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INLEIDING 
 

Om als organisatie een competitief voordeel te creëren via innovatie, productiviteit, 

kwaliteit en klantentevredenheid, is betrokkenheid op de werkvloer onmisbaar 

(Kontoghiorghes & Bryant, 2004). Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

werknemersbetrokkenheid vandaag beschouwd wordt als een belangrijke troef in organisaties 

(Reichheld, 1996). We vragen ons af hoe betrokkenheid zal evolueren en beïnvloed zal 

worden door de vele veranderingen die zich in het organisatieklimaat voordoen. Bedrijven 

stellen steeds minder mensen tewerk, vragen werknemers meer te doen en geven hen meer 

verantwoordelijkheid (Meyer & Allen, 1997) Steeds vaker blijken sociale aspecten zoals 

bedrijfscultuur, gekenmerkt door o.a. loyaliteit, toewijding en motivatie, belangrijke 

concurrentievoordelen te zijn (1). Organisaties investeren sterk in werknemers die aan dit 

profiel voldoen, en verwachten dus van deze werknemers dat ze sterk gemotiveerd zijn 

(betrokken) om daar te werken en zich voor 100% mee in te zetten om de 

organisatiedoelstellingen te bereiken. 

 

We kunnen ons afvragen of onderzoek naar werknemersbetrokkenheid wel relevant is 

in een dynamische omgeving, zoals onze arbeidsmarkt zich vandaag profileert. Toch is het 

belangrijk om te zien hoe betrokkenheid zich ontwikkelt, en hoe het de relatie werknemer-

organisatie beïnvloedt. Met andere woorden, wat zijn de kritische succesfactoren die 

bijdragen tot het vormen van betrokkenheid? Met deze kennis bevinden bedrijven zich in een 

betere positie om te anticiperen op veranderingen in de omgeving en kunnen ze die efficiënt 

aanpakken (Meyer & Allen, 1997). Men kan zo nodig het beleid aanpassen om hieraan 

tegemoet te komen, zodat de werknemers meer betrokken zijn, om hen aan te moedigen voor 

het bedrijf te blijven werken én zich blijvend in te zetten, wat een toegevoegde waarde 

genereert voor het bedrijf. Ook voor toekomstige bedrijfsleiders en werknemers kan dit 

onderzoek een bruikbaar hulpmiddel zijn, om zo al direct in te spelen op de bestaande 

mechanismen, op de gevonden resultaten van dit en andere onderzoeken. 

 

Als wij vinden welke succesfactoren kunnen bijdragen tot het vormen van 

betrokkenheid, dan kunnen bedrijven en onderzoekers een beter inzicht creëren in de 

ontwikkeling van betrokkenheid, en zo HRM-systemen ontwikkelen die kunnen gebruikt 

 1



worden om het gewenste niveau van betrokkenheid te bereiken op een efficiënte en effectieve 

manier, zonder dat er ongewenste bijeffecten optreden (Meyer & Allen, 1997,blz. 114).  
 

Deze scriptie volgt twee grote lijnen. Het eerste deel geeft de belangrijkste elementen 

uit de literatuur weer die een algemeen kader schetsen van het begrip 

‘werknemersbetrokkenheid’. Nadien hebben we het over de antecedenten die relevant zijn in 

de literatuur en in het licht van ons empirisch onderzoek. Dit laatste vormt het tweede deel 

van deze scriptie; dit onderzoek richt zich op de al eerder onderzochte kritische 

succesfactoren van werknemersbetrokkenheid, evenals op nieuwe elementen die weinig of 

geen aandacht krijgen in de bestaande literatuur. Wij focussen ons op de 

ondernemingskenmerken van affectieve betrokkenheid, want die worden weinig of niet 

besproken of bestudeerd in de bestaande literatuur. We doen dit aan de hand van de trust 

index, een indicator van affectieve betrokkenheid en de culture audit, een management survey 

over het personeelsbeleid: die halen we beiden uit het onderzoek naar de ‘Beste Werkgever’ 

dat jaarlijks met behulp van het Great Place to Work model, de ‘Beste Werkgever’ in België 

aanduidt (cf. Infra) (1) (2).  

We koppelen dan deze twee indicatoren aan elkaar aan de hand van een 

regressieanalyse om zo te ontdekken of het formele beleid, gemeten door de culture audit, een 

invloed heeft op de meer informele werknemersbetrokkenheid, gemeten door de trust index. 

 

DEEL 1: LITERATUURSTUDIE 
 

1. Belang van betrokkenheid 
 

Werknemersbetrokkenheid is een concept dat steeds meer aandacht krijgt, zowel 

vanuit de praktijk als vanuit de academische wereld (Steers, 1977). Hiervoor bestaan 

verschillende redenen.  

Ten eerste wijst Steers (1997) erop dat er bewijs is dat commitment een betere 

indicator is voor turnover dan jobtevredenheid (Koch & Steers, 1976; Porter et al., 1974). 

Ten tweede stellen Mowday, Porter en Dubin (1974) dat werknemers met een hoge 

betrokkenheid beter presteren dan hun minder betrokken collega’s. Volgens nog anderen is 

het een nuttige indicator voor de effectiviteit van de organisatie en een belangrijke variabele 
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om werknemersattitudes te vormen en te beïnvloeden (Salancik, 1977; Schein, 1970; Steers, 

1975). 

 

Toch is het ook een concept dat leidt tot heel wat debat, omdat men zich in de huidige 

context van organisaties kan afvragen of het stimuleren van betrokkenheid wel nog aan de 

orde is. We leven vandaag immers in een “dynamische omgeving” waar alles voortdurend 

verandert, ook op vlak van werkgelegenheid.  

Meyer en Allen (1997, blz. 4-5) beschrijven dit “dynamische proces” als volgt: 

veranderingen in de omgeving vragen nieuwe methodes om de organisatie te organiseren. De 

onderneming moet hierop zo goed mogelijk proberen in te spelen en de kosten hiervoor zo 

laag mogelijk houden om competitief te blijven. Vele strategieën om aan deze veranderingen 

tegemoet te komen, houden het verlies van jobs in, waardoor aan de werknemers impliciet het 

signaal wordt gegeven dat het geen zin heeft om té betrokken te geraken met de onderneming, 

maar dat men eerder voor zichzelf dient te zorgen om niet ontslagen te worden (e.g. Hirsch, 

1987). Hieruit zouden we kunnen besluiten dat het stimuleren van werknemersbetrokkenheid 

niet aan de orde is en dat ook onderzoek naar deze betrokkenheid, overbodig zou zijn. Meyer 

en Allen (1997, blz. 5) tonen aan de hand van een aantal redenen aan, dat dit niet zo is.  

Ten eerste, mensen vormen het intellectueel kapitaal van de onderneming. De 

organisatie wordt kleiner, de jobs veel flexibeler, van de werknemers wordt veel kennis en 

vaardigheid verwacht (de eenvoudige taken worden door machines en computers uitgevoerd), 

ze krijgen meer verantwoordelijkheden,… Het is dus een belangrijke taak voor de organisatie 

om werknemers aan te moedigen en te trainen, want een werknemer met die kwaliteiten, 

draagt veel bij tot de toegevoegde waarde van een organisatie. Men moet dus deze mensen 

blijven motiveren om verantwoordelijkheden te dragen en hun kennis te verruimen, zodat ze 

zich betrokken voelen bij de organisatie. Positieve betrokkenheid kan zo een belangrijke bron 

vormen van een competitief voordeel (Fulmer, Gerhant & Scott, 2003; Romero & McFarlin, 

2004). Of zoals French en Bell (1999, blz. 69) stellen: “Mensen zijn de belangrijkste 

resources van een organisatie, ze zijn een bron van productiviteit en winst, en moeten dus met 

zorg worden behandeld.” 

Als tweede reden kun je stellen dat betrokkenheid zich van nature uit ontwikkelt, dat 

mensen betrokken moeten zijn om ‘iets’ te doen en dat goed te doen. Als er geen 

betrokkenheid is tot de organisatie, zullen werknemers hun betrokkenheid in andere zaken 

investeren, zoals in het uitbouwen van een carrière, een hobby, vrijwilligerswerk,… 
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Tijd en geld investeren in het creëren van positieve werknemersrelaties is dus zeker 

geen verspilling, zo een investering betaalt zich heel vlug terug en biedt een uniek en continue 

competitief voordeel (Romero & McFarlin, 2004). 

Ook bij andere auteurs vinden we het bewijs dat positieve werknemersrelaties 

belangrijk zijn voor de onderneming. Zo stellen Kaplan en Norton (1992) dat de financiële 

performantie voor de toekomst voor een groot stuk afhangt van hoe de interne 

werkzaamheden worden gemanaged. Talent is dus een heel belangrijke ontastbare resource 

waaraan nog veel aandacht besteed zal worden de komende jaren (Fishman, 1998). Ook 

onderzoek in het Verenigd Koninkrijk, waar gebruik wordt gemaakt van het ‘Investors in 

People’- model, dat begin jaren negentig werd geïntroduceerd, wijst uit dat bedrijven met een 

ontwikkelingsgericht personeelsbeleid, die daaraan structureel en continu aandacht besteden, 

over een langere periode, een groter economisch rendement behalen. Een goede kwaliteit van 

arbeid heeft namelijk een positief effect op zowel de motivatie als de betrokkenheid van 

werknemers (3).  
 

Dit alles leidt ertoe dat er een soort van concurrentie ontstaat voor getalenteerde 

werknemers en dat bedrijven hun human resource strategie aanpassen om meer gemotiveerde 

krachten aan te trekken, die bijdragen tot het succes van de onderneming (Gubman, 1998). 

Een dergelijke concurrentie uit zich in tal van initiatieven waarin organisaties zichzelf 

benchmarken tegen organisaties die gezien worden als leiders in werknemersrelaties, zoals 

bijvoorbeeld de organisaties die genoteerd staan in de Fortune magazine lijst van de “100 Best 

Companies to Work for in Amerika” (e.g. Levering & Moskowitz, 1998). Deze bedrijven 

vertonen bovendien een betere performantie dan andere ondernemingen door hun focus op 

werknemersrelatie (Fulmer, Gerhant & Scott, 2003). Dit onderzoek werd onder impuls van de 

Europese Commissie ook geïnitieerd in de verschillende Europese lidstaten. In België/Europa 

wordt dit vertaald naar het onderzoek van de de ‘Beste werkgever”, dat op basis van het 

“Great Place to Work Model” jaarlijks die ondernemingen in de kijker zet die qua 

personeelsbeleid een voorbeeld vormen. De lijsten van ‘Beste Werkgevers’ die het Great 

Place to Work Institute jaarlijks publiceert in meer dan 30 landen over de hele wereld, zijn 

een vaste waarde geworden op het internationale forum. Ook in de Europese Unie worden 

organisaties die een voorbeeld vormen op vlak van personeelsbeleid, jaarlijks gelauwerd in 

toonaangevende nationale en internationale magazines en kranten (1). Dit onderzoek, samen 

met zijn onderliggende dimensies vormen de basis van deze thesis.  
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Vanuit het standpunt van de werknemer, zijn er volgens Meyer en Allen (1997, blz. 

3) zowel voordelen als nadelen aan betrokkenheid. Als positieve elementen kan men de 

belangrijkheid en uitdaging van een job noemen, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, 

het ontmoeten van nieuwe mensen en het ontwikkelen als ‘persoon’ zelf vermelden, die 

kunnen leiden tot betrokkenheid (het is onwaarschijnlijk dat werken louter om geld te 

verdienen of je bezig te houden, leidt tot betrokkenheid). Als dit het geval is, dan zijn er 

duidelijke voordelen om in zo een organisatie te gaan werken. Maar betrokkenheid kan ook 

leiden tot tijd en energieverlies, die dan niet kunnen geïnvesteerd worden in iets anders (vb. 

familie, hobby’s,…). Mensen die een betrokkenheid vertonen met de organisatie, maken zich 

minder druk om vaardigheden en kennis te ontwikkelen die hen dan aantrekkelijk zouden 

maken buiten de organisatie, als die laatste een verandering zou ondergaan of failliet zou 

gaan. Werknemers die anderzijds te veel betrokken zijn, een soort van ‘overcommitment’, 

kunnen te veel gericht zijn op prestatie en zullen dus moeite hebben met het loslaten van hun 

werk, waardoor er te weinig tijd overblijft voor andere invullingen.  

 

Al deze argumenten tonen aan dat het zeker relevant is om betrokkenheid in kaart te 

brengen. Hier kunnen we verwijzen naar ons onderzoek dat tracht de belangrijkste 

succesfactoren van betrokkenheid te onderzoeken, vooral die die te weinig of helemaal geen 

aandacht krijgen in de bestaande literatuur. Op deze manier krijgen we een overzicht van de 

belangrijkste variabelen die betrokkenheid creëren. Dit stelt de onderneming dan in staat de 

HR-strategie aan te passen, een soort van ‘het managen van betrokkenheid’ (Meyer & Allen, 

1997), om zo maximale betrokkenheid te creëren. We zullen ons vooral focussen op 

organisatieniveau, waar nog relatief weinig onderzoek naar gebeurd is (Meyer and Allen, 

1997, blz 32; Glisson & Durick, 1988), en dus die ondernemingskenmerken zoeken die 

bijdragen tot het verklaren en het vormen van werknemersbetrokkenheid. 
 

2. Definities en conceptueel kader 
 

2.1 Wat is een betrokken werknemer? 
 

Betrokken werknemers wordt gekarakteriseerd als “loyale, productieve leden van een 

organisatie” (Porter, Steers, Mowday & Boulian, 1974), “die zich identificeren met de 

organisatiedoelstellingen en waarden” (Buchanan, 1974). Terwijl sommigen zeggen dat 
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werknemers te betrokken zijn (Whyte, 1956), en anderen dan weer stellen dat het iets is dat 

tot het verleden behoort (e.g. “The End of Corporate Loyalty”, Nussbaum, 1986), beschrijven 

commentators een betrokken werknemer typisch als “iemand die bij de onderneming blijft 

door dik en dun, regelmatig aanwezig is, die zich inzet de hele dag (of misschien meer), het 

bedrijfsactief beschermt, de organisatiedoelen deelt, enz.” Op organisatorisch vlak kan dit 

gezien worden als een voordeel (Meyer & Allen, 1997), maar volgens sommigen wordt dit 

ook aanzien als een nadeel. Randall (1987) stelde bijvoorbeeld dat ‘blinde’ betrokkenheid kan 

leiden tot verminderde innovatie en de mogelijkheid om aanpassingen te doen.  

Steers (1977) omschrijft een sterk betrokken werknemer als “iemand die zich sterk 

identificeert met de onderneming (“Ik ervaar een goed gevoel door hier te werken”) en 

iemand die bereid is om veel moeite te doen voor de organisatie zelf (“Ik wil mijn best 

uiterste doen voor dit bedrijf”)”. 
 

2.2. Wat is betrokkenheid? 
 

Het centraal construct in dit onderzoek is werknemersbetrokkenheid. Als we 

academische literatuur doornemen, stellen we vast dat werknemersbetrokkenheid een vlag is 

die vele ladingen dekt. Iedere auteur heeft een eigen definitie, wat de operationalisering ervan 

in een onderzoekscontext bemoeilijkt.  
 

Algemeen wordt gesteld dat betrokkenheid verwijst naar een ‘psychologische staat die 

de werknemer bindt tot de organisatie’ (Allen & Meyer, 1990a; Meyer & Allen, 1991, blz. 67) 

en dat het ‘gevolgen heeft met betrekking tot de beslissing om al of niet in de organisatie te 

blijven’ (Meyer & Allen, 1991, blz. 67). 

In de literatuur worden twee perspectieven onderscheiden van waaruit het begrip onderzocht 

wordt (Meyer & Allen, 1997, blz. 8). 

Enerzijds, wordt heel wat onderzoek gedaan naar de aard van betrokkenheid, m.a.w. 

naar de relatie tussen een werknemer en een entiteit (vb. een organisatie). 

Daarnaast richten onderzoekers zich ook op de focus van de betrokkenheid. Daarbij 

wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende entiteiten waarmee een werknemer 

betrokken kan zijn. Iemand kan betrokken zijn tot een organisatie, een job, een beroep, een 

manager, een team (werkgroep), de vakbond, of zelfs tot buiten de werksfeer. Meer recent 

werd de term “werkgerelateerde betrokkenheid” gebruikt door Somers en BirnBaum (1998), 

daar wordt het gedefinieerd als “set van gelijkaardige, maar toch verschillende attitudes die 
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verbonden zijn met specifieke entiteiten waarmee men kan betrokken zijn”: de job, de 

organisatie, de werkgroep, de carrière en de werkwaarden (Blau, 1989; Morrow & McElroy, 

1986).  De meest onderzochte is betrokkenheid van de werknemer t.o.v. de organisatie: 

‘Organizational Commitment’ (OC)  genoemd, wat ook de focus zal bepalen van deze 

scriptie. Zo stelde Morrow (1993), dat ook al is OC een multidimensioneel begrip, het 

duidelijk verschillend is van andere vormen van commitment en dat het dus zeker de moeite 

waard is om dit fenomeen te bestuderen. Ook Morrow en McElroy (1993, blz. 1) stelden dat 

OC één van de meest ontwikkelde constructen is van werkbetrokkenheid, en dat wat hier 

geleerd wordt, kan bijdragen tot het verstaan van andere soorten van betrokkenheid. 

 

Organizational commitment kan volgens Porter et al. (1974, blz. 604) en Mowday et 

al. (1982, blz. 27) gedefinieerd worden als:  

“De relatieve impact/sterkte van een persoonlijke identificatie met, en betrokkenheid tot een 

specifieke organisatie. Dit wordt gekenmerkt door drie factoren: (1) een sterk geloof in en een 

onvoorwaardelijk aanvaarden van de organisatiedoelen en waarden; (2) een spontane 

bereidheid om verhoogde inspanningen te leveren voor de organisatie; (3) een uitgesproken 

verlangen om werknemer te blijven in de organisatie.” 

Mowday, Steers en Porter (1979) beschrijven OC als volgt: 

“Betrokkenheid tot de organisatie vertegenwoordigt een persoonlijke identificatie met de 

organisatiedoelstellingen, de mate waarin een werknemer het waardeert om tot de 

organisatie te behoren, en de graad van betrokkenheid om bepaalde organisatiedoelstellingen 

te bereiken.” 

 

In het verleden werd een traditionele indeling gemaakt tussen ‘attitudional 

commitment’ en ‘behavioral commitment’ (Mowday, Porter & Steers, 1982/1979; Reichers, 

1985; Salancik, 1977a; Scholl, 1981; Staw, 1977). Mowday et al. (1982, p. 26) beschrijven 

die als volgt. De eerste soort focust zich vooral op de relatie van de werknemer en de 

organisatie, en hoe de waarden en doelen van de werknemer overeenstemmen met die van de 

organisatie. De laatste beschrijft het fenomeen waarbij werknemers zich a.h.w. opgesloten 

voelen in een organisatie en hoe ze met dit probleem omgaan. 

Meyer en Allen (Allen & Meyer, 1990; Meyer & Allen, 1991) gaan nog een stap 

verder en zien in de veelheid van definities (zie bijlage 1) van betrokkenheid toch enige 

samenhang (de aard van de psychologische staat), en onderscheiden drie grote categorieën 

van betrokkenheid in hun ‘three-component model of organizational commitment’. Deze 
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indeling komt vaak terug in betrokkenheidonderzoek en zal ook in deze studie gehanteerd 

worden. De drie soorten van betrokkenheid worden hieronder kort toegelicht (Allen & Meyer, 

1990a; Meyer & Allen, 1991). 

 

Een eerste component, ‘Affective commitment’ (AC), verwijst naar de “emotionele 

betrokkenheid van de werknemer met de onderneming, de identificatie met en de 

betrokkenheid in de onderneming” (Meyer & Allen, 1991). Je werkt in deze organisatie 

omdat je dat zelf wil, het is een soort van verlangen. Men gebruikt ook wel eens de term 

‘attitudional commitment’ om naar deze component te verwijzen. 

 

Een tweede element, ‘Continuance/cognitive/calculative commitment’ (CC), refereert 

naar het “besef van de kosten die er bestaan bij het verlaten van de onderneming” (Becker, 

1960; Farrell & Rusbult, 1981; Kanter, 1968; Meyer & Allen, 1984; Meyer & Allen, 

1991; Rusbult & Farrell, 1983), en met “de voordelen die bestaan als je blijft” (Kanter, 

1968, blz. 504). Deze werknemers blijven omdat het nodig is… Hier kunnen we dus 

verwijzen naar de ‘side-bet’-theorie van Becker (1960). Side-bets (pensioen, 

anciënniteit,…) of sunk kosten kunnen verloren gaan als een activiteit (in dit geval een 

job) wordt stopgezet.  

 

Een laatste aspect, ‘Normative commitment’ (NC), verwijst naar een “gevoel van 

(morele) verplichting om bij de organisatie te blijven werken”. Hier werk je in een bedrijf 

omdat het moet, omdat het je plicht is, omdat de mensen geloven dat het ‘right and moral’ 

(Meyer & Allen, 1991; Scholl, 1981; Wiener, 1982) is …  

 

Deze drie componenten van betrokkenheid worden verondersteld mutueel exclusief te 

zijn, maar het lijkt meer aanvaardbaar dat een werknemer verschillende vormen kan ervaren 

en dat ze dus met elkaar kunnen interageren… (Meyer & Allen, 1991) Elk van deze 

componenten zal dus op een andere manier ontstaan door invloed van verschillende 

antecedenten en een andere invloed uitoefenen op verschillende variabelen. De focus van deze 

thesis ligt op de eerste component, affectieve betrokkenheid en zijn antecedenten.   

Deze drie concepten worden dus best gezien als verschillende componenten van attitudional 

commitment, werknemers kunnen elk van de psychologische benaderingen interpreteren in 

verschillende mate, de netto-som van de betrokkenheid van een persoon reflecteert dus de 

som van elk van deze gescheiden psychologische staten (Allen & Meyer, 1990a). Als 
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beperking van het drie componenten model wordt gezegd dat het niet duidelijk is dat de drie 

soorten van betrokkenheid de enige relevante componenten zijn of dat ze een uniform 

construct meten (Meyer & Allen, 1991). 

Er bestaat veel discussie over welke dimensie, wanneer moet worden gehanteerd; de meeste 

auteurs zijn het wél eens met de stelling dat betrokkenheid kan gezien worden als een 

multidimensioneel fenomeen (Meyer & Allen, 1997, blz. 16). 

 

De focus bij de meeste onderzoeken ligt vooral op ‘affective commitment’, hiervoor 

bestaan verschillende redenen (Meyer & Allen, 1997, blz. 67). 

De ontwikkeling van multidimensionele modellen is, samen met de bijhorende 

meetinstrumenten nog relatief recent. Het drie componenten model van Meyer en Allen 

(1991) is één van de meest gebruikte modellen, en de focus ligt dan meestal op affectieve 

betrokkenheid.  

Als tweede reden kunnen we stellen dat AC één van de meest gewenste vormen is van 

betrokkenheid en dat ondernemingen deze vorm het liefst willen herkennen bij hun 

werknemers. Zo wordt er bijvoorbeeld verwacht dat werknemers met een sterke affectieve 

betrokkenheid minder afwezig zullen zijn en meer gemotiveerd zijn om hun job beter uit te 

voeren (zie ook 3.1). 

In dit onderzoek zullen we ons dus vooral focussen op de eerste component ‘affective 

commitment’, affectieve betrokkenheid. Er bestaan verschillende manieren om deze 

affectieve betrokkenheid te meten. De veelvuldige operationalisaties van affectieve 

betrokkenheid hebben volgens Meyer en Allen (1997) tot veel verwarring en weinig 

consistente onderzoeksresultaten geleid. In ons streven naar ecologische validiteit (Yin, 

1994), vertrekken we van de Great Place to Work (2) operationalisering van affectieve 

betrokkenheid. Die is tot stand gekomen op basis van diverse focusgroepen met medewerkers 

uit diverse organisaties (verschillende sectoren, verschillende organisatiegroottes, enz). Deze 

praktische inbedding is ,ons inziens, een meerwaarde van dit instrument. Een tweede reden 

waarom we met dit instrument werken, is dat het een instrument betreft dat internationaal 

werd gevalideerd, wat ons dus ook zal toelaten om de onderzoeksresultaten als 

aanknopingspunt te gebruiken voor Europese vergelijkingen (en vergelijkingen met de VS).  

 

Er bestaan nog een aantal andere verdelingen (zie vb. Kelman, 1958; Ling et al., 2001; 

O’Reilly & Chatman, 1986; Takao, 1998) van andere auteurs, maar die van Meyer & Allen 

kunnen we toch als basis gebruiken, omdat dit model is ontwikkeld op basis van 
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gemeenschappelijke thema’s en kenmerken van de al bestaande literatuur. Dit laat ons dus toe 

om vroegere resultaten toch te incorporeren in dit model. In een volgend stuk wordt dit model 

verder uitgewerkt.  

3. Stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek 
 

Onderzoekers hebben zich geconcentreerd op de antecendenten en outcomes/effecten 

van deze drie vormen van betrokkenheid. We zullen trachten een overzicht te geven van de 

belangrijkste resultaten d.m.v. onderstaand model (Figuur 1) van Meyer en Allen (1991). 

 

Figuur 1: A Three-Component Model of Organizational Commitment 

 

 
 

In het vervolg van deze literatuurstudie zal ik mij vooral richten op de antecedenten 

van betrokkenheid die in dit model naar voren komen, samen met een aantal recentere 

antecedenten die relevant zijn in het kader van ons onderzoek. Daarnaast zal ik kort de 

effecten van betrokkenheid behandelen.  
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In het model is een ‘causal attribution’ opgenomen als potentiële moderator voor de 

relatie tussen werkervaring en affective commitment. Dit kunnen we als volgt verklaren. Als 

werknemers geloven dat andere organisaties gelijkaardige werkervaringen aanbieden, dan 

biedt hun huidige werkervaring weinig impact op betrokkenheid (Meyer & Allen, 1991). 

 

Er wordt in het model ook verwezen naar ‘behavioral commitment’ (zie hiervoor), als 

antecedent van AC en als feedbackkanaal (positief werkgedrag verhoogt behavioral 

commitment en dus op die manier ook affective commitment) (Meyer & Allen, 1991). Dit 

omdat behavioral commitment een belangrijke link legt naar affective commitment door een 

wederzijds beïnvloedingsproces (Mowday et al., 1982). 

 

Het gaat hier om een model: het is dus onderhevig aan de beperkingen van het gebruik 

van een model. Dit model geeft geen volledig overzicht van de werkelijkheid. Het beschrijft 

niet alle elementen die in de literatuur al werden onderzocht en het is soms niet duidelijk 

welke vorm van betrokkenheid werd gebruikt in een bepaalde studie. Een andere beperking is 

dat waar variabelen relevant zijn bevonden in het voorspellen van het model, dit nog niet wil 

zeggen dat zij een test zijn van het model (Meyer & Allen, 1991). Er bestaan dus nog een 

groot aantal andere voorstellingen, maar om een duidelijk en relatief eenvoudig overzicht te 

geven van de bestaande literatuur, opteren we toch voor dit model.  

 

3.1. De outcomes/effecten van organizational commitment 
 

Dit deel handelt over de verschillende effecten van betrokkenheid op werkrelevant 

gedrag. Hierover bestaat er heel veel onderzoek, we zullen ons dan ook beperken tot die 

outcomes die in voorgaand model voorkomen, want dit is niet echt de focus van ons 

onderzoek. Hierbij onderscheiden we ‘Turnover’ en ‘On the Job Behavior’. Ook zal de mate 

van betrokkenheid beïnvloed worden door het soort commitment dat de persoon ervaart, het 

resultaat zal dan bemoeilijkt worden door de interactie die tussen de verschillende soorten 

betrokkenheid bestaat (Meyer & Allen, 1991).  

In heel wat studies vinden we nog jobtevredenheid, als gevolg van betrokkenheid. 

Voor meer informatie verwijzen we naar 3.2.1.3, omdat deze variabele ook als antecedent van 

betrokkenheid wordt gebruikt. Ook de invloed van betrokkenheid op stress en het werk-

familie conflict wordt kort besproken. 
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3.1.1. Invloed van betrokkenheid op Personeelsbehoud (blijven/tenure) versus turnover 
(vertrekken) 

 

Intentie om te vertrekken en echt vertrekken vertoont een negatieve relatie (sterkst bij 

AC) met organizational commitment (Allen & Meyer, 1996; Mathieu & Zajac, 1990; Tett & 

Meyer, 1993; Williams & Hazer, 1986).  

 

Met turnover ondervinden Eby en Freeman (1999), Kontoghiorghes en Bryant (2004), 

Steers (1977), net zoals Mobley et al. (1979) en Mowday et al. (1979, 1982) een negatieve 

relatie, ook nog andere studies beamen deze relatie (Angle & Perry, 1981; DeCotiis & 

Summers, 1987; Koch & Steers, 1976; Porter et al., 1974; Meyer et al., 2002). Deze negatieve 

relatie wordt ook bevestigd voor de drie verschillende componenten van betrokkenheid 

(Meyer & Allen, 1991), maar dit is niet echt relevant voor dit onderzoek, en we verwijzen dan 

ook naar de specifieke literatuur hierover. 

 

Het omgekeerde, verlangen en intentie om te blijven, resulteert in een positieve relatie 

met commitment (Buchanan, 1974a; Lee, 1971; Mowday et al., 1979; Scheldon, 1971; Steers, 

1977 ). Het verhogen van de betrokkenheid leidt dus tot een meer stabiele werkgroep (Steers, 

1977). Het is dus nuttig voor een onderneming om een hoge betrokkenheid te creëren, zodat 

de werknemers in de onderneming blijven. Maar hiervoor moet je de belangrijkste factoren 

kennen die kunnen bijdragen tot het vormen van (affectieve) betrokkenheid (cf. antecedenten 

van betrokkenheid). Ons onderzoek probeert hierin ook wat meer duidelijkheid te brengen, 

met een focus op de organisatiekenmerken die bijdragen tot betrokkenheid. 

 

3.1.2. Invloed van betrokkenheid op ‘On the Job Behavior’ 

 

Dit gevolg bestaat uit drie elementen, namelijk performantie, afwezigheid (versus 

‘attendance at work’) en citizenship. Het eerste aspect, performantie, wordt sterk op de korrel 

genomen, zowel over de relatie met betrokkenheid, als over de soort performantie.  

 

Aanwezigheid/afwezigheid: Volgens Steers (1977) is attendance (opkomst) soms 

gerelateerd aan betrokkenheid, afhankelijk van de gekozen sample. De oorzaak zou hier 

kunnen liggen bij het onderscheid ‘gewilde afwezigheid’ en ‘ongewilde afwezigheid’, wat 
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hier niet wordt gemaakt. Op deze manier krijg je een onderschatting van AC. Mathieu en 

Zajac (1990) vinden een verwaarloosbare correlatie tussen opkomst en betrokkenheid en 

maken dit onderscheid dan ook niet. Eby & Freeman (1999), Kontoghiorghes en Bryant 

(2004), Meyer et al., (2002) en Mowday et al. (1979) vinden een negatieve relatie met 

absenteïsme. Volgens Hackett, Bycio en Hausdorf (1994), Gellately (1995) en Meyer et 

al. (1993), die dit onderscheid wel maken, is AC negatief/positief gerelateerd met 

respectievelijk gewilde afwezigheid/aanwezigheid en niet met ongewilde afwezigheid 

(ziekte, familiale omstandigheden). Deze variabele is meestal niet gecorreleerd met CC 

(e.g. Gellatly, 1995; Hackett et al., 1994; Meyer et al., 1993; Somers, 1995) en er bestaat 

twijfel bij NC. Sommigen vinden voor NC een relatie met gewilde afwezigheid (Meyer et 

al.,1993), anderen dan weer niet (Hackett et al., 1994; Somers, 1995).  

 

In-role job performance (performantie die verwijst naar de benodigde features in een job): 

Mensen met hoge AC werken harder en hebben een hogere performantie dan die met een 

lage betrokkenheid (e.g. Hackett, Bycio & Hausdorf, 1994; Mathieu & Zajac, 1990; 

Meyer et al., 1993; Meyer, Paunonen, Gellatly, Goffin, & Jackson, 1989; Meyer et al., 

2002; Mowday, Porter & Dubin, 1974; Mowday et al, 1979). De meeste studies zijn wel 

gebaseerd op ‘self-reported performance measures’, maar er zijn er ook die andere 

maatstaven gebruiken (zie Meyer & Allen, 1997, blz. 29).  

Nog andere studies stellen dat er geen relatie of geen duidelijke relatie (niet significant) 

tussen AC of OC en de performantie indicatoren bestaat (Ganster & Dwyer, 1995; Green, 

Blank & Liden, 1983; Randall, 1990; Somers & Birnbaum, 1998; Steers, 1977; Wiener & 

Valdi, 1980; Williams & Anderson, 1991), terwijl nog bij anderen betrokkenheid slechts 

gerelateerd is met één performantie indicator (Angle & Lawson, 1994; DeCotiis & 

Summers, 1987; Shim & Steers, 1994). Die laatste heeft dan ook het meeste potentieel om 

tot een uiteindelijk besluit te komen. Deze uiteenlopende verklaringen zijn te wijten aan 

een aantal redenen, maar hiervoor verwijzen we naar de literatuur ter zake (zie Meyer & 

Allen, 1997, blz. 30; Steers, 1977). 

 

Over de relatie met CC is heel weinig geweten, de resultaten die wel gevonden zijn, 

verschillen dan wel. Allen en Smith (1987), Konovsky en Cropanzano (1991), Meyer en 

Allen (1986), Meyer et al., 2002 en Mowday et al. (1979) vinden een negatieve relatie 

tussen CC en (zelf gerapporteerde maatstaven van) performantie en motivatie. Nog 

anderen rapporteren niet-significante correlaties tussen CC en verschillende performantie 
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maatstaven (Angle & Lawson, 1994; Bycio et al., 1995; Hackett, Bycio & Hausdorf, 

1994; Moorman et al., 1993).  

Ook over de relatie met NC is heel weinig onderzoek bekend, en zien we ook weer 

verschillende resultaten. Zo vinden Hackett et al. (1994) geen relatie tussen job 

performantie en CC, en Meyer et al. (2002) een kleine positieve correlatie. Voor een meer 

uitgebreid overzicht over de relatie met CC en NC, verwijzen we naar meer 

gespecialiseerde literatuur. 

 

Algemeen kunnen we stellen dat performantie een positieve relatie kan hebben met 

OC (vb. bij Aranya, Kushnir & Valency, 1986; Bauer & Green, 1998; DeCotiis & 

Summers, 1987), een negatieve (Wright, 1997)  of juist geen relatie (Steers, 1977), maar 

het is beter te kijken naar het soort commitment om een oordeel te vellen. Dan kunnen we 

stellen dat werknemers met sterke AC waardevoller zijn voor de onderneming, ongeveer 

hetzelfde zien we voor NC, maar het verband is zwakker. Werknemers met een hoge 

graad van CC zijn slechte performers en dus minder waardevol. 

 

Als laatste element hebben we het over de invloed van betrokkenheid op “Extra-role 

performance” of “organizational citizenship behaviour” (de wil om verder te gaan dan 

gewone jobinhoud). Werknemers met een sterke affectieve betrokkenheid zijn meer bereid 

om zich te engageren in organizational citizenship dan werknemers met een lage AC 

(Meyer & Allen, 1997, blz. 34). Over de relatie NC en deze variabele bestaat er weer heel 

weinig onderzoek. Meyer et al. (1993) en Meyer en Allen (1991) vonden voor NC een 

positieve, weliswaar zwakkere relatie dan bij AC. Wat de relatie met CC betreft, wordt er 

in de ene studie geen relatie gevonden (Meyer et al., 1993), in de andere een negatieve 

(Shore & Wayne, 1993), en in nog een andere een zwakke, maar positieve relatie voor 

sommige maatstaven van citizenship gedrag (Moorman et al., 1993). 

 

3.1.3 Invloed van betrokkenheid op stress en werk-familie conflict. 

 

Meer recent zien we een ander effect van betrokkenheid opduiken in de literatuur, 

namelijk stress en een werk-familie conflict, die beiden ontstaan door betrokkenheid.  

Zo vinden Meyer et al. (2002) een negatieve correlatie tussen stress, werk-familie conflict en 

AC, en een positieve relatie tussen deze twee variabelen en CC (cf. infra). 
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3.2. De antecedenten van organizational commitment. 
 

Vele variabelen werden al onderzocht als mogelijke antecedenten van betrokkenheid, 

met soms verschillende benamingen. Het is hier niet de bedoeling om een volledig overzicht 

te geven van alle antecedenten die in de literatuur voorkomen, we richten ons vooral op die 

die in bovenstaand model voorkomen en welke belangrijk zijn in het kader van ons onderzoek 

om op die manier de ontwikkeling van betrokkenheid zo goed mogelijk te schetsen en te 

begrijpen.  

 

3.2.1. De antecedenten van affective commitment 

 

Affective commitment, de eerste component van het drie componenten model, die 

verwijst naar de emotionele betrokkenheid van de werknemer met de onderneming, de 

identificatie met het bedrijf en de betrokkenheid in de onderneming en zijn antecedenten, 

krijgt het meeste aandacht in de literatuur en is belangrijk in het kader van ons onderzoek. We 

zullen onze aandacht dus vooral op deze vorm toespitsen.  

Meyer en Allen (1991) verdelen al deze antecedenten in drie grote groepen, op basis 

van de indeling van Mowday et al. (1982) die bestaat uit vier elementen; 

organisatie/structurele karakteristieken, persoonlijke factoren, job gerelateerde kenmerken en 

werkervaring. Deze laatste twee worden samengenomen als ‘werkervaring’ in een meer 

ruimere betekenis omdat het onderscheid tussen beide in de literatuur niet echt duidelijk is. 

Hieronder worden deze drie elementen (organisatiekarakteristieken, persoonlijke factoren en 

werkervaring) elk verder toegelicht.  

Een andere indeling vinden we bijvoorbeeld bij Steers (1977) en Stevens et al. (1978), 

die de antecedenten van OC indelen in drie groepen: jobkarakteristieken (role related 

variables), persoonlijke factoren en werkervaring. Meer recent verdelen Angle en Lawson 

(1993) de antecedenten in twee groepen, persoonlijke karakteristieken en situationele 

factoren, maar die laatste bestaat ook uit jobkenmerken, organisatiekarakteristieken en werk 

ervaring, zodat de indeling van Meyer en Allen (1991) bruikbaar blijft. 

Daarna bespreken we nog enkele antecedenten die meer recent in de literatuur naar 

voren komen, en die niet in het bovenstaande model voorkomen. Toch beschouwen we ze wel 

als heel belangrijk in het kader van ons onderzoek. 
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3.2.1.1. Organisatiekarakteristieken 
 

Algemeen kunnen we stellen dat er hiernaar weinig studies zijn verricht (Glisson & 

Durick, 1988). Volgens Podsakoff et al. (1986) kan het dat de invloed van 

organisatiekenmerken op betrokkenheid niet direct is, maar beïnvloed wordt door 

werkervaringvariabelen. Deze beperkingen wijzen erop dat bijkomend onderzoek nodig is, en 

hieraan trachten wij tegemoet te komen. Wij zullen onderzoeken welke 

organisatiekarakteristieken een belangrijk verband vertonen met affectieve betrokkenheid, en 

dus kunnen bijdragen tot het vormen van een bredere betekenis van betrokkenheid op 

organisatieniveau. Op deze manier weet de organisatie welke factoren belangrijk zijn in het 

vormen van werknemersbetrokkenheid, en kan ze, zo nodig, het beleid hieraan aanpassen.  

 

De variabele decentralisatie leidt volgens Bateman & Strasser (1984), Brooke, Russell & 

Price (1988), Morris & Steers (1980) en Stevens et al. (1978) tot een hogere affectieve 

betrokkenheid. Het bewijs hiervan is echter wel niet zo sterk en consistent (Mathieu & 

Zajac, 1990). Meyer et al. (2002) komen tot dezelfde conclusie, maar dan voor 

centralisatie, namelijk dat een centralisatie een negatieve impact heeft op betrokkenheid. 

 

Formalisering van het beleid en de procedures correleert ook met AC (Morris & 

Steers,1980; O’Driscoll, 1987; Podsakoff, Williams & Todor, 1986). Typisch voor deze 

twee variabelen is dat zij op individueel niveau gemeten worden en niet op 

organisatieniveau. Meyer en Allen (1997) stellen dat de relatie tussen organisatorische 

karakteristieken en AC sterker zou zijn, als men op organisatieniveau zou meten. 

 

Perceptie over de rechtvaardigheid van het beleid, zoals uitbetaling (Schaubroeck, May & 

Brown, 1994), strategische ‘decision-making’ (Kim & Mauborgne, 1993) en testen op 

drugs (Konovsy & Cropanzano, 1991), vertonen een positieve relatie met betrokkenheid.  

De mate waarin het organisatorisch beleid wordt gecommuniceerd (een verklaring geven 

en informatie geven) vertoont een positieve relatie (vb. Konovsky & Cropanzano, 1991; 

Greenberg, 1994). Communicatie (DeCotiis & Summers, 1987; Mathieu & Zajac, 1990; 

Young, Worchel & Woehr, 1998), het nemen van beslissingen (decision making) 

(DeCotiis & Summers, 1987; Stumph & Hartman, 1984), leiderschap, motivatie en ‘goal 

setting’ (deze vijf samen vormen meer algemeen het organisatieklimaat) vertonen een 

positieve relatie met OC (Welsch & LaVan, 1981). 
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Teamwerk en ‘power’ zijn ook positief gerelateerd met commitment (Welsch & LaVan, 

1981). 

 

Intuïtief stellen Mathieu en Zajac (1990), dat hoe groter de organisatie, hoe minder 

persoonlijk die is, wat dus leidt tot een lagere betrokkenheid. Stevens et al. (1978) 

daarentegen zeggen dat grotere bedrijven de kans op promotie, andere side-bets en 

persoonlijke interactie vergroten en dus zo hogere betrokkenheidniveaus creëren. Een echt 

bewijs voor de relatie tussen de grootte van de onderneming en betrokkenheid is dus nog 

niet echt gevonden. Zo stellen Meyer en Allen (1997), dat sommige factoren, zoals de 

grootte van de onderneming, geen direct effect op de betrokkenheid hebben, maar een 

meer indirect effect. Die factoren beïnvloeden dus betrokkenheid door het effect dat ze 

hebben op de ervaringen van de werknemers (vb. mogelijkheid om te participeren in het 

beslissingsproces).  

 
3.2.1.2. Persoonlijke karakteristieken 
  

Demografische variabelen 

 

Ondanks het feit dat demografische karakteristieken zoals, leeftijd, geslacht, 

anciënniteit en opleiding in veel onderzoek aandacht krijgen, is de relatie met betrokkenheid 

in het algemeen niet sterk, noch consistent. Mottaz (1988) stelde dat de link tussen deze 

karakteristieken en commitment indirect is, en verdwijnt wanneer er gecontroleerd wordt voor 

beloningen en werkwaarden. Dit zou er ook op kunnen wijzen dat er geen 

“betrokkenheidprofiel” bestaat van een individu (DeCotiis & Summers, 1987). Hieronder 

geven we overzicht van de gevonden resultaten in de literatuur. Ondanks onze focus op 

organisatiekarakteristieken, nemen we die demografische variabelen en de 

persoonlijkheidskenmerken toch op, omdat ze ons relevante inzichten kunnen verschaffen in 

het kader van ons onderzoek, en ons dus meer achtergrondinformatie kunnen bezorgen. 

 

Voor geslacht wordt meestal geen relatie gevonden met betrokkenheid (Aven, Parker, & 

McEvoy, 1993; Bruning & Snyder,1983; Cromie, 1981; Fry & Grenfeld, 1980; Mathieu & 

Zajac, 1990; Stevens, Beyer & Trice, 1978). Toch tonen sommige studies aan dat 

vrouwen een grotere betrokkenheid vertonen dan mannen (Angle & Perry, 1981; Baugh, 

1990; Gould, 1975; Grusky, 1966; Hrebiniak & Allutto, 1972). Volgens anderen dan 
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weer, zijn mannen meer betrokken… (Aranya et al., 1986; Chusmir, 1982; Fuchs, 1971; 

Graddick & Farr, 1983) 

 

Er bestaat een positieve relatie tussen betrokkenheid en leeftijd, maar die is eerder zwak te 

noemen (Angle & Perrt, 1981; Hrebeiniak & Alutto, 1972; Hrebiniak, 1974; Lee, 1971; 

Luthans, Baack, & Taylor, 1987; Mathieu & Zajac, 1990; Meyer et al., 2002; Morris & 

Sherman, 1981; Salancik, 1977; Sheldon, 1971; Welsch & LaVan, 1981). Oudere 

werknemers zullen dus een grotere betrokkenheid vertonen. Steers (1977) vindt een 

relaties in één sample (ziekenhuiswerknemers), maar niet in een andere (wetenschappers 

en ingenieurs). 

 

Met de variabele anciënniteit (ambtstermijn/tenure), wordt een positieve relatie gevonden 

met commitment (Cohen, 1993a; Luthans, Baack, & Taylor, 1987; Mathieu & Zajac, 

1990, Meyer et al., 2002; Salancik, 1977; Welsch & LaVan, 1981). De interpretatie is hier 

niet gemakkelijk (net zoals met leeftijd). Het zou kunnen dat mensen als volgt redeneren: 

“Ik werk hier al twintig jaar, ik moet hier dus wel graag werken” (Meyer & Allen, 1997). 

Deze relatie is zwakker als er gecorrigeerd is voor leeftijd (Allen & Meyer, 1993). 

 

Er is volgens Meyer en Allen (1997) geen relatie tussen betrokkenheid en de burgerlijke 

staat van een persoon (echtelijke status). Mathieu en Zajac (1990) vinden hier wel een 

kleine positieve relatie tot betrokkenheid. 

 

Voor de variabele opleidingsniveau wordt er geen relatie (Meyer & Allen, 1997; Welsch 

& LaVan, 1981) gevonden en is deze variabele, samen met de vorige, gematigd door 

persoonlijke factoren of organisatiefactoren (Meyer et al., 1997). Volgens Angle en Perry 

(1981), Koch en Steers (1976), Mathieu en Zajac (1990), Morris en Sherman (1981), 

Mowday et al. (1982) en Steers (1977) is er wel een relatie, weliswaar een negatieve. 

Mensen met een hoge opleiding vertonen dus een lagere betrokkenheid tot de organisatie, 

maar hebben dan misschien een hogere betrokkenheid tot hun beroep. Die mensen hebben 

een hoop alternatieve werkaanbiedingen en zijn dus minder betrokken tot de organisatie 

(Mathieu & Zajac, 1990). 
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Persoonlijkheidskenmerken 

 

Er wordt een sterke link tussen perceptie over eigen competentie en AC gevonden 

(Mathieu & Zajac, 1990). 

Mensen met een hoge score aan natuurlijke preferentie vertonen een sterker AC tot de 

organisatie, en willen dus blijven in tegenstelling tot die die een lage score vertonen. (Lee, 

Ashford, Walsh & Mowday, 1992; Pierce & Dunham, 1987) 

Nood aan prestatie, verwantschap, autonomie (e.g., Morris & Snijder, 1979; Steers, 1977; 

Steers & Braunstein, 1976; Steers & Spencer, 1977), nood om bevelen te geven (Cook & 

Wall, 1980; Pierce & Dunham, 1987), persoonlijke werk ethiek (Buchanan, 1974a; 

Kidron, 1978), locus of control (Luthans, Baack, & Taylor, 1987; Pierce & Dunham, 

1987) en levensinteresse in werk (Dubin, Champoux, & Porter, 1975) vertonen een 

weliswaar bescheiden correlatie met betrokkenheid. 

 

Wanneer deze variabelen gerelateerd zijn met betrokkenheid, hangt dit vooral af van de 

interactie met werkervaring (Meyer & Allen, 1997). 

 

3.2.1.3. Werkervaring 
 

In tegenstelling tot de persoonlijke en organisatiekenmerken bestaat er heel veel 

onderzoek dat de link tussen AC en werkervaring bestudeert, hier vinden we de sterkste en 

meest consistente correlaties (Buchanan, 1974a; DeCotiis & Summers, 1987; Meyer & Allen, 

1987a; Meyer & Allen, 1997; Meyer et al., 2002; Steers, 1977). We kunnen dus stellen dat 

betrokkenheid voor het grootste deel het resultaat is van werkervaring. Nadeel is wel dat dit 

onderzoek onsystematisch gebeurt en dat het daardoor moeilijk samen te vatten is (Meyer & 

Allen, 1991). 

 

Job scope, een maatstaf die gebruikt wordt om verschillende jobkarakteristieken te 

beschrijven, is positief gecorreleerd met OC (Mowday et al., 1982) en AC (March & 

Mannari, 1977; Mathieu & Zajac, 1990; Meyer et al., 1991). Job uitdaging  (Allen & 

Meyer, 1990a; Buchanan, 1974; Hall & Schneider,1972; Lee, 1992; Mathieu & Zajac, 

1990), graad van autonomie en vertrouwen (trust)  (Dunham et al., 1994; DeCotiis & 

Summers, 1987; Steers, 1977) en variety of skills, hebben een positieve relatie met 

affectieve betrokkenheid.  
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AC is laag bij werknemers die onzeker zijn over wat van hen verlangd wordt (role 

ambiguity) of als men van hen verlangt dat ze zich gedragen op een wijze die voor hen 

niet aanvaardbaar lijkt (role conflict) (zie Mathieu & Zajac, 1990) . Er wordt dus een 

negatieve relatie gevonden tussen role ambiguity of role conflict en OC (Alutto, 1969; 

DeCotiis & Summers, 1987; Hrebeiniak & Alutto, 1972; Meyer et al., 2002; Stevens et 

al., 1978; Welsch & LaVan, 1981).  

 

Relatie met manager, supervisoren: AC is sterker bij werknemers die van hun manager 

mogen participeren in de te nemen beslissingen (Dunham et al., 1994; Jermier & Berkes, 

1979; Rhodes & Steers, 1981; Randall, 1993; Salancik, 1977) en die met rechtvaardigheid 

(Allen & Meyer, 1990a; Meyer et al., 2002) en consideratie (Bycio et al., 1995; DeCotiis 

& Summers, 1987) worden behandeld. Betrokkenheid is dus gerelateerd met hoe 

rechtvaardig het organisatiebeleid en ander beslissingen worden uitgevoerd door de 

supervisoren (Gellatly, 1995; Moorman et al., 1993). Algemener, is AC meer gerelateerd 

aan de perceptie van rechtvaardig behandeld te worden, dan aan de tevredenheid door 

persoonlijke prestaties (Folger & Konovsky, 1989; Sweeney & McFarlin, 1993).  

Hoe groter de tevredenheid over de supervisoren, hoe groter de OC zal zijn (Luthans, 

Baack, & Taylor, 1987; Young, Worchel & Woehr, 1998). 

 

Flexibele werkuren vertonen een positieve relatie met OC en jobtevredenheid (bij 

vrouwelijke managers), wanneer ze geloven dat dit in hun psychologisch contract 

(Rousseau, 1995) is ingesloten (Scandura & Lankau, 1997). Door een familievriendelijke 

omgeving te creëren, kan het bedrijf een meer actieve rol spelen om het werk-familie 

conflict te reduceren en de werknemershouding te verbeteren. Werknemers zullen ervaren 

dat de organisatie een cultuur uitstraalt die bijdraagt tot de betrokkenheid van de 

werknemer in de familie, wat zal resulteren in lagere niveaus van  werk-familie conflicten 

(Beauvais & Kowalski, 1993). Deze relatie is sterker voor families met kinderen onder de 

18 jaar (men heeft verantwoordelijkheid) en voor vrouwen eerder dan voor mannen 

(Scandura & Lankau, 1997) (zie ook 3.2.1.4.). 

Dit toont dus aan dat vrouwen een grotere appreciatie vertonen voor dit soort beleid omdat 

zij vaak in een conflicterende rol zitten van manager, echtgenote en ouder (Scandura & 

Lankau, 1997), zoals ook aangetoond wordt in de literatuur over vrouwen in management 

(Hoschild, 1989; Hunsaker, 1985). Dit duidt ook op een tip voor verder onderzoek, de 

invloed van andere familie gerelateerde elementen in het beleid op betrokkenheid en 
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andere variabelen (Scandura & Lankau, 1997). Ook een vergelijking van de perceptie van 

zo een beleid en het echt bestaan van zo een beleid, kan volgens hen een domein zijn voor 

verder onderzoek. En dit is ook wat wij trachten te doen. 

Meyer et al. (2002) vinden ook nog een positieve relatie tussen het bestaan van een 

ondersteunende werkomgeving (sterk leiderschap en rechtvaardige behandeling) en AC. 

 

Een volgende variabele is ‘Job Satisfaction’, die volgens Welsch en LaVan (1981) bestaat 

uit drie elementen.  Het eerste element, ‘Satisfaction with pay’ is niet significant 

gerelateerd aan betrokkenheid (Welsch & LaVan, 1981; Young, Worchel en Woehr, 

1998). Andere onderzoekers vinden een positieve relatie (vb. DeCotiis & Summers, 1987; 

Meyer et al., 2002). De eerste relatie toont aan dat de organisatie betrokkenheid niet kan 

‘kopen’ van zijn werknemers. Anderen hebben het dan gewoon over het salaris en zo 

vinden Mathieu en Zajac (1990) bijvoorbeeld een kleine positieve correlatie met 

betrokkenheid. 

De twee andere elementen, Tevredenheid met het werk of promotie, zijn positief 

gerelateerd aan betrokkenheid (Welsch & LaVan, 1981; Young, Worchel en Woehr, 

1998). Andere auteurs vinden voor de gehele variabele jobtevredenheid een sterke en 

significante relatie met betrokkenheid (DeCotiis & Summers, 1987, Koch & Steers, 1978, 

Steers, 1977). 

Algemeen bestaat er wel veel discussie in de literatuur of jobtevredenheid nu een 

antecedent of een gevolg is van betrokkenheid. Bateman en Strasser (1984) stellen 

bijvoorbeeld dat jobtevredenheid een resultaat is van betrokkenheid, anderen stellen dan 

weer dat het een oorzaak is (vb. Bartol, 1979; Johnston et al., 1990; Reichers, 1985). Door 

deze onduidelijkheden wordt jobtevredenheid, net zoals bijvoorbeeld ‘occupational 

commitment’ meer beschouwd als een ‘correlatie’ van betrokkenheid (Mathieu & Zajac, 

1990), omdat er dus geen duidelijkheid bestaat over de causale volgorde tussen 

jobtevredenheid en OC, maar ze correleren wel sterk met elkaar (Meyer et al., 2002). 

 

Als al deze antecedenten wat nader bekeken worden, dan kunnen een aantal 

gemeenschappelijke psychologische thema’s gevonden worden. Meyer en Allen (1997, blz. 

47) onderscheiden er twee. Het eerste thema dat ze naar voren brengen, is ‘supportiveness and 

fairness’. Dat vinden we terug bij onderzoek dat zich focust op de karakteristieken van de 

leider/supervisor, eerlijkheid in het beleid, role ambiguity, role conflict,… Deze ‘fairness’ 

wordt gecommuniceerd naar de werknemers toe, door de ontwikkeling van specifieke 
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procedures en beleidsacties, die rechtvaardig zijn en ook als rechtvaardig worden gezien door 

de werknemers. Hier kunnen we verwijzen naar de eerst drie dimensies (rechtvaardigheid, 

respect en  geloofwaardigheid) van het Great Place to Work model, (2) dat we verder in ons 

onderzoek zullen gebruiken, en waarbij we de invloed van verschillende 

organisatiekenmerken  onderzoeken in relatie met deze dimensies. Het tweede 

gemeenschappelijk thema is ‘personal importance and competance’, waarbij Meyer en Allen 

(1997) verwijzen naar de mate waarin de werknemers voelen dat ze belangrijke bijdragen 

leveren aan de organisatie. Dit kunnen we bijvoorbeeld terugvinden in het onderzoek naar 

antecedenten, zoals participatie in de beslissingen, taakautonomie, job scope, uitdaging in de 

job, perceptie over de eigen competentie, enz. 

Meyer en Allen (1997, blz. 50) brengen nog een ander belangrijk proces naar voren 

dat bijdraagt tot de ontwikkeling van AC, namelijk meer algemeen, de vervulling van de 

persoonlijke noden. Werknemers zullen AC ontwikkelen tot de organisatie in die mate dat 

deze laatste de noden van de werknemer vervult, aan hun verwachtingen voldoet en hen 

toelaat hun doelen te bereiken. 

 

3.2.1.4. Andere antecedenten 
 

Kontoghiorghes en Bryant (2004), vinden in hun studie een gematigde tot hoge 

correlatie tussen de leeromgevingsvariabelen (continu leerproces, leer- en 

groeiopportuniteiten en beloning om te leren) en organisatiebetrokkenheid. Tannenbaum et al. 

(1991) vinden ook een positieve relatie tussen tevredenheid en voldoening met training en 

betrokkenheid. Hieruit blijkt de belangrijkheid van leren en training, en hoe de organisatie dit 

element kan gebruiken om betrokken, innovatieve en competitieve werkkrachten te creëren. 

Deze relatie is ook consistent met ander onderzoek dat een verhoogde betrokkenheid vertoont 

in een trainingscontext (Louis et al., 1983; Gist et al. 1989). 

 

Zowel mannen als vrouwen hebben buiten de verantwoordelijkheden op het werk, thuis ook 

een groot aantal verantwoordelijkheden te vervullen (Bond, Galinsky & Swanberg, 1998; 

Gilbert, Hallett & Eldridge, 1994). Om hieraan tegemoet te komen, hebben bedrijven nieuwe 

“familievriendelijke” programma’s en beleidsmaatregelen ontwikkeld (Lobel & Kossek, 

1996), zoals flexibele werkregelingen, kinderopvang, ouderschapsverlof,… Deze 

programma’s leveren verschillende voordelen op voor de werknemers, met als gevolg een 

grotere betrokkenheid van de werknemers (Leonard, 1998: Gordon & Whelan, 1998; 
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Tenbrunsel et al., 1995). Zo vindt Allen (2001) een positieve relatie tussen organizational 

commitment en de perceptie van werknemers dat de onderneming familieondersteunend is. 

Grover et al. (1995) hun centrale bevinding is dat werknemers een grotere affectieve 

betrokkenheid vertonen als een organisatie familievriendelijke maatregelen aanbiedt. 

Het bestaan van deze maatregelen is niet genoeg, er moeten ook fundamentele 

aspecten van de onderneming (waarden en normen) naar voren worden gebracht, zodat 

werknemers een succesvolle balans kunnen vinden tussen werk en familie (Allen, 2001). 

Een ander probleem dat hierbij opduikt, is dat de werknemers ervaren dat de onderneming hen 

aanmoedigt om zich volledig te wijden aan de organisatie, ten nadele van andere 

‘levensdomeinen’ (Lobel & Kossek, 1996), en dat ze dus niet zien dat de onderneming moeite 

doet om een evenwicht te creëren tussen het werk en hun privé-leven. Het is dus niet genoeg 

dat deze maatregelen bestaan, de werknemers moeten ze ook erkennen en er zich goed bij 

voelen als ze de voordelen gebruiken (Allen, 2001).  De onderneming moet dus duidelijk 

maken dat ze familievriendelijke programma’s aanbiedt, wat dan op zijn beurt kan resulteren 

in een lager niveau van werk-familie conflicten! De implementatie van zo een arbeid-

gezinsprogramma als deel van het totale beloningsbeleid is volgens Hay Group Brussel 

(2005) zeker aan te raden wetende dat dit een competitief voordeel kan zijn in de ‘war for 

talent’. (11) Uit onderzoek is dan ook gebleken, dat alle ‘Fortune Top-100 Best Companies’ in 

hun beloningsstrategie hieraan aandacht besteden.  

 

Een andere recente variabele die van invloed zou kunnen zijn op betrokkenheid, is het 

feit of de werknemers al dan niet parttime werken. Maar omdat studies hieromtrent nog 

relatief beperkt zijn, zien we een aantal inconsistenties. Sommige studies vinden dat parttime 

werknemers een grotere betrokkenheid vertonen in vergelijking met fulltime werknemers 

(Martin & Peterson, 1987; Sinclair et al., 1999; Wetzel et al., 1990), andere stellen een lagere 

betrokkenheid vast (Lee & Johnson, 1991; Martin & Hafer, 1995; Morrow et al., 1994), 

terwijl nog anderen geen verschil zien tussen de betrokkenheid van beide groepen 

werknemers (Krausz, 2000; McGinnis & Morrow, 1990; Still, 1983). 

 

 Daarnaast zien we in de literatuur een verschil in betrokkenheid opduiken tussen 

personen die werken in een overheidsondernemingen of werknemers die werken in een 

onderneming die niet in handen is van de staat (Chiu, 2002).  
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Zo vindt Wang (2004) in zijn (Chinese) studie dat werknemers uit staatsbedrijven dezelfde 

affectieve, hogere normatieve en hogere continuance betrokkenheid vertonen met werknemers 

die werken in een ‘foreign-invested’ onderneming. 

 

3.2.2. De antecedenten van continuance commitment 

 

De tweede component, continuance commitment, die refereert naar het besef van de 

kosten die er bestaan bij het verlaten van de onderneming, (en met de voordelen die bestaan 

als je blijft) kan ontstaan door elke actie of elk evenement dat de kost om de organisatie te 

verlaten, verhoogt en als deze kost erkend wordt (Meyer & Allen, 1991, 1997). De meest 

onderzochte antecedenten hierbij zijn investeringen (zie ook theorie van de side-bets van 

Becker, 1960) en alternatieven. Zij worden in bovenstaand model opgenomen, meer op grond 

van theoretische argumenten dan op basis van empirisch bewijs (Meyer & Allen, 1991). Voor 

meer empirische resultaten en relaties verwijzen we naar de literatuur (vb. Meyer & Allen, 

1997). 
 

3.2.3. De antecedenten van normative commitment 

 

Ook het onderzoek naar normative commitment, dat verwijst naar een gevoel van 

verplichting om bij de organisatie te blijven werken, is relatief beperkt en is meer theoretisch 

dan praktisch. Naar de toekomst toe moet dit item wel nog veel grondiger worden bestudeerd, 

zeker omdat NC zo verschilt van de andere twee, om zo twijfel in het 

betrokkenheidonderzoek weg te nemen.  

Deze component kan ontstaan op basis van drie belangrijke invloeden. De eerste is de 

druk die iemand voelt tijdens hun vroegtijdige socialisatie (met familie of een cultuur) en 

tijdens hun socialisatie als nieuwkomer in de organisatie (Wiener, 1982). NC kan ook worden 

ontwikkeld door de investeringen die een onderneming maakt voor de werknemer zelf (vb. 

kosten voor training, beloningen,…), meer specifiek investeringen die voor de werknemer 

moeilijk te vergelden zijn (Meyer & Allen, 1991; Scholl, 1981) en waarbij de werknemers een 

soort van verplichting ervaren om bij de organisatie te blijven werken tot zij hun ‘schulden’ 

hebben terugbetaald. Een laatste element dat een invloed kan hebben op het ontstaan van NC, 

is gestoeld op basis van het ‘psychologisch contract’ dat wordt opgesteld tussen de 
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werknemer en de organisatie (Argyris, 1960; Rousseau, 1989, 1995; Schein, 1980), en gezien 

dit subjectief is, kan dit anders geïnterpreteerd worden door de beide partijen. Algemeen kan 

gesteld worden dat deze vorm van betrokkenheid ontstaat door het bestaan van een 

normatieve druk (Wiener, 1982).  

4. Meetinstrument 
 

Er bestaan verschillende instrumenten om betrokkenheid te meten. Wij gebruiken de 

trust index, die een onderdeel vormt van het “Great Place to Work Model”, en ontwikkeld 

werd door het Great Place to Work Instituut (2). Dit model wordt al op wereldschaal toegepast, 

om zo een standaard uit te werken voor kwaliteitsvol personeelsbeleid. Op basis van dit model 

wordt een lijst met de ‘Beste Werkgevers’ opgesteld, samen met hun scores, en dit naar 

aanleiding van het onderzoek naar de ‘Beste Werkgever’. Deze scores worden bekomen door 

twee bevragingsinstrumenten die naar de deelnemende bedrijven worden verstuurd, namelijk 

de culture audit en de trust index. (cf. infra)  

 

Dit model is gebaseerd op vertrouwen (‘trust’), dat een essentieel ingrediënt vormt 

voor de primaire werkrelatie tussen werkgever en werknemer. Vertrouwen wordt in dit model 

opgedeeld in drie dimensies, ‘Geloofwaardigheid’, ‘Respect’ en ‘Rechtvaardigheid’. 

Daarnaast bestaat het model nog uit de dimensies ‘Trots’ en ‘Sfeer’ (2).  

 

Geloofwaardigheid, daaronder verstaat men dat managers regelmatig communiceren 

met de werknemers over de toekomstige plannen en richting die de onderneming wil 

uitgaan, maar ook dat ze de werknemers zelf aan het woord laten en naar hun ideeën 

luisteren. Het heeft te maken met een efficiënte en effectieve coördinatie van zowel 

mensen als middelen, zodat de werknemers weten hoe hun werk bijdraagt tot de 

doelen van de onderneming. Het is de integriteit die managers brengen in de 

organisatie. Om geloofwaardig te zijn, moeten woorden gevolgd worden door acties. 

De vaardigheden van een manager spelen hierin een belangrijke rol.  

 

De tweede dimensie respect, houdt in dat aan werknemers de juiste middelen en 

training moeten gegeven worden om hun job goed uit te voeren. Het betekent dat goed 

werk en extra inspanningen moeten geapprecieerd worden, dat de hand moet gereikt 

worden naar werknemers, om zo van hen partners te maken in het bedrijf, een sfeer 
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van samenwerking te creëren tussen de departementen en een omgeving te 

ontwikkelen die ergonomisch verantwoord is. Respect betekent dat er een balans moet 

zijn tussen werk en het persoonlijk leven en dat de inspraak van de werknemers hierin 

niet vergeten mag worden. 

 

In een rechtvaardige onderneming, is er een helder en eerlijk loon- en beloningsbeleid, 

krijgt iedereen een gelijke kans op erkenning en is er geen discriminatie, in welke zin 

ook.  

 

De dimensie trots, verwijst naar de relatie van de werknemer tot hun job, het team en 

de organisatie, en hoe hij hierbij een soort van fierheid ervaart.  

 

De laatste dimensie, sfeer, wijst op de mogelijkheid om jezelf te zijn in een open, 

dynamische en een aangename sfeer, waarbij de groep en de manier waarop 

werknemers met elkaar omgaan, heel belangrijk is (teamspirit). 

 

Wat maakt een onderneming nu tot zo een ‘great place to work’? Volgens het Great 

Place to Work Institute  (2005), is een ‘goede’ werkplaats een plaats waar de werknemers, 

"vertrouwen hebben in de mensen voor wie ze werken, trots zijn op wat ze doen, en plezier 

hebben met de collega's waarmee ze samenwerken".  Hierin ligt het idee dat een ideaal 

werkklimaat wordt gemeten aan de hand van drie, onderling gerelateerde werkrelaties, die 

eigenlijk onderliggende relaties zijn van het Great Place to Work model. De eerste relatie is 

die tussen de medewerker en het management, die verwijst naar de drie eerste dimensies van 

het model. Daarnaast is er de relatie tussen de medewerker en zijn ander medewerkers, die 

verwijst naar de dimensie sfeer (camaraderie). De laatste relatie is die van de medewerker met 

zijn job, die we terugvinden in de dimensie trots (pride: job-team-organisatie).  

  

Iedere organisatie wordt op de bovenstaande vijf dimensies beoordeeld en die bepalen 

uiteindelijke hun score mee. De methodologie steunt op de definitie van een ‘Beste 

Werkgever’ als zijnde “een plaats waar de werknemers hun verantwoordelijken vertrouwen, 

trots zijn op hun prestaties en plezier beleven in hun werkomgeving”. Dit wordt uitgevoerd 

aan de hand van twee bevragingsinstrumenten, de ‘Culture Audit’ (bijlage 2) en de ‘Trust 

Index’ (bijlage 3) (7).  
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De eerste is een management survey over het personeelsbeleid, in te vullen door de 

HR-verantwoordelijke. Het peilt naar de organisatiecultuur, het HRM-beleid, de 

personeelspraktijken, enz… aan de hand van feitelijke en open vragen.  

Het tweede instrument, de ‘Trust Index’, is een anonieme vragenlijst, die peilt naar de 

betrokkenheid van de werknemers, hoe de werknemers zelf hun werkplaats ervaren, meer 

bepaald naar hun affectieve betrokkenheid.  

 

Voor de uiteindelijke evaluatie worden twee zaken in beschouwing genomen. De 

mening van de werknemers is een eerste element, zoals weergegeven in de trust index, die 2/3 

van de totaalscore vertegenwoordigt. De rest van de score wordt bepaald door een evaluatie 

van de culture audit, die 1/3 van de totaalscore weergeeft. Uniek in deze aanpak is dus dat de 

evaluatie door de medewerkers primeert (1). 

 

Buyens en De Stobbeleir (2004) (4) bevestigen de waarde van het model : "Dit is een 

model waar professionele organisaties zowel op nationaal als internationaal vlak naar moeten 

streven om een duurzaam en kwalitatief beleid naar de toekomst te garanderen. Organisaties, 

erkend als ‘Beste Werkgever’, zijn zo een referentie voor navolgers en tonen hoe een goed 

sociaal verantwoord personeelsbeleid een onmisbaar aandeel heeft in de groei en resultaten 

van organisaties."  

De Stobbeleir (2004) (5) voegt hieraan toe dat "Het onderzoek naar de ‘Beste 

Werkgever’ intussen een vaste waarde is geworden in het HR-landschap. Great Place to Work 

wordt vaak in één adem genoemd met woorden als employer branding, competitie, war for 

talent enz. Voor het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School is Great 

Place to Work veel meer dan een wedstrijd of een instrument voor employer branding, het 

heeft ook een heel hoge interne waarde. Zo biedt het Great Place to Work Model een 

objectieve toets van het gevoerde personeelsbeleid en een uitstekend kader om als organisatie 

te werken aan het vertrouwen tussen medewerkers en management, een cruciale succesfactor 

binnen iedere organisatie." 
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5. Hiaten in de literatuur en besluit 
 
Hiaten in de literatuur 

 

In het voorgaande, hebben we ons vooral gericht op ‘organizational commitment’, 

gezien dit het grootste volume aan onderzoek bevat. Deze focus is niet fout, maar geeft toch 

een beetje een onvolledig beeld over werknemersbetrokkenheid, omdat werknemers 

betrokken kunnen worden tot verschillende werk gerelateerde entiteiten (Morrow, 1993; 

Reichers, 1985) binnen (‘constituencies’: top management, werkgroep,…) en buiten 

(‘domains’: de vakbond, het beroep,…) de organisatie (Meyer & Allen, 1997; blz. 92). Meyer 

en Allen (1997, blz. 92) gebruiken de term ‘multiple commitments’ om te verwijzen naar de 

verzameling van verschillende focussen tot wie een persoon betrokken kan worden.  

 

Elk van de drie soorten van betrokkenheid is hierboven apart besproken om een 

complex proces wat te vereenvoudigen, maar in werkelijkheid interageren die met elkaar. De 

focus ligt voor NC en CC vooral op theoretische aspecten, minder op operationele factoren. 

Ook het stuk over de effecten van betrokkenheid is beperkt. Het onderzoek naar affectieve 

betrokkenheid is heel uitgebreid, we hebben hier dan ook een zo duidelijk mogelijk beeld 

willen weergeven van de bestaande resultaten, maar dit is zeker niet exhaustief.  

 

Omdat ‘affective commitment’ het meest bestudeerd wordt en ook belangrijke relaties 

vertoond met variabelen, zou men kunnen besluiten dat we deze vorm alleen nog moeten 

beschouwen in de toekomst. Dit is echter niet zo, om verschillende redenen (Meyer & Allen, 

1997, blz. 107-108). Ten eerste kunnen we veronderstellen, dat als AC leidt tot blijven, een 

werknemer die blijft, AC moet zijn. Dus als een werkgever zijn werknemers kan laten blijven, 

ze AC worden.  Dit laatste wijst al op het bestaan van CC…  

Als tweede reden kunnen we stellen dat het mogelijk is dat andere vormen van betrokkenheid 

een grotere rol spelen in andere culturen. We moeten hier ook in gedachten houden dat de 

betekenis van betrokkenheid kan verschillen naargelang de cultuur. Meer onderzoek hierover 

kan een grote bijdrage leveren voor multinationale ondernemingen, die werknemers hebben 

over de hele wereld. Het Great Place to Work model komt hieraan een stuk tegemoet, omdat 

dit instrument internationaal werd gevalideerd, wat ons dus zal toelaten om de 

onderzoeksresultaten als aanknopingspunt te gebruiken bij Europese vergelijkingen. 
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Als laatste reden stellen Meyer en Allen (1997) dat de verschillende vormen van 

betrokkenheid kunnen helpen in het afbakenen van het construct, want vroeger voordat een 

onderscheid gemaakt werd, waren er geen duidelijke definities, er bestonden verschillende 

benamingen voor dezelfde begrippen en dezelfde benamingen voor verschillende aspecten, 

wat de interpretatie ervan niet gemakkelijk maakte… 

 

Als laatste belangrijke beperking kunnen we stellen dat er nood is om de causale 

ordening van variabelen in het ontwikkelingsproces van betrokkenheid te onderzoeken, en om 

de condities te identificeren die mogelijk de relaties tussen de antecedent variabelen en 

betrokkenheid matigen (Meyer & Allen, 1997, blz. 113).  

 

Besluit 

 

‘Betrokkenheid’ is een heel complexe variabele, die al heel vaak bestudeerd is en al 

heel veel verschillende en dus tegenstrijdige resultaten opleverde, wat de finale evaluatie niet 

vergemakkelijkt. Daar komt nog bij dat het resultaat wordt beïnvloed door andere variabelen, 

die het totale effect matigen. Het is dus niet gemakkelijk om een duidelijk overzicht te geven 

van de bestaande resultaten, en in ons geval, van de bestaande antecedenten van 

betrokkenheid. Hierbij zien we dat het onderzoek naar de organisatiefactoren die een invloed 

kunnen uitoefenen op betrokkenheid, heel beperkt is. 

Hierna wordt een studie gevoerd die hieraan tegemoet tracht te komen. Met een meer recent 

meetinstrument, gaan we na van welke (kritische) succesfactoren betrokkenheid nu eigenlijk 

afhankelijk is op organisatieniveau. Hiermee hopen we een meer duidelijk resultaat en 

overzicht te kunnen geven van de factoren die betrokkenheid kunnen verklaren. 
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DEEL 2: ONDERZOEK 
 

1. Inleiding 
 

In deze studie bepalen we aan de hand van een aantal onderzoeksvragen de link tussen 

de resultaten van het onderzoek naar de ‘Beste Werkgever’ en de bestaande literatuur omtrent 

de antecedenten van affectieve betrokkenheid. We beperken ons niet alleen tot de al 

onderzochte variabelen, maar we trachten vooral op zoek te gaan naar nieuwe of weinig 

onderzochte antecedenten op organisatieniveau, die kunnen bijdragen tot een beter begrip van 

betrokkenheid.  

 

Het is de bedoeling van dit onderzoek te bepalen of het beleid dat een organisatie 

voert een voorspellend karakter heeft i.v.m. het zich welbevinden van de werknemer in 

de organisatie, m.a.w. hoe betrokken ze zijn. In het onderzoek naar de ‘Beste Werkgever’ 

worden de organisatiekenmerken en het beleid gemeten door de culture audit en de affectieve 

betrokkenheid van de werknemers aan de hand van de trust index. Deze 

ondervragingsmethoden (cf. supra) worden niet vaak gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, 

maar zien we toch al meer en meer opduiken in toegepast onderzoek in bedrijven, wat 

veelbelovend klinkt voor de toekomst. Algemeen trachten we de antecedenten uit de 

wetenschappelijke literatuur te koppelen aan het meer praktische GPTW-model. 

Affectieve betrokkenheid bestaat volgens het Great Place to Work model (2) (cf. supra) 

nog uit vijf subdimensies, waarvoor we telkens die variabelen zullen bepalen die op 

organisatievlak een predictor kunnen zijn voor deze dimensies en meer algemeen voor 

betrokkenheid. In de literatuur is al vaak gepeild naar de invloed van individuele kenmerken, 

dus die zullen we hier niet meer behandelen. Onze focus ligt dus op de organisatiekenmerken. 

Zo komen we tot de algemene onderzoeksvraag van deze scriptie. 

 

Algemene onderzoeksvraag: Welke organisatiekenmerken dragen bij tot het verklaren                

van affectieve betrokkenheid? 
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Blow-up van de onderzoeksvraag 

 

Organisatiekenmerken of –karakteristieken, zijn kenmerken die de onderneming heeft, 

en die we in dit geval terugvinden in de culture audit, zoals de leeftijd van de organisatie, of 

de onderneming al dan niet beursgenoteerd is, het aantal werknemers, het al dan niet 

implementeren van een gedragscode,… (zie ook tabel 2) 

Met verklaren, vragen we ons af, welke antecedenten, welke succesfactoren belangrijk 

zijn om affectieve betrokkenheid te creëren. Eenmaal wanneer men deze variabelen kent die 

betrokkenheid kunnen creëren, kan een onderneming zijn HR-beleid zodanig aanpassen om 

hieraan tegemoet te komen. 

Voor het begrip affectieve betrokkenheid verwijzen we naar deel één, literatuurstudie, 

die dit begrip uitgebreid bespreekt. 

 

2. Methode 
 

In dit deel bespreken we eerst de bevragingsinstrumenten die gebruikt worden in het 

onderzoek naar de ‘Beste Werkgever’, en geven we een overzicht van de variabelen die 

gebruikt worden in deze studie, samen met hun codering in SPSS. Daarna worden aan de 

hand van de literatuur en een expertinterview de specifieke onderzoeksvragen opgesteld. 

Hierbij wordt ook een overzicht gegeven van de verbanden die worden verwacht tussen de 

verschillende ondernemingskenmerken en betrokkenheid. Als laatste bespreken we kort de 

steekproef van onze studie en de gebruikte analysemethode.  

 

2.1 Begrippen en variabelen 
 

De data die we gebruiken zijn afkomstig van enquêtes die in 2004-2005 al werden 

afgenomen in het kader van het onderzoek naar de ‘Beste Werkgever’. Dit onderzoek is een 

initiatief van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School, in 

samenwerking met het Great Place to Work Institute Europe en mediapartners Vacature en 

Références, dat als doel heeft een professionele en Europese standaard voor kwaliteitsvol 

personeelsbeleid te definiëren (1) (6). Deze studie volgt hiermee het voorbeeld van het jaarlijks 

Great Place to Work-onderzoek in de Verenigde Staten en de publicatie van de 

gerenommeerde ‘Fortune Top 100 Best Companies to Work for’. 
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De ‘Beste Werkgever’ is een grootschalig onderzoek binnen de EU naar werkgevers 

die hun personeelsbeleid centraal stellen in hun bedrijfspolitiek. Simultaan werd in alle 15 

lidstaten opgeroepen om deel te nemen aan dit onderzoek. Alle organisaties (profit, non-profit 

en overheid) met meer dan 50 werknemers, konden deelnemen. 

Hieronder wordt - meer in detail - aangegeven wat de twee verschillende 

bevragingsinstrumenten, die in dit onderzoek naar de ‘Beste Werkgever’ gebruikt worden, 

precies inhouden (1) (7). 

 

De Culture Audit 

 

De culture audit is een management survey over het personeelsbeleid, die uitgevoerd 

wordt in de organisatie, en dient ingevuld te worden door de HR-verantwoordelijke. Deze 

vragenlijst is ‘speciaal’ ontwikkeld om duidelijk te maken wat het werkklimaat van de 

organisatie speciaal maakt. Het is geen ‘checklist’ voor verschillende vormen van HR-beleid, 

maar de audit tracht het verband te achterhalen hoe het personeelsbeleid heeft bijgedragen tot 

het realiseren van een ‘great place to work’. Het peilt naar de organisatiecultuur, het HRM-

beleid, de personeelspraktijken, enz. aan de hand van feitelijke en open vragen. Het eerste 

deel betreft feitelijke informatie, zoals demografische gegevens (aantal werknemers, aantal 

allochtonen, aantal jaren van dienstbetrekking etc.), algemene bedrijfsinformatie (jaar van 

oprichting, omzet, aandeelhouderschap, etc.), secundaire arbeidsvoorwaarden en 

bedrijfsfaciliteiten (kinderopvang, vaderschapsverlof, etc.). Het tweede deel van de culture 

audit bevat open vragen die de participerende organisatie in staat stellen GPTW te informeren 

over diverse (unieke) aspecten van de organisatie zodat die meegenomen kunnen worden in 

de evaluatie van de organisatie. De open vragen zijn gerelateerd aan het Great Place to Work 

model. Hier wordt er gekeken naar wat de onderneming uniek of atypisch maakt…, wat trekt 

mensen aan in uw organisatie en wat geeft hen zin om te blijven? Of wat zou ervoor kunnen 

zorgen dat bepaalde personen er niet graag zouden werken? Een voorbeeld van deze 

vragenlijst kunt u vinden in bijlage 2. 

 

De relevante gegevens van de culture audit werden dan ingevoerd in SPSS, aan de 

hand van een codering of een soort van schaal die werd opgesteld. Hieronder in tabel 1, kunt u 

de ‘vertaling’ zien van de opgenomen variabelen. Sommige variabelen zijn nominaal 

geschaald, en voldoen dus niet aan één van de assumpties van regressieanalyse, die stelt dat 
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de variabelen interval of ratio geschaald moeten zijn. Hieraan wordt tegemoet gekomen door 

het creëren van dummyvariabelen.  

 

Tabel 1: Lijst van gebruikte variabelen in de onderzoeksopzet 

 

Trust index, culture audit en 
hun dimensies 

Gegevens al berekend in kader 
van het onderzoek naar de ‘Beste 
werkgever’       

beursgenoteerd? 0/1      
vennootschap? 0/1    
non-profit? 0/1    
coöperatieve? 0/1     
overheidsinstelling? 0/1     
afdeling? 0/1     
in bezit van niet Belgische 
onderneming? 0/1     

sector 

indeling via de 10 grote NACE-codes 
(a), en elk van deze codes wordt nog 
eens omgezet in een dummy variabele 
(0/1), behalve voor NACE code 0, 
want die komt nergens voor    

omzet België interval variabele     

omzet wereldwijd interval variabele (eventueel waar nodig is het bedrag  
  omgezet naar euro)   
fusie? 0/1     
activiteit stopgezet? 0/1     
sociaalplan doorgevoerd? 0/1     
mindervaliden aantal mindervaliden op het totaal aantal medewerkers 

allochtoon 
aantal allochtonen op totaal aantal 
medewerkers   

gemiddeld jaarsalaris interval variabele     

urenvorming 
Het gemiddeld aantal uren 
training dat bedrijf aanbiedt      

aanbod training schaal op 3 (vraag 26b + c) *    
evenwicht werk/privé schaal op 6 (vraag 27a + e, 28a + c en 30a) *   
versoepeling van de 
werktijden 

schaal op 10 (vraag 31a tot h 
en 32a) *      

gedragscode voor 
discriminatie 

schaal op 9 (vraag 33a tot e, 34, 35 en 
36) *    

vakbond 0/1     
ondernemingsraad 0/1     
sociaalconflict 0/1     
leeftijd organisatie 2004 of 2005 - datum van oprichting    
totaal aantal medewerkers som van aantal medewerkers (meest volledig)   
vrouwen % vrouwen op totaal aantal medewerkers   
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mannen % mannen op totaal aantal medewerkers   
voltijds % voltijdse medewerkers op totaal aantal medewerkers 
deeltijds % deeltijdse medewerkers op totaal aantal medewerkers
werknemers % werknemers op totaal aantal medewerkers   
lijnmanagement % lijnmanagers op totaal aantal medewerkers   
senior management/directie % directie op totaal aantal medewerkers   

leeftijd 
grootste groep van 5 leeftijdscategorieën (schaal van 1 
tot 5) 

anciënniteit 
grootste groep van 6 anciënniteitcategorieën (schaal 
van 1 tot 6) 

Legende:   

• dummy variabelen: 0 = NEE           1 = JA     

  
  
  

• *: Ook 0 is mogelijk (geen van de mogelijkheden) 

• (a) Indeling via de NACE-codes (8): 

 

01 Landbouw, jacht en diensten in verband met deze activiteiten  
10 Winning van steenkool, bruinkool en turf = steenkoolsector 

20 
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief 
meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en vlechtwerk = houtsector 

30 Vervaardiging van kantoormachines en computers = kantoorsector 

40 
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water = 
energiesector 

50 
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's, motorrijwielen en 
consumentenartikelen = groot- en detailhandel 

60 Vervoer te land = vervoersector 
70 Verhuur en handel in onroerende goederen = verhuursector 
80 Onderwijs = onderwijssector 
90 Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging = reinigingssector 
 

De Trust Index 

 

De trust index is een anonieme vragenlijst voor de werknemers en meet de mate van 

vertrouwen, trots en kameraadschap onder het personeel, de mate waarin de organisatie door 

haar medewerkers wordt beschouwd als een ‘great place to work’. Het peilt naar hoe de 

werknemers zelf hun werkplaats ervaren, meer bepaald naar hun affectieve betrokkenheid. 

Het doel van de trust index is om een organisatie een begrijpelijk overzicht te verschaffen 

over de mate van vertrouwen binnen die organisatie, gezien vanuit het oogpunt van de 

werknemers, om de belangrijke gebieden te identificeren waarop men zich moet richten om te 

transformeren tot een ‘great place to work’. Deze index wordt ingevuld door (een deel van) de 

 34



werknemers en wordt verdeeld onder die werknemers op basis van een steekproef, die 

afhankelijk is van de grootte van de onderneming. Normaal worden van iedere onderneming 

250 werknemers ondervraagd, maar bij organisaties met minder werknemers, worden ze 

allemaal ondervraagd. De trust index kan ook online worden ingevuld, een extra voorwaarde 

hiervoor is dat ALLE medewerkers een e-mailadres en toegang tot het internet hebben. Een 

voorbeeld van deze vragenlijst kunt u vinden in bijlage 3. 

De data-analyse van de resultaten (eindscore op de trust index en de culture audit, 

samen met hun onderliggende dimensies), is al gebeurd in het kader van het onderzoek naar 

de ‘Beste Werkgever’ en werd rechtstreeks ingevoerd in SPSS.  

 

Evaluatie 

 

Voor de uiteindelijke evaluatie worden twee zaken in beschouwing genomen. De 

mening van de werknemers is een eerste element, zoals weergegeven in de trust index, die 2/3 

van de totaalscore vertegenwoordigt. De rest van de score wordt bepaald door een evaluatie 

van de culture audit, die 1/3 van de totaalscore weergeeft. Deze laatste score wordt 

beoordeeld door twee onafhankelijke personen, waarna een discussie plaatsvindt die de 

uiteindelijke score bepaalt, om op deze manier de betrouwbaarheid van de interpretatie te 

verhogen. Uniek in deze aanpak is dus dat de evaluatie door de medewerkers primeert (1). 

2.2. Specifieke onderzoeksvragen en verwachte relaties 
 

De algemene onderzoeksvraag kunnen we op basis van de vijf dimensies, die we terug 

kunnen vinden in het GPTW-model, opsplitsen in vijf specifieke onderzoeksvragen. Op basis 

van de trust index, komen we tot een meer algemene onderzoeksvraag, die ons een globaal 

overzicht kan geven over de antecedenten van betrokkenheid. Om de organisatievariabelen te 

bepalen die we gebruiken in de onderstaande onderzoeksvragen (om de verschillende 

dimensies te verklaren), maken we gebruik van een kort expertinterview, en waar mogelijk 

van de bestaande literatuur. Dit interview (bijlage 4) werd bij een aantal mensen afgenomen 

(De Bock en De Stobbeleir, 2005), en op deze manier werden verschillende variabelen 

gedefinieerd die volgens hen relevant zijn voor het verklaren van de verschillende dimensies. 

Ook werd hen gevraagd hoe de relatie er zou kunnen uitzien (positief, negatief of geen 

verband). 
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Na het bespreken van de specifieke onderzoeksvragen, wordt een overzicht gegeven 

van de relaties die op basis van de literatuur en het expertinterview kunnen worden verwacht 

tussen de verschillende dimensies van betrokkenheid en de organisatiefactoren. Hiervan wordt 

een overzicht gegeven in tabel 2. 

 

Onderzoeksvraag 1: 

 

De eerste dimensie, geloofwaardigheid van de managers en de onderneming, kan naar 

ons aanvoelen beïnvloed worden door verschillende ondernemingsvariabelen. Zo komen we 

tot een eerste onderzoeksvraag. 

 

Onderzoeksvraag 1: 

Wat is de relatie tussen de dimensie ‘geloofwaardigheid’ van affectieve betrokkenheid 

en ‘de organisatiekenmerken’ van een bedrijf (die blijken uit het formeel beleid van een 

organisatie)? 

 

In dit eerste model onderzoeken we of er een positieve, negatieve of geen relatie 

bestaat tussen de eerste dimensie van het GPTW-model, en dus van affectieve betrokkenheid 

(gemeten via  de trust index), en het feit of de organisatie een fusie heeft doorgemaakt, 

beursgenoteerd is, een activiteit heeft stopgezet, een sociaal plan doorgevoerd heeft, het aantal 

uren training dat ze aanbiedt, of ze al dan niet een vakbond heeft, het gemiddeld jaarsalaris 

dat ze haar werknemers aanbiedt, er maatregelen worden aangeboden die een evenwicht 

tussen het werk en de werknemers hun privé-leven creëert, of de onderneming de 

mogelijkheid biedt tot versoepeling van de werktijden, de leeftijd van de organisatie, de sector 

waarin de onderneming werkzaam is en de mate van het geformaliseerd systeem om 

geloofwaardigheid (de variabele ‘CU geloofwaardigheid’) te bewerkstelligen (score op de 

dimensie geloofwaardigheid in de culture audit, die bijvoorbeeld bestaat uit communicatie in 

het bedrijf, informatie-uitwisseling, toegankelijkheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid van de 

managers,… (Voor meer informatie, zie bijlage 5, om na te gaan op welke gronden de 

verschillende dimensies beoordeeld worden) 

 

 Deze dimensie van het GPTW-model, de geloofwaardigheid van de managers, is heel 

belangrijk. Zo brengen Meyer en Allen (1997) naar voren dat werknemers moeten erkennen 

dat wat geïnvesteerd wordt, goed is voor de organisatie en zijn werknemers, en dit moeten 
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interpreteren als iets dat gemotiveerd wordt door goede bedoelingen. Maar deze acties kunnen 

door de werknemers op een verschillende manier geïnterpreteerd worden, daarom is 

communicatie (een belangrijk onderdeel van deze dimensie) in een bedrijf heel cruciaal. 

Managers moeten niet enkel meedelen wat er zal gebeuren, maar ook vooraf de mening van 

de werknemers vragen en achteraf ook feedback geven, en luisteren naar de reacties van de 

werknemers om te zien of de boodschap goed ontvangen is. 

De mate waarin het organisatorisch beleid wordt gecommuniceerd (verklaring gegeven, 

informatie gegeven) is dus belangrijk en vertoont volgens een aantal auteurs een positieve 

relatie met betrokkenheid (vb. Konovsky & Cropanzano, 1991; Greenberg, 1994; DeCotiis & 

Summers, 1987; Mathieu & Zajac, 1990; Young, Worchel en Woehr, 1998). Algemeen 

zouden maatregelen die geloofwaardigheid bevorderen, positief gerelateerd moeten zijn met 

betrokkenheid. 

 

Onderzoeksvraag 2 

 

Hetzelfde doen we voor de tweede dimensie, respect, die inhoudt dat aan werknemers 

de juiste middelen en training moet gegeven worden om hun job goed uit te voeren en dat ze 

moeten gerespecteerd worden in wie ze zijn. 

 

Onderzoeksvraag 2: 

Wat is de relatie tussen de dimensie ‘respect’ van affectieve betrokkenheid en ‘de 

organisatiekenmerken’ van een bedrijf (die blijken uit het formeel beleid van een 

organisatie)? 

 
Dit tweede model zoekt de relatie tussen de tweede dimensie van het GPTW-model en 

het bestaan van een aantal organisatiekenmerken die volgens ons wel typerend kunnen zijn 

voor ‘respect’, namelijk of een sociaal plan is doorgevoerd, de sector, het aantal 

mindervaliden, het gemiddeld jaarsalaris van de werknemers, de leeftijd van de organisatie, er 

maatregelen worden aangeboden die een evenwicht tussen het werk en de werknemers hun 

privé-leven creëert, het bestaan van maatregelen ter versoepeling van de werktijden, het aantal 

uren training dat ze aanbiedt, bestaan van een vakbond in de onderneming, de 

trainingsmogelijkheden die de organisatie biedt, en de mate waarin het geformaliseerd beleid 

respect probeert te ondersteunen (totale score op de dimensie respect, dat ondermeer 
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betrekking heeft op training en ontwikkeling die aan de werknemers wordt aangeboden, de 

veiligheid van de werkplaats,...). 

Onderzoeksvraag 3: 

 

Voor de derde dimensie, rechtvaardigheid - die verwijst naar de mate waarin de 

werknemers hun onderneming ervaren als een plaats met een helder en eerlijk loon- en 

beloningsbeleid, waar iedereen een gelijke kans op erkenning krijgt en waar er geen 

discriminatie is - formuleren we een analoge onderzoeksvraag. 

 

Onderzoeksvraag 3: 

Wat is de relatie tussen de dimensie ‘rechtvaardigheid’ van affectieve betrokkenheid 

en ‘de organisatiekenmerken’ van een bedrijf (die blijken uit het formeel beleid van een 

organisatie)? 

 

In dit model nemen we de volgende ondernemingskarakteristieken op, om de relatie 

met deze subdimensie van betrokkenheid te onderzoeken: het aantal allochtonen in de 

organisatie, het aantal mindervaliden, het aantal vrouwen, het gemiddeld jaarsalaris, het aantal 

deeltijdse werknemers, aanwezigheid van een vakbond en/of ondernemingsraad, de sector 

waarin de onderneming werkzaam is, het al of niet aanwezig zijn van een gedragscode, de 

leeftijd van de werknemers en de mate waarin het geformaliseerd beleid de dimensie 

rechtvaardigheid ondersteunt (totale score uit de culture audit op de dimensie 

rechtvaardigheid, die ondermeer verwijst naar praktijken in de onderneming die een eerlijke 

beloning, geen discriminatie en eerlijke promotiemogelijkheden vooropstellen,...). 

 

Folger en Cropanzano (1998), twee belangrijke researchers in het onderzoek naar 

rechtvaardigheid, stellen dat rechtvaardigheid een belangrijke motivator is voor werknemers, 

en dat wanneer werknemers een gebrek aan rechtvaardigheid ervaren, ze vlugger hun job 

zullen verlaten. Het is dus belangrijk dat werknemers hun onderneming als rechtvaardig 

ervaren, opdat ze gemotiveerd en dus betrokken zouden zijn. In de literatuur (cf. 

literatuurstudie) zien we dan ook dat de affectieve betrokkenheid groter is bij werknemers die 

rechtvaardig worden behandeld en dit ook zo zien. Factoren die bijdragen tot een 

rechtvaardiger beleid binnen de organisatie, zouden dus in het algemeen positief moeten 

bijdragen tot de betrokkenheid van de werknemers. 
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Onderzoeksvraag 4 

 

Hetzelfde doen we voor de dimensie trots, die verwijst naar de expressie van de werknemers 

over hoe trots ze wel zijn op hun werk, hun team en hun organisatie. 

 

Onderzoeksvraag 4: 

Wat is de relatie tussen de dimensie ‘trots’ van affectieve betrokkenheid en ‘de 

organisatiekenmerken’ van een bedrijf (die blijken uit het formeel beleid van een 

organisatie)? 

 

Dit vierde model zoekt de relatie tussen de trots die werknemers ervaren in een 

organisatie en het bestaan van een aantal organisatiekenmerken. Uit het expertinterview 

blijken volgende organisatievariabelen relevant te zijn: het feit of de onderneming 

beursgenoteerd is, in bezit is van een niet-Belgische onderneming, de omzet in België, de 

omzet in de wereld, het gemiddeld jaarsalaris, het bestaan van een gedragscode, de leeftijd 

van de organisatie, het aantal vrouwen, het aantal voltijdse medewerkers en de mate waarin 

het geformaliseerd beleid ‘trots’ probeert te ondersteunen in de organisatie (totale score op de 

dimensie trots, die ondermeer betrekking heeft op teamgevoel van de werknemers, de trots die 

ze in hun job ervaren (“dit is meer dan een job”),...). 

 

Onderzoeksvraag 5 

 

Voor de laatste dimensie sfeer, - die duidt op de perceptie van de werknemers over de 

collegialiteit, de ‘fun’ in de onderneming - formuleren we de volgende onderzoeksvraag. 

 

Onderzoeksvraag 5: 

Wat is de relatie tussen de dimensie ‘sfeer’ van affectieve betrokkenheid en ‘de 

organisatiekenmerken’ van een bedrijf (die blijken uit het formeel beleid van een 

organisatie)? 

 

Dit vijfde model zoekt de relatie tussen de laatste dimensie van het GPTW-model en 

het bestaan van een aantal organisatiekenmerken, die volgens ons wel typerend kunnen zijn 

voor de sfeer die werknemers ervaren op de werkplaats, namelijk het behoren tot de non-
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profit sector of de overheid, of de onderneming gefusioneerd is, het doorvoeren van een 

sociaal plan, het aantal mindervaliden, de sector, het gemiddeld jaarsalaris van de 

werknemers, er maatregelen worden aangeboden die een evenwicht tussen het werk en de 

werknemers hun privé-leven creëert, de leeftijd van de organisatie, bestaan van een vakbond 

in de onderneming, de leeftijd van de organisatie, en de mate waarin het geformaliseerd beleid 

de variabele ‘sfeer’ probeert te ondersteunen (totale CU score op de dimensie sfeer, die 

bijvoorbeeld de mate waarin je je welkom voelt in de organisatie incorporeert, de perceptie 

over de ‘fun’ op de werkvloer,...). Deze dimensie is zeker belangrijk, want zo blijkt uit 

onderzoek dat er een positieve relatie bestaat tussen een aangename (‘friendly’) 

werkomgeving en de betrokkenheid tot de organisatie (Morrison, 2004). 

 

Onderzoeksvraag 6 

 

Om tot een meer algemeen overzicht te komen over de ontwikkeling van affectieve 

betrokkenheid, stellen we een laatste onderzoeksvraag, die de relatie onderzoekt tussen de 

trust index en de ondernemingskarakteristieken. 

In de literatuur vinden een aantal auteurs dat de formalisering van het beleid en de 

procedures (hier naar voren gebracht door de culture audit, de ondernemingskenmerken) 

correleert met AC (Morris & Steers ,1980; O’Driscoll, 1987; Podsakoff, Williams & Todor, 

1986). Algemeen kunnen we dit ook voor ons onderzoek verwachten. Het is wel typisch voor 

deze twee variabelen dat zij op individueel niveau gemeten worden en niet op 

organisatieniveau. Meyer & Allen (1997) stellen dan dat de relatie tussen organisatorische 

karakteristieken en AC sterker zou zijn als men op organisatieniveau meet, wat wij hier ook 

trachten te doen, zodat deze beperking grotendeels wegvalt. 

 

Onderzoeksvraag 6: 

Wat is de relatie tussen ‘affectieve betrokkenheid’ (trust index) en ‘de organisatiekenmerken’ 

van een bedrijf (die blijken uit het formeel beleid van een organisatie)? 

 

  Dit laatste model onderzoekt de relatie tussen de trust index, een indicator voor 

affectieve betrokkenheid en een aantal ondernemingskarakteristieken. Om dit model te testen, 

maken we gebruik van de significante organisatievariabelen uit de vorige vijf modellen (cf. 

3.1 resultaten): het doorvoeren van een sociaal plan, het bestaan van een vakbond, het aantal 

mindervaliden, het gemiddeld jaarsalaris, de leeftijd van de organisatie, de groothandel, de 
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verhuursector en de onderwijssector. Ook de variabele ‘CU score’ wordt in het model 

opgenomen (de mate waarin het geformaliseerd beleid affectieve betrokkenheid ondersteunt). 

We nemen niet al de organisatievariabelen op, omdat dit zou leiden tot een model met te veel 

variabelen. Immers, louter door het toevoegen van onafhankelijke variabelen aan het model, 

zou de R square systematisch blijven stijgen (Wijnen et al., 2002). 

 

Verwachte relaties 

 

In de literatuur komen een aantal variabelen naar voren, die volgens ons relevant 

kunnen zijn in het verklaren van betrokkenheid (cf. supra). Op basis hiervan kunnen we 

verwachten dat het aanbieden van training in een organisatie een positief effect zal hebben op 

de betrokkenheid van werknemers en dus ook op de onderliggende dimensies 

(geloofwaardigheid en respect), waarvoor deze variabelen kenmerkend kunnen zijn. 

In de literatuur zien we omtrent het salaris niet echt veel duidelijkheid. Over de 

verwachte relatie bij deze variabele kunnen we dus weinig met zekerheid zeggen en zal het 

onderzoeksresultaat meer duidelijkheid moeten brengen. 

Naar de variabele evenwicht werk-privé zijn er nog recent een aantal onderzoeken 

gebeurd. We kunnen uit deze onderzoeken wel een positieve relatie verwachten tussen het 

echt aanbieden van mogelijkheden om het evenwicht tussen het werk en het privé-leven te 

verbeteren en de dimensie geloofwaardigheid, respect en sfeer van betrokkenheid, uit het 

GPTW-model.  

De mogelijkheden tot versoepeling van de werktijden, samen met zijn relatie met 

betrokkenheid, vinden we in een aantal studies terug. Zo zien we in de studies naar 

familievriendelijke omgevingen, de variabele ‘flexibiliteit van de werkuren’ (een onderdeel 

van de schaal; ‘versoepeling van de werktijden’), opduiken. Uit deze studies zouden we een 

positieve relatie kunnen veronderstellen tussen geloofwaardigheid en het respect van 

managers, zoals ze ervaren wordt door de werknemers, en het bestaan van mogelijkheden in 

het beleid om de werktijd te versoepelen. 

Een andere variabele die naar voren komt in de bestaande literatuur, is het feit of de 

werknemers al dan niet halftijds of voltijds werken. Het aantal studies hieromtrent is nog 

beperkt, en vertoont dus nog veel hiaten en onduidelijkheden. Hier zal ons onderzoek  meer 

duidelijkheid moeten geven. 

Over de grootte van de onderneming, een variabele die van invloed kan zijn op de 

dimensie sfeer, duiken er opnieuw tegenstrijdige resultaten op. Ook hier moet onderzoek 
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meer duidelijkheid bieden. Om de invloed van de grootte van de onderneming te testen, 

gebruiken wij het aantal medewerkers in een organisatie. 

 

De andere variabelen komen weinig of niet naar voren in de bestaande literatuur, zodat 

hun relatie met de dimensies van affectieve betrokkenheid zal moeten blijken uit ons 

onderzoek. Hieronder geven we wel een overzicht van de verwachte relaties (op basis van de 

expertinterviews en de literatuur) tussen betrokkenheid en de ondernemingsvariabelen in tabel 

2. 

 

Tabel 2: Overzicht van de verwachte relaties 
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beursgenoteerd  +   +  
non-profit    +  + 
overheidsinstelling    -  - 
in bezit van niet-Belgische 
onderneming     -  
steenkoolsector 0 0 0 0  0 
houtsector 0 0 0 0  0 
kantoorsector 0 0 0 0  0 
energiesector 0 0 0 0  0 
groot - en kleinhandel 0 0 0 0  0 
vervoersector 0 0 0 0  0 
verhuursector 0 0 0 0  0 
onderwijssector 0 0 0 0  0 
omzet België     +  
omzet wereldwijd     +  
fusie  -    - 
activiteit stopgezet  -     
sociaalplan doorgevoerd - - -   - 
mindervaliden +  + +   
allochtoon    +   
gemiddeld jaarsalaris + of 0 + of 0 + of 0 + of 0 + of 0 + of 0 
urenvorming  + +    
aanbod training   +    
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evenwicht werk/privé  + +   + 
versoepeling van de werktijden  + +    
gedragscode voor discriminatie    +   
vakbond + + + + + + 
ondernemingsraad    +   
leeftijd organisatie 0 0 0  0 0 
totaal aantal medewerkers      - 
vrouwen    + +  
voltijds     +  
deeltijds    +   
leeftijd    +   
CU (voor elke dimensie apart) + + + + + + 
 

Legende: 

• 0 = geen relatie verwacht 

• + = positieve relatie verwacht 

• - = negatieve relatie verwacht 

 

2.3. Populatie en steekproef 
 

In totaal hebben 94 bedrijven deelgenomen aan het onderzoek naar de ‘Beste Werkgever’ in 

2004 en 2005. Dit onderzoek bestaat uit twee enquêtes, de ‘culture audit’, die door de HR-

verantwoordelijke van elk bedrijf wordt ingevuld, en de ‘trust index’,  die door de 

werknemers ingevuld worden (cf. supra). De responsgraad voor trust index (ingevuld door de 

werknemers) van 2004 is 69%, wat overeenstemt met in totaal 6398 werknemers die de 

enquête hebben ingevuld. De responsgraad voor de trust index van 2005 is 66% en er zijn in 

totaal 5172 vragenlijsten ingevuld. De betrouwbaarheid van de trust index is 0,89. Een meer 

gedetailleerde steekproefbeschrijving voor de trust index, kunt u vinden in onderstaande tabel 

3. Een kort overzicht met de gemiddelde organisatiekenmerken van de meewerkende 

ondernemingen, wordt in tabel 4 weergegeven (een meer uitgebreid overzicht kunt u vinden 

in bijlage 6). 
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Tabel 3: Steekproefgegevens van de trust index 

 

        N 
gemiddeld % (op aantal 
ondernemingen) % op totaal 

vrouw       5374 57,17 47,18

man       6017 64,01 52,82

25 jaar of jonger     1301 13,84 11,7
26 tot 34 jaar     4872 51,83 43,82
35 tot 44 jaar     3507 37,31 31,55
45 tot 54 jaar     1140 15,32 10,25

55 jaar of ouder     297 3,16 2,67

minder dan 2 jaar anciënniteit     2275 24,2 19,94
2 tot 5 jaar anciënniteit     4266 45,38 37,38
6 tot 10 jaar anciënniteit     2249 23,93 19,71
11 tot 15 jaar anciënniteit     1115 11,86 9,77
16 tot 20 jaar anciënniteit     652 6,94 5,71

meer dan 20 jaar anciënniteit     854 9,09 7,48

full time      9841 104,69 87,34

part time      1427 15,18 12,66

werknemer (niet leidinggevend)   8608 91,57 75,3
lijnmanager/dienstverantwoordelijk/meestergast 2165 23,03 18,94

senior management/directie   659 7,01 5,76
 

 

Tabel 4: Organisatiekenmerken 

 

totaal aantal organisaties opgenomen in onderzoek 94
gemiddelde trust index score (TI)   71%
gemiddelde culture audit score (CU)  33,92
meeste bedrijven in sector (zie Nace-codes)   7

  

 
aantal bedrijven in de: 
 
steenkoolsector   2 bedrijven 

  houtsector   4 bedrijven 
  kantoorsector   3 bedrijven 
  energiesector   1 bedrijf 
  groot- en detailhandel   16 bedrijven 
  vervoersector   15 bedrijven 
  verhuursector   46 bedrijven 
  onderwijssector   5 bedrijven 
  reinigingssector     2 bedrijven 
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2.4 Gegevensanalyse 
 

Voor de analyse van de data, maken we gebruik van regressieanalyses die we 

uitvoeren met het statistisch programma SPSS 13.0. (Wijnen et al., 2002). 

Regressieanalyse is een multivariate dependentie techniek aan de hand waarvan het 

effect van één of meer (verklarende) interval- of ratiogeschaalde variabelen op één 

afhankelijke (te verklaren) interval- of ratiogeschaalde variabele kan worden nagegaan (De 

Pelsmacker & Van Kenhove, 2002; Cooper & Schindler, 2003). Er wordt een mathematische 

functie gedefinieerd die het verband tussen twee of meer variabelen zo goed mogelijk 

beschrijft. Wij maken gebruik van multipele lineaire regressie, dit rechtlijnig verband kan als 

volgt worden weergegeven:  

 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + ... + bn Xn + ε          R2 = … 

(   )        (   )                (   ) 

 

Met Y = afhankelijke variabele 

        Xi = onafhankelijke variabelen 

        bi = beta, de te schatten parameter of coëfficiënt 

        ε = storingsterm 

        (   ) =  standaardfout 

  a = constante 

 

Een regressieanalyse zal de parameters voor de variabelen bi (of beta) zo schatten, dat 

er een zo goed mogelijke overeenkomst (fit) wordt verkregen tussen de werkelijke en de 

voorspelde waarden van de variabele.  

Als maatstaf voor de sterkte van de associatie tussen de afhankelijke en de 

onafhankelijke variabelen, dus voor de verklaringskracht van het model, wordt naar de 

determinantiecoefficiënt R2 of de adjusted R square gekeken. Wel kijken we voor de 

interpretatie van deze R2 of het model dat we voorop stellen, wel zinvol is. Dit doen we aan 

de hand van de p-waarde, die we kunnen aflezen in de ‘ANOVA’-tabel. We moeten dus een 

p-waarde kleiner dan 0,05 vinden vooraleer ons model zinvol zal zijn, en we met de 

interpretatie van de resultaten kunnen beginnen.  
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Daarna kunnen we aan de hand van de tabel ‘Coefficients’ de waarden voor de 

significante b’s (Standardised Beta) in het model concreet invullen. Aangezien de ‘Enter’- 

methode wordt gehanteerd, kunnen variabelen met een p-waarde groter dan 0,05 deel 

uitmaken van het model, dit houdt in dat de nulhypothese geldt en dat de desbetreffende b’s 

niet significant verschillen van nul. Wijnen et al. (2002) en Field (2000) raden aan om hierna 

een nieuwe regressie uit te voeren, maar deze keer zonder de niet-signifcante variabelen. 

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de neiging om alle variabelen met een grotere p-

waarde te verwijderen, kan leiden tot het bouwen van regressiemodellen, enkel op basis van 

statistische waarden, en niet op basis van een bepaalde onderliggende theorie en/of intuïtie. 

Daarom zullen we ook rekening houden met de variabelen die een tendens vertonen om bij te 

dragen tot het verklaren van betrokkenheid. 

 

Om een regressieanalyse uit te voeren, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn 

(Wijnen et al., 2002; De Pelsmacker & Van Kenhove, 2002). Zo moeten de afhankelijke en 

onafhankelijke variabelen minstens interval geschaald zijn. Voor de afhankelijke variabele, de 

trust index met zijn onderliggende dimensies, is dit geen probleem (ze zijn immers opgesteld 

aan de hand van likertschalen), maar voor sommige onafhankelijke variabelen, de 

ondernemingsvariabelen, is dit niet het geval. Om aan dit probleem tegemoet te komen, wordt 

gebruik gemaakt van dummy-variabelen, voor variabelen die niet van intervalniveau zijn 

(Huizingh,1995). Aan deze voorwaarde is dus voldaan. 

Een tweede voorwaarde voor regressie, is dat er een lineair verband moet bestaan 

tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen. Om dit te controleren kijken we naar de 

(ZPRED, ZRESID) grafiek, die moet een lineair verband vertonen opdat deze voorwaarde 

vervuld zou zijn. Uit het scatterplot van elke variabele blijkt dat er aan die voorwaarde 

voldaan is, het werken met een lineaire regressie is dus verantwoord. 

Een andere belangrijke voorwaarde om deze analysetechniek te mogen toepassen, is 

de veronderstelling dat de residuen normaal verdeeld zijn. Dit kunnen we visueel vaststellen 

op het histogram van de gestandaardiseerde residuen (deze residuen moeten het patroon van 

de normaal curve volgen) of op het ‘normal probability plot’ (de lijn ligt best zo dicht 

mogelijk bij de 45-graden lijn). Die voorwaarde is ook bij elke regressie voldaan (zie bijlage 

7-12).  

Een laatste belangrijke voorwaarde is die van causaliteit. En omdat causaliteit enkel 

door middel van gecontroleerde experimenten kan worden vastgesteld, is het strikt genomen 

beter om van associatie dan van causaliteit te spreken. We zullen dus bij de analyse van de 

 46



beta-coëfficiënten voorzichtig moeten zijn bij de interpretatie van de richting van het 

gevonden resultaat. 

 

3. Resultaten en interpretatie 
 

In dit deel geven we een overzicht van de gevonden relaties tussen de verschillende 

dimensies van betrokkenheid en de organisatiekenmerken, na de regressieanalyse. Ook wordt 

kort het resultaat beschreven. Voor een meer uitgebreide interpretatie en de mogelijke 

verklaringen van de gevonden resultaten, verwijzen we naar het algemeen besluit, waarin we 

een kritische bespreking houden tussen de gevonden relaties en de verwachte relaties (op 

basis van de literatuur of uit het expertinterview).  

 

Vertaling en resultaten van de eerste hypothese 

 

In een eerste model trachten we de dimensie ‘geloofwaardigheid’ van affectieve 

betrokkenheid te verklaren op basis van een aantal organisatiekenmerken (cf. supra). Dit 

model kunnen we als volgt voortstellen in een regressievergelijking: 

 

TI Geloofwaardigheid = c + b1 fusie + b2 beursgenoteerd + b3 sociaal plan + b4 

activiteit stopgezet + b5 gemiddeld jaarsalaris + b6 uren training + b7 evenwicht werk/privé + 

b8 vakbond + b9 versoepeling werktijd + b10 leeftijd organisatie + b11 CU geloofwaardigheid  

+ b12 steenkoolsector + b13 houtsector + b14 kantoorsector + b15 energiesector + b16 

groothandel + b17 vervoersector + b18 verhuursector + b19 onderwijssector 

  

De variabele TI geloofwaardigheid is in dit model de afhankelijke variabele, die we 

trachten te verklaren op basis van een aantal onafhankelijke variabelen. De b’s (beta-

coëfficiënten) staan voor de relatieve impact van de onafhankelijke variabele op de 

afhankelijke variabele. We kunnen dit model nu toetsen aan de hand van een lineaire regressie 

(met de methode ‘enter’). De voorwaarden om een regressie uit te voeren, zijn voldaan (cf. 

supra), maar we moeten wel oppassen met de interpretatie van de causaliteit, want in 

bovenstaand model staat de richting van het causale verband niet onomstotelijk vast.  
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De resultaten van de lineaire regressie (zie bijlage 7a) tonen aan dat vijf variabelen 

significant (p-waarde < .05) zijn voor de verklaring van de eerste dimensie van 

betrokkenheid, voor de mate waarin werknemers ervaren dat de managers in het algemeen 

geloofwaardig zijn (R2 = .364): het gemiddeld jaarsalaris (b5 = -.225, Sig. = .035), de leeftijd 

van de organisatie (b10 = -.287, Sig. = .003) en de sectoren groothandel (b16 = .455, Sig. = 

.046), verhuur (b18 = .617, Sig. = .048) en onderwijs (b19 = .523, Sig. = .02). De andere 

variabelen blijken niet echt significant in het verklaren van deze dimensie. Wel vertoont de 

steenkoolsector een tendens tot het verklaren van de dimensie geloofwaardigheid. 

 

Field (2000) en Wijnen et al. (2002) raden aan om eerst het model te testen en er 

vervolgens de niet-significante predictoren uit te halen, om daarna een nieuw model, zonder 

de niet-significante predictoren, te testen. Dit zullen we dan ook doen bij elk model.  

Wanneer we dan een model toetsen waarin enkel nog deze predictor aan bod komt, bekomen 

we het volgende model (het resultaat wordt voorgesteld is tabel 5, en meer gedetailleerd in 

bijlage 7b): 

 

TI geloofwaardigheid = .660 - .311 gemiddeld jaarsalaris - .306 leeftijd organisatie + .236 

groothandel + .359 verhuursector + .339 onderwijssector 

 
 
Tabel 5: Resultaat tweede lineaire regressie van ‘geloofwaardigheid’ 

 

Coefficients a

,660 ,021 31,302 ,000
-5E-007 ,000 -,311 -3,310 ,001 ,975 1,025

,000 ,000 -,306 -3,278 ,002 ,985 1,015
,078 ,034 ,236 2,253 ,027 ,783 1,277
,084 ,025 ,359 3,315 ,001 ,734 1,363
,170 ,049 ,339 3,448 ,001 ,890 1,124

(Constant)
gemjaarsalaris
leeftijdorganisatie
grootendetailhandel
verhuursector
onderwijssector

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: TIgeloofwaardigheida. 
 

 

Dit model verklaart 26.9% van de variantie van TI geloofwaardigheid (R2 = .269, SD 

= .10118) met F(5,80) = 7.254.  In dit model blijken de bovenstaande vijf variabelen 

gerelateerd te zijn met de dimensie geloofwaardigheid (verder gewoon geloofwaardigheid) 

die gemeten werd aan de hand van de trust index. Aangezien de grootte van de beta een 

indicatie is voor het aandeel van de factor in de bepaling van de afhankelijke variabele, blijkt 
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dat de variabele ‘verhuursector’ de grootste, en de variabele ‘groothandel’ de kleinste impact 

hebben op geloofwaardigheid. 

 

De eerste significante variabele ‘gemiddeld jaarsalaris’, vertoont een negatieve relatie 

met geloofwaardigheid, een toename van het aangeboden jaarsalaris, leidt dus tot een afname 

van de geloofwaardigheid van het management. Ook de ‘leeftijd van de organisatie’, heeft een 

negatieve impact op geloofwaardigheid. Hoe ouder de onderneming, hoe lager de 

geloofwaardigheid van het management dus zal zijn. De ‘sector’ waarin een organisatie 

werkzaam is, heeft een positieve invloed op de perceptie van de medewerkers t.o.v. de 

geloofwaardigheid van het management. We zien dit vooral in de groot- en detailhandel, de 

verhuursector en de onderwijssector (NACE-codes 5, 6 en 8). Voor mogelijke verklaringen 

van de gevonden resultaten verwijzen we naar het algemeen besluit. 

 

Vertaling en resultaten van de tweede hypothese 

 

In het tweede model onderzoeken we de relatie tussen de tweede dimensie ‘respect’ 

van betrokkenheid en het bestaan van een aantal organisatiekenmerken. Dit model kunnen we 

als volgt formuleren: 

 

TI Respect = c + b1 sociaalplan + b2 mindervaliden + b3 gemiddeld jaarsalaris + b4 

aanbod extra training + b5 trainingsuren + b6 evenwicht werk/privé + b7 versoepeling werktijd 

+ b8 vakbond + b9 leeftijd organisatie + b10 CU respect + b11 steenkoolsector + b12 houtsector 

+ b13 kantoorsector + b14 energiesector + b15 groothandel + b16 vervoersector + b17 

verhuursector + b18 onderwijssector  

 

 Dit model kunnen we opnieuw toetsen aan de hand van een lineaire regressie. De 

voorwaarden om een regressie uit te voeren, zijn opnieuw voldaan (cf. supra), maar we 

moeten ook hier oppassen met de interpretatie van de causaliteit, want in bovenstaand model 

staat de richting van het causale verband niet onomstotelijk vast (wat ook zo zal zijn voor de 

volgende modellen).  

 

De resultaten van de lineaire regressie (zie bijlage 8a) tonen aan dat elf variabelen 

significant zijn voor de verklaring van de tweede dimensie van betrokkenheid, voor de mate 

waarin werknemers ervaren dat ze gerespecteerd worden (R2 = .412): bestaan van een sociaal 
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plan (b1 = -.314, Sig. = .001), aantal mindervaliden (b2 = -.271, Sig. = .006), het gemiddeld 

jaarsalaris (b3 = -.334, Sig. = .00), de maatregelen om een evenwicht tussen werk en privé te 

creëren (b6 = .239, Sig. = .028), mogelijkheden tot versoepeling van de werktijd (b7 = .213, 

Sig. = .025), de leeftijd van de organisatie (b9 = -.248, Sig. = .010) en de sectoren steenkool 

(b11 = .269, Sig. = .034), hout (b12 = .305, Sig. = .030), groothandel (b15 = .556, Sig. = .011), 

verhuur (b17 = .742, Sig. = .012) en onderwijs (b18 = .498, Sig. = .003). De andere variabelen 

uit het vooropgestelde model blijken niet-significant in het verklaren van deze dimensie.  

 

Wanneer we op basis van de significante predictoren een nieuw model opstellen, 

waarin enkel nog deze predictoren aan bod komen, bekomen we het volgende model (het 

resultaat, samen met de p-waarden, wordt voorgesteld is tabel 6, en wordt meer gedetailleerd 

beschreven in bijlage 8b): 

 

TI respect = .617 - .272 sociaalplan - .219 mindervaliden - .350 gemiddeld jaarsalaris - .287 

leeftijd organisatie + .305 groothandel + .398 verhuursector + .269 onderwijssector 

 
 
Tabel 6: Resultaat tweede lineaire regressie van ‘respect’ 

Coefficientsa

,617 ,031 20,073 ,000
-,085 ,029 -,272 -2,966 ,004 ,933 1,071

-5,346 2,265 -,219 -2,360 ,021 ,910 1,099
-5E-007 ,000 -,350 -3,855 ,000 ,947 1,056

,020 ,011 ,171 1,871 ,065 ,936 1,068
,009 ,005 ,166 1,801 ,076 ,920 1,087
,000 ,000 -,287 -3,178 ,002 ,961 1,041
,084 ,059 ,132 1,417 ,161 ,906 1,104
,047 ,043 ,102 1,074 ,286 ,862 1,161
,081 ,030 ,305 2,747 ,008 ,636 1,571
,076 ,022 ,398 3,493 ,001 ,603 1,657
,110 ,040 ,269 2,779 ,007 ,834 1,198

(Constant)
sociaalplan
mindervaliden
gemjaarsalaris
evw werk privé
versoepelingwerktijd
leeftijdorganisatie
steenkoolsector
houtsector
grootendetailhandel
verhuursector
onderwijssector

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: TIrespecta. 
 

 

Dit model verklaart 33.5% van de variantie van TI respect (R2 = .335, SD = .07850) 

met F(11,74) = 4,895.  Door de controle van de andere variabelen, vervalt het effect van de 

variabelen evenwicht werk/privé, versoepeling van de werktijden, steenkoolsector en 

houtsector. Niettegenstaande dit resultaat, kunnen we wel zeggen dat de eerste twee 

variabelen een tendens vertonen tot het verklaren van deze dimensie (de p-waarde ligt dicht 

bij .05). Als we kijken naar de beta’s, blijkt dat de variabele ‘verhuursector’ de grootste, en de 
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variabele ‘mindervaliden’ de kleinste impact hebben op het respect dat de werknemers 

ervaren in hun organisatie. 

Uit dit tweede model blijken zeven variabelen significant te zijn in het verklaren van 

het respect dat medewerkers ervaren van het management. De eerste significante variabele, 

‘het doorvoeren van een sociaal plan of een afvloeiingsmaatregel in de voorbije vijf jaar’, 

blijkt een negatieve relatie te vertonen met de dimensie respect. Dit is logisch, als een 

organisatie een groot aantal mensen ontslaat, eventueel goede collega’s van de andere 

werknemers, dan ervaren die laatste nadien minder respect vanuit het management. Het 

‘aantal mindervaliden’ in een organisatie vertoont ook een negatieve relatie tot respect. Die 

relatie lijkt niet echt evident, en is anders dan verwacht. De variabelen, ‘het gemiddeld 

jaarsalaris’ en ‘de leeftijd van de organisatie’ vertonen, net als bij de dimensie 

geloofwaardigheid, een negatieve impact op de dimensie respect. Hoe hoger het gemiddeld 

loon dat een organisatie aanbiedt of hoe ouder een organisatie is, hoe lager de perceptie van 

de werknemers zal zijn over het respect, waarmee ze worden behandeld door het 

management. De laatste drie relevante variabelen van deze dimensie, de groot- en 

kleinhandel, de verhuursector en de onderwijssector (NACE-codes 5, 6 en 8), vertonen een 

positieve relatie met respect. De sector is dus belangrijk in het verklaren van deze dimensie 

van betrokkenheid. Misschien is het nog nuttig te vermelden dat de variabele CU respect, het 

aanbieden van mogelijkheden die een evenwicht tussen werk en privé creëren en het werk 

meer flexibel maken, een lichte positieve tendens vertonen tot het verklaren van respect.  

  

Vertaling en resultaten van de derde hypothese 

 

In een derde model trachten we de dimensie ‘rechtvaardigheid’ van affectieve 

betrokkenheid te verklaren op basis van een aantal organisatiekenmerken (cf. supra). Dit 

model kunnen we als volgt voorstellen in een regressievergelijking: 

 

TI Rechtvaardigheid= c + b1 vakbond + b2 aantal allochtonen + b3 aantal 

mindervaliden + b4 gemiddeld jaarsalaris + b5 aantal vrouwen + b6 aantal deeltijdse 

medewerkers + b7 ondernemingsraad + b8 bestaan van een gedragscode + b9 leeftijd 

medewerkers + b10 CU rechtvaardigheid + b11 steenkoolsector + b12 houtsector + b13 

kantoorsector + b14 energiesector + b15 groothandel + b16 vervoersector + b17 verhuursector + 

b18 onderwijssector + b19 non-profit + b20 overheid 
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De resultaten van de lineaire regressie (zie bijlage 9a) tonen aan dat twee variabelen 

significant (p-waarde < .05) zijn voor de verklaring van de derde dimensie van betrokkenheid, 

de mate waarbij medewerkers ervaren dat de organisatie hen rechtvaardig behandelt (R2 = 

.320): het bestaan van een vakbond (b1 = -.5, Sig. = .003) en de variabele overheidsinstelling 

(b20 = -.432, Sig. = .004). 

Wanneer we dan een model toetsen waarin enkel nog die predictor aan bod komt, bekomen 

we het volgende model (het resultaat wordt voorgesteld is tabel 7, en meer gedetailleerd in 

bijlage 9b): 

 

TI rechtvaardigheid = .725 - .267 vakbond  

 
 
Tabel 7: Resultaat tweede lineaire regressie van ‘rechtvaardigheid’ 

 
Coefficientsa

,725 ,012 58,896 ,000
-,045 ,017 -,267 -2,667 ,009 ,971 1,030
-,092 ,048 -,191 -1,912 ,059 ,971 1,030

(Constant)
vakbond
overheidsinstelling

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: TIrechtvaardigheida. 
 

 
Dit model verklaart 10.6% van de variantie van TI rechtvaardigheid (R2 = .106, SD = 

.08072) met F(2,90) = 6.432. Uit dit model blijkt dat alleen de organisatiekarakteristiek 

‘vakbond’ een significante negatieve relatie vertoont met de rechtvaardigheid die werknemers 

ervaren in het algemene werkklimaat. Hier vinden we dat als er een vakbond bestaat in de 

onderneming, dit zou kunnen leiden tot een daling van de rechtvaardigheid. De variabele 

‘overheidsinstelling’ vertoont wel een sterke tendens tot het verklaren van de dimensie 

rechtvaardigheid.  

 

Vertaling en resultaten van de vierde hypothese 

 

In een vierde model onderzoeken we de relatie tussen de dimensie ‘trots’ van 

affectieve betrokkenheid en het bestaan van een aantal organisatiekenmerken. Dit model 

kunnen we als volgt formuleren: 
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TI Trots = c + b1 beursgenoteerd + b2 omzet België + b3 omzet wereld + b4 bezit niet-

Belgische onderneming + b5 gemiddeld jaarsalaris + b6 aantal vrouwen + b7 aantal voltijdse 

medewerkers + b8 vakbond + b9 leeftijd organisatie + b10 CU trots 

 

 Dit model kunnen we opnieuw toetsen aan de hand van een lineaire regressie. De 

voorwaarden om een regressie uit te voeren, zijn opnieuw voldaan (cf. supra).  

 

De resultaten van de lineaire regressie (zie bijlage 10a) tonen aan dat drie variabelen 

significant zijn voor de verklaring van de vierde dimensie van betrokkenheid, dus voor de 

mate waarin werknemers trots zijn op hun organisatie (R2 = .387): omzet wereldwijd (b3 = 

.0260, Sig. = .043), aantal vrouwen (b6 = .346, Sig. = .013), aantal voltijds medewerkers (b7 = 

-.305, Sig. = .026). De andere variabelen uit het vooropgestelde model blijken niet-significant 

te zijn in het verklaren van deze dimensie. 

 

Wanneer we op basis van de significante predictoren een nieuw model opstellen, 

waarin enkel nog die predictoren aan bod komen, bekomen we het volgende resultaat (tabel 

8). (Dit resultaat wordt meer gedetailleerd beschreven in bijlage 10b): 

 
TI Trots = .740 + .435 aantal vrouwen  

 

Tabel 8: Resultaat tweede lineaire regressie van ‘trots’ 

 
Coefficients a

,740 ,066 11,165 ,000
4,3E-007 ,000 ,097 ,905 ,369

,146 ,040 ,435 3,632 ,001

-,084 ,064 -,154 -1,310 ,195

(Constant)
omzetwereldwijd
aantal vrouwen op totaal
medewerkers
aantal voltijdse
medewerkers op totaal

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TItrotsa. 
 

 
Dit model verklaart 22.8% van de variantie van TI trots (R2 = .228, SD = .07288) met 

F(3,67) = 7.910. Door het uitvoeren van die tweede regressie, is enkel het aantal vrouwen nog 

een significante variabele. Hoe meer vrouwen een organisatie tewerkstelt, hoe groter de trots 

zal zijn die de werknemers ervaren op de werkvloer. Geen enkele van de andere geselecteerde 

variabelen draagt dus significant bij tot het verklaren van de dimensie trots van 
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betrokkenheid. Er zijn dus weinig organisatievariabelen die de dimensie trots beïnvloeden. 

Hierop komen we later terug (cf. kritische bespreking resultaten).  

 

Vertaling en resultaten van de vijfde hypothese 

 

In een voorlaatste model onderzoeken we de relatie tussen de laatste dimensie ‘sfeer’ 

van betrokkenheid en het bestaan van een aantal organisatiekenmerken. Dit model kunnen we 

als volgt formuleren: 

 

TI Sfeer = c + b1 overheid + b2 fusie + b3 sociaalplan + b4 non-profit+ b5 gemiddeld 

jaarsalaris + b6 evenwicht werk/privé + b7 vakbond + b8 leeftijd organisatie + b9 aantal 

medewerkers+ b10 CU sfeer + b11 steenkoolsector + b12 houtsector + b13 kantoorsector + b14 

energiesector + b15 groothandel + b16 vervoersector + b17 verhuursector + b18 onderwijssector  

 

 Dit model kunnen we opnieuw toetsen aan de hand van een lineaire regressie. De 

resultaten hiervan (zie bijlage 11a) tonen aan dat twee variabelen significant zijn voor de 

verklaring van de laatste dimensie van betrokkenheid,  de mate waarin werknemers sfeer 

ervaren op de werkvloer (R2 van dit model = .401): bestaan van een sociaal plan (b3 = -.193, 

Sig. = .034) en het gemiddeld jaarsalaris (b5 = -.351, Sig. = .00). De andere variabelen uit het 

vooropgestelde model blijken niet-significant in het verklaren van deze dimensie. We kunnen 

dit laatste evenwel nuanceren, omdat de variabele ‘CU sfeer’, de tendens vertoont om bij te 

dragen tot het verklaren van deze dimensie (p-waarde ligt dicht bij .05). 

 

Wanneer we op basis van de significante predictoren een nieuw model opstellen, 

waarin enkel nog deze predictoren aan bod komen, bekomen we het volgende model (het 

resultaat, samen met de significantie-niveaus, wordt voorgesteld is tabel 9, en wordt meer 

gedetailleerd beschreven in bijlage 11b): 

 

TI sfeer = .774 - .296 gemiddeld jaarsalaris  
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Tabel 9: Resultaat tweede lineaire regressie van ‘sfeer’ 

 
Coefficients a

,774 ,013 60,320 ,000
-4E-007 ,000 -,296 -2,902 ,005

-,051 ,035 -,150 -1,470 ,145

(Constant)
gemjaarsalaris
sociaalplan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TIsfeera. 
 

 
Dit model verklaart 8.7% van de variantie van TI sfeer (R2 = .087, SD = .09916), met 

F(2,86) = 5.183.  Door de controle van de variabele ‘gemiddeld jaarsalaris’, vervalt het effect 

van de variabele evenwicht ‘sociaal plan’. Toch biedt de beta van deze variabele een indicatie 

voor de relatie met de dimensie sfeer, in dit geval een negatieve relatie. Uit ons onderzoek 

blijkt dus slecht één variabele ‘het gemiddeld jaarsalaris’, significant in het verklaren van de 

sfeer, het kameraadschap die de medewerkers ervaren op de werkplaats. De beta van  het 

‘gemiddeld jaarsalaris’ wijst op een negatieve impact van deze variabele op de dimensie sfeer. 

 

Vertaling en resultaten van de zesde hypothese 

 

Om tot een meer algemeen overzicht te komen over de ontwikkeling van 

betrokkenheid, stellen we een laatste model op, dat de relatie onderzoekt tussen de trust 

index en de significante ondernemingsvariabelen uit de vorige modellen (+ CU score). Dit 

model kunnen we als volgt voorstellen in een regressievergelijking: 

 

TI Score= c + b1 sociaal plan + b2 aantal mindervaliden + b3 gemiddeld jaarsalaris + b4 

vakbond + b5 leeftijd organisatie + b6 groothandel + b7 verhuursector + b8 onderwijssector + 

b9 CU score 

  

De resultaten van de lineaire regressie (zie bijlage 12a) tonen aan dat zeven variabelen 

significant (p-waarde < .05) zijn voor de verklaring van affectieve betrokkenheid (R2 = .407): 

het bestaan van een sociaal plan (b1 = -.220, Sig. = .013), het gemiddeld jaarsalaris (b3 = -

.347, Sig. = .00), de leeftijd van de organisatie (b5 = -.298, Sig. = .001), de sectoren 

groothandel (b6 = .253, Sig. = .018), verhuur (b7 = .374, Sig. = .001) en onderwijs (b8 = .361, 

Sig. = .000) en de CU score (b9 = .181, Sig. = .042). In dit model blijken alle relevante 

factoren uit de vorige modellen, hier ook significant te zijn, behalve de variabelen ‘vakbond’ 
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en het ‘aantal mindervaliden’. Het aantal mindervaliden vertoont wel een sterke negatieve 

tendens (p-waarde = .055) om bij te dragen in de verklaring van betrokkenheid. We mogen dit 

bij de interpretatie dus niet uit het oog verliezen. 

 

Wanneer we dan een model toetsen waarin enkel nog de relevante predictoren aan bod 

komen, bekomen we het volgende model (het resultaat wordt voorgesteld is tabel 10, en meer 

gedetailleerd in bijlage 12b): 

 

TI score = .593 - .211 sociaal plan + .222 CU score -.317 gemiddeld jaarsalaris -.319 leeftijd 

organisatie + .260 groothandel + .408 verhuursector + .354 onderwijssector 

 

Tabel 10: Resultaat tweede lineaire regressie van de ‘trust index’ 

 
Coefficients a

,593 ,044 13,465 ,000
-,063 ,026 -,211 -2,416 ,018

-4E-007 ,000 -,317 -3,640 ,000
,000 ,000 -,319 -3,694 ,000
,003 ,001 ,222 2,544 ,013
,067 ,025 ,260 2,648 ,010
,075 ,018 ,408 4,068 ,000
,139 ,036 ,354 3,891 ,000

(Constant)
sociaalplan
gemjaarsalaris
leeftijdorganisatie
CUscore
grootendetailhandel
verhuursector
onderwijssector

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: trustindexa. 
 

 
Dit tweede model verklaart 38.2% van de variantie van TI score (R2 = .382, SD = 

.07276), met F(7,78) = 8.503.  Algemeen kunnen we dus zeggen dat deze zeven variabelen 

bijdragen tot het verklaren van affectieve betrokkenheid. Als we kijken naar de beta’s, blijkt 

dat de variabele ‘verhuursector’ de grootste, en de variabele ‘sociaal plan’ de kleinste impact 

hebben op affectieve betrokkenheid.  

De eerste significante variabele ‘doorvoeren van een sociaal plan’, vertoont een 

logische negatieve relatie met betrokkenheid. Voert een onderneming zo een plan uit in de 

laatste vijf voorbije jaren, dan zal de betrokkenheid van de medewerkers dalen. Het 

‘gemiddeld jaarsalaris’, vertoont net als bij de onderliggende dimensies een negatieve relatie 

met betrokkenheid. Hoe hoger het aangeboden loon dus zal zijn, hoe minder betrokken de 

werknemers zullen zijn tot de organisatie. ‘De leeftijd van de organisatie’ vertoont ook een 
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negatieve relatie met affectieve betrokkenheid, dus, hoe ouder een onderneming, hoe lager de 

werknemersbetrokkenheid zal zijn. 

De vierde significante variabele, ‘de mate waarin het geformaliseerd beleid de betrokkenheid 

ondersteunt’, vertoont een positieve relatie met werknemersbetrokkenheid. Dus hoe meer de 

organisatie zich zal inzetten om een beleid te ontwikkelen dat bijdraagt tot het ondersteunen 

van betrokkenheid, hoe groter de betrokkenheid van de werknemers zal zijn t.o.v. de 

organisatie. Ook de sector blijkt een significante variabele in het verklaren van betrokkenheid. 

Meer bepaald de groot- en detailhandel, de verhuursector en de onderwijssector vertonen een 

positieve relatie met de trust index. In die sectoren kan men dus een hogere betrokkenheid 

verwachten. 

 

Al deze variabelen bieden maar een verklaring voor affectieve betrokkenheid van 

38%, wat wil zeggen dat er voor de andere 62% geen kritische succesfactoren gevonden 

zijn om betrokkenheid te verklaren aan de hand van de organisatiekenmerken uit het GPTW-

model. Het zal dan eerder de samenhang van de organisatie (samen met de omgeving) en de 

interne consistentie van het beleid zijn die voor een organisatie een succesformule creëert, en 

die zo leidt tot betrokkenheid. Dit vinden we o.a. terug in de contingency theorie (9). Die 

theorie stelt dat er ‘geen beste manier’ bestaat om een organisatie te leiden. Dit verklaart 

waarom in de ene situatie een organisatie (een leider) succesvol is, en in een andere situatie 

niet-succesvol, wanneer dezelfde succesfactoren gekopieerd worden, omdat de situatie en de 

omgeving veranderen (cf. infra). Dit is maar een mogelijke verklaring, meer onderzoek is dus 

nodig om deze onduidelijkheid weg te werken. 

 

Voor de vergelijking van de bekomen relaties (tussen alle significante 

organisatiekenmerken en de verschillende dimensies en algemeen betrokkenheid) met de 

verwachte relaties, verwijzen we naar de samenvattende tabel 11. 
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4. Besluit 
 

4.1. Samenvatting van de resultaten: samenvattende tabel 
 

Deze studie heeft als concrete bijdrage dat we een breder inzicht willen krijgen in de 

organisatiekenmerken die al of niet kunnen bijdragen in het verklaren van affectieve 

betrokkenheid en zijn dimensies. Op deze manier krijgen we een beter begrip hoe 

betrokkenheid zich kan ontwikkelen in een organisatie. Het personeelsbeleid kan zich hierop 

dan beroepen, om zo een meer betrokken werkvloer te creëren. In de onderstaande tabel wordt 

een samenvatting gegeven van onze studie en worden de gevonden resultaten met de 

verwachte relaties vergeleken. 
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Tabel 11: Vergelijking van het resultaat met de verwachte relaties 

 

   tr
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 re
sp
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 re
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 tr
ot

s 

 s
fe

er
 

beursgenoteerd       
non-profit       
overheidsinstelling       
in bezit van niet-Belgische 
onderneming       
steenkoolsector       
houtsector       
kantoorsector       
energiesector       
groot - en kleinhandel + + +    
vervoersector       
verhuursector + + +    
onderwijssector + + +    
omzet België       
omzet wereldwijd       
fusie       
activiteit stopgezet       
sociaalplan doorgevoerd -  -    
mindervaliden   -    
allochtoon       
gemiddeld jaarsalaris - - -   - 
urenvorming       
aanbod training       
evenwicht werk/privé       
versoepeling van de werktijden       
gedragscode voor discriminatie       
vakbond    -   
ondernemingsraad       
leeftijd organisatie - - -    
totaal aantal medewerkers       
vrouwen     +  
voltijds       
deeltijds       
leeftijd       
CU (voor elke dimensie apart) +      
 

Significante variabelen, kritische succesfactoren Andere relatie dan verwacht 
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4.2. Beperkingen en veralgemeenbaarheid van de conclusies  
 

Zoals bij ieder ander onderzoek, moeten we ook hier rekening houden met enkele 

beperkingen. We halen de belangrijkste tekortkomingen hieronder aan. 

Ten eerste zien we een aantal beperkingen in onze onderzoeksopzet. In onze analyse 

werden slechts 94 organisaties opgenomen uit België. Ook werden hier enkel de gegevens van 

2004-2005 gebruikt, omdat dit instrument nog heel recent is. De gegevens van 2003 bevatten 

geen scores op de onderliggende dimensies bij de culture audit, omdat die niet beschikbaar 

waren.  

Ten tweede is de generaliseerbaarheid van de resultaten van deze studie op 

verschillende vlakken beperkt. De opgenomen organisaties zijn enkel Belgische organisaties, 

een algemeen doortrekken naar andere landen is dus moeilijk, omdat daar een totaal andere 

cultuur kan gevolgd worden dan in België. Het Great Place to Work werd wel al 

internationaal gevalideerd in het verleden, maar toch moeten we voorzichtig en vooral kritisch 

blijven om de resultaten zomaar over te nemen voor organisaties in het buitenland. Ook de 

gevonden kritische succesfactoren kunnen enkel worden bekeken binnen het kader van het 

Great Place to Work model. Dit is niet echt een wetenschappelijk model en wordt nog niet 

zolang toegepast in België, maar het wordt toch al meer en meer in praktisch onderzoek 

gebruikt, en blijkt veelbelovend naar de toekomst toe. 

In deze studie, werd enkel de invloed van verschillende organisatiekenmerken op 

betrokkenheid en zijn onderliggende dimensies onderzocht. Dit is misschien een 

aanknopingspunt voor toekomstig onderzoek. Wat zijn de gevolgen van betrokken 

werknemers (gemeten door GPTW-model) in een organisatie? Wat is de invloed van 

persoonlijke kenmerken op betrokkenheid? 

4.3. Bredere gevolgtrekkingen en aanbevelingen 
 

 Uit onze studie is gebleken dat er zeven significante succesfactoren kunnen gevonden 

worden om affectieve betrokkenheid te verklaren. Er werd een positieve relatie gevonden 

tussen drie sectoren (verhuursector, onderwijssector en groot- en detailhandel), de totale 

culture audit score en affectieve betrokkenheid. Het uitvoeren van een sociaal plan, het 

gemiddeld jaarsalaris dat een organisatie aanbiedt en de leeftijd van de organisatie, 

vertoonden een negatieve relatie met betrokkenheid. Als een organisatie weet dat deze 

factoren bijdragen tot het vormen of het verminderen van affectieve betrokkenheid, kan de 
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HR-afdeling hiermee rekening houden, en zo beleidsmaatregelen of acties ontwikkelen die 

positief bijdragen tot de betrokkenheid van werknemers. Op die manier kan de organisatie 

profiteren van de voordelen, die een betrokken werknemer kan creëren (cf. supra) op 

individueel (grotere motivatie, lagere verloopgraad) én organisatieniveau (verhoogde 

performantie, competitief voordeel). Aan de antecedenten leeftijd van de organisatie en de 

sector, kunnen de organisaties op zich niet zo veel veranderen, dat is een gegeven feit. Maar 

men kan wel proberen om de percepties van de werknemers te veranderen zodat ze hun 

bedrijf bijvoorbeeld niet als te bureaucratisch of te politiek getint ervaren. Ook bij de andere 

variabelen, is perceptie heel belangrijk, als de HR-afdeling betrokkenheid wil ‘managen’, dan 

moet het vooral de percepties van de werknemers beïnvloeden (Meyer & Allen, 1997). Die 

percepties zijn zelfs belangrijker dan de realiteit, want werknemers zullen reageren op een 

maatregel, zoals zij die interpreteren! De trust index is hiervoor een heel bruikbaar 

meetinstrument, omdat dit vraagt naar de ervaringen van de medewerkers.  

Er moet wel vermeld worden dat specifieke maatregelen om betrokkenheid te 

verbeteren, niet in isolatie opereren. De maatregelen die een organisatie neemt, moeten 

daarom consistent zijn met elkaar, met de algemene bedrijfsstrategie en met de bestaande 

cultuur van de onderneming (cf. Guzzo & Noonan, 1994). Zoals hierboven al naar voren 

gebracht,  zal het eerder de samenhang van de organisatie en zijn omgeving zijn die voor een 

organisatie een succesformule creëert, en die zo leidt tot betrokkenheid (cf. 

contingencytheorie), en niet de individuele inspanningen op het vlak van personeelsbeleid. 

 

ALGEMEEN BESLUIT/DISCUSSIE   
 

1. Samenvatting literatuur 
 

 We leven vandaag in een dynamische omgeving waar alles voortdurend en snel 

verandert. Ook in de bedrijfswereld zien we dit, en worden organisaties geconfronteerd met 

fusies, reorganisaties, afslankingen,… Ook de werknemers ervaren deze druk, en krijgen dus 

impliciet het signaal dat het geen zin meer heeft om betrokken te geraken met een 

onderneming (Hirsch, 1987), want in de toekomst kunnen zich herstructureringen voordoen 

en kunnen er ontslagen vallen.  

Maar betrokkenheid is nu net in zo een omgeving meer dan nodig, organisaties 

stellen minder mensen te werk en verlangen van hen dat ze meer doen, meer vaardigheden 
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hebben, en geven hen meer verantwoordelijkheid (Meyer & Allen, 1997). Organisaties 

hebben mensen nodig die aan dit profiel voldoen en zijn dus bereid om hoge investeringen te 

doen, om zo betrokken werknemers te krijgen. Men moet dus deze mensen blijven motiveren 

en trainen om verantwoordelijkheden te dragen en hun kennis te verruimen, zodat ze zich nog 

meer betrokken voelen bij de organisatie, want een werknemer met deze kwaliteiten, draagt 

enorm bij tot de toegevoegde waarde van een organisatie (Meyer & Allen, 1997). Positieve 

betrokkenheid kan zo een belangrijke factor vormen van een competitief voordeel (Fulmer, 

Gerhant & Scott, 2003; Romero & McFarlin, 2004).  

Dit alles leidt ertoe dat er een soort van concurrentie ontstaat voor getalenteerde 

werknemers en dat bedrijven hun human resource strategie aanpassen om meer gemotiveerde 

krachten aan te trekken, die bijdragen tot het succes van de onderneming (Gubman, 1998). 

Een dergelijke concurrentie uit zich in tal van initiatieven waarin organisaties zichzelf 

benchmarken tegen organisaties die gezien worden als leiders in werknemersrelaties, zoals 

bijvoorbeeld de organisaties die genoteerd staan in de Fortune magazine lijst van de “100 Best 

Companies to Work for in Amerika” (e.g. Levering & Moskowitz, 1998). Die bedrijven 

vertonen bovendien een betere performantie dan andere ondernemingen door hun focus op 

werknemersrelaties (Fulmer, Gerhant & Scott, 2003). Dit onderzoek wordt ook in Europa 

vertaald in het onderzoek naar ‘De Beste Werkgever’, dat op basis van het “Great Place to 

Work” model jaarlijks die ondernemingen in de kijker zet die qua personeelsbeleid een 

voorbeeld vormen. 

Het is dus belangrijk om dan die kritische succesfactoren te kennen die bijdragen tot 

het vormen van betrokkenheid. Hieraan probeert ons onderzoek tegemoet te komen, wij gaan 

op zoek naar die factoren op organisatieniveau die bepalend zijn voor het ontwikkelen van 

betrokkenheid. 

 

 In de literatuur bestaan een groot aantal verschillende definities voor 

werknemersbetrokkenheid, waardoor het soms moeilijk is om nog de bomen doorheen het bos 

te zien. Wij kiezen voor het ‘three-component model of organizational commitment’ van 

Meyer en Allen (1990/1991). Zij zien in de veelheid van definities toch enige samenhang en 

onderscheiden drie grote categorieën van betrokkenheid in hun model. De eerste component, 

‘Affective commitment’, verwijst naar de “emotionele betrokkenheid van de werknemer met 

de onderneming, de identificatie met en de betrokkenheid in de onderneming”. Het tweede 

element, ‘Continuance commitment’, refereert naar het “besef van de kosten die er bestaan bij 

het verlaten van de onderneming” (Becker, 1960; Farrell & Rusbult, 1981; Kanter, 1968; 
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Meyer en  Allen, 1991; Rusbult & Farrell, 1983), en met de voordelen die bestaan als je blijft 

(Kanter, 1968, blz. 504). Een laatste component, ‘Normative commitment’, verwijst naar een 

“gevoel van (morele) verplichting om bij de organisatie te blijven werken”. Deze indeling 

komt vaak terug in betrokkenheidonderzoek en werd ook in deze studie gehanteerd. Onze 

focus zal liggen op de eerste component, affectieve betrokkenheid. 

 In de wetenschappelijke literatuur wordt vooral veel onderzoek verricht naar de 

effecten en de antecedenten van organizational commitment. Er bestaan volgens Meyer en 

Allen (1991) twee belangrijke outcomes van betrokkenheid, ‘turnover’ en ‘on the job 

behavior’, hiervoor verwijzen we naar punt 3.1., waar die kort worden besproken, omdat dit 

niet de focus is van deze scriptie. Van groter belang voor onze studie is het onderzoek naar de 

antecedenten van affectieve werknemersbetrokkenheid. Meyer en Allen (1991) verdelen al 

deze antecedenten in drie grote groepen; de organisatiekarakteristieken, de persoonlijke 

kenmerken en werkervaring. In de literatuur bestaat er al heel veel onderzoek dat zich richt op 

de laatste twee karakteristieken. Het onderzoek naar de invloed van organisatiekenmerken op 

affectieve betrokkenheid is heel beperkt, daarom zullen wij ons hierop richten. Wij gaan dus 

op zoek naar die organisatiekenmerken die een invloed kunnen uitoefenen op affectieve 

betrokkenheid. 

 

 Er zijn verschillende manieren om deze affectieve betrokkenheid te meten. De 

veelvuldige operationalisaties van affective commitment hebben volgens Meyer en Allen 

(1997) tot veel verwarring en weinig consistente onderzoeksresultaten geleid. In ons streven 

naar ecologische validiteit (Yin, 1994), vertrekken we van de Great Place to Work 

operationalisering van affective commitment, die tot stand is gekomen op basis van diverse 

focusgroepen met medewerkers uit diverse organisaties (verschillende sectoren, verschillende 

organisatiegroottes, enz). Deze praktische inbedding is ,ons inziens, een meerwaarde van dit 

instrument. Een tweede reden waarom we met dit instrument werken, is dat het een 

instrument is dat internationaal werd gevalideerd, wat ons zal toelaten om de 

onderzoeksresultaten als aanknopingspunt te gebruiken voor Europese vergelijkingen (en 

vergelijkingen met de VS).  

 

Het Great Place to Work Model is gebaseerd op vertrouwen (‘trust’), dat een 

essentieel ingrediënt vormt voor de primaire werkrelatie tussen werkgever en werknemer. 

Vertrouwen wordt in dit model opgedeeld in drie dimensies, ‘Geloofwaardigheid’, ‘Respect’ 

en ‘Rechtvaardigheid’. Daarnaast bestaat het model nog uit de dimensies ‘Trots’ en ‘Sfeer’ (2). 
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Iedere organisatie wordt op de bovenstaande vijf dimensies beoordeeld, wat hun uiteindelijke 

score mee bepaalt. De methodologie steunt op de definitie van een ‘Beste Werkgever’ als 

zijnde “een plaats waar de werknemers hun verantwoordelijken vertrouwen, trots zijn op hun 

prestaties en plezier beleven in hun werkomgeving”. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van 

twee bevragingsinstrumenten, de ‘Culture Audit’ en de ‘Trust Index’. De eerste is een 

management survey over het personeelsbeleid, in te vullen door de HR-verantwoordelijke. 

Het peilt naar de organisatiecultuur, het HRM-beleid, de personeelspraktijken, enz aan de 

hand van feitelijke en open vragen. De feitelijke vragen peilen naar gegevens in verband met 

het aandeelhouderschap, het personeelsbestand, enz. Bij de open vragen wordt er gekeken 

naar die factoren die de onderneming uniek of atypisch maken… wat trekt mensen aan in uw 

organisatie en wat geeft hen zin om te blijven? Of wat zou ervoor kunnen zorgen dat bepaalde 

personen er niet graag zouden werken?  

De Trust Index is een anonieme vragenlijst, die peilt naar hoe de werknemers zelf 

hun werkplaats ervaren, meer bepaald naar hun affectieve betrokkenheid. Daarvan wordt een 

score opgesteld, ook op basis van de vijf dimensies. Die index wordt ingevuld door (een deel 

van) de werknemers en wordt verdeeld onder die werknemers op basis van een steekproef, die 

afhankelijk is van de grootte van de onderneming.  

Voor de uiteindelijke evaluatie worden twee zaken in beschouwing genomen. De 

mening van de werknemers is een eerste element, zoals weergegeven in de trust index, die 2/3 

van de totaalscore vertegenwoordigt. De rest van de score wordt bepaald door een evaluatie 

van de culture audit, die 1/3 van de totaalscore weergeeft. Uniek in deze aanpak is dus dat de 

evaluatie door de medewerkers primeert. 

2. Korte samenvatting van de onderzoeksopzet en de onderzoeksvragen 
 

In ons onderzoek trachten we de bestaande (beperkte) bevindingen in de literatuur op 

vlak van organisatiekenmerken te koppelen aan het meer recente Great Place to Work model, 

dat weliswaar nog weinig gebruikt wordt in wetenschappelijk onderzoek, maar dat toch een 

relevant perspectief blijkt te hebben om betrokkenheid te bestuderen (zie vb. Fulmer et al., 

2003). Het is de bedoeling via dit onderzoek te bepalen of het formele beleid dat een 

organisatie voert, een voorspellend karakter heeft i.v.m. hoe de werknemers de organisatie 

zelf beleven, hoe betrokken ze dus zijn.  

De organisatiekenmerken en het formeel beleid wordt gemeten door de culture audit 

en de meer informele affectieve betrokkenheid van de werknemers door de trust index. Deze 
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affectieve betrokkenheid bestaat volgens het Great Place to Work model (2) (cf. supra) nog uit 

vijf subdimensies, waarvoor we telkens die variabelen zullen bepalen die op organisatievlak 

een predictor kunnen zijn voor deze dimensies en meer algemeen voor betrokkenheid. Zo 

komen we tot de algemene onderzoeksvraag van deze scriptie; Welke organisatiekenmerken 

dragen bij tot het verklaren van affectieve betrokkenheid? Op basis van de vijf onderliggende 

dimensies en meer algemeen voor de trust index kunnen we zes specifieke onderzoeksvragen 

opstellen (op basis van de literatuur en een expertinterview; cf. supra), die we als volgt 

formuleren: Wat is de relatie tussen de dimensie X van affectieve betrokkenheid (gemeten 

door de trust index) en de organisatiekenmerken van een bedrijf (die blijken uit het formeel 

beleid van een organisatie)?  

Voor de analyse van de data, die al ter beschikking zijn in het kader van het onderzoek 

naar de ‘Beste Werkgever’ in 2004-2005, maken we gebruik van lineaire regressieanalyse. 

Om de resultaten en eventuele verklaringen van ons onderzoek naar voren te brengen, maken 

we gebruik van een fictief voorbeeld in de discussie. Ook worden de bekomen resultaten 

gelinkt aan de verwachte relaties op basis van het expertinterview en aan eventueel bestaand 

onderzoek. 

3. Kritische bespreking van de resultaten/discussie 
 

Stel nu dat we een organisatie hebben waarvan de betrokkenheid van de werknemers 

niet echt aan de hoge kant is, wat zal de personeelsafdeling, samen met het management, 

kunnen plannen om die weer op te krikken, en zo een Great Place to Work creëren? We 

proberen hierop een antwoord te geven aan de hand van de zes specifieke onderzoeksvragen. 

Allereerst is het algemeen heel belangrijk dat je de perceptie van de werknemers 

beïnvloedt/verandert. Het gewoon ontwikkelen van nieuwe maatregelen, zonder dat die 

positief ervaren worden door de werknemers, zal geen extra positieve resultaten teweeg 

brengen.  

 

Men zal dus via nieuwe initiatieven moeten communiceren met de werknemers, hen 

aantonen dat die initiatieven echt goed zijn voor de werknemers en dat het management zijn 

belofte zal houden. Ook achteraf zal je feedback moeten geven, en blijven praten met je 

werknemers. Die zaken worden weerspiegeld in de dimensie ‘geloofwaardigheid’ van het 

GPTW-model, de werknemersperceptie hierover wordt gemeten door de trust index, en wordt 

dan gekoppeld aan een aantal organisatiekenmerken.  
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Uit ons onderzoek is gebleken dat een hoog salaris niet direct bijdraagt tot het 

verhogen van de perceptie dat het management geloofwaardig is (de eerste dimensie van 

affectieve betrokkenheid), maar eerder tot een verlaging van deze perceptie. Hoe hoger het 

loon is, hoe minder aantrekkelijk en geloofwaardig een organisatie wordt gezien, omdat ze 

zou kunnen worden beschouwd als een organisatie waarin het management niet meer goed 

functioneert, niet meer competent is, en uiteenvalt en waar enkel een hoog loon wordt 

aangeboden om werknemers aan te trekken. Die gevonden relatie is tegengesteld aan al 

bestaand onderzoek waarin er geen of een positieve relatie werd gevonden tussen verloning en 

betrokkenheid (DeCotiis & Summers, 1987; Young, Worchel & Woehr, 1998). Meer 

onderzoek is dus nodig om deze relatie beter te begrijpen.    

Uit ons onderzoek bleek ook dat hoe ouder een onderneming is, hoe lager de score is 

op de dimensie geloofwaardigheid, waar we eerder zouden verwachten dat er geen relatie zou 

zijn tussen deze twee variabelen. Om dit te kunnen verklaren, gaan we terug naar Mintzberg 

(1989, blz. 139-159), die oudere, traditionele organisaties in zijn organisatiemodel voorstelt 

als “machinebureaucratieën”. In dit type van organisaties heerst er meer favoritisme, speelt 

politiek een belangrijke rol, is er een gecentraliseerde beslissingsmacht, en een sterke 

standaardisatie van de processen, en dit schrikt de werknemers af. In deze organisaties is er 

een verregaande regelgeving en standaardisatie, waar de werknemers telkens dezelfde 

(eenvoudige) taken moeten uitvoeren. De medewerkers worden dus sterk gecontroleerd en 

krijgen weinig verantwoordelijkheden, wat ertoe zou kunnen leiden dat ze hierdoor het 

management als minder geloofwaardig zien. In de literatuur (Meyer et al., 2002) zien we 

bijvoorbeeld dat een gecentraliseerde beslissingsmacht, zoals in deze machineorganisaties, 

een negatieve impact heeft op betrokkenheid, of omgekeerd dat een decentralisatie leidt tot 

een hogere affectieve betrokkenheid (Bateman & Strasser, 1984; Brooke, Russell & Price, 

1988; Morris & Steers, 1980; Stevens et al., 1978). Een organisatie kan zijn leeftijd niet 

veranderen, maar hier kan men weer de perceptie van de werknemers veranderen, en hen laten 

zien/weten dat hun organisatie niet zo gecentraliseerd en gestandaardiseerd is als ze wel 

denken en dat er geen favoritisme heerst.  

We zagen ook dat de sector een positieve bijdrage levert in het verklaren van deze 

dimensie van betrokkenheid. Die relatie kwam naar voren, voor de groot- en detailhandel, de 

verhuursector en de onderwijssector (NACE-codes 5, 6 en 8). Die sectoren worden dus door 

de werknemers het meest gepercipieerd als geloofwaardig. Hiernaar bestaat er weinig of geen 

onderzoek, meer onderzoek is dus nodig, om deze relatie verder te bestuderen. 
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Het management van een organisatie moet niet enkel hun beleid communiceren en 

competent zijn in wat ze doet, ze moeten ook respect tonen naar hun werknemers toe. Die 

moeten genoeg resources en training krijgen om hun job naar behoren uit te kunnen voeren, 

ze moeten gerespecteerd worden, moeten een veilige en gezonde werkomgeving krijgen en 

moeten aangemoedigd worden om een evenwicht te vinden tussen hun werk en hun privé-

leven. Hoe de werknemers dit ervaren, wordt naar voren gebracht in de dimensie ‘respect’ van 

betrokkenheid. 

 Uit ons onderzoek blijken toch een groot aantal organisatievariabelen significant in 

het verklaren van deze dimensie. Zo is het logisch en in lijn met onze verwachtingen dat als 

een onderneming een sociaal plan (afvloeiingen) doorvoert, de werknemers dit als minder 

respectvol ervaren. Hier kan de onderneming er misschien voor zorgen dat, als er een 

afvloeiingsplan in het verschiet ligt, het duidelijk wordt aangekaart en besproken naar de 

werknemers toe zowel voor en na het doorvoeren van zo een plan, zodat de werknemers 

weten waar ze aan toe zijn. Maar sowieso zal het respect van de werknemers waarmee ze 

behandeld worden een deuk krijgen, de kunst is om dit zo goed mogelijk op te vangen.  

Tegenover deze logische bevinding, vonden we een minder evidente relatie, namelijk 

een negatieve impact van het aantal mindervaliden dat een onderneming tewerkstelt op deze 

dimensie. Die bevinding klinkt niet direct aannemelijk en is vatbaar voor discussie, misschien 

kan meer onderzoek hier duidelijkheid brengen.  

Ook het gemiddeld jaarsalaris blijkt een negatieve relatie te vertonen met de dimensie 

respect, wat weer tegengesteld is aan onze verwachtingen en bestaand onderzoek (cf. supra). 

Mensen met een hoger loon zullen misschien ervaren, dat ze dit enkel krijgen omwille van de 

hoge stress die ze op het werk ervaren en zullen dit misschien aanvoelen als een soort van 

omkoping. Mensen met een hoger loon zijn meer met het werk bezig en minder met hun 

persoonlijk leven, dit kan ertoe aanleiding geven dat de werknemers voelen dat hun 

management hen niet met respect behandelt, maar hen als het ware omkoopt, zodat ze bijna 

geen vrije tijd meer hebben. Het evenwicht werk/privé, als onderdeel van de dimensie respect, 

wordt verstoord. In deze organisaties kan het zich ook voordoen dat een hoger loon wordt 

aangeboden omdat de onderneming minder veilig is om er te werken, wat je weer kan zien als 

een soort van omkoping, wat dus als minder respectvol wordt gezien. Het is dus aan het 

management om toe te zien dat dit niet gebeurt. Ze moeten dus maatregelen aanbieden die het 

evenwicht tussen het werk en het privé-leven kunnen herstellen en die de onderneming 

‘veiliger’ maken (in dit voorbeeld).  
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Voor de leeftijd van de organisatie werd dezelfde relatie gevonden als bij de vorige 

dimensie, en dit kunnen we op ongeveer dezelfde manier verklaren. Hoe ouder de 

onderneming, hoe meer bureaucratisch en politiek getint het management wordt geacht, 

waardoor de werknemers zich minder gerespecteerd voelen omdat het management meer 

bezig is met andere objectieven, dan met het welzijn van hun medewerkers (Minztberg, 

1989).  

De sector blijkt weer belangrijk in het verklaren van deze dimensie van betrokkenheid. 

Hier vinden we dat dezelfde drie sectorindelingen als bij de dimensie geloofwaardigheid, een 

positieve impact hebben op respect (NACE-codes 5, 6 en 8). 

Misschien is het nog nuttig te vermelden dat de variabelen CU respect, het aanbieden 

van mogelijkheden die een evenwicht tussen werk en privé creëren en het werk meer flexibel 

maken, een lichte positieve tendens vertonen tot het verklaren van respect. Die relaties zijn 

logisch. Hoe meer mogelijkheden het management aanbiedt om deze drie variabelen te 

bewerkstelligen, hoe meer respect de medewerkers zullen ervaren vanuit dit management. 

 

Voor de laatste dimensie rechtvaardigheid, die volgens het GPTW-model betrekking 

heeft op het vertrouwen in de organisatie, hebben we slecht één succesfactor gevonden. Uit 

ons studie blijkt dat alleen de organisatiekarakteristiek ‘vakbond’ een significante negatieve 

relatie vertoont met de rechtvaardigheid die werknemers ervaren in het algemene 

werkklimaat. Die relatie is anders dan we verwacht hadden, namelijk dat het bestaan van een 

vakbond zou leiden tot meer rechtvaardigheid. Hier vinden we dat, als er een vakbond bestaat 

in de onderneming, dit zou kunnen leiden tot een daling van de rechtvaardigheid. Hier moeten 

we opletten met de interpretatie van dit causaal verband. We zeggen beter het omgekeerde, 

hoe onrechtvaardiger (rechtvaardigheid daalt) een onderneming wordt gezien, hoe meer kans 

op de aanwezigheid van een vakbond, omdat de mensen zich willen verdedigen. De 

onderneming moet er dus op toezien dat ze maatregelen treft die de rechtvaardigheid kan 

verhogen, zodat er geen discriminatie heerst op de werkvloer. Zoniet, zal er kans zijn op het 

vormen van een vakbond in de organisatie, wat niet zo positief is voor de organisatie zelf 

(vakbondsdruk, kans op stakingen,…). 

De variabele ‘overheidsinstelling’ vertoont wel een tendens tot het verklaren van de 

dimensie rechtvaardigheid (negatief verband). Dit kunnen we opnieuw verklaren aan de hand 

van de theorie van Mintzberg (1989). Die ziet een overheidsinstelling als een machine-

organisatie, waar veel sprake is van officiële procedures, gerationaliseerde systemen,… om zo 

meer efficiëntie te verwezenlijken. Maar aan de andere kant zijn er ondanks deze formele 
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procedures, ook heel wat informele mechanismen in werking, zoals politiek gedrag, 

onderlinge jaloezie en favoritisme, wat de werknemers als minder rechtvaardig ervaren.  

 

 Voor de laatste twee dimensies, trots en sfeer, hebben we weinig significante 

organisatiefactoren gevonden die belangrijk zijn in het verklaren van die dimensies. Dit wil 

dus zeggen dat de meer informele ‘trots’ en ‘sfeer’ in een organisatie, moeilijk te bepalen zijn 

door het formeel beleid. Bovendien scoren de deelnemende organisaties allemaal vrij hoog op 

de dimensie trots en sfeer, en is er dus weinig variantie in de scores op deze dimensies van de 

bedrijven die hebben deelgenomen aan het onderzoek naar de ‘Beste Werkgever’. De 

resultaten suggereren dat weinig formele organisatiekenmerken rechtstreeks bijdragen tot de 

sfeer en de trots op de werkvloer. Dit is niet verwonderlijk, omdat uit onderzoek blijkt dat een 

positieve sfeer veeleer uitgaat van informele organisatiekenmerken. Dit komt bijvoorbeeld tot 

uiting bij de jaarlijkse ‘innovation awards’ die het GPTW-instituut uitreikt (10).  

 

 De trots die werknemers ervaren in hun job, het team en de organisatie, wordt in ons 

onderzoek slechts beïnvloed door één variabele, ‘het aantal vrouwen’ dat de organisatie 

tewerkstelt. Hoe meer vrouwen een organisatie tewerkstelt, hoe trotser de werknemers zullen 

zijn op hun werk, op hun team en op de organisatie. Een mogelijk verklaring hiervoor is dat 

vrouwen zich meer hechten aan de organisatie waarvoor ze werken. Zo tonen een aantal 

studies dat vrouwen een grotere betrokkenheid vertonen dan mannen (Angle & Perry, 1981; 

Baugh, 1990; Gould, 1975; Grusky, 1966; Hrebiniak & Allutto, 1972). 

 

Uit ons onderzoek blijkt dat slecht één variabele, ‘het gemiddeld jaarsalaris’, 

significant is in het verklaren van de sfeer, de kameraadschap, de collegialiteit die de 

medewerkers ervaren op de werkplaats. Dit is een negatieve relatie, dus hoe hoger het salaris 

dat de onderneming aanbiedt, hoe minder goed de sfeer blijkt te zijn die de werknemers 

ervaren. Dit strookt niet met onze verwachtingen, maar is niet echt zo onlogisch. Voor vele 

mensen is een hoog salaris niet de belangrijkste drijfveer om te werken, ze verkiezen een 

aangename werkplaats boven een hoog salaris. Misschien wordt er in sommige gevallen een 

hoog salaris aangeboden, als tegemoetkoming voor een minder goede sfeer, en dit zien de 

werknemers als negatief. Of misschien zeggen we beter het omgekeerde; hoe minder 

aangenaam de sfeer, hoe groter het salaris moet zijn dat de organisatie aanbiedt, omdat er 

anders niemand wil werken. 
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Door de controle van de variabele ‘gemiddeld jaarsalaris’ in de tweede regressie, 

verviel het effect van de variabele evenwicht ‘sociaal plan’. Die vertoont wel een logische 

negatieve relatie; als de onderneming een afvloeiingsplan doorvoert, zal de sfeer tussen de 

werknemers dalen. Ook de formele variabele ‘CU sfeer’ vertoont een (positieve) tendens om 

bij te dragen tot het beter verstaan van de meer informele dimensie sfeer.  

 Voor de laatste twee dimensies, zijn de gevonden resultaten niet echt makkelijk te 

verklaren, en kan er discussie bestaan over de interpretatie. Ook bestaat er weinig onderzoek 

dat die relaties bestudeert. Dit wijst op een suggestie voor verder onderzoek. 

  

Om een meer algemeen overzicht te krijgen, welke factoren nu echt de kritische 

succesfactoren kunnen zijn van betrokkenheid, kijken we naar de trust index, een indicatie 

voor de affectieve betrokkenheid. We vinden voor de trust index zeven significante variabelen 

in ons regressiemodel, die kunnen bijdragen tot het verklaren van affectieve betrokkenheid. 

De eerste significante variabele ‘doorvoeren van een sociaal plan’, vertoont een 

logische negatieve relatie met betrokkenheid. Voert een onderneming zo een plan uit in de 

laatste vijf voorbije jaren, dan zal de betrokkenheid van de medewerkers dalen. Zo vinden 

Bamber & Dale (2000) een verminderde werknemersbetrokkenheid tot een bepaalde 

productiemethode, door het doorvoeren van een afvloeiingsprogramma. 

Het ‘gemiddeld jaarsalaris’, vertoont net als bij de onderliggende dimensies een 

negatieve relatie met betrokkenheid. Hoe hoger het aangeboden loon dus zal zijn, hoe minder 

betrokken de werknemers zullen zijn tot de organisatie. Je moet natuurlijk een voldoende 

aantrekkelijk loon aanbieden, want verloning fungeert als een ‘ticket to the game’, een 

conditio sine qua non, maar je mag het belang ervan niet overschatten. Mensen motiveren en 

binden aan de organisatie enkel en alleen op basis van een aantrekkelijk loon, zal leiden tot 

een laag personeelsverloop, lage betrokkenheid en verminderde motivatie (11). Je kan 

betrokkenheid niet kopen van je werknemers (Welsch en LaVan, 1981; Young, Worchel en 

Woehr, 1998). De organisatie moet dus ook niet-financiële beloningscomponenten 

(ouderschapsverlof, extra trainingsmogelijkheden, flexibele werkuren,…) aanbieden, en dus 

een soort van afweging maken tussen beiden. Op deze manier kunnen de werknemers 

bijvoorbeeld een beter evenwicht tussen hun werk en privé-leven creëren, wat op zijn beurt de 

betrokkenheid kan verhogen. 

‘De leeftijd van de organisatie’ heeft een negatieve impact op affectieve 

betrokkenheid, dus, hoe ouder een onderneming, hoe lager de werknemersbetrokkenheid zal 

zijn. Hier kunnen we weer kijken naar de organisatiestructuur van Mintzberg (1989), waarbij 
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oudere organisaties als meer bureaucratisch en politiek worden gezien, wat ertoe zou kunnen 

leiden dat de werknemers zich niet meer kunnen vinden in de organisatiedoelstellingen en 

waarden, en waardoor ze dus minder betrokken zijn. 

De vierde significante variabele ‘de CU score’ of de mate waarin het geformaliseerd 

beleid de betrokkenheid ondersteunt, vertoont een positieve relatie met 

werknemersbetrokkenheid. Dus, hoe meer de organisatie zich zal inzetten om een beleid te 

ontwikkelen dat bijdraagt tot het ondersteunen van betrokkenheid, hoe groter de 

betrokkenheid van de werknemers zal zijn t.o.v. de organisatie.  

Ook de ‘sector’ blijkt een significante variabele in het verklaren van betrokkenheid. 

Meer bepaald de groot- en detailhandel, de verhuursector en de onderwijssector vertonen een 

positieve relatie met de trust index. In deze sectoren kan men dus een hogere betrokkenheid 

verwachten. 

Al deze variabelen bieden maar een verklaringskracht voor affectieve betrokkenheid 

(trust index) van 38% (R2), wat wil zeggen dat er voor de andere 62% geen kritische 

succesfactoren gevonden zijn om betrokkenheid te verklaren aan de hand van de 

organisatiekenmerken uit het GPTW-model. Het zal dan eerder de samenhang van de 

organisatie (samen met de omgeving) en de interne consistentie van het beleid zijn dat voor 

een organisatie een succesformule creëert, en dat zo kan leiden tot betrokkenheid. Dit vinden 

we o.a. terug in de contingency theorie. Deze theorie stelt dat er ‘geen beste manier’ bestaat 

om een organisatie te leiden. Dit verklaart waarom in de ene situatie een organisatie (een 

leider) succesvol is, en in een andere situatie onsuccesvol, wanneer dezelfde succesfactoren 

gekopieerd worden, omdat de situatie en de omgeving veranderen. Hier kunnen we ook 

verwijzen naar het ‘Investors in People’ model (12), dat geen bepaalde methode vooropstelt 

voor succes, maar een raamwerk voorstelt, dat je helpt om de beste middelen te vinden om 

succes te bereiken in je organisatie en tussen de werknemers onderling. 

Heel veel hangt dus af van het management (het leiderschap, zijn competentie) in de 

organisatie, de omgeving en het algemeen economisch kader waarin een onderneming 

werkzaam is. Maar de bovenstaande succesfactoren kunnen ons toch al vooruit helpen. Op 

deze manier kunnen we bepalen welke organisatiefactoren kunnen bijdragen in het verklaren 

van betrokkenheid. Als de organisatie al rekening houdt met het onder controle houden van 

die gevonden significante factoren, dan kan dit toch al voor een groot stuk een kader creëren, 

dat kan bijdragen tot een grotere werknemersbetrokkenheid, wat op zijn beurt duidelijke 

voordelen biedt. De andere 60% zullen afhangen van de omgeving waarin een onderneming 

opereert. Het louter kopiëren van één succesformule, is dus niet voldoende! 
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                   Great Place to Work® Culture Audit© 

 

Deel 2: Open vragen 

 

In dit tweede deel van de Culture Audit  proberen we te begrijpen wat uw organisatiecultuur typeert. 

We zijn vooral geïnteresseerd in wat uw organisatie uniek of atypisch maakt…wat trekt mensen aan in 

uw organisatie en wat geeft hen zin om te blijven? Maar ook: wat zou er eventueel voor kunnen 

zorgen dat bepaalde personen er niet graag zouden werken?  

 

We zouden u dan ook willen vragen om de onderstaande vragen te beantwoorden. Deze vragen 

geven u de kans om meer in detail te omschrijven wat uw organisatie zo onderscheid van andere 

organisaties. Er zijn noch juiste noch foute antwoorden. We zijn vooral geïnteresseerd in de inhoud 

van uw antwoorden, niet in de lengte of in stylistische aspecten. Wel vragen we u om zo specifiek 

mogelijk te zijn wanneer u bepaalde praktijken of programma’s omschrijft of om duidelijk te refereren 

naar relevant supplementair materiaal dat u in bijlage stopt. Indien u relevante vergelijkingsgegevens 

hebt met andere organisaties uit uw sector, kan u eveneens deze informatie in bijlage stoppen 

(gelieve ook de bron te vermelden).  

 

Opmerking over ons evaluatieproces   

We hechten uitermate veel belang aan wat de medewerkers zelf rapporteren in onze 

werknemersbevraging, de Great Place to Work® Trust Index©. 2/3 van uw totaalscore is gebaseerd op 

de antwoorden van uw medewerkers. Het resterende derde van de score hangt af van uw antwoorden 

op de Culture Audit. Daarbij besteden we vooral aandacht aan uw antwoorde in deel 2 van de 

Culture Audit in combinatie met de gegevens uit deel 1 en het supplementaire materiaal, zodat we 

een inzicht verwerven in wat uw organisatie zo onderscheidend maakt. Onze criteria zijn gebaseerd 

op het Great Place to Work® Model© dat u kan terugvinden op de volgende website: 
http://www.greatplacetowork-europe.com/great/model.php 
 

 

Opmerking voor deelnemers van vorig jaar   

Indien u wenst dat we (een deel van) uw antwoorden van de Culture Audit© van vorig jaar gebruiken, 

gelieve deze opnieuw op te sturen, samen met nieuwe/geupdate informatie. Gelieve duidelijk aan te 

geven welke informatie nieuw is door er ‘nieuwe informatie’ bij te schrijven. Het supplementaire 

materiaal dat u vorig jaar opstuurde, wordt niet in aanmerking genomen. Dus gelieve ook het 

bijkomend materiaal op te sturen waarvan u wenst dat we het in aanmerking nemen.  
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Indien u hierover nog vragen of opmerkingen heeft, gelieve contact op te nemen met Katleen De 

Stobbeleir, 09/210 97 79 of via e-mail: katleen.destobbeleir@vlerick.be.  

DE VRAGEN 

 

1. Op welke bijzondere manier deelt het management (en dan vooral het senior management) 

informatie met de medewerkers? Maken ze zich bereikbaar voor de inbreng van de 

medewerkers? Op welke manier gebeurt dit?  

 

2. Zijn er formele of informele manieren (visie/missie, waarden, slogans, bedrijfsfilosofie, anekdotes, 

enz.) waardoor uw organisatie nadruk legt op het belang van en de rol die mensen spelen in het 

succes van de organisatie?  

 

3. Op welke manier biedt de organisatie mogelijkheden op vlak van ‘een leven lang leren’? Welke 

bijzondere kansen voor professionele en/of persoonlijke ontwikkeling krijgen medewerkers binnen 

uw organisatie? (bijvoorbeeld: formele, on-the-job training, informatiebronnen, specifieke 

incentives, enz.) We zijn vooral geïnteresseerd in de kansen die worden geboden aan specifieke 

groepen van medewerkers (zoals oudere medewerkers, vrouwen, laaggeschoolden, enz.). 

 

4. Hoe zorgt uw organisatie ervoor dat ideeën en suggesties van medewerkers daadwerkelijk 

overwogen worden? Hoe betrekt uw organisatie haar medewerkers in beslissingen die hun job en 

werkomgeving beïnvloeden? Gelieve specifieke voorbeelden te geven van de manier waarop 

medewerkers betrokken worden (d.m.v. vakbonden, ondernemingsraad, 

personeelsvertegenwoordiging of andere vormen van medezeggenschap).  

 

5. Op welke specifieke manier(en) erkent de organisatie goed werk en/of extra inspanningen die 

medewerkers doen?  

 

6. Op welke manier toont de orgnisatie respect voor het individu op zich en niet alleen voor het 

individu als medewerker? 

 

7. Biedt uw organisatie specifieke randvoorwaarden en originele voordelen aan aan de medewerkers 

(verloningssystemen inbegrepen), bovenop het wettelijke minimum? Opmerking: vergelijkende 

gegevens met het sectorgemiddelde zijn vooral bij deze vraag nuttig. 
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8. Op welke manier wordt in uw organisatie de gelijkheid tussen mannen en vrouwen aangemoedigd? 

We zijn vooral geïnteresseerd in het beleid of de praktijken die als doel hebben:  

 

 

 

De professionele vooruitgang van vrouwen te stimuleren (vooral naar management functies)  

Loonsverschillen tussen mannen en vrouwen te vermijden of weg te werken.  

Het zowel voor mannen als voor vrouwen makkelijker te maken om hun job te combineren 

met hun privé-leven.  

 

9. Waarom zijn medewerkers trots om voor uw organisatie te werken?  

 

10. Welke gelegenheden of gebeurtenissen worden gevierd binnen uw organisatie? Zijn er nog 

andere zaken die een voorbeeld zijn van plezier op de werkplek?  

 

   11. Zijn er nog andere specifieke of originele zaken die van uw organisatie ‘a great place to work’ 

maken? 

 

   12. Welke was de HR politiek of praktijk die uw organisatie in de voorbije twee jaar heeft      

geïntroduceerd, die het grootste (positieve) effect had op uw werkomgeving?  
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SUPPLEMENTAIR MATERIAAL 

 
Om uw antwoorden extra te verduidelijken en te illustreren, raden we u aan om zoveel mogelijk 

materiaal bij te voegen, dat ons zou kunnen helpen om uw organisatiecultuur te begrijpen. U kan 

hieronder een lijst van suggesties vinden van materiaal of documenten die eventueel nuttig zouden 

kunnen zijn. U bent uiteraard vrij om nog andere zaken toe te voegen dan degene die hieronder zijn 

opgesomd. 

 

Het is eveneens nuttig indien u bij de vragen op de voorgaande bladzijden telkens zou verwijzen naar 

relevant materiaal (bijvoorbeeld: Zie hoofdstuk 2 in ons werknemershandboek).  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Informatie over de activiteiten van de organisatie: jaarverslag, catalogis van 

producten/diensten, persoverzichten,… 

Geschiedenis van de organisatie, profiel van de stichters en/of bestuurders die een 

belangrijke impact hebben gehad op de organisatie, enz. 

De Mission Statement, waarden, bedrijfsfilosofie, enz.  

Materiaal dat gebruikt wordt voor recrutering en introductie van nieuwe medewerkers 

(documenten, video’s, enz.)  

Functieclassificaties, ontwikkelingsplan, competentiebeleid, enz. 

Brochures voor de medewerkers, verwelkomingsbrochures, omschrijvingen van de 

voordelen/benefits 

Communicatiemateriaal: interne krantjes, video’s, interne mailings, enz. 

Management training die gerelateerd is aan de bedrijfscultuur. 

Omschrijving, video’s van speciale gebeurtenissen (feesten, vrijwilligerswerk, enz.)  

Ander materiaal dat uw organisatiecultuur typeert. 
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IN TE VULLEN DOOR DE PERSONEN DIE DEZE VRAGENLIJST HEBBEN BEANTWOORD. 
 
In bepaalde gevallen zouden wij u eventueel moeten contacteren om bijkomende informatie te vragen 
in verband met bepaalde antwoorden. Gelieve hieronder uw gegevens in te vullen, alsook de 
gegevens van andere personen die we zouden kunnen contacteren indien u niet bereikbaar mocht 
zijn.  
 
HOOFDCONTACT 
 
Naam 

 

Functie  
e-mail  
Telefoon  
Fax  
Adres (op kantoor) 
 

 

TWEEDE CONTACT (OPTIONEEL) 
 
Naam 

 

Functie  
e-mail  
Telefoon  
Fax  
Adres (op kantoor) 
 

 

ANDER CONTACT (OPTIONEEL) 
 
Naam 

 

Functie  
e-mail  
Telefoon  
Fax  
Adres (op kantoor) 
 

 

 
Mogen wij u vragen om ons de ingevulde vragenlijsten terug te bezorgen : 
  

VÓÓR MAANDAG 11 OKTOBER 
 

Op het onderstaande adres : 
 

Vlerick Leuven Gent Management School 
t.a.v. Katleen De Stobbeleir – Great Place To Work© 

Reep 1 
B-9000 Gent 

 
U kan de ingevulde vragenlijsten ook elektronisch terug sturen : katleen.destobbeleir@vlerick.be 
Indien u nog vragen heeft over deze vragenlijsten, gelieve contact op te nemen met Katleen De 
Stobbeleir op het volgende telefoonnummer : 09/210.97.79. 
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Bijlage 3: Trust Index 
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Bijlage 4: Expertinterview 

 

In het expertinterview werden twee grote vragen gesteld aan Katleen De Stobbeleir en Evie 

De Bock (2005):  

 

1) Welke organisatiekenmerken uit de culture audit dragen volgens u bij tot het verklaren 

van de dimensies: 

• Geloofwaardigheid 

• Respect 

• Rechtvaardigheid 

• Trots  

• Sfeer 

uit het Great Place to Work model? 

 

2) Welke relatie verwacht u tussen de gekozen organisatiekenmerken en de verschillende 

dimensies?  

• Positieve 

• Negatieve 

• Geen 
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Bijlage 5: Beoordeling van de verschillende dimensies 
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Bijlage 6: Organisatiekenmerken 

 
 
bedrijfskenmerken       
totaal aantal organisaties opgenomen in onderzoek 94 
gemiddelde leeftijd organisatie   38 jaar 
gemiddelde trustindex (TI)   71% 
gemiddelde culture audit score (CU)  33,92 
meeste bedrijven in sector (zie Nace-codes)   7 
  steenkoolsector   2 bedrijven 
  houtsector   4 bedrijven 
  kantoorsector   3 bedrijven 
  energiesector   1 bedrijf 
  groot- en detailhandel   16 bedrijven 
  vervoersector   15 bedrijven 
  verhuursector   46 bedrijven 
  onderwijssector   5 bedrijven 
  reinigingssector     2 bedrijven 
gemiddeld jaarsalaris per 
medewerker     43.293,48 
gemiddeld aantal uren training per jaar   45 
gemiddeld aantal werknemers   613,05 
aantal beursgenoteerde ondernemingen 40 (43%) 
aantal vennootschappen   65 (69%) 
aantal non-profit bedrijven  6 (6%) 
aantal coöperatieven      3 (3%) 
aantal overheidsinstellingen  3 (3%) 
aantal organisaties die afdeling zijn van Belgische  10 (11%) 
  organisatie       
aantal organisaties die in het bezit zijn  van een niet- 54 (57%) 
  Belgische organisatie     
aantal organisaties die een fusie ondergaan hebben 12 (13%) 
aantal organisaties dat een activiteit heeft stopgezet 11 (12%) 
aantal organisaties die een sociaal plan hebben  9 (10%) 
  doorgevoerd     
aanbod training: aantal organisaties die     
  niets aanbieden  7 (7%) 
  competentieplanning OF persoonlijke  45 (48%) 
   training aanbieden   
  beide aanbieden  42 (45%) 
aantal organisaties qua evenwicht tussen werk/privé   
  niets aanbieden  32 (34%) 
  1 mogelijkheid aanbieden  42 (44%) 
  ≥ 2 mogelijkheden aanbieden  21 (21%) 
aantal organisaties dat qua versoepeling van de werktijd:   
  ≤ 3 van de 8 vormen aanbiedt 28  
  > 3 van de 8 vormen aanbiedt  66  
aantal organisaties dat:       
  geen gedragscodes aanbiedt 15 (16%) 
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  wel gedragscode aanbiedt  79 (84%) 
aantal organisaties dat vakbond heeft   51 (54%) 
aantal organisaties met ondernemingsraad 60 (64%) 
aantal organisaties met sociaal conflict   3 (3%) 
aantal meeste medewerkers :     
  25 jaar of jonger  1 (1%) 
  Tussen 26 en 34 jaar  60 (64%) 
  Tussen 35 en 44 jaar  31 (33%) 
  Tussen 45 en 54 jaar  2 (2%) 
aantal meeste medewerkers in 
anciënniteitcategorie:     
  Minder dan 2 jaar  19 (20%) 
  2 tot 5 jaar  61 (65%) 
  6 tot 10 jaar  4 (4%) 
  11 tot 15 jaar  2 (2%) 
  16 tot 20 jaar  1 (1%) 
  Meer dan 20 jaar   6 (6%) 
gemiddelde omzet in België   2214,25 
gemiddelde omzet in de wereld   8136,39 
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Bijlage 7a: Lineaire regressie dimensie geloofwaardigheid 

 
Model Summary b

,719a ,517 ,364 ,09539
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), onderwijssector,
CUgeloofwaardigheid, leeftijdorganisatie,
energiesector, steenkoolsector, vervoersector,
versoepelingwerktijd, sociaalplan, evw werk privé,
gemjaarsalaris, fusie, houtsector, kantoorsector,
gemiddeld aantal trainingsuren, grootendetailhandel,
beursgenoteerd, vakbond, activiteit stopgezet of
verkocht, verhuursector

a. 

Dependent Variable: TIgeloofwaardigheidb. 
 

 

ANOVAb

,584 19 ,031 3,377 ,000a

,546 60 ,009
1,130 79

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), onderwijssector, CUgeloofwaardigheid, leeftijdorganisatie,
energiesector, steenkoolsector, vervoersector, versoepelingwerktijd, sociaalplan,
evw werk privé, gemjaarsalaris, fusie, houtsector, kantoorsector, gemiddeld aantal
trainingsuren, grootendetailhandel, beursgenoteerd, vakbond, activiteit stopgezet
of verkocht, verhuursector

a. 

Dependent Variable: TIgeloofwaardigheidb. 
 

 
Coefficientsa

,440 ,095 4,617 ,000
-,025 ,034 -,071 -,719 ,475 ,818 1,223
,025 ,026 ,105 ,971 ,335 ,684 1,461

-,068 ,040 -,172 -1,691 ,096 ,775 1,291

-,058 ,045 -,154 -1,294 ,201 ,567 1,762

-4E-007 ,000 -,225 -2,153 ,035 ,738 1,354

,000 ,000 ,127 1,253 ,215 ,789 1,267

,018 ,014 ,121 1,260 ,213 ,868 1,152
,003 ,028 ,011 ,097 ,923 ,608 1,644
,009 ,007 ,135 1,383 ,172 ,846 1,182
,000 ,000 -,287 -3,041 ,003 ,904 1,106
,008 ,006 ,147 1,360 ,179 ,690 1,450
,203 ,103 ,267 1,975 ,053 ,441 2,268
,128 ,094 ,204 1,362 ,178 ,358 2,795
,031 ,101 ,041 ,310 ,758 ,460 2,172
,135 ,127 ,126 1,057 ,295 ,569 1,757
,157 ,077 ,455 2,037 ,046 ,161 6,200
,076 ,076 ,251 1,007 ,318 ,129 7,725
,147 ,073 ,617 2,022 ,048 ,086 11,568
,257 ,081 ,523 3,172 ,002 ,296 3,379

(Constant)
fusie
beursgenoteerd
sociaalplan
activiteit stopgezet of
verkocht
gemjaarsalaris
gemiddeld aantal
trainingsuren
evw werk privé
vakbond
versoepelingwerktijd
leeftijdorganisatie
CUgeloofwaardigheid
steenkoolsector
houtsector
kantoorsector
energiesector
grootendetailhandel
vervoersector
verhuursector
onderwijssector

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: TIgeloofwaardigheida. 
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7b: Tweede lineaire regressie dimensie geloofwaardigheid 

 
Model Summary b

,559a ,312 ,269 ,10118
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), onderwijssector,
leeftijdorganisatie, gemjaarsalaris,
grootendetailhandel, verhuursector

a. 

Dependent Variable: TIgeloofwaardigheidb. 
 

 
ANOVA b

,371 5 ,074 7,254 ,000a

,819 80 ,010
1,190 85

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), onderwijssector, leeftijdorganisatie, gemjaarsalaris,
grootendetailhandel, verhuursector

a. 

Dependent Variable: TIgeloofwaardigheidb. 
 

 
 

Coefficientsa

,660 ,021 31,302 ,000
-5E-007 ,000 -,311 -3,310 ,001 ,975 1,025

,000 ,000 -,306 -3,278 ,002 ,985 1,015
,078 ,034 ,236 2,253 ,027 ,783 1,277
,084 ,025 ,359 3,315 ,001 ,734 1,363
,170 ,049 ,339 3,448 ,001 ,890 1,124

(Constant)
gemjaarsalaris
leeftijdorganisatie
grootendetailhandel
verhuursector
onderwijssector

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: TIgeloofwaardigheida. 
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8a: Lineaire regressie dimensie respect 

 
Model Summary b

,739a ,546 ,412 ,07517
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), onderwijssector,
leeftijdorganisatie, energiesector, kantoorsector,
houtsector, steenkoolsector, gemjaarsalaris,
mindervaliden, versoepelingwerktijd, sociaalplan,
vervoersector, CUrespect, evw werk privé,
grootendetailhandel, gemiddeld aantal trainingsuren,
vakbond, aanbod training, verhuursector

a. 

Dependent Variable: TIrespectb. 
 

 

ANOVA b

,414 18 ,023 4,073 ,000a

,345 61 ,006
,759 79

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), onderwijssector, leeftijdorganisatie, energiesector,
kantoorsector, houtsector, steenkoolsector, gemjaarsalaris, mindervaliden,
versoepelingwerktijd, sociaalplan, vervoersector, CUrespect, evw werk privé,
grootendetailhandel, gemiddeld aantal trainingsuren, vakbond, aanbod training,
verhuursector

a. 

Dependent Variable: TIrespectb. 
 

 

Coefficientsa

,462 ,078 5,944 ,000
-,102 ,030 -,314 -3,431 ,001 ,886 1,128

-9,752 3,417 -,271 -2,854 ,006 ,826 1,211
-4E-007 ,000 -,334 -3,680 ,000 ,902 1,109

-,013 ,017 -,086 -,771 ,444 ,603 1,657

,000 ,000 ,087 ,846 ,401 ,710 1,408

,028 ,013 ,239 2,245 ,028 ,660 1,516
,012 ,005 ,213 2,296 ,025 ,865 1,157

-,006 ,021 -,032 -,305 ,762 ,673 1,486
,000 ,000 -,248 -2,642 ,010 ,848 1,179
,008 ,004 ,174 1,879 ,065 ,865 1,156
,168 ,077 ,269 2,169 ,034 ,484 2,064
,156 ,070 ,305 2,222 ,030 ,396 2,526
,017 ,077 ,027 ,221 ,826 ,490 2,041
,106 ,094 ,121 1,129 ,263 ,649 1,542
,157 ,060 ,556 2,616 ,011 ,165 6,070
,097 ,058 ,390 1,678 ,098 ,138 7,254
,145 ,056 ,742 2,579 ,012 ,090 11,118
,200 ,064 ,498 3,113 ,003 ,291 3,439

(Constant)
sociaalplan
mindervaliden
gemjaarsalaris
aanbod training
gemiddeld aantal
trainingsuren
evw werk privé
versoepelingwerktijd
vakbond
leeftijdorganisatie
CUrespect
steenkoolsector
houtsector
kantoorsector
energiesector
grootendetailhandel
vervoersector
verhuursector
onderwijssector

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: TIrespecta. 
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8b: Tweede lineaire regressie dimensie respect 

 
Model Summary b

,649a ,421 ,335 ,07850
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), onderwijssector, mindervaliden,
leeftijdorganisatie, steenkoolsector, gemjaarsalaris,
houtsector, versoepelingwerktijd, sociaalplan, evw werk
privé, grootendetailhandel, verhuursector

a. 

Dependent Variable: TIrespectb. 
 

 
ANOVA b

,332 11 ,030 4,895 ,000a

,456 74 ,006
,788 85

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), onderwijssector, mindervaliden, leeftijdorganisatie,
steenkoolsector, gemjaarsalaris, houtsector, versoepelingwerktijd, sociaalplan,
evw werk privé, grootendetailhandel, verhuursector

a. 

Dependent Variable: TIrespectb. 
 

 

Coefficientsa

,617 ,031 20,073 ,000
-,085 ,029 -,272 -2,966 ,004 ,933 1,071

-5,346 2,265 -,219 -2,360 ,021 ,910 1,099
-5E-007 ,000 -,350 -3,855 ,000 ,947 1,056

,020 ,011 ,171 1,871 ,065 ,936 1,068
,009 ,005 ,166 1,801 ,076 ,920 1,087
,000 ,000 -,287 -3,178 ,002 ,961 1,041
,084 ,059 ,132 1,417 ,161 ,906 1,104
,047 ,043 ,102 1,074 ,286 ,862 1,161
,081 ,030 ,305 2,747 ,008 ,636 1,571
,076 ,022 ,398 3,493 ,001 ,603 1,657
,110 ,040 ,269 2,779 ,007 ,834 1,198

(Constant)
sociaalplan
mindervaliden
gemjaarsalaris
evw werk privé
versoepelingwerktijd
leeftijdorganisatie
steenkoolsector
houtsector
grootendetailhandel
verhuursector
onderwijssector

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: TIrespecta. 
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9a: Lineaire regressie dimensie rechtvaardigheid 

 
Model Summary b

,701a ,492 ,320 ,06935
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), overheidsinstelling, aantal
deeltijdse medewerkers op totaal, mindervaliden,
kantoorsector, steenkoolsector, houtsector, %
allochtonen (op totaal aantal werknemers, ook
manager), vervoersector, gedragscode,
grootendetailhandel, CUeerlijkheid, gemjaarsalaris,
ondernemingsraad, nonprofit, energiesector, aantal
vrouwen op totaal medewerkers, leeftijd medewerkers,
vakbond, onderwijssector, verhuursector

a. 

Dependent Variable: TIrechtvaardigheidb. 
 

ANOVA b

,275 20 ,014 2,857 ,001a

,284 59 ,005
,559 79

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), overheidsinstelling, aantal deeltijdse medewerkers op
totaal, mindervaliden, kantoorsector, steenkoolsector, houtsector, % allochtonen
(op totaal aantal werknemers, ook manager), vervoersector, gedragscode,
grootendetailhandel, CUeerlijkheid, gemjaarsalaris, ondernemingsraad, nonprofit,
energiesector, aantal vrouwen op totaal medewerkers, leeftijd medewerkers,
vakbond, onderwijssector, verhuursector

a. 

Dependent Variable: TIrechtvaardigheidb. 
 

Coefficientsa

,504 ,076 6,630 ,000
-,084 ,027 -,500 -3,055 ,003 ,322 3,110

,288 ,151 ,216 1,908 ,061 ,671 1,491

-3,125 2,166 -,150 -1,442 ,154 ,798 1,253
5,0E-007 ,000 ,084 ,692 ,491 ,586 1,706

,052 ,046 ,141 1,120 ,267 ,545 1,836

,043 ,073 ,084 ,591 ,557 ,425 2,351

,043 ,028 ,241 1,524 ,133 ,344 2,910
,001 ,003 ,024 ,228 ,820 ,805 1,242
,026 ,021 ,175 1,288 ,203 ,465 2,148
,007 ,005 ,168 1,472 ,146 ,663 1,509
,078 ,071 ,145 1,089 ,281 ,487 2,055

-,003 ,064 -,009 -,054 ,957 ,309 3,231
-,115 ,089 -,152 -1,286 ,203 ,613 1,631
,188 ,103 ,251 1,837 ,071 ,463 2,161
,064 ,055 ,272 1,149 ,255 ,154 6,485
,014 ,056 ,058 ,251 ,803 ,164 6,113
,048 ,051 ,287 ,933 ,354 ,091 10,946
,087 ,100 ,251 ,867 ,390 ,102 9,777
,013 ,074 ,041 ,175 ,861 ,159 6,290

-,190 ,063 -,432 -3,039 ,004 ,425 2,351

(Constant)
vakbond
% allochtonen (op totaal
aantal werknemers, ook
manager)
mindervaliden
gemjaarsalaris
aantal vrouwen op totaal
medewerkers
aantal deeltijdse
medewerkers op totaal
ondernemingsraad
gedragscode
leeftijd medewerkers
CUeerlijkheid
steenkoolsector
houtsector
kantoorsector
energiesector
grootendetailhandel
vervoersector
verhuursector
onderwijssector
nonprofit
overheidsinstelling

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: TIrechtvaardigheida. 
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9b: Tweede lineaire regressie dimensie rechtvaardigheid 

 
Model Summary b

,354a ,125 ,106 ,08072
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), overheidsinstelling, vakbonda. 

Dependent Variable: TIrechtvaardigheidb. 
 

 
 
 

ANOVA b

,084 2 ,042 6,432 ,002a

,586 90 ,007
,670 92

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), overheidsinstelling, vakbonda. 

Dependent Variable: TIrechtvaardigheidb. 
 

 
 
 

Coefficientsa

,725 ,012 58,896 ,000
-,045 ,017 -,267 -2,667 ,009 ,971 1,030
-,092 ,048 -,191 -1,912 ,059 ,971 1,030

(Constant)
vakbond
overheidsinstelling

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: TIrechtvaardigheida. 
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10a: Lineaire regressie dimensie trots 

 
Model Summary b

,703a ,495 ,387 ,06390 1,141
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), CUtrots, aantal vrouwen op totaal medewerkers,
Is uw organisatie in het bezit van een niet-Belgische organisatie?,
vakbond, omzetbelgie, leeftijdorganisatie, omzetwereldwijd,
beursgenoteerd, aantal voltijdse medewerkers op totaal, gemjaarsalaris

a. 

Dependent Variable: TItrotsb. 
 

 
 

ANOVA b

,188 10 ,019 4,603 ,000a

,192 47 ,004
,380 57

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CUtrots, aantal vrouwen op totaal medewerkers, Is uw
organisatie in het bezit van een niet-Belgische organisatie?, vakbond,
omzetbelgie, leeftijdorganisatie, omzetwereldwijd, beursgenoteerd, aantal voltijdse
medewerkers op totaal, gemjaarsalaris

a. 

Dependent Variable: TItrotsb. 
 

 

Coefficientsa

,754 ,088 8,602 ,000
,023 ,020 ,144 1,141 ,260

-2E-005 ,000 -,862 -1,458 ,151
1,1E-006 ,000 ,260 2,081 ,043

-,019 ,020 -,113 -,938 ,353

5,3E-007 ,000 ,578 ,977 ,334

,110 ,043 ,346 2,569 ,013

-,151 ,065 -,305 -2,306 ,026

-,019 ,020 -,115 -,926 ,359
,001 ,000 ,162 1,401 ,168
,013 ,010 ,147 1,345 ,185

(Constant)
beursgenoteerd
omzetbelgie
omzetwereldwijd
Is uw organisatie in het
bezit van een
niet-Belgische
organisatie?
gemjaarsalaris
aantal vrouwen op totaal
medewerkers
aantal voltijdse
medewerkers op totaal
vakbond
leeftijdorganisatie
CUtrots

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TItrotsa. 
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3210-1-2-3
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10b: Tweede lineaire regressie dimensie trots 
 

Model Summary b

,511a ,262 ,228 ,07288 1,105
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), aantal voltijdse medewerkers op totaal,
omzetwereldwijd, aantal vrouwen op totaal medewerkers

a. 

Dependent Variable: TItrotsb. 
 

ANOVA b

,126 3 ,042 7,910 ,000a

,356 67 ,005
,482 70

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), aantal voltijdse medewerkers op totaal, omzetwereldwijd,
aantal vrouwen op totaal medewerkers

a. 

Dependent Variable: TItrotsb. 
 

 
 

Coefficients a

,740 ,066 11,165 ,000
4,3E-007 ,000 ,097 ,905 ,369

,146 ,040 ,435 3,632 ,001

-,084 ,064 -,154 -1,310 ,195

(Constant)
omzetwereldwijd
aantal vrouwen op totaal
medewerkers
aantal voltijdse
medewerkers op totaal

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TItrotsa. 
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11a: Lineaire regressie dimensie sfeer 

 
Model Summary b

,728a ,529 ,401 ,07971
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), onderwijssector,
leeftijdorganisatie, energiesector, kantoorsector,
gemjaarsalaris, steenkoolsector, houtsector, fusie,
sociaalplan, evw werk privé, vervoersector, CUsfeer,
grootendetailhandel, vakbond, aantal medewerkers,
overheidsinstelling, nonprofit, verhuursector

a. 

Dependent Variable: TIsfeerb. 
 

 

ANOVA b

,472 18 ,026 4,124 ,000a

,419 66 ,006
,891 84

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), onderwijssector, leeftijdorganisatie, energiesector,
kantoorsector, gemjaarsalaris, steenkoolsector, houtsector, fusie, sociaalplan, evw
werk privé, vervoersector, CUsfeer, grootendetailhandel, vakbond, aantal
medewerkers, overheidsinstelling, nonprofit, verhuursector

a. 

Dependent Variable: TIsfeerb. 
 

 

Coefficientsa

,691 ,067 10,248 ,000
-,112 ,087 -,203 -1,287 ,203 ,288 3,478
-,018 ,027 -,059 -,671 ,505 ,913 1,095
-,064 ,030 -,193 -2,171 ,034 ,899 1,113
-,020 ,082 -,051 -,246 ,807 ,169 5,926

-5E-007 ,000 -,351 -4,025 ,000 ,937 1,068
,013 ,011 ,109 1,219 ,227 ,900 1,111

-,020 ,021 -,095 -,911 ,366 ,655 1,527
,000 ,000 -,100 -,579 ,564 ,239 4,184

-1E-005 ,000 -,134 -,960 ,340 ,368 2,717
,019 ,010 ,179 1,911 ,060 ,815 1,227
,062 ,083 ,091 ,740 ,462 ,469 2,131
,020 ,072 ,041 ,279 ,781 ,325 3,076

-,094 ,100 -,099 -,939 ,351 ,638 1,568
,073 ,128 ,076 ,567 ,573 ,392 2,548
,051 ,062 ,181 ,823 ,414 ,148 6,752

-,011 ,062 -,042 -,184 ,855 ,134 7,463
,080 ,059 ,389 1,339 ,185 ,085 11,828
,165 ,106 ,378 1,547 ,127 ,119 8,384

(Constant)
overheidsinstelling
fusie
sociaalplan
nonprofit
gemjaarsalaris
evw werk privé
vakbond
leeftijdorganisatie
aantal medewerkers
CUsfeer
steenkoolsector
houtsector
kantoorsector
energiesector
grootendetailhandel
vervoersector
verhuursector
onderwijssector

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: TIsfeera. 
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210-1-2-3
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11b: Tweede lineaire regressie dimensie sfeer 

 
 
 

Model Summary b

,328a ,108 ,087 ,09916
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), sociaalplan, gemjaarsalarisa. 

Dependent Variable: TIsfeerb. 
 

 
 
 

ANOVA b

,102 2 ,051 5,183 ,007a

,846 86 ,010
,948 88

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), sociaalplan, gemjaarsalarisa. 

Dependent Variable: TIsfeerb. 
 

 
 

Coefficients a

,774 ,013 60,320 ,000
-4E-007 ,000 -,296 -2,902 ,005

-,051 ,035 -,150 -1,470 ,145

(Constant)
gemjaarsalaris
sociaalplan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TIsfeera. 
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12a: Lineaire regressie trust index 

 
Model Summary b

,685a ,470 ,407 ,07128
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), onderwijssector, CUscore,
leeftijdorganisatie, sociaalplan, gemjaarsalaris,
vakbond, mindervaliden, grootendetailhandel,
verhuursector

a. 

Dependent Variable: trustindexb. 
 

ANOVA b

,342 9 ,038 7,476 ,000a

,386 76 ,005
,728 85

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), onderwijssector, CUscore, leeftijdorganisatie, sociaalplan,
gemjaarsalaris, vakbond, mindervaliden, grootendetailhandel, verhuursector

a. 

Dependent Variable: trustindexb. 
 

 
 

Coefficientsa

,637 ,048 13,327 ,000
-,066 ,026 -,220 -2,546 ,013

-4,085 2,093 -,174 -1,951 ,055
-4E-007 ,000 -,347 -4,016 ,000

-,024 ,018 -,127 -1,325 ,189
,000 ,000 -,298 -3,473 ,001
,002 ,001 ,181 2,069 ,042
,065 ,027 ,253 2,423 ,018
,069 ,020 ,374 3,472 ,001
,142 ,035 ,361 4,042 ,000

(Constant)
sociaalplan
mindervaliden
gemjaarsalaris
vakbond
leeftijdorganisatie
CUscore
grootendetailhandel
verhuursector
onderwijssector

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: trustindexa. 
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12b: Tweede lineaire regressie trust index 
 
 
 

Model Summary b

,658a ,433 ,382 ,07276
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), onderwijssector, CUscore,
leeftijdorganisatie, sociaalplan, gemjaarsalaris,
grootendetailhandel, verhuursector

a. 

Dependent Variable: trustindexb. 
 

ANOVA b

,315 7 ,045 8,503 ,000a

,413 78 ,005
,728 85

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), onderwijssector, CUscore, leeftijdorganisatie, sociaalplan,
gemjaarsalaris, grootendetailhandel, verhuursector

a. 

Dependent Variable: trustindexb. 
 

Coefficientsa

,593 ,044 13,465 ,000
-,063 ,026 -,211 -2,416 ,018

-4E-007 ,000 -,317 -3,640 ,000
,000 ,000 -,319 -3,694 ,000
,003 ,001 ,222 2,544 ,013
,067 ,025 ,260 2,648 ,010
,075 ,018 ,408 4,068 ,000
,139 ,036 ,354 3,891 ,000

(Constant)
sociaalplan
gemjaarsalaris
leeftijdorganisatie
CUscore
grootendetailhandel
verhuursector
onderwijssector

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: trustindexa. 
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