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ABSTRACT 

 

Het psychologisch contract omvat de ongeschreven en wederzijdse beloften tussen 

werkgever en werknemer. De beperkte aandacht in het verleden voor de individuele 

determinanten van het psychologisch contract werd door verschillende onderzoekers reeds 

aangetoond. Er werd in deze studie verder gebouwd op de bevindingen van het weinige 

onderzoek naar de relatie tussen deze twee thema’s. Twee verschillende theorieën rond 

werkdoelen en hun relatie met het psychologisch contract werden bestudeerd.  In dit 

onderzoek werden deze twee theorieën (zijnde de MOW-theorie en de Schwartz-theorie) 

getoetst over hun relatie met vijf werkgeverbeloften (De Vos, 2002). Deze 

werkgeverbeloften omvatten de zaken die een individuele werknemer ervaart als beloofd 

door zijn werkgever. Uit het onderzoek blijkt dat zes van de tien werkdoelen (drie clusters 

MOW-werkdoelen en drie clusters Schwartz-werkwaarden) significante relaties vertonen 

met deze werkgeverbeloften. Ook werden significante relaties gevonden voor vier socio-

demografische variabelen. 
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INTRODUCTIE 

 

We leven vandaag in een onzekere economische wereld met snelle organisationele 

veranderingen, zoals downsizing, herstructureringen en internationale mergers. Deze evoluties 

zorgen ervoor dat vele van de traditionele zekerheden in de werkrelaties verloren gaan. Bij de 

studie van deze veranderingen in de werkrelaties is het psychologisch contract het uitgelezen 

concept dat inzicht verschaft over de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever (Guest, 

1998; Herriot, 2001). Rousseau definieerde het psychologisch contract in 1989 als volgt: 

“An individual’s belief regarding the terms and conditions of a reciprocal exchange 

agreement between the focal person and another party. A psychological contract emerges 

when one party believes that a promise of future returns has been made, a contribution has 

been given and thus, an obligation has been created to provide future benefits.” (Rousseau, 

1989).  

Het construct van het psychologisch contract zorgt voor een solide en breed 

referentiekader om de attitudes en gedragingen van werknemers te begrijpen (Coyle-Shapiro 

& Kessler, 2003). Daarom is het inzicht over de antecedenten, de vorming en de gevolgen van 

het psychologisch contract niet enkel interessant vanuit wetenschappelijk oogpunt maar wordt 

het ook zeer relevant voor implicaties in de praktijk (De Vos, 2002; De Vos & Buyens, 2003; 

Raya, Johns & Ntalianis, 2004; Willems, De Vos & Buelens, 2007).  

 Hedendaagse trends in het onderzoek naar het psychologisch contract richten zich op 

het ontstaan en de determinanten van het psychologisch contract (Willem, De Vos & Buelens, 

2007). Deze invalshoek is jarenlang onderbelicht geweest en diverse auteurs wijzen nu op de 

nood aan kennis over de determinanten van het psychologisch contract en vooral de rol die 

individuele karakteristieken hierbij spelen (Coyle-Shapiro & Neuman, 2004; De Vos, 2002; 

Raja, Johns & Ntalianis, 2004; Tallman & Bruning, 2008; Willems, De Vos & Buelens, 

2007). Aangezien het psychologisch contract als mentaal schema subjectief en idiosyncratisch 

is wordt dit logischerwijs beïnvloed door individuele factoren. De Vos toonde aan dat 

individuele werkwaarden (naast andere persoonlijke factoren) gerelateerd zijn aan verschillen 

in de inhoud en de kenmerken van het psychologisch contract bij nieuwkomers in een 

organisatie (De Vos, 2002). In de huidige studie zullen we verder bouwen op deze 

bevindingen door twee theorieën omtrent werkdoelen (en werkwaarden) te linken aan de 

inhoud van het psychologisch contract. De focus in deze studie ligt volledig op de individuele 
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werknemer en daarom richten we ons op de beloften die de werknemer verwacht van zijn 

werkgever (‘de werkgeversbeloften’). 

Werkdoelen geven aan waarom mensen werken, wat ze willen bereiken door te 

werken (Harpaz, 1990). Het vertelt ons wat werknemers als waardevolle gevolgen van werk 

beschouwen. Werkdoelen kunnen wetenschappers en ook mensen in de praktijk een antwoord 

geven op het ‘waarom’ van attitudes en handelingen van de werknemer op de werkvloer. 

Kennis over de werkdoelen van werknemers geeft managers de mogelijkheid hun werknemers 

te helpen die doelen na te streven wat zich op zijn beurt vertaalt in positieve gevolgen op 

organisationeel vlak (Roe & Ester, 1999).  

Wanneer we deze bedenkingen samen nemen komen we tot de conclusie dat verder 

wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen individuele werkdoelen en het 

psychologisch contract inzicht zal verschaffen in de hedendaagse ontwikkelingen op het vlak 

van de arbeidsrelaties. Deze studie zal de bevindingen van De Vos trachten uit te breiden op 

twee punten: Ten eerste zullen we voor de eerste keer twee internationale theorieën rond 

werkdoelen en werkwaarden (de MOW-theorie en de Schwartz-theorie) linken aan de inhoud 

van het psychologisch contract en ten tweede zullen we ons niet beperken tot enkel 

nieuwkomers in een organisatie. De uiteindelijke bedoeling is een uitgebreid beeld te krijgen 

over de relatie tussen deze twee onderwerpen en onze resultaten later te vergelijken met de 

bevindingen van De Vos die een andere theorie rond werkdoelen en werkwaarden gebruikte 

(i.c. de WIS-theorie, cfr. infra). Inzicht in dit thema zal verschillende implicaties voor de 

praktijk met zich kunnen meebrengen. Zo zijn deze onderzoeksonderwerpen reeds in verband 

gebracht met diverse HRM-activiteiten zoals onder andere werving en selectie (met P-O-fit), 

carrièremanagement en retentiemanagement (De Schamphelaere & Buyens, 2004; De Vos, 

Meganck & Buyens, 2005).  

In een volgend deel bespreken we kort de relevantie van het psychologisch contract en 

daarna vatten we het bestaande onderzoek naar de individuele determinanten ervan samen. 

Verder bespreken we het concept werkdoelen en bij uitbreiding de individuele werkwaarden 

waarna we de relatie tussen deze concepten zullen bespreken in een omvattend 

onderzoeksmodel. 

 

Het Psychologisch Contract 

 

Uit de definitie van Rousseau (cfr. supra) blijkt de idiosyncratische en subjectieve aard 

van het psychologisch contract (Rousseau, 1989, 1995, 1998, 2000, 2001, 2004). Het is de 
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motiverende kracht die schuilt achter de individuele perceptie van het psychologisch contract 

die dit thema zo interessant maakt (Willems, De Vos & Buelens, 2007). Zo zijn verschillende 

positieve gevolgen op zowel het niveau van de werknemer als op het niveau van de 

organisatie in verband gebracht met een goede vervulling van het psychologisch contract 

(Claes et al., 2002; Conway & Briner, 2002; Guest, Conway, Briner & Dickman, 1997; Ho, 

2005; Isaksson, et al., 2003; Kiekens 2007; Strijckmans, 2006). De meeste studies naar de 

individuele ‘evaluatie’ of de ‘staat’ van het psychologisch contract handelen echter over de 

reacties van werknemers op waargenomen schending (‘violation’) en breuk (‘breach’) van het 

psychologisch contract (Dabos & Rousseau, 2004; Robinson & Morrisson, 2000; Sturges, 

Conway, Guest & Liefooghe, 2005; Topa Cantisano, Morales Domínguez, & Depolo, 2008; 

Turnley & Feldman, 2000). Uit deze studies blijkt dat de individuele subjectieve evaluatie van 

contractbreuk of contractschending de attitudes en gedragingen van de werknemer beïnvloedt 

met nefaste gevolgen voor beide betrokken partijen (Isaksson et al., 2003; Robinson & 

Morrisson, 2000; Turnley & Feldman, 2000).  

Naast de evaluatie van het psychologisch contract onderscheidden Rousseau en 

Tijoriwala nog twee andere perspectieven op het psychologisch contract (Rousseau & 

Tijoriwala, 1998). Het tweede perspectief is dat van ‘de kenmerken’ van het psychologisch 

contract. Dit komt er kort op neer dat er verschillende types psychologische contracten 

bestaan met transactionele en relationele kenmerken (De Vos, 2002; Rousseau & Tijoriwala, 

1998; Van den Brande, Janssens, Sels, & Overlaet, 2002). Een derde en een laatste perspectief 

is dat van de ‘inhoud’ van het psychologisch contract (Lester, Claire & Kickul, 2001; 

Rousseau & Tijoriwala, 1998). Hier gaat men alle waargenomen beloften en toegevingen van 

werknemer en werkgever classificeren in verschillende inhoudsdomeinen (Rousseau & 

Tijoriwala, 1998). De Vos ontwikkelde een multidimensionele classificatie van de 

inhoudsdomeinen van het psychologisch contract voor zowel werknemer- als 

werkgeverbeloften (De Vos, 2002). Voor werknemerbeloften vond ze de dimensies ‘In- en 

extra-rol gedrag’, ‘ Flexibiliteit’, ‘ Ethisch Gedrag’, ‘ Loyaliteit’ en ‘Employability’. Zij 

onderscheidt voor de werkgeverbeloften vijf dimensies namelijk ‘Carrièreontwikkeling’, 

‘Jobinhoud’, ‘Financiële Beloningen’, ‘Sociale Sfeer’ en ‘Balans Werk-Privé (De Vos, 

2002)’ . Het zijn deze laatste vijf dimensies beloften die we in de huidige studie van nabij gaan 

bekijken. 

 De relatie tussen persoonlijke kenmerken en het psychologisch contract is in het 

verleden slechts in beperkte mate onderzocht. We zullen het werk van De Vos omtrent de rol 

van individuele determinanten van psychologisch contract bij nieuwkomers kort bespreken 
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(De Vos, 2002). ‘Carrièrestrategie’, ‘Locus van Controle’ en ‘Uitwisselingsoriëntatie’ bleken 

een significante relatie te hebben met de inhoudsdomeinen van het psychologisch contract. De 

relatie tussen ‘Locus van Controle’ en ‘Uitwisselingsoriëntatie’ met het psychologisch 

contract werd in later onderzoek bevestigd (Coyle-Shapiro & Neuman, 2004; Raja, Johns & 

Ntalianis, 2004). In dat laatste onderzoek werden er ook significante relaties gevonden tussen 

persoonlijkheidstrekken en het psychologisch contract  (Raja, Johns & Ntalianis, 2004). De 

resultaten met betrekking tot werkwaarden zullen we later in dit werk meer uitgebreid 

bespreken. De Vos vond tenslotte een significante relatie van de demografische variabelen 

‘leeftijd’ en ‘geslacht’ met de werkgeversbeloften; oudere werknemers ervaren minder 

werkgeversbeloften en mannen ervaren meer beloften met betrekking tot 

‘Carrièreontwikkeling’ en ‘Financiële Beloningen’ (De Vos, 2002). 

 De belangrijkste bijdrage van De Vos was dat ze bewezen had dat individuele, 

persoonlijke factoren de verschillen in de inhoudsdomeinen van psychologische contracten 

kunnen verklaren (De Vos, 2002). In de huidige studie zullen we individuele werkdoelen als 

determinanten van de werkgeversbeloften (zoals die door werknemers worden ervaren) in 

detail verder bestuderen.  

 

Werkdoelen 

 

Werkdoelen beantwoorden in essentie de vraag waarom mensen werken (Harpaz, 

1990). Een doel is wat mensen verlangen te bereiken, iets waar men naartoe streeft. Doelen 

zijn het centrale thema in de verschillende motivatietheorieën. We bestuderen de 

motivationele en op het individu gerichte doelen in dit onderzoek en niet de ‘performance’ 

gerichte doelen of objectieven, die organisationeel bepaald zijn.  

Een zeer nauwverwante term van werkdoelen is de term ‘werkwaarden’. Men kan 

algemene ‘waarden’ definiëren als ‘begrippen of overtuigingen die betrekking hebben op 

wenselijke toestanden en gedragingen, die specifieke situaties overstijgen en die tot keuzes of 

evaluaties van gedrag en gebeurtenissen leiden’ (Schwartz, 1992). Waarden stellen in principe 

de cognitieve representaties voor van gewenste doelen (Roe & Ester, 1999). We zien direct de 

kleine nuanceverschillen tussen waarden en doelen: waarden zijn door hun abstracte aard 

minder tastbaar dan doelen, die dichter bij gedrag staan. Bij Schwartz (cfr. infra) wordt een 

waarde gekenmerkt door het doel dat die waarde in kwestie uitdrukt. Men kan met andere 

woorden een doel bekijken als de inhoud van een waarde. Het verschil tussen waarden 

onderling wordt net duidelijk door de verschillende doelen die ze elk uitdrukken (De Clercq, 



Werkdoelen en het Psychologisch Contract 
5 

 

2006). Werkwaarden verwijzen immers naar de algemene en relatief stabiele doelen die een 

individu wil bereiken door te werken (Sverko & Super, 1995). Het belang van werkwaarden 

komt naar boven in de studie naar gedragingen en attitudes van de werknemer op het werk. 

Werkwaarden verschaffen inzicht in het kwalitatieve aspect van de betekenis van werken voor 

een individu (De Vos, 2002) Omwille van de nauwe verwantschap tussen werkwaarden en 

werkdoelen zullen we ook werkwaarden mee in het onderzoek opnemen (cfr. infra). We 

focussen ons in dit onderzoek op twee theorieën, namelijk de MOW-theorie rond werkdoelen 

en de theorie van Schwartz voor werkwaarden (cfr. infra). We kiezen deze twee theorieën 

omdat ze enerzijds door internationale onderzoeksteams worden gebruikt en erkend en 

anderzijds omdat ze reeds onderzocht zijn bij een Vlaamse steekproef.  

Het ‘Meaning of Working Research Program’ [MOW] werd opgericht in 1978 en 

heeft sindsdien baanbrekend onderzoek verricht naar de betekenissen die mensen aan 

‘werken’ geven (Harpaz & Fu, 2002). De conceptualisatie van MOW gebeurt in vijf 

kerndimensies en in deze studie gebruiken een van die dimensies namelijk de ‘Belangrijkheid 

van Werkdoelen’. 11 werkdoelen worden in deze theorie in vier centrale clusters worden 

opgedeeld (Claes, 1993; MOW, 1987). De eerste cluster ‘Expressieve Doelen’ bestaat uit 

‘Afwisseling’, ‘Interessant Werk’, ‘Overeenkomst Werkvereisten en Capaciteiten 

Werknemer’ en ‘Autonomie’. De tweede cluster ‘Economische Doelen’ bestaat uit de 

werkdoelen ‘Werkzekerheid’ en ‘Goed Loon’ en de negatieve waarde van de werkdoelen 

‘Interpersoonlijke Relaties’ en ‘Mogelijkheid tot Leren’). De derde cluster ‘Comfortdoelen’ 

omvat de werkdoelen ‘Passende Werkuren’ en ‘Werkomstandigheden’. De laatste cluster 

‘Leerdoelen’ wordt bepaald door de werkdoelen ‘Mogelijkheden tot Leren’ en ‘Kans op 

Promotie’(Ruiz-Quintanilla & Claes, 2000).  

Schwartz conceptualiseert de basiswaarden die mensen in verschillende culturen 

herkennen (De Clercq, 2006; Schwartz, 1999). De tien oorspronkelijke individuele 

motivationele types volgens Schwartz zijn (1992): ‘Macht’, ‘Prestatie’, ‘Hedonisme’, 

‘Stimulatie’, ‘Zelfbepaling’, ‘Universalisme’, ‘Altruïsme’, ‘Traditie’, ‘Conformisme’ en 

‘Veiligheid’. Deze waarden worden in een cirkeldiagram voorgesteld waarin de dynamiek 

tussen de tien waarden duidelijk wordt; dit is het zogenaamde ‘waardencircumplex’ 

(Schwartz, 1999). Deze oorspronkelijke tien waarden zijn onderverdeeld in vier hogere 

waardentypen die eigenlijk neerkomen op twee bipolaire dimensies. In deze conceptualisatie 

komt het dan neer op de tegenstellingen ‘Zelftranscendentie’ versus ‘Zelfverheffing’ en 

‘Openheid voor Verandering’ versus ‘Behoud’.  
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De Clercq onderzocht de waarden van Schwartz met betrekking tot ‘persoons-

organisatie fit’ (De Clercq, 2006). Hij kwam in dit onderzoek tot drie bipolaire hogere-orde 

dimensies. Naast de twee bestaande bipolaire dimensies vond hij een derde bipolaire dimensie 

die specifiek is voor de persoonlijke werkcontext (De Clercq, 2006). In deze laatste dimensie 

staan ‘Hedonisme’ en ‘Doelgerichtheid’ tegenover elkaar. Het is deze benadering van de 

theorie van Schwartz die we in dit onderzoek gaan gebruiken (cfr. infra). 

 

Werkdoelen en het psychologisch contract 

 

Naast de eerder besproken individuele determinanten van het psychologisch contract 

ging de meeste aandacht uit naar de relatie tussen individuele werkwaarden en het 

psychologisch contract in de studie van De Vos (2002). Ze hanteerde de conceptualisatie van 

de ‘Work Importance Study’ [WIS], waar werkwaarden worden geoperationaliseerd in de 

werkdoelen die deze hogere-orde werkwaarden uitdrukken (Sverko & Super, 1995). De Vos 

stelde onderzoeksvragen op aan de hand van de vier werkwaardenclusters die door Coetsier 

en Claes (1990) werden gevonden in de Vlaamse steekproef van de internationale WIS-studie 

(De Vos, 2002; De Vos, Buyens & Schalk, 2005). Per waardecluster stelde ze drieledig 

onderzoeksvragen op: met betrekking tot werkgeversbeloften, werknemersbeloften en 

relationele aspecten van het psychologisch contract. We bespreken nu kort de bevindingen per 

waardecluster met vooral aandacht voor de werkgeverbeloften. 

Werknemers die de eerste waardencluster ‘Vooruitgang’ (of ‘ Advancement’) nastreven 

in hun werk hechten veel belang aan prestaties, progressie maken, ontwikkeling en macht 

(London, 1983; Schein, 1993, zoals geciteerd in De Vos, 2002, p. 112). In ruil hiervoor zijn 

deze werknemers geneigd hard te werken, mogelijkheden op te zoeken om nieuwe 

behendigheden aan te leren, extra werkverantwoordelijkheden op te nemen en persoonlijke 

voldoening op te geven ten einde objectieven op het werk te bereiken. De Vos toonde aan dat 

individuen die hoog scoren op ‘Vooruitgang’ algemeen meer werkgeverbeloften in het 

psychologisch contract waarnemen en vooral met betrekking tot ‘Carrièreontwikkeling’, 

‘Jobinhoud’ en ‘Financiële Beloningen’. Ook vertoonden deze individuen significant meer 

waargenomen beloften voor de eigen werknemerbeloften in het algemeen en ook significant 

voor alle vijf de inhoudsdomeinen apart. Verder vormden deze individuen een meer 

relationeel gericht psychologisch contract met hun werkgever. 

Voor individuen die hoog scoren op ‘Autonomie’ (of ‘ Autonomy’) is het belangrijk dat 

ze voldoende vrijheid ervaren om zowel hun leven als hun werk te organiseren. Verder toont 
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de literatuur ook aan dat deze individuen zich minder aan de organisatie gebonden voelen (De 

Vos, 2002). De Vos vond dat deze individuen enerzijds minder beloften rond ‘Sociale Sfeer’ 

en anderzijds meer beloften rond ‘Balans Werk-Privé’ van de werkgeverszijde ervaren. Voor 

de eigen werknemersbeloften vond men dat mensen die hoog op ‘Autonomie’ scoren 

significant minder beloften maken rond ‘Flexibiliteit’ en ‘Inzetbaarheid’. 

 De cluster ‘Economische Beloningen’ (of ‘ Economic Rewards’) handelt over de 

materiële zaken en het geld dat een individu in zijn werk nastreeft. Een financieelgedreven 

carrièremotivatie zorgt ervoor dat deze individuen werksituaties opzoeken waarin ze 

mogelijkheden waarnemen tot het bereiken van materiële middelen. (De Vos, 2002). De Vos 

vond enkel de negatieve relatie tussen deze waardecluster en de werkgeverbelofte 

‘Carrièreontwikkeling’. 

Tenslotte onderzocht De Vos de waardecluster ‘Groepsoriëntatie’ (of ‘ Group 

Orientedness’)  met betrekking tot het psychologisch contract. Een hoge score op deze cluster 

staat voor belang hechten aan sociale relaties, het creëren van sociale netwerken en een 

altruïstische houding tegenover medewerknemers (Locke & Taylor, 1990; Ravlin & Meglino, 

1987, zoals geciteerd in De Vos, 2002, p. 114). De Vos toonde aan dat individuen die hoog 

scoren op ‘Groepsoriëntatie’ algemeen meer werkgeverbeloften in het psychologisch contract 

waarnemen en vooral met betrekking tot ‘Sociale Sfeer’, ‘Jobinhoud’ en ‘Persoonlijke Steun’. 

Ook vertoonden deze individuen significant meer waargenomen beloften voor de eigen 

werknemerbeloften in het algemeen en voor alle vijf de inhoudsdomeinen apart.  

In deze huidige studie focussen we ons op de werkgeverbeloften. Deze zijn 

multidimensioneel en opgedeeld in vijf soorten beloften die in figuur 1 worden geïllustreerd. 

Deze beloften zijn in de literatuur ook al gelinkt aan belangrijke retentiefactoren en bepalen 

mee waarom een werknemer bij zijn organisatie wenst te blijven (De Vos, 2002). We kiezen 

de werkgeversbeloften aangezien deze nauw aansluiten bij wat de werknemers trachten te 

bereiken door hun werk, hun persoonlijke werkdoelen en werkwaarden.  
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Figuur 1: Werkgeversbeloften volgens De Vos (2002). 

 

 

ONDERZOEKSVRAGEN 

  

In dit eerste deel bespreken we de hypothesen rond de MOW-theorie. De cluster 

‘Expressieve Doelen’ duidt op het werkintrinsieke dat een individu nastreeft in zijn werk 

(Ruiz-Quintanilla & Claes, 2000). Het individu is meer begaan met de job zelf en niet zozeer 

met sociale netwerken en loyaliteit aan de organisatie. Er valt enig verwantschap op met de 

cluster ‘Autonomie’ van de WIS-theorie (De Vos, 2002). Als we naar de inhoud van de 

werkgeversbeloften kijken verwachtten we dat werknemers die veel belang hechten aan 

‘Expressieve Werkdoelen’ dan ook werkintrinsieke zaken in hun psychologisch contract 

zullen nastreven. We verwachtten dus dat deze werknemers hoog zullen scoren op het 

werkintrinsieke domein ‘Jobinhoud’. 

Hypothese 1: Hoe meer individuen ‘Expressieve Doelen’ trachten te bereiken in hun 

werk, hoe sterker ze werkgeversbeloften met betrekking tot ‘Jobinhoud’ zullen ervaren. 

De ‘Economische Doelen’ kennen inhoudelijk een verwantschap met de ‘WIS’-cluster 

‘Economische Beloningen’. De Vos verwachtte een significante relatie tussen deze ‘WIS’-

cluster en de werkgeverbelofte ‘Financiële Beloningen’. Deze werd echter niet teruggevonden 

bij de nieuwkomerpopulatie (De Vos, 2002). De Vos gaf als mogelijke verklaring dat de 

financiële kant van de arbeidsrelatie zeer duidelijk tussen nieuwkomers en hun organisatie 
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wordt behandeld waardoor er weinig ambiguïteit rond dit thema kan bestaan (De Vos, 2002). 

Aangezien we ons in deze studie niet op nieuwkomers focusten verwachtten we hier wel een 

significante relatie tussen ‘Economische Doelen’ en het inhoudsdomein ‘Financiële 

Beloningen’. De Vos vond enkel een significante negatieve relatie tussen de ‘WIS’-cluster 

‘Economische Beloningen’ en de werkgeverbelofte ‘Carrièreontwikkeling’. We onderzochten 

dus in deze studie de relatie tussen de verwante cluster ‘Economische Doelen’ en 

‘Carrièreontwikkeling’. 

Hypothese 2A: Hoe meer individuen ‘Economische Doelen’ trachten te bereiken in 

hun werk, hoe sterker ze de werkgeversbeloften met betrekking tot ‘Financiële Beloningen’ 

zullen ervaren. 

Hypothese 2B: Hoe meer individuen ‘Economische Doelen’ trachten te bereiken in 

hun werk, hoe zwakker ze de werkgeversbeloften met betrekking tot ‘Carrièreontwikkeling’ 

zullen ervaren. 

De ‘Comfortdoelen’ bestaan uit twee werkdoelen namelijk ‘Passende Werkuren’ en 

‘Werkomstandigheden’. Wanneer we de werkgeversbeloften bekijken zien we bij het domein 

‘Balans Werk-Privé’ enkele duidelijke raakpunten met de twee ‘Comfortdoelen’. We 

verwachtten dus dat individuen die ‘Comfortdoelen’ na streven meer beloften rond steun en 

begrip voor de eigen situatie verwachten van hun werkgever.  

Hypothese 3: Hoe meer individuen ‘Comfortdoelen’ trachten te bereiken in hun werk, 

hoe sterker ze werkgeversbeloften met betrekking tot ‘Balans Werk-Privé’ zullen ervaren. 

De ‘Leerdoelen’ handelen over de zelfontplooiing, de mogelijkheid tot promotie en het 

nastreven van macht (MOW, 1987). Deze cluster leunt deels aan bij de WIS-cluster 

‘Vooruitgang’. We verwachtten dat deze werknemers hoog zullen scoren op de 

werkgeversbeloften gerelateerd aan promotie, groei en ontwikkeling.  

Hypothese 4: Hoe meer individuen ‘Leerdoelen’ trachten te bereiken in hun werk, hoe 

sterker ze werkgeversbeloften met betrekking tot ‘Carrièreontwikkeling’ zullen ervaren. 

 

Voor de Schwartz-theorie stellen we de hypothesen op per hogere-orde waardefactor, 

zoals beschreven door De Clercq (2006). Mensen die veel belang hechten aan waarden rond 

‘Zelfverheffing’ zullen werksituaties opzoeken waarin ze zowel sociale als materiële macht 

kunnen nastreven (Schwartz, 1999). Schwartz sprak ook al over de tegenstelling van deze 

waarden van ‘macht’ tegenover de meer sociale aspecten in het leven (Schwartz, 1999). Deze 

individuen hebben een zeer egocentrische visie op het werkleven en worden gedreven door 
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prestige en zoeken rijkdom en welvaart op (De Clercq, 2006). We verwachtten een positieve 

relatie tussen deze waardencluster en ‘Financiële Beloningen’. 

Hypothese 5: Hoe meer individuen ‘Zelfverheffing’ trachten te bereiken in hun werk, 

hoe sterker ze de werkgeversbeloften met betrekking tot ‘Financiële Beloningen’ zullen 

ervaren. 

 ‘Zelftrancendentie’ staat voor een altruïstische houding van individuen op de 

werkvloer. Deze mensen hechten belang aan de sociale kant van het werk, aan de relaties met 

anderen en de algemene sociale betrokkenheid. Verder zijn deze mensen begaan met het 

milieu en over hoe deze te beschermen (De Clercq, 2006). De Vos vond in haar studie een 

significante relatie tussen ‘Groepsoriëntatie’ en ‘Sociale Sfeer’ (De Vos, 2002). We 

verwachtten in deze studie een positieve relatie tussen ‘Zelftranscendentie’ en ‘Sociale Sfeer’. 

Hypothese 6: Hoe meer individuen ‘Zelftranscendentie’ trachten te bereiken in hun 

werk, hoe sterker ze de werkgeversbeloften met betrekking tot ‘Sociale Sfeer’ zullen ervaren. 

‘Behoud’ slaat op de werkwaarden rond orde, respect voor overeenkomsten en een 

algemeen gevoel van veiligheid. Mensen die hier hoog op scoren zoeken de status-quo op en 

neigen tot conformisme (De Clercq, 2006). Werknemers die hun eigen veiligheid en dat van 

anderen trachten te bereiken kunnen meer aandacht besteden aan financiële beloften. Beloften 

over ‘Financiële Beloningen’ kunnen deze werknemers het gevoel van een stabiele en veilige 

financiële situatie geven. 

Hypothese 7: Hoe meer individuen ‘Behoud’ trachten te bereiken in hun werk, hoe 

sterker ze de werkgeversbeloften met betrekking tot ‘Financiële Beloningen’ zullen ervaren. 

Tegenover ‘Behoud’ vinden we de factor ‘Openheid voor Verandering’ die wordt 

gedefinieerd door de waarden rond ‘Stimulatie’. Deze mensen zoeken afwisseling op in hun 

werk, trachten zo creatief mogelijk te zijn en willen autonoom hun doelen kiezen (De Clercq, 

2006). We verwachtten dat deze mensen in hun psychologisch contract dus ook beloften 

verwachten omtrent variëteit en creativiteit in hun werk. Dit vertaalt zich volgens ons in een 

hogere score op ‘Jobinhoud’. 

Hypothese 8: Hoe meer individuen ‘Openheid Voor Verandering’ trachten te bereiken 

in hun werk, hoe sterker ze de werkgeversbeloften met betrekking tot ‘Jobinhoud’ zullen 

ervaren. 

Mensen die ‘Hedonisme’ nastreven in hun werk proberen het genot en plezier in het 

werk te optimaliseren (De Clercq, 2006). De Clercq gaf het verschil aan tussen ‘Hedonisme’ 

en ‘Doelgerichtheid’ door te verwijzen naar de manier waarop individuen voldoening wensen 

te bereiken (De Clercq, 2006). Individuen die ‘Hedonisme’ op het werk nastreven zoeken naar 
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‘korte-termijn voldoening’ tegenover de individuen die hun voldoening op lange termijn 

trachten te bereiken. Vandaar dat we verwachtten dat deze individuen weinig beloften ervaren 

omtrent lange-termijnafspraken. 

Hypothese 9: Hoe meer individuen ‘Hedonisme’ trachten te bereiken in hun werk, hoe 

zwakker ze de werkgeversbeloften met betrekking tot ‘Carrièreontwikkeling’ zullen ervaren. 

Tegenover ‘Hedonisme’ tenslotte staat ‘Doelgerichtheid’. Individuen die hoog scoren 

op deze factor zijn ambitieus en gedreven en hebben er veel voor over hun doelen te bereiken 

op het werk (De Clercq, 2006). We zien een nauwe verwantschap met de WIS-cluster 

‘Vooruitgang’ die De Vos in haar studie gebruikte. Items zoals gedrevenheid, succesvol zijn 

en ambitieus zijn vinden we in beide clusters terug. De Vos vond dat ‘Vooruitgang’ 

gerelateerd was meer ervaren beloften rond ‘Carrièreontwikkeling’, ‘Jobinhoud’ en 

‘Financiële Beloningen’. Voor ‘Doelgerichtheid’ verwachtten we een gelijkaardig patroon. 

Hypothese 10: Hoe meer individuen ‘Doelgerichtheid’ trachten te bereiken in hun 

werk, hoe sterker ze de werkgeversbeloften met betrekking tot ‘Carrièreontwikkeling’, 

‘Jobinhoud’ en‘Financiële Beloningen’ zullen ervaren. 

 

 

METHODE 

 

Onderzoeksopzet 

 De twee theorieën rond werkdoelen en werkwaarden vormen ons in deze studie de 

onafhankelijke variabelen. Enerzijds gelden de vier MOW-clusters en anderzijds de 6 hogere-

orde dimensies van de Schwartz-theorie als onafhankelijke variabelen. Beide groepen zijn 

gemeten op intervalniveau. Als demografische variabelen namen we ook leeftijd en geslacht. 

Leeftijd is een continue variabele terwijl ‘geslacht’ een categorische onafhankelijke variabele 

is die op nominaal niveau wordt gemeten. Een dummy-codering werd aangemaakt voor het 

‘geslacht’ (waarbij ‘0’ staat voor ‘vrouw’ en ‘1’ voor ‘man’). Verder namen we ook 

‘anciënniteit in de organisatie’, ‘opleidingsniveau’ en ‘type contract’ (voltijds of deeltijds) op 

waarbij de eerste een continue variabele is en de tweede en derde categorische variabelen zijn. 

De afhankelijke variabelen in deze studie zijn de vijf dimensies van de werkgeversbeloften 

van het psychologisch contract. Deze worden ook op intervalniveau gemeten.  

 Het voorgesteld onderzoeksmodel vindt men in onderstaand figuur terug (zie figuur 2). 
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   Figuur 2: Onderzoeksmodel van de huidige studie 

 

Materiaal 

  

Het eerste deel van de vragenlijst is ontleend uit de ‘MOW’-conceptualisatie (Ruiz-

Quintanilla & Claes, 2000). De respondent bepaalt het belang van elk van de 11 werkdoelen 

op een vijfpunten-Likertschaal gaande van ‘helemaal niet belangrijk’ (1), over ‘een beetje 

belangrijk’ (3), tot ‘zeer belangrijk’ (5). Oorspronkelijk werden deze werkdoelen bevraagd 

door een rangschikking te maken van deze doelen. Ruiz-Quintanilla en Claes argumenteerden 

echter deze in een vijfpunten-Likertschaal te bevragen (Ruiz-Quintanilla & Claes, 2000. Deze 

werkdoelen zijn onderverdeeld in vier clusters namelijk ‘Expressieve Doelen’, ‘Economische 

Doelen’, ‘Comfortdoelen’ en ‘Leerdoelen’. 

Het tweede deel van de vragenlijst is ontleend uit de ‘Life, Work and Organisational 

Value Survey’ [‘LWOVS’] van de hand van Fontaine en De Clercq (2006). De laatste 

herziene versie van deze vragenlijst omvat 50 werkwaarden. In deze studie bestuderen we 

enkel de persoonlijke werkwaarden. Elk van de 50 staat tussen haakjes en wordt gevolgd door 

een korte verduidelijkende zin. De respondenten bepalen dan het belang van elke waarde op 

een negenpunten-Likertschaal gaande van ‘tegengesteld’ (-1), over ‘niet belangrijk’ (0) en 

‘belangrijk’ (3) tot ‘uiterst belangrijk’ (7). Het meetinstrument is intern consistent (Cronbach 

alpha coëfficiënten voor alle zes factoren in de LWVOS-vragenlijst liggen boven .75) en 

reeds gebruikt bij een Vlaamse steekproef (De Clercq, 2006). Voor de analyses van de 
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LWVOS-werkwaarden werden gecentreerde waarden gebruikt (Schwartz, 1992). De 

werkwaarden werden met andere woorden gecorrigeerd voor het gemiddelde. Op basis van de 

50 gemiddelden van de werkwaarden werden dan zes werkwaardentypen berekend. Bij het 

niet centreren van de werkwaarden zou men immers een ‘acquiescence factor’ of 

‘instemmingsfactor’ kunnen terugvinden, wat neerkomt op een antwoordtendens: alle 

waarden worden in minder of meerdere mate belangrijk gevonden (De Clercq, 2006). 

Het derde deel van de vragenlijst bestaat uit de werkgeverbeloften van de Vos (2002). 

Deze werkgeverbeloften bestaan uit de beloften die werknemers ervaren die hun werkgever 

hen beloofd heeft. We  krijgen een cijfer voor de mate dat de werknemer deze belofte ervaart 

(in hoeverre de werknemer vindt dat deze belofte aan hem of haar is gemaakt). De 

werkgeverbeloften worden gedefinieerd als een multidimensioneel concept en bestaat uit vijf 

facetten namelijk ‘Carrièreontwikkeling’, ‘Jobinhoud’, ‘Financiële Beloningen’, ‘Sociale 

Sfeer’ en ‘Balans Werk-Privé’. Deze werden in 19 items bevraagd door middel van een score 

op een vijfpunten-Likertschaal gaande van ‘helemaal niet beloofd’ (1), over ‘enigszins 

beloofd’ (3), tot ‘zeker wel beloofd’ (5). Het meetinstrument is intern consistent (Cronbach 

alpha coëfficiënten voor alle clusters werkgeversbeloften liggen boven .73) (De Vos, 2002). 

 

Steekproef en procedure 

 

We onderzochten de relatie tussen werkdoelen en de werkgeversbeloften bij een 

bepaalde doelgroep namelijk bij ‘hogere bedienden’. Enkel deze groep werd weerhouden voor 

de analyses. Elke respondent kreeg een bundel met daarin een begeleidende brief, die het 

onderzoeksopzet uit de doeken deed, een informed consent en de vragenlijsten, met de MOW-

, de LWOVS- en De Vos-vragenlijst alsook een document voor enkele respondentgegevens. 

Een voorbeeld van deze bundel is in bijlage terug te vinden. We gebruikten in deze studie de 

‘snowball sampling’ (Salganik & Heckathorn, 2004). Via persoonlijke contacten, familie en 

vrienden, werden vragenlijsten verspreid. Het voordeel van deze sampling-procedure was dat 

er snel en efficiënt vragenlijsten werden verspreid en omwille van de contacten snel 

opvolging kwam. Een duidelijk nadeel was dat er niet kon gecontroleerd worden op het effect 

van de organisatie (cfr. infra). De bundels werden anoniem in enveloppen aan mezelf terug 

gebracht. In totaal werden er 350 vragenlijsten verspreid, waarvan er 216 terug werden 

geleverd. Vier van deze lijsten waren onvoldoende ingevuld en werden niet weerhouden. 38 

andere vragenlijsten werden niet weerhouden omdat deze niet tot de doelgroep van ‘Hogere 

Bediende’ behoorden (32 respondenten voor ‘Gewone Bediende’ en vier respondenten voor 
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‘Hoger Management’). We kwamen in totaal op 174 vragenlijsten (N = 174) voor deze studie. 

De gemiddelde leeftijd van de subjecten was 42,36 jaar en lag tussen 24 en 60 jaar. De 

gemiddelde anciënniteit was 10,22 jaar. 107 respondenten waren mannen (61,5%) en 67 

respondenten vrouwen (38,5%). Alle respondenten hadden een ‘contract van onbepaalde 

duur’ en werkten ‘voltijds’ in hun huidige job. 89 subjecten beschikten over een diploma 

‘Hoge School’ als hoogst behaalde diploma (51,1%) en 85 subjecten over een ‘Universitair 

Diploma’ (48,9%).    

 

RESULTATEN 

  

We zullen eerst kort de gevonden waarden voor de werkdoelen en werkwaarden 

bespreken. De gemiddelde waarden voor de MOW-werkdoelen zijn in onderstaande tabel 

terug te vinden. 

 

WERKDOEL   MEAN   STD. DEVIATION 
     
LEREN  4,1782  ,63399 
RELATIES  4,0115  ,88401 
PROMOTIE  4,0948  0,198 
PASSENDE UREN  3,545  1,03705 
AFWISSELING  4,0402  ,67261 
INTERESSANT WERK  4,5575  ,53026 
WERKZEKERHEID  3,6897  ,73203 
OVEREENKOMSTEN  3,9023  ,60334 
LOON  4,0057  ,68226 
WERKOMSTANDIGHEDEN  3,5287  ,79277 
AUTONOMIE  4,1839  ,65265 
          
     
WERKDOELCLUSTER   MEAN   STD. DEVIATION 
     
EXPRESSIEVE WERKDOELEN  4,171  ,36344 
ECONOMISCHE WERKDOELEN  2,8764  ,37125 
COMFORTWERKDOELEN  3,4914  ,70193 
LEERWERKDOELEN  3,9282  ,62857 
     
          
NOOT: N = 174     
 

Tabel 1: Gemiddelden en standaarddeviaties voor de MOW-Werkdoelen. 
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In ‘Tabel 1’ kunnen we opmerken dat ‘Interessant Werk’ de hoogste score krijgt (M = 

4,5575) tegenover ‘Werkomstandigheden’ (M = 3,5287) dat de laagste score krijgt. De 

hoogste score voor ‘Interessant Werk’ is conform de bevindingen van het MOW-onderzoek 

voor Vlaanderen (MOW, 1987). Verder zien we dat de gemiddelde scores van de 

werkdoelenclusters gelegen zijn tussen 2,8764 (voor de ‘Economische Werkdoelen’) en 4,171 

(voor ‘Expressieve werkdoelen’). 

 

Voor de gemiddelde scores van de afzonderlijke 50 werkwaarden volgens Schwartz 

verwijzen we naar ‘Tabel 2’ in bijlage. Dit zijn de waarden van de LWVOS-vragenlijst voor 

dat deze werden gecentreerd (cfr. supra). In onderstaande tabel vindt men de gemiddelden 

terug voor de zes hogere-orde dimensies uit de steekproef. In ‘Tabel 3’ lezen we dat de 

gemiddelde scores gelegen zijn tussen 2,6973 voor ‘Zelfverheffing’ en 4,7701 voor 

‘Doelgerichtheid’. Deze zijn de scores voor dat er gecorrigeerd werd voor het gemiddelde. In 

de verdere bespreking van de analyses werden de gecentreerde waarden gebruikt (De Clercq, 

2006) 

 

WERKWAARDENDIMENSIES   MEAN   STD. DEVIATION 
     
ZELFVERHEFFING  2,6973  ,98806 
ZELFTRANSCENDENTIE  3,6787  1,07372 
OPENHEID  3,8356  ,97096 
BEHOUD  3,0761  1,06285 
HEDONISME  4,2391  1,09601 
DOELGERICHTHEID    4,7701    ,84329 
          
NOOT: N = 174     
 

Tabel 3: Gemiddelden en standaarddeviaties voor de ogere-orde waardendimensies 

volgens Schwartz. 

 

‘Tabel 4’ is een overzicht van de gemiddelden van de werkgeverbeloften, opgedeeld 

naar geslacht. De gemiddelde scores voor de werkgeverbeloften liggen tussen 2,6897 voor 

‘Financiële Beloningen’ en  3,6595 voor ‘Jobinhoud’. De gemiddelden voor ‘Sociale Sfeer’ 

(M = 2,9871), ‘Balans Werk-Privé’ (M = 3,2241) en ‘Carrièreontwikkeling’ (M = 3,3774),  

liggen daar tussen. De gemiddelde score van een subject op deze vijf werkgeverbeloften is 

3,1876. Dit betekent dat een subject uit deze steekproef gemiddeld 63,8% van alle 

werkgeverbeloften als beloofd ervaart. 
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  Geslacht Mean 
Std. 

Deviation N 
CARRIEREONTWIKKELING vrouw 2,8159 1,09527 67 
  man 3,729 ,88799 107 
  Total 3,3774 1,0674 174 
JOBINHOUD vrouw 3,4142 ,73023 67 
  man 3,8131 ,66419 107 
  Total 3,6595 ,71528 174 
FINANCIELE BELONINGEN vrouw 2,3396 ,79380 67 
  man 2,9089 ,77960 107 
  Total 2,6897 ,83065 174 
SOCIALE SFEER vrouw 3,0261 ,96838 67 
  man 2,9626 ,90387 107 
  Total 2,9871 ,92698 174 
BALANS WERK-PRIVE vrouw 3,0448 ,80119 67 
  man 3,3364 ,74535 107 
  Total 3,2241 ,77817 174 
 

Tabel 4: Overzicht van de gemiddelden op de werkgeverbeloften. 

 

Er werd een mancova uitgevoerd met als afhankelijke variabelen vijf 

werkgeverbeloften (‘Carrièreontwikkeling’, ‘Jobinhoud’, ‘Financiële Beloningen’, ‘Sociale 

Sfeer’ en ‘Balans Werk-Privé) en met als onafhankelijke variabelen tien werkdoelen- en 

werkwaardenclusters (‘Expressieve Doelen’, ‘Economische Doelen’, ‘Comfortdoelen’, 

‘Leerdoelen’, ‘Zelftranscendentie’, ‘Zelfverheffing’, ‘Openheid voor Verandering’, ‘Behoud’, 

‘Hedonisme’ en ‘Doelgerichtheid’) en vier persoonsvariabelen (Leeftijd, Geslacht, Soort 

Opleiding en Anciënniteit). Er werd voor mancova gekozen aangezien de onafhankelijke 

variabelen van een verschillend meetniveau zijn (De Corte & Rosseel, 2002). Twee andere 

voordelen van deze meervoudige regressies zijn dat er enerzijds minder informatie verloren 

gaat en anderzijds een niet al te grote steekproef nodig is om een goede statistische power te 

hebben ((De Corte & Rosseel, 2002; cfr. supra). 

 

Wat betreft de werkdoelen zoals gedefinieerd door de MOW vonden we drie 

significante hoofdeffecten op de werkgeverbeloften. We vonden een hoofdeffect voor 

‘Expressieve Doelen’, F(5,154) = 4,011, p = .002, voor ‘Economische Doelen’, F(5,154) =  

3,660 , p = .004, en voor ‘Leerdoelen’, F(5,154) =  9,788, p = 000. Alle multivariate F-toetsen 
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zijn gebaseerd op Wilks’ Lambda (De Corte & Rosseel, 2002). Er werd geen significant 

hoofdeffect gevonden voor ‘Comfortdoelen’ (F(5,154) =  ,976, p = .590).  

De univariate toetsen suggereren dat het hoofdeffect van ‘Expressieve Doelen’ 

samenhangt met ‘Jobinhoud’, F(1, 173) = 7,031, p = .009. De richting van het effect is 

positief (B=  .402, t = 2,652, p = .009) wat betekent dat mensen die hoog scoren op 

‘Expressieve Doelen’ significant meer werkgeverbeloften rond ‘Jobinhoud’ ervaren. Deze 

richting van het effect ligt in de lijn met de verwachtingen: ‘Hypothese 1’ wordt bevestigd. 

Verder vertellen de univariate toetsen ons dat het hoofdeffect van ‘Economische 

Doelen’ samenhangt met ‘Sociale Sfeer’, F(1, 173) = 10,448, p = .001. De richting van het 

effect is negatief (B= - .578, t = -3,232, p = .001) wat betekent dat mensen die hoog scoren op 

‘Economische Doelen’ significant minder werkgeverbeloften rond ‘Sociale Sfeer’ ervaren. 

Het hoofdeffect van de cluster ‘Leerdoelen’ hangt samen met twee afhankelijke 

variabelen, namelijk met ‘Carrièreontwikkeling’, F(1, 173) = 37,839, p = .000, en ‘Sociale 

Sfeer’, F(1, 173) = 7,262, p = .008. De richting van het effect met ‘Carrièreontwikkeling’ is 

positief (B=  .703, t =  6,151, p = .001). Hoe meer individuen ‘Leerdoelen’ trachten te 

bereiken in hun werk, hoe sterker ze werkgeversbeloften met betrekking tot 

‘Carrièreontwikkeling’ zullen ervaren. Dit bevestigt ‘hypothese 4’. De richting van het effect 

met ‘Sociale Sfeer’ is negatief (B= - .315, t = -2,695, p = .008) wat betekent dat mensen die 

hoog scoren op ‘Leerdoelen’ significant minder werkgeverbeloften rond ‘Sociale Sfeer’ 

ervaren. 

 

Voor de werkwaarden volgens Schwartz werden twee significante hoofdeffecten op de 

werkgeverbeloften gevonden. We vonden een hoofdeffect voor ‘Zelfverheffing’, F(5,154) =  

7,039 , p = 000, voor ‘Zelftranscendentie’, F(5,154) =  6,280 , p = 000 en voor ‘Hedonisme’, 

F(5,154) =  2,643 , p = .025. Voor de overige werkwaardendimensies (‘Openheid’, ‘Behoud’ 

en ‘Doelgerichtheid’) werden geen significante hoofdeffecten gevonden (F <1). 

De univariate toetsen suggereren dat het hoofdeffect van ‘Zelfverheffing’ samenhangt 

met ‘Financiële Beloningen’, F(1, 173) = 31,950, p = .000, en ‘Sociale Sfeer’ F(1, 173) = 

4,199, p = .042. De richting van het eerste effect is conform onze verwachting: Werknemers 

die hoger op de cluster ‘Zelfverheffing’ scoren ervaren significant meer werkgeverbeloften 

omtrent ‘Financiële Beloningen’ (B=  .441, t = 5,652, p = .000). ‘Hypothese 5’ wordt 

bevestigd. De richting van het effect met ‘Sociale Sfeer’ is negatief (B= - .172, t = -2,049, p = 

.042) wat betekent dat mensen die hoog scoren op ‘Zelfverheffing’ significant minder 

werkgeverbeloften rond ‘Sociale Sfeer’ ervaren. 
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Het hoofdeffect van ‘Zelftranscendentie’ hangt samen met ‘Sociale Sfeer’, F(1, 173) = 

24,420, p = .000, en de richting van het effect ligt in de lijn van onze verwachtingen: de 

richting van het effect met ‘Sociale Sfeer’ is positief (B=  .419, t = 4,942, p = .000) wat 

betekent dat mensen die hoog scoren op ‘Zelftranscendentie’ significant meer 

werkgeverbeloften rond ‘Sociale Sfeer’ ervaren. Zo wordt ‘hypothese 6’ bevestigd. 

Tenslotte vertellen de univariate toetsen ons dat het hoofdeffect van ‘Hedonisme’ 

samenhangt met ‘Jobinhoud’, F(1, 173) = 10,037, p = .002. De richting van het effect is 

negatief (B= - .189, t = -2,071, p = .002) wat betekent dat mensen die hoog scoren op 

‘Hedonisme’ significant minder werkgeverbeloften rond ‘Jobinhoud’ ervaren. 

 

Ook voor de persoonsvariabelen werden significante hoofdeffecten op de 

werkgeverbeloften. We vonden een hoofdeffect voor ‘Leeftijd’, F(5,154) =  6,559 , p = 00, 

voor ‘Anciënniteit’, F(5,154) =  5,106 , p = 00, voor ‘Soort Opleiding’ F(5,154) =  2,709 , p = 

.022, en voor ‘Geslacht’, F(5,154) =  3,708 , p = 003.  

Uit de resultaten van de t-test bleek dat geslacht een significante invloed heeft op de 

werkgeverbeloften ‘Carrièreontwikkeling’ (B=  .543, t = 4,034, p = .000), ‘Jobinhoud’ (B= 

.256, t = 2,295, p = .023) en ‘Financiële Beloningen’ (B=  .292, t = 2,341, p = .020) . Mannen 

ervaren meer beloftes op het vlak van carrièreontwikkeling, jobinhoud en financiële 

beloningen van hun werkgever. Dit bevestigt voorgaand onderzoek (cfr. supra). 

‘Anciënniteit’ had een effect op ‘Carrièreontwikkeling’ (B=  .002, t = 3,108, p = .002) 

en ‘Balans Werk-Privé’(B=  .002, t = 1,979, p = .050). Dit doet vermoeden dat werknemers 

die reeds lange tijd bij hun organisatie werken meer beloften ervaren omtrent 

‘Carrièreontwikkeling’ en ‘Balans Werk-Privé’. 

Voor ‘Soort Opleiding’ vonden we twee negatieve relaties, namelijk met 

‘Carrièreontwikkeling’ (B=  -.461, t = -2,372, p = .019)  en ‘Jobinhoud’ (B=  -.335, t = -2,071, 

p = .040). Dit betekent dat mensen die als hoogst behaalde diploma een ‘Hoge School 

Diploma’ hebben minder werkgeverbeloften rond ‘Carrièreontwikkeling’ en ‘Jobinhoud’ 

ervaren. 

Voor ‘Leeftijd’ tenslotte vonden we een positieve relatie met ‘Financiële Beloningen’ 

(B=  -,026 t = -2,228, p = .027) en een negatieve relatie met ‘Balans Werk-Privé’(B=  -.461, t 

= -2,372, p = .019) . Jongere werknemers ervaren in deze steekproef meer werkgeverbeloften 

rond ‘Financiële Beloningen’ terwijl oudere werknemers minder beloften rond ‘Balans Werk-

Privé’ ervaren. 
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In het onderstaand figuur worden de significante hoofdeffecten weergeven in het 

onderzoeksmodel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 3: Significante hoofdeffecten in het onderzoeksmodel 

 

 

DISCUSSIE 

 

Bespreking van de resultaten en implicaties van het onderzoek 

 

 De belangrijkste bijdrage van dit onderzoek is dat de bevindingen van De Vos 

bevestigd werden aan de hand van twee andere theorieën. Werkdoelen en werkwaarden, zoals 

gedefinieerd in de MOW- en Schwartz-theorie, zijn gerelateerd aan verschillen in het 

psychologisch contract. Werknemers die bepaalde doelen nastreven in hun werk ervaren een 

inhoudelijk verschillend psychologisch contract dan werknemers die andere doelen nastreven. 

Ook geslacht, leeftijd, soort opleiding en anciënniteit beïnvloeden het aantal waargenomen 

werkgeverbeloften, wat conform is met de bevindingen van vorige onderzoeken (De Vos, 

2002; Ho, 2005; Kiekens, 2005; Raja, Johns, & Ntalianis, 2004; Strijckmans, 2006). 

  

Voor de MOW-clusters waren drie van de vier hoofdeffecten significant. Het was de 

eerste keer dat deze theorie in verband met het psychologisch contract werd gebracht. Drie 
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clusters werkdoelen bleken significant gerelateerd te zijn aan verschillen in de ervaren 

werkgeverbeloften. Met betrekking tot de ‘Expressieve Doelen’ werd ‘hypothese 1’ 

bevestigd. Hoe meer individuen deze doelen trachten te bereiken, hoe sterker ze beloften 

omtrent ‘Jobinhoud’ verwachten. Dit bevestigt de stelling dat werknemers die gemotiveerd 

worden door de intrinsieke kant van het werken ook meer beloften verwachten van de 

werkgever om hun job zo interessant, uitdagend en afwisselend mogelijk te maken. De 

‘hypothesen 2A en 2B’ rond ‘Economische Doelen’ werden niet ondersteund door de 

resultaten. De niet-teruggevonden relatie tussen extrinsieke doelen en extrinsiek-geöriënteerde 

werkgeverbeloften is conform met het onderzoek van De Vos (De Vos, 2002). Wel werd er 

gevonden dat de subjecten die hoog scoren op deze extrinsieke doelen minder beloften 

ervaren rond ‘Sociale Sfeer’. We komen later op deze relatie terug door de resultaten rond 

‘Zelfverheffing’ te bespreken (cfr. infra). ‘Hypothese 3’ rond ‘Comfortdoelen’ werd niet 

bevestigd. De cluster ‘Comfortdoelen’ bleek geen significant hoofdeffect op de afhankelijke 

variabelen te hebben. ‘Hypothese 4’ daarentegen werd wel bevestigd door de cijfers: mensen 

die ‘Leerdoelen’ nastreven vinden in hun psychologisch contract meer beloften terug die 

betrekking hebben op de verdere ontwikkeling van hun eigen carrière. Deze bevinding leunt 

aan bij de resultaten van De Vos die een relatie vond tussen de WIS-cluster ‘Vooruitgang’ en 

de werkgeverbelofte ‘Jobinhoud’. 

  

 Voor de opgestelde hypothesen rond de Werkwaarden-clusters van de Schwartz-

theorie werden twee van de zes hypothesen bevestigd. Ook deze theorie werd voor de eerste 

keer in verband gebracht met het psychologisch contract. Zo werd de positieve relatie tussen 

‘Zelfverheffing’ en ‘Financiële Beloningen’ teruggevonden. Hogere Bedienden die 

egocentrische waarden nastreven op hun werk verwachten significant meer beloften over de 

financiële kant van de arbeidsrelatie. Deze waardencluster was ook significant gerelateerd aan 

‘Sociale Sfeer’. Dit ligt in de lijn met de negatieve significante relatie tussen de MOW-cluster 

‘Economische Doelen’ en ‘Sociale Sfeer’ (cfr. supra). We stellen dus vast dat hoe meer 

werknemers gemotiveerd worden door materiële zaken, hoe minder ze beloften verwachten 

van de werkgever op het sociale vlak. De hypothese over ‘Zelfverheffing’ werd ook bevestigd 

(‘hypothese 6’). Werknemers die gemotiveerd worden door altruïstische zaken verwachten 

meer beloften met betrekking tot ‘Sociale Sfeer’. Deze bevinding vormt bewijs van de 

bipolariteit van de clusters ‘Zelfverheffing’ en ‘Zelftranscendentie’ (De Clercq, 2006): de 

eerste verhoudt zich negatief, de tweede positief ten opzichte van dezelfde werkgeverbelofte. 

Dit is het enige bewijs van bipolariteit tussen de Schwartz-clusters dat werd teruggevonden in 
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de resultaten. De hypothesen rond de twee overige bipolaire dimensies volgens Schwartz 

werden niet bevestigd in deze studie (hypothese 7, 8, 9 en 10). Wel werd er een significante 

negatieve relatie gevonden tussen ‘Hedonisme’ en ‘Jobinhoud’.  

  

De resultaten bevestigden ook enkele tendenzen met betrekking tot de demografische 

factoren. Zo werd bevestigd dat mannen meer werkgeverbeloften ervaren, vooral op vlak van 

‘Carrièreontwikkeling’, ‘Jobinhoud’ en ‘Financiële Beloningen’ Dit bevestigt voorgaand 

onderzoek (De Vos, 2002; Kiekens, 2007; Strijckmans, 2006). ‘Anciënniteit’ had een effect 

op ‘Carrièreontwikkeling’ en ‘Balans Werk-Privé’. Dit is een interessant resultaat aangezien 

in voorgaande studies de focus werd gelegd bij nieuwkomers in de organisatie. Hoe langer 

een werknemer dus voor zijn organisatie werkt hoe meer mogelijkheden deze verwacht om 

zijn carrière uit te bouwen bij zijn werkgever. Ook verwachten mensen met een hogere 

anciënniteit men meer begrip voor de eigen situatie; hoe langer hij werkt voor zijn organisatie 

hoe meer flexibiliteit deze verwacht van zijn werkgever. Opvallend was ook het verschil 

tussen ‘het hoogst behaalde diploma’. In deze steekproef hebben werknemers met enkel een 

‘Hoge School’-diploma zwakkere verwachtingen ten aanzien van 

ontwikkelingsmogelijkheden op het werk en kansen op een uitdagingen, interessante taken en 

afwisseling in de job. Voor ‘Leeftijd’ tenslotte vonden we dat jongere werknemers meer 

werkgeverbeloften ervaren over de financiële kant van de arbeidsrelatie terwijl oudere 

werknemers minder beloften rond flexibiliteit van de werkgever ervaren. 

Voor managers in de praktijk zijn deze resultaten relevant om verschillende redenen. 

Door de individuele werkdoelen en werkwaarden van hun werknemers in kaart te brengen 

kunnen werkgevers hun onderlinge, ongeschreven contract aanpassen. Werknemers willen 

immers bepaalde zaken verkrijgen door te werken. De werkgever kan hier aan tegemoet 

komen door in onderlinge dialoog de werkdoelen en werkwaarden van de werkgever af te 

stemmen op de zaken die hij de werknemer kan terug geven in zijn werk. Hoe meer de 

werknemer deze beloften dan ervaart in zijn werk hoe meer hij zijn psychologisch contract als 

vervuld kan ervaren wat zich dan uit in verschillende positieve gevolgen voor zowel de 

werknemer als de organisatie (Conway & Briner, 2002; Isaksson, et al., 2003).  

 

Beperkingen van het onderzoek en suggesties voor toekomstig onderzoek 

 

 Door de steekproef te beperken tot ‘Hogere Bedienden’ in Vlaanderen is er een 

beperkte generaliseerbaarheid. Deze beperking werd gekozen om relevante vergelijkingen te 
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kunnen maken met de aanzet van deze studie, zijnde het onderzoek van De Vos die dezelfde 

beroepsgroep bestudeerde (De Vos, 2002). Toekomstig onderzoek kan zich richten op een 

respresentatieve steekproef van de Vlaamse werknemerspopulatie. Verder bestudeerden we 

enkel de werkgeversbeloften van het psychologisch contract.  Voor follow-up onderzoeken 

kan het interessant zijn ook de relatie tussen de eigen werknemerbeloften en de MOW- en 

Schwartz-theorie op te nemen.  

We kozen voor een cross-sectionele studie in plaats van een longitudinale studie. Dit 

valt te verantwoorden door de tijdsinvariante aard van onze onafhankelijke variabelen; 

werkdoelen en werkwaarden worden in de literatuur immers als relatief stabiele constructen 

beschouwd (cfr. supra). Dit is een groot voordeel van de persoonsgerelateerde predictoren: in 

de huidige arbeidsrelaties zijn vele zaken veranderlijk (macro- en micro-economische zaken) 

waardoor het soms moeilijk wordt het psychologisch contract tussen werknemers en 

werkgevers van op te volgen. Persoonlijke variabelen blijven daarentegen (relatief) stabiel en 

zijn dus weinig veranderlijk. Dit geeft een continue zekerheid in de arbeidsrelaties. Los van 

de reeds bestudeerde persoonlijke variabelen zijn er nog diverse persoonlijke variabelen die 

men in toekomstig onderzoek als determinanten van het psychologisch contract kan 

bestuderen.  

Voor het verspreiden van de vragenlijsten hanteerden we de ‘snowballing’-methode. 

Naast de duidelijke voordelen van snelheid en efficiëntie was er een duidelijk nadeel namelijk 

de onmogelijkheid om te kunnen controleren naar organisatie. De 174 verwerkte vragenlijsten 

komen uit verschillende sectoren (enkel de private sector) en uit verschillende organisaties. 

Voor toekomstig onderzoek kan men controleren naar verschil in sector en in organisatie.  
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• BIJLAGE 

• Tabel 2: Gemiddelden en standaarddeviaties voor de Schwartz-werkwaarden. 

WERKWAARDE   MEAN   
STD. 
DEVIATION 

     
DOORZETTING  4,6724  1,47453 
GEHOORZAAM  2,5862  1,46253 
PLEZIER  4,0574  1,44526 
VEILIGHEID BEDRIJF   2,9540  1,54928 
OVERWICHT OVER ANDEREN   1,4022  1,47743 
LEVENSVREUGDE   4,8563  1,32484 
ONDERNEMEND ZIJN   4,8850  1,24030 
ZICHZELF VERWENNEN   3,6091  1,48832 
VEILIGHEID VOOR ZICHZELF   3,6601  1,58111 
CREATIVITEIT  4,1666  1,45464 
EENHEID MET DE NATUUR   2,1839  1,83537 
WELVAART  3,1724  1,55514 
NATIONALE VEILIGHEID  2,1264  1,64912 
SUCCESVOL  4,9655  1,22196 
MATERIALISME   2,7988  1,55358 
RIJKDOM   2,9425  1,48054 
SOCIALE MACHT   1,4827  1,47282 
AMBITIEUS   4,4597  1,42886 
STATUS  2,6494  1,62179 
BESCHERMING MILIEU  3,1321  1,63293 
GEDREVEN  4,6724  1,26922 
LEIDERSCHAP  2,7011  1,56926 
VEILIGHEID GEZIN, FAMILIE  4,7873  1,60308 
GENIETEND VAN HET LEVEN  4,3908  1,47279 
BEHULPZAAM  3,8390  1,32065 
GEDURFD   2,6321  1,52083 
WAARDERING KRIJGEN   4,3505  1,12343 
IMAGO IN STAND HOUDEN  3,3275  1,46286 
CONVENTIONEEL  2,6379  1,58697 
BEWONDERD WORDEN  2,4425  1,37073 
EEN AFWISSELEND LEVEN   4,0977  1,48042 
SOCIALE RECHTVAARDIGHEID  3,6609  1,62067 
BEKWAAM  5,2758  ,97311 
GENEGENHEID   4,2413  1,31711 
EEN OPWINDEND LEVEN  3,7298  1,35254 
GEZAG  2,5229  1,52266 
SOCIALE RELATIES  4,3965  1,48877 
VROLIJKHEID   4,2816  1,43673 
LUXE  2,5747  1,56935 
SOLIDARITEIT  3,3908  1,57462 
INITIATIEF NEMEN  4,4080  1,24119 
CONFORMISME  2,4712  1,44507 
LOYAAL   4,5172  1,20210 
DESKUNDIGHEID   5,0517  1,17084 
WERELD VOL SCHOONHEID   3,0114  1,60456 
DOELGERICHT  4,5402  1,16261 
WARE VRIENDSCHAP   4,3219  1,57194 
ORDE IN DE SAMENLEVING   3,3850  1,42077 
GELIJKHEID  3,7701  1,50639 
KIEZEN VAN EIGEN DOELEN   4,5517  1,15723 
NOOT: N = 174     
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• BUNDEL VOOR DE RESPONDENTEN: 

Begeleidende brief, informed consent en de bundel met de vragenlijsten (MOW, LWOVS en 

het psychologisch contract (De Vos, 2002)) 
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-Begeleidende brief- 

 

Geachte, 

 

Ter afsluiting van mijn opleiding aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen aan de Universiteit Gent doe ik een onderzoek naar de samenhang tussen 

werkmotivatie en arbeidsrelaties. Deze studie zoekt een verband tussen werkdoelen en het 

psychologisch contract. Werkdoelen geven aan waarom mensen werken. Het psychologisch 

contract omvat de subjectieve opvattingen van een individu over de arbeidsrelatie. In deze 

studie focussen we ons op de individuele werknemer en de beloften die hij ervaart van zijn 

organisatie.  

 

De vragenlijst bestaat uit vier delen. Het eerste deel omvat de korte lijst van de 

werkdoelen. Een tweede stuk behandelt de werkdoelen van dichterbij aan de hand van een 

meer uitgebreide lijst. Het derde deel handelt over de werkgeverbeloften van het 

psychologisch contract. Tenslotte worden er nog enkele gegevens over de job en enkele 

persoonlijke gegevens gevraagd. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. 

 

De gegevens die u hier invult zullen volledig anoniem worden verwerkt. Niemand 

buiten ikzelf zal deze gegevens kunnen inkijken. Bijgevoegd bij deze vragenlijst vindt u een 

formulier van schriftelijke toestemming rond de anonieme verwerking van deze vragenlijst. 

Nadat u deze lijst heeft ingevuld kunt u ze in de enveloppe steken en deze dan dichtmaken. 

 

Alvast vriendelijk bedankt voor de medewerking! 

 

Kris Meert 

Loystraat 102 

9220 Hamme 

Tel.: 0473.43.15.44 

E-mail: Kris.Meert@Ugent.be 
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-SCHRIFTELIJKE TOELATING- 
 
 
Ik ondertekende, …………………………………………………….., verklaar hierbij dat ik 

 

(1) door de onderzoeker op de hoogte ben gebracht van de doeleinden van het onderzoek, 

 

(2) bereid ben mee te werken aan het onderzoek dat  een 15-tal minuten zal duren, 

 

(3) de toestemming geef aan de Universiteit Gent om de resultaten op anonieme wijze te 

bewaren en verwerken, 

 

(4) op de hoogte ben dat mijn identiteit niet openbaar wordt gemaakt, 

 

(5) op de hoogte ben dat ik het recht heb om algemene inlichtingen te vragen over het 

onderzoek en zicht kan krijgen op mijn persoonlijke resultaten indien ik dit ik wens. 

 

 

Gelezen en goedgekeurd op …………………………….. (datum) 

 

Handtekening 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kris Meert  
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FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN 

PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
 
 

 
Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- 

en Organisatiepsychologie 
 
 

 

 

WERKDOELEN ALS DETERMINANTEN VAN HET  

PSYCHOLOGISCH CONTRACT 

- 

VRAGENLIJST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 

Kris Meert 

E-Mail: Kris.Meert@Ugent.be 
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1. Werkdoelen 

 
Hieronder bepaalt u hoe belangrijk elk werkdoel is voor u persoonlijk is. U omcirkelt 
voor elk werkdoel het passende antwoord op de 5-puntenschaal.  
 
 
 

 

 
Hoe belangrijk vindt u de volgende zaken in uw 
werk: 
 

helemaal 
niet 

belangrijk 

weinig 
belangrijk 

een  
beetje 

belangrijk 

belang-
rijk 

zeer 
belangrijk 

1. Veel gelegenheid om nieuwe dingen te leren 1 2 3 4 5 

2. Goede interpersoonlijke relaties  1 2 3 4 5 

3. Kans om op vooruitgang of promotie 1 2 3 4 5 

4. Passende werkuren 1 2 3 4 5 

5. Veel afwisseling 1 2 3 4 5 

6. Interessant werk (werk dat je werkelijk graag doet) 1 2 3 4 5 

7. Goede werkzekerheid 1 2 3 4 5 

8. 
Goede overeenkomst tussen uw werkvereisten en uw 

capaciteiten en ervaring  
1 2 3 4 5 

9. Goed loon 1 2 3 4 5 

10. 
Goede fysische werkomstandigheden (zoals 

verlichting, temperatuur, netheid, laag geluidsniveau) 
1 2 3 4 5 

11. Veel autonomie (u beslist zelf hoe u uw job doet) 1 2 3 4 5 
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2. Werkwaarden 

 
De opdracht in deze vragenlijst bestaat er in aan te geven hoe belangrijk elk van de 
opgesomde waarden voor u persoonlijk op uw werk is. Het gaat er dus om het 
PERSOONLIJK belang dat u aan een bepaalde waarde hecht in uw WERKSITUATIE. 
 
0 Betekent dat de waarde in het geheel niet belangrijk is, de waarde is niet 

relevant voor u persoonlijk op uw WERK. 

 3       Betekent dat de waarde belangrijk is. 
 
 6 Betekent dat de waarde zeer belangrijk is. 

 

Hoe hoger het cijfer (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) hoe belangrijker de waarde is voor u 
persoonlijk op uw werk. 

 

Daarnaast zijn ook nog twee extreme scores mogelijk, nl. -1 en 7. De betekenis 
van deze scores wordt hieronder uitgelegd. 

-1 Geeft u aan alle waarden die ingaan tegen uw principes (op uw werk). 

7 Geeft u aan een waarde die uiterst belangrijk is voor u persoonlijk op uw    

werk. Gewoonlijk heeft iemand niet meer dan twee waarden waaraan een 7 
toegekend wordt. 

 

Een voorbeeld: 

Stel: volgende waarde wordt gegeven: 

“DOORZETTING (volhouden, niet opgeven voordat het doel bereikt is)” 

Beoordeel het belang van deze waarde voor u PERSOONLIJK op uw WERK. 
Stel: het nastreven van de waarde DOORZETTING op uw werk ligt tussen niet 
belangrijk en belangrijk: u geeft de score 1 of 2. 
 

Dit alles wordt dan op de volgende manier ingevuld: 

  T
e
g
e
n
g
e
ste

ld
 

N
ie

t 

b
e
la

n
g
rijk

 

  

B
e
la

n
g
rijk

 

  

Z
e
e
r 

b
e
la

n
g
rijk

 

U
ite

rst 

b
e
la

n
g
rijk

 

           

1 DOORZETTING (volhouden, niet 
opgeven voordat het doel bereikt is) 

         

           

 Voor mij PERSOONLIJK op mijn WERK: -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
Gelieve op deze wijze de 50 werkwaarden te beoordelen op de volgende pagina’s. 
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  T
egengesteld 

N
iet 

belangrijk 

  

B
elangrijk 

  

Z
eer 

belangrijk 

U
iterst 

belangrijk 

           
 
 

1 DOORZETTING (volhouden, niet opgeven 
voordat het doel bereikt is) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
2 GEHOORZAAM (doen wat je opgedragen 

wordt) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

3 PLEZIER (genot, voldoening van verlangens) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
4 VEILIGHEID VAN MIJN BEDRIJF 

(bescherming van mijn bedrijf tegen 

bedreigingen) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

5 OVERWICHT HEBBEN OVER ANDEREN 

(anderen hangen volledig van jou af) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
6 LEVENSVREUGDE (graag en goed leven) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 
           
 
 

7 ONDERNEMEND ZIJN (werken aan het 

waarmaken van een doel) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
8 ZICHZELF VERWENNEN (aangename dingen 

doen) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

9 VEILIGHEID VOOR ZICHZELF (zelf niet 

bedreigd worden door gevaar) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
10 CREATIVITEIT (iets unieks, verbeelding) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 
           
 
 

11 EENHEID MET DE NATUUR (passen in de 

natuur) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

12 WELVAART (alles wat je wenst bezitten) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

13 NATIONALE VEILIGHEID (bescherming van 

mijn land tegen vijanden) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 

14 SUCCESVOL (bereiken van doelen) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 
           
 
 

15 MATERIALISME (veel belang hechten aan 

materiële zaken) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

16 RIJKDOM (materiële bezittingen, geld) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

17 SOCIALE MACHT (controle over andere 

mensen, dominantie) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

18 AMBITIEUS (hardwerkend, vooruit geraken) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
Gelieve na te kijken of u alle vragen hebt beantwoord.          
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  T

egengesteld 

N
iet 

belangrijk 

  

B
elangrijk 

  

Z
eer 

belangrijk 

U
iterst 

belangrijk 

 
 

19 STATUS (gezien worden als een bijzonder 
iemand) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

20 BESCHERMING VAN HET MILIEU (behoud 
van de natuur) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

21 GEDREVEN (naar een doel streven) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

22 LEIDERSCHAP (anderen zeggen wat ze 
moeten doen) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

23 VEILIGHEID VOOR HET GEZIN, FAMILIE, 
VRIENDEN (veiligheid voor diegenen van 

wie je houdt) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

24 GENIETEN VAN HET LEVEN (van eten, seks, 
ontspanning,…) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

25 BEHULPZAAM (werken voor het welzijn van 
anderen) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

26 GEDURFD (zoeken naar avontuur, risico) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

27 WAARDERING KRIJGEN (hoog gewaardeerd 
worden) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

28 MIJN IMAGO BIJ ANDEREN IN STAND 
HOUDEN (zorgen dat anderen een positief 

beeld hebben van mij) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

29 CONVENTIONEEL (aanvaarding van 

bestaande normen en gebruiken in de 
samenleving) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

30 BEWONDERD WORDEN (andere mensen die 
naar mij opkijken) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

31 EEN AFWISSELEND LEVEN (vol met 
uitdaging, nieuwigheid en verandering) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

32 SOCIALE RECHTVAARDIGHEID (zorg voor 
zwakken) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

33 BEKWAAM (competent, goed zijn in wat je 
doet) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

34 GENEGENHEID (warme relaties met anderen 

hebben) 
 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Gelieve na te kijken of u alle vragen hebt beantwoord.          
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  T
egengesteld 

N
iet 

belangrijk 

  

B
elangrijk 

  

Z
eer 

belangrijk 

U
iterst 

belangrijk 

           
 
 

35 EEN OPWINDEND LEVEN (stimulerende 
ervaringen) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

36 GEZAG (het recht om te leiden of op te 
dragen) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

37 SOCIALE RELATIES (dingen doen met 
mensen die ik graag heb) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

38 VROLIJKHEID (veel lachen) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

39 LUXE (dure huizen, auto's of kleren 

bezitten) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

40 SOLIDARITEIT (je inzetten voor een betere 

wereld) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

41 INITIATIEF NEMEN (zelf actie ondernemen 

om doelen te realiseren) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

42 CONFORMISME (je houden aan regels en 

voorschriften) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

43 LOYAAL (trouw aan mijn vrienden, groep) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

44 DESKUNDIGHEID (vakkundig, kennis van 
zaken hebben) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

45 EEN WERELD VOL SCHOONHEID 
(schoonheid van natuur en kunst) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

46 DOELGERICHT (leven met een doel voor 
ogen) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

47 WARE VRIENDSCHAP (goede vrienden 
hebben) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

48 ORDE IN DE SAMENLEVING (respect voor 
het gezag in de samenleving) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

49 GELIJKHEID (gelijke kansen voor iedereen) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
 
 

50 KIEZEN VAN EIGEN DOELEN (selecteren van 

eigen doelen) 
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

           
Gelieve na te kijken of u alle vragen hebt beantwoord.          
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Deel 3: Het Psychologisch Contract 

 
Hieronder bepaalt u in hoeverre uw organisatie de volgende uitspraken aan u 
beloofd heeft, hetzij expliciet, hetzij impliciet. U omcirkelt voor elke uitspraak het 
passende antwoord op de 5-puntenschaal. 
 

    

   
Helemaal 

niet 
beloofd 

Eerder 
niet 

beloofd 

Enigs-
zins 

beloofd 

Eerder 
wel 

beloofd 

Zeker 
wel 

beloofd 
 

1. Mogelijkheden tot promotie   1 2 3 4 5  

2. Een job met autonomie  1 2 3 4 5  

3. Kansen op loopbaanontwikkeling  1 2 3 4 5  

4. Een goede sfeer op het werk  1 2 3 4 5  

5. Groeikansen  1 2 3 4 5  

6. Kansen om te laten zien wat u kan  1 2 3 4 5  

7. Een goede relatie tussen collega’s  1 2 3 4 5  

8. Een job met verantwoordelijkheden  1 2 3 4 5  

9. Financiële beloningen voor bijzondere prestaties  1 2 3 4 5  

10. Respect voor uw persoonlijke omstandigheden  1 2 3 4 5  

11. Een goede onderlinge samenwerking  1 2 3 4 5  

12. Mogelijkheid tot flexibele werkuren in functie van uw 
persoonlijke behoeftes 

 1 2 3 4 5  

13. Loonsverhoging in functie van uw prestaties  1 2 3 4 5  

14. De mogelijkheid zelf te bepalen wanneer u uw verlof 
opneemt 

 1 2 3 4 5  

15. Een aantrekkelijk verloningspakket  1 2 3 4 5  

16. Kansen om uw vaardigheden en capaciteiten te 
kunnen benutten 

 1 2 3 4 5  

17. Een flexibele opstelling in de afstemming van uw werk 
en privé-leven 

 1 2 3 4 5  

18. Regelmatig voordelen en extraatjes  1 2 3 4 5  

19. Een goede onderlinge communicatie tussen collega’s  1 2 3 4 5  
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Deel 4: Huidige job en demografische gegevens 

 
1. Wat is uw positie/rol in de organisatie (bedrijf van tewerkstelling)?  

1 Arbeider 

2 (‘Gewone’) bediende of verko(o)p(st)er, kantoorbediende, … 

3 Hogere bediende, Manager of Professional 

4 Hoger Management of kaderlid 

5 Anders, nl. _________________________________________ 

 

2. Wat is uw leeftijd? 

____________ jaar. 

 

3. Hoe lang werkt u reeds voor uw huidige werkgever? 

____________ jaar____________ maanden. 

 

4. Welk soort contract heeft u? 

1 Contract van onbepaalde duur. 

2 Contract van bepaalde duur. 

 

5. Werkt u 

1 Voltijds? 

2 Deeltijds, nl. ……………%? 

 

6. Bent u 

1 vrouw? 

2 man? 

 

7. Wat is het hoogste onderwijsniveau dat u hebt afgerond?  

1 Lagere school. 

2 Lager secundair onderwijs. 

3 Hoger secundair onderwijs. 

4 Hoger niet-universitair onderwijs. 

5 Hoger universitair onderwijs. 

 

VRIENDELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST! 


