWerkMotiv = 2 . 

 IF (SomDeelNCWerkMotiv = 3) TotWerkMotiv = 3 . 

 IF (SomDeelNCWerkMotiv = 4) TotWerkMotiv = 4 . 

 IF (SomDeelNCWerkMotiv = 5) TotWerkMotiv = 5 . 
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 EXECUTE . 

 

COMPUTE TotSelfEffic = SomDeelSelfEffic. 

 IF (SomDeelNCSelfEffic = 1) TotSelfEffic = 1 . 

 IF (SomDeelNCSelfEffic = 2) TotSelfEffic = 2 . 

 IF (SomDeelNCSelfEffic = 3) TotSelfEffic = 3 . 

 IF (SomDeelNCSelfEffic = 4) TotSelfEffic = 4 . 

 IF (SomDeelNCSelfEffic = 5) TotSelfEffic = 5 . 

 EXECUTE . 

 

COMPUTE TotDeelProAct = SomDeelProAct. 

 IF (SomDeelNCProAct = 1) TotDeelProAct = 1 . 

 IF (SomDeelNCProAct = 2) TotDeelProAct = 2 . 

 IF (SomDeelNCProAct = 3) TotDeelProAct = 3 . 

 IF (SomDeelNCProAct = 4) TotDeelProAct = 4 . 

 IF (SomDeelNCProAct = 5) TotDeelProAct = 5 . 

 EXECUTE . 

 

COMPUTE TotEffect = SomEffect. 

 IF (SomNCEffect = 1) TotEffect = 1 . 

 IF (SomNCEffect = 2) TotEffect = 2 . 

 IF (SomNCEffect = 3) TotEffect = 3 . 

 IF (SomNCEffect = 4) TotEffect = 4 . 

 IF (SomNCEffect = 5) TotEffect = 5 . 

 EXECUTE . 

 

COMPUTE TotFeedB = SomFeedB. 

 IF (SomNCFeedB = 1) TotFeedB = 1 . 

 IF (SomNCFeedB = 2) TotFeedB = 2 . 

 IF (SomNCFeedB = 3) TotFeedB = 3 . 



57 
 

 IF (SomNCFeedB = 4) TotFeedB = 4 . 

 IF (SomNCFeedB = 5) TotFeedB = 5 . 

 EXECUTE . 

 

COMPUTE TotUbes = SomDeelUbes. 

 IF (SomDeelNCUbes = 1) TotUbes = 1 . 

 IF (SomDeelNCUbes = 2) TotUbes = 2 . 

 IF (SomDeelNCUbes = 3) TotUbes = 3 . 

 IF (SomDeelNCUbes = 4) TotUbes = 4 . 

 IF (SomDeelNCUbes = 5) TotUbes = 5 . 

 IF (SomDeelNCUbes = 6) TotUbes = 6 . 

 EXECUTE . 

 

COMPUTE TotUbesVit = SomDeelUbesVit. 

 IF (SomDeelNCUbesVit = 1) TotUbesVit = 1 . 

 IF (SomDeelNCUbesVit = 2) TotUbesVit = 2 . 

 IF (SomDeelNCUbesVit = 3) TotUbesVit = 3 . 

 IF (SomDeelNCUbesVit = 4) TotUbesVit = 4 . 

 IF (SomDeelNCUbesVit = 5) TotUbesVit = 5 . 

 IF (SomDeelNCUbesVit = 6) TotUbesVit = 6 . 

 EXECUTE . 

 

COMPUTE TotUbesToew = SomDeelUbesToew. 

 IF (SomDeelNCUbesToew = 1) TotUbesToew = 1 . 

 IF (SomDeelNCUbesToew = 2) TotUbesToew = 2 . 

 IF (SomDeelNCUbesToew = 3) TotUbesToew = 3 . 

 IF (SomDeelNCUbesToew = 4) TotUbesToew = 4 . 

 IF (SomDeelNCUbesToew = 5) TotUbesToew = 5 . 

 IF (SomDeelNCUbesToew = 6) TotUbesToew = 6 . 

 EXECUTE . 
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COMPUTE TotUbesAbs = SomDeelUbesAbs. 

 IF (SomDeelNCUbesAbs = 1) TotUbesToew = 1 . 

 IF (SomDeelNCUbesAbs = 2) TotUbesToew = 2 . 

 IF (SomDeelNCUbesAbs = 3) TotUbesToew = 3 . 

 IF (SomDeelNCUbesAbs = 4) TotUbesToew = 4 . 

 IF (SomDeelNCUbesAbs = 5) TotUbesToew = 5 . 

 IF (SomDeelNCUbesAbs = 6) TotUbesToew = 6 . 

 EXECUTE . 

 

COMPUTE Zautonomie=(SomDeel_Autonomie - 3.9278) / 0.63184. 

VARIABLE LABELS  Zautonomie 'Zautonomie'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE Zsocist=(SomSocist - 12.5727) / 4.00307. 

VARIABLE LABELS  Zsocist 'Zsocist'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE ZsocistNIP=(V90_B - 2.81) / 0.778. 

VARIABLE LABELS  ZsocistNIP 'ZsocistNIP'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE Zfeedback=(SomFeedB - 4.0076) / 0.65833. 

VARIABLE LABELS  Zfeedback 'Zfeedback'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE Ztasksig=(beleving_coachJ - 4.00) / 0.727. 

VARIABLE LABELS  Ztasksig 'Ztasksig'. 

EXECUTE . 
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COMPUTE Ztasksig=(beleving_coachJ - 4.00) / 0.727. 

VARIABLE LABELS  Ztasksig 'Ztasksig'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE Ztaskident=(Werkwijze14 - 1.06) / 0.238. 

VARIABLE LABELS  Ztaskident 'Ztaskident'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE ZCoaching_Effic=(Coaching_Efficacy - 38.7500) / 4.23378. 

VARIABLE LABELS  ZCoaching_Effic 'ZCoaching_Effic'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE ZSelf_Effic=(SomSelfEffic - 19.2348) / 2.70293. 

VARIABLE LABELS  ZSelf_Effic 'ZSelf_Effic'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE Z1autocoacheff=Zautonomie  *  ZCoaching_Effic. 

VARIABLE LABELS  Z1autocoacheff 'Z1autocoacheff'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE Z1socistcoacheff=Zsocist  *  ZCoaching_Effic. 

VARIABLE LABELS  Z1socistcoacheff 'Z1socistcoacheff'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE Z1socistNIPcoacheff=ZsocistNIP  *  ZCoaching_Effic. 

VARIABLE LABELS  Z1socistNIPcoacheff 'Z1socistNIPcoacheff'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE Z1feedbackcoacheff=Zfeedback  *  ZCoaching_Effic. 

VARIABLE LABELS  Z1feedbackcoacheff 'Z1feedbackcoacheff'. 
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EXECUTE . 

 

COMPUTE Z1tasksigcoacheff=Ztasksig  *  ZCoaching_Effic. 

VARIABLE LABELS  Z1tasksigcoacheff 'Z1tasksigcoacheff'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE Z1taskidencoache=Ztaskident  *  ZCoaching_Effic. 

VARIABLE LABELS  Z1taskidencoache 'Z1taskidencoache'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE Z2autocoacheff=Zautonomie  *  ZSelf_Effic. 

VARIABLE LABELS  Z2autocoacheff 'Z2autocoacheff'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE Z2socistcoacheff=Zsocist  *  ZSelf_Effic. 

VARIABLE LABELS  Z2socistcoacheff 'Z2socistcoacheff'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE Z2socistNIPcoacheff=ZsocistNIP  *  ZSelf_Effic. 

VARIABLE LABELS  Z2socistNIPcoacheff 'Z2socistNIPcoacheff'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE Z2feedbackcoacheff=Zfeedback  *  ZSelf_Effic. 

VARIABLE LABELS  Z2feedbackcoacheff 'Z2feedbackcoacheff'. 

EXECUTE . 

 

COMPUTE Z2tasksigcoacheff=Ztasksig  *  ZSelf_Effic. 

VARIABLE LABELS  Z2tasksigcoacheff 'Z2tasksigcoacheff'. 

EXECUTE . 
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COMPUTE Z2taskidencoache=Ztaskident  *  ZSelf_Effic. 

VARIABLE LABELS  Z2taskidencoache 'Z2taskidencoache'. 

EXECUTE . 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT SomDeelUbes 

  /METHOD=ENTER Zautonomie ZCoaching_Effic 

  /METHOD=ENTER Z1autocoacheff. 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT SomDeelUbes 

  /METHOD=ENTER ZCoaching_Effic Zsocist 

  /METHOD=ENTER Z1socistcoacheff. 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT SomDeelUbes 

  /METHOD=ENTER ZCoaching_Effic Zfeedback 

  /METHOD=ENTER Z1feedbackcoacheff. 
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REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT SomDeelUbes 

  /METHOD=ENTER ZCoaching_Effic Ztasksig 

  /METHOD=ENTER Z1tasksigcoacheff. 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

T-TEST GROUPS=contract1(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=SomDeelUbes SomDeelUbesVit SomDeelUbesToew SomDeelUbesAbs SomDeel_Autonomie  

    SomdeelSocist SomFeedB SomTaskSig SomDeel_Coaching_Efficacy SomDeelSelfEffic SomDeelProAct  

    SomDeel_Prestatie SomDeelWerkMotiv SomVerloopInt 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=SomDeel_Autonomie SomdeelSocist SomFeedB SomTaskSig SomDeel_Coaching_Efficacy  

    SomDeelSelfEffic SomDeelUbes SomDeelUbesVit SomDeelUbesToew SomDeelUbesAbs SomDeelProAct  

    SomDeel_Prestatie SomDeelWerkMotiv SomVerloopInt 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
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  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT SomDeelUbes. 

  /METHOD=ENTER v93 v92 

  /METHOD=ENTER SomDeel_Autonomie SomdeelSocist SomFeedB SomTaskSig 

  /METHOD=ENTER SomDeel_Coaching_Efficacy SomDeelSelfEffic 

  /METHOD=ENTER contract1 

 

 

 

 

 


