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INLEIDING

Deze  scriptie  bestaat  uit  drie  delen.  In  het  Eerste  Deel  wordt  kort  de  wedstrijd  'Beste

Werkgever'  gesitueerd  en  wordt  het  belang  van  deze  wedstrijd  in  kaart  gebracht.  In  het

Tweede Deel  wordt  eerst  een  overzicht  van  de  literatuur  rond commitment  weergegeven.

Vervolgens  wordt  dieper  ingegaan  op  het  drie-componenten  model  van  organisationele

commitment van Meyer en Allen (1991). Het belang van organisationele commitment zal in

dit deel tevens aan bod komen. Tenslotte worden de antecedenten van affectieve commitment

besproken. In Deel III wordt een statistisch onderzoek verricht naar het mogelijke verband

tussen  de  demografische  kenmerken  van  de  werknemers  en  de  verschillende  constructen

opgenomen in de Trust Index© (Zie bijlage 1.1). 

Het onderzoek naar organisationele commitment heeft reeds een lange geschiedenis achter de

rug die een grote hoeveelheid literatuur heeft voortgebracht. De focus in de literatuur ligt op

de relaties die gevormd worden tussen de werknemers en hun organisatie. In deze scriptie is

getracht een zo goed mogelijk overzicht te geven van de belangrijkste werken omtrent dit

onderwerp. Zowel de aard als de focus van commitment worden besproken. Na dit algemeen

gedeelte over commitment wordt dieper ingegaan op het drie-componenten model van Meyer

en Allen (1991). Dit model werd niet alleen gekozen omdat het in de loop der jaren het meeste

aanhangers  heeft  verworven  maar  ook  omdat  het  goed  aansluit  bij  de  wedstrijd  'Beste

Werkgever'. Immers, als we de ondervraagde items van de Trust Index© van dichtbij bekijken

dan zien we dat deze peilen naar de affectieve commitment van een werknemer ten opzichte

van zijn werkgever. Om de relevantie van commitment en dus ook van het onderzoek naar de

Beste  Werkgever  en  van  deze  scriptie  aan  te  tonen,  worden  de  voor-  en  nadelen  van

commitment  besproken.  Ondanks  de  veranderende  economische  omgeving

(herstructureringen, fusies, overnames,...) blijft het onderzoeken van commitment relevant en

interessant (MEYER J. P. en ALLEN N. J., 1997, p.6; BARUCH, 1998). 

De  onderzoeksvragen  en  hypothesen  in  dit  onderzoek  werden  gebaseerd  op  voorgaande

onderzoeken omtrent de antecedenten van affectieve commitment. Deze worden besproken in

hoofdstuk  4  van  deel  2.  Deze  antecedenten  kunnen  worden  opgedeeld  in  drie  groepen:

werkervaringen,  organisationele  karakteristieken  en  persoonlijke  karakteristieken.  Deze

laatste  categorie  kan  nog  eens  opgesplitst  worden  in  dispositionele  variabelen  en
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demografische gegevens. Het is deze laatste categorie die in dit onderzoek onderzocht wordt.

Hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste is er al enorm veel onderzoek verricht naar de

relatie  tussen  affectieve  commitment,  respectievelijk  werkervaringen  en  organisationele

karakteristieken en ten tweede wordt in de Trust Index© enkel gepeild naar de demografische

gegevens. Dit is een beperking van dit onderzoek, waarvoor in de toekomst een oplossing

moet worden gezocht.

De hoofdbrok van deze studie bestaat uit het statistische onderzoek naar het verband tussen de

demografische gegevens van de werknemers en hun affectieve commitment ten opzichte van

de  organisatie.  De  invloed  van  leeftijd,  anciënniteit,  geslacht,  aard  van  het  contract,

lidmaatschap bij een vakbond en etniciteit op affectieve commitment wordt achtereenvolgens

besproken. De conclusies die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken, kunnen dan ook

voor  de  werkgevers  als  referentiepunt  dienen  bij  het  uitwerken  van  een  geschikt

personeelsbeleid.  Immers,  ondanks  het  feit  dat  selectie  van  werknemers  op  basis  van

demografische gegevens als discriminatie kan worden ervaren, is het voor het management

mogelijk  om met  een gepaste  human  resource  strategie  het  commitment  in  het  bedrijf  te

verbeteren (KIRCHMEYER C., 1995).
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HET ONDERZOEK NAAR DE BESTE WERKGEVERS

1   Situering van het onderzoek

Het onderzoek naar de ‘Beste Werkgever’ wordt jaarlijks georganiseerd door middel van

een verkiezing. Deze wedstrijd is een initiatief van Great Place To Work® Europe Institute en

wordt in België in goede banen geleid door het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent

Management School en door Vacature en zijn Franstalig partner Références. In 2005 werd de

wedstrijd voor de derde keer georganiseerd. 

Het onderzoek bestaat uit twee delen: de Trust Index© en een Culture Audit©. De Trust

Index© peilt naar de werknemerstevredenheid aan de hand van een anonieme enquête terwijl

de  Culture  Audit©  het  personeelsbeleid  op  managementniveau  onderzoekt.  Beide

onderzoeken worden gebaseerd op anonieme enquêtes. Het spreekt voor zich dat de mening

van de werknemers een zwaardere wegingscoëfficiënt heeft dan die van het management. De

beoordeling van de werknemers bepaalt voor twee derden de totaalscore van het bedrijf. 

De sleutelfunctie  bij  het  creëren  van een “Great  Place  to  Work” is  volgens  Lyman

(2003) het vertrouwen tussen de werknemers en het management. Vertrouwen kan in drie

karakteristieken  van  werkrelaties  teruggevonden  worden:  (i)  vertrouwen  groeit  daar  waar

werknemers  anderen,  voornamelijk  het  management,  als  geloofwaardig  ervaren.  (ii)

vertrouwen  wordt  bepaald  door  de  hoeveelheid  respect  een  werknemer  ervaart.  (iii)

vertrouwen groeit ook daar waar werknemers geloven dat ze door andere werknemers, vooral

door het management, eerlijk zullen behandeld worden.  (LYMAN A, 2003). Er kunnen dus

drie  verschillende  kernrelaties  onderscheiden  worden  in  een  werkomgeving,  namelijk  de

relatie tussen:

• de werknemer en het management

• de werknemer en zijn job

• de werknemer en zijn collega’s

Vertrouwen  is  dus  opgebouwd  uit  een  drietal  pijlers:  Geloofwaardigheid,  Respect  en

Rechtvaardigheid. 
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Robert   Levering  (2004),  grondlegger  van  het  Great  Place  To  Work®  Model©,

definieert een “Great Place to Work” als:

“...a place where employees trust the people they work for, have pride in what they do and

enjoy the people they work with (Levering R., 2004).” 

Elke onderneming wordt dan ook beoordeeld op vijf dimensies die de uiteindelijke score

bepalen: 

• Geloofwaardigheid: 

In dit construct staat de perceptie van de werknemers over de competentie en de integriteit

van het management en de openheid van de communicatie binnen het bedrijf centraal. 

• Respect: 

Wederzijds respect tussen werknemer en werkgever kan langs verschillende wegen gemeten

worden. Er wordt gepeild naar de inspraak van de werknemer in het beleid en de aandacht

van het  management voor het  persoonlijk leven en de professionele  ontwikkeling van de

werknemers.

• Rechtvaardigheid: 

De cruciale factoren die rechtvaardigheid determineren zijn uiteraard onpartijdigheid en geen

discriminatie (man/vrouw gelijkheid), maar ook een helder en een eerlijk loonbeleid. 

• Sfeer: 

In een 'Great Place To work' is het belangrijk dat de werknemer zijn eigenheid kan bewaren in

een aangename en open “team-sfeer” Het is belangrijk dat de werknemer zich 'thuis' voelt in

het bedrijf.

• Trots:  

De werknemer moet niet enkel trots en fier kunnen zijn op de eigen job en op zijn team, maar

ook op de organisatie waarvoor hij werkt.
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Het onderzoek leidt tot een lijst met de 30 Beste Werkgevers van België met bovenaan

de Beste Werkgever. Het onderzoek naar de Beste Werkgever wordt uitgevoerd in 26 landen

over de hele wereld. Op Europees niveau resulteren de lijsten van Beste Werkgevers uit de

Europese lidstaten jaarlijks in een Europese Top 100 van Beste Werkgevers. 

2   Belang van het onderzoek ‘Beste Werkgever’

“Employee satisfaction is essential to implementing high-performance or high- commitment

work systems, which often lead to a firm’s financial performance. 

(MAY E., LAU R., JOHNSON S., 1999)” 

De laatste jaren wordt steeds meer belang gehecht aan intellectuele eigendom binnen

een organisatie. Niet enkel materiële zaken, zoals de beste machines, geven een toegevoegde

waarde aan een onderneming maar ook het menselijk potentieel is van enorm belang. Volgens

Fishman (1998) wordt goed personeel de komende 20 jaar de belangrijkste resource van de

bedrijven (FISHMAN C., 1998). De vraag naar intelligente, gesofisticeerde professionals zal

alsmaar toenemen, terwijl  het  aanbod ervan steeds meer zal afnemen. Het wordt dan ook

meer dan ooit belangrijk de juiste persoon voor de juiste job aan te trekken en die daar dan

ook te  houden.  Een werknemersgerichte strategie  is  een belangrijke bron van competitief

voordeel aangezien, in tegenstelling tot technologie en innovaties, het moeilijk te imiteren is

(FISHMAN C., 1998). 

Het  win-win  paradigma van Lau en  May (1998)  toont  aan  dat  de  belangen van  de

werknemers  (goede  werkomstandigheden)  en  werkgevers  (hoge  winstgevendheid  en/of

gestage groei) niet noodzakelijk moeten verschillen. Om dit aan te tonen vergeleken Lau en

May (1998) twee steekproeven van organisaties. De eerste steekproef bestaat uit achtenvijftig

ondernemingen die erkend zijn als “The best companies to work for in the United States”

(LEVERING R., MOSKOWITZ M., 1994).  De tweede steekproef bestaat uit achtentachtig

ondernemingen, allen afkomstig uit de “Standard and Poors one hundred”-lijst (S&P 100). De

S&P 100 is, net zoals de beter gekende Dow Jones en Bel20, een index voor aandelen. Uit de

honderd ondernemingen waarvan de marktwaarde opgenomen wordt in de berekening van de

S&P  100  index,  werd  een  steekproef  van  achtentachtig  ondernemingen  getrokken.  De

empirische studie van Levering en Moskowitz (1994) toont aan dat ondernemingen die betere
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werkomstandigheden nastreven (steekproef 1) ook uitzonderlijke groei en winstgevendheid

kunnen bereiken, sommige zelfs meer dan de ondernemingen uit de tweede steekproef (LAU

R. S. M., MAY B. E.,1998). Het is dus ook in het belang van de ondernemingen om een

goede werksfeer na te streven. 

Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt bovendien dat de 100 Beste Werkgevers ook

beter presteren op financieel vlak. Veel ondernemingen gebruiken deze wedstrijd dan ook als

aanvulling op hun personeelsbeleid. Ze beschouwen de Trust Index© als een betrokkenheid-

onderzoek (SMITHEY FULMER I., GERHART B., SCOTT K. S., 2003). 
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COMMITMENT: THEORETISCH KADER

1  Begrip

Het woord ‘commitment’ is ondertussen zodanig vernederlandst dat het is opgenomen in

verschillende  woordenboeken.  In  Van  Dale  Hedendaags  Nederlands wordt  commitment

omschreven als: 

com·mit·ment (het ~) 

        1. het zich betrokken tonen bij en medeverantwoordelijk voor een bepaald project

Commitment werd vooral vanaf het einde van de jaren zeventig enorm onderworpen aan

onderzoek. Het begrip werd dan ook op vele verschillende manieren gedefinieerd en gemeten

(MEYER  J.  P.  &  ALLEN  N.  J.,  1991;  MEYER  J.  P.  &  HERSCOVITCH  L.,  2001;

MORROW P. C., 1993). 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen “attitudinal  commitment” en “behavioral

commitment” (MOWDAY R. T., PORTER L. W. & STEERS R., 1982, p.27). Bij “attitudinal

commitment” staat de aard van de relatie tussen een werknemer en een organisatie centraal.

“Behavioral commitment” heeft daarentegen betrekking op het proces waarbij individuen door

de consequenties van hun gedrag worden gebonden aan een organisatie. 

1.1   De aard van commitment

Bij het bestuderen van de verschillende definities kwamen Meyer & Herscovitch (2001)

tot  de  conclusie  dat,  over  het  algemeen,  alle  definities  commitment  zien  als  (i)  een

stabiliserende  of  verplichtende  kracht  die  (ii)  richting  geeft  aan  gedrag.  Dit  leidt  tot  de

volgende definitie van commitment:

“Commitment  is  a  force  that  binds  an  individual  to  course  of  action  of  relevance  to

one or more targets” ( MEYER J.P. & HERSCOVITCH L., 2001)

De  definities  van  meer  specifieke  vormen  van  commitment,  zoals  bijvoorbeeld

commitment  ten  opzichte  van  de  organisatie  of  commitment  ten  opzichte  van  specifieke

doelstellingen die men toegewezen krijgt, lopen echter meer uiteen. De oorzaak hiervan is het
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verschil in oorsprong van de stabiliserende kracht waarvan sprake in de definitie. Deze kracht

wordt algemeen ervaren als een mind-set.  Voorgenoemde mind-set kan, volgens Meyer &

Herscovitch (2001), het best omschreven worden als een soort van stemming die een individu

duwt in de richting van een bepaalde actie (MEYER J. P. & HERSCOVITCH L., 2001). 

Over  de  oorsprong  van  deze  mind-set  heerst  echter  minder  consensus.  Het  is  in

belangrijke mate de mind-set die onderscheid maakt tussen de verschillende dimensies van

commitment.  Alhoewel  commitment  vroeger  vooral  gezien  werd  als  een  unidimensioneel

construct (o.a.  MOWDAY R.  T.,  et  al.,  1982, p.  47),  wordt  nu steeds meer  aanvaard dat

commitment een multidimensioneel construct is. Over het aantal dimensies heerst er wel nog

onenigheid. Sommige auteurs beschouwen commitment als een tweedimensioneel construct

(o.a. ANGLE H. L. & PERRY J. L., 1981; MAYER & SCHOORMAN 1998), anderen als een

driedimensioneel construct (o.a. ALLEN N. J.  & MEYER J. P., 1990; O’REILLY C.A. &

CHATMAN J., 1986). 

Toch zijn er behoorlijke overeenkomsten in de verschillende dimensies en dus in de

verschillende onderliggende mind-sets die in de constructen worden aangetoond. Zo kunnen

drie dimensies onderscheiden worden die in verschillende modellen teruggevonden worden

(DE GILDER D., VAN DEN HEUVEL H., ELLEMERS N., 1997; MEYER & Allen, 1991;

MEYER J. P. & HERSCOVITCH L., 2001). Deze zijn (i) de drang om een bepaalde actie te

ondernemen (b.v. meer inzet om bepaalde doelstellingen te bereiken binnen de organisatie)

(ii) de kost die gepaard gaat met het verlaten van de organisatie en (iii) de verplichting die de

werknemer ervaart om bij de onderneming te blijven (MEYER J. P. & HERSCOVITCH L.,

2001).  Meyer  &  Allen  (1991)  gebruiken  de  termen  affectieve,  continue  en  normatieve

commitment om het commitment te benoemen die gepaard gaat met de respectievelijke mind-

sets desire, perceived cost  en obligation (MEYER J.  P.,  ALLEN N. J.,  1991).  Dit  model,

waarop verder  in  deze scriptie  nog teruggekomen wordt,  is  algemeen gekend als  het  drie

componenten model van Meyer & Allen (1991). Aangezien dit model in de loop der jaren het

meest  onderworpen is  aan  (empirisch)  onderzoek en  ook het  meeste  steun geniet,  zal  de

theorie van Meyer & Allen (1991) het raamwerk vormen van deze scriptie.
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1.2   De focus  van commitment

Commitment kan ook gericht worden naar verschillende focussen (MORROW P. C.,

1993;  REICHERS  A.  E.,  1985).  Op  vlak  van  organisationele  commitment  ervaren

werknemers  zich  vaak  op  een  andere  manier  betrokken  ten  opzichte  van  verschillende

referentiegroepen in de organisatie (‘multiple commitments’). De focus van de werknemer

kan zijn de organisatie, de vakbond, het team, de managers, de doelstellingen, de klant en de

persoonlijke carrière (MEYER J. P. en ALLEN N. J., 1991, MEYER J. P. & HERSCOVITCH

L., 2001). Deze ‘multiple commitments’ zijn niet volledig onafhankelijk en kunnen een direct

of indirect effect hebben op het gedrag van de werknemer (VANDENBERGHE C., BENTEIN

K., STINGLHAMBER F., 2004). Er wordt aangenomen dat werknemers zich meer betrokken

voelen  met  focussen  die  dichter  bij  hen  liggen.  Zo  heeft  onderzoek  aangetoond  dat  de

gemiddelde betrokkenheid van werknemers bij de eigen afdeling significant hoger is dan de

gemiddelde betrokkenheid van werknemers bij de organisatie in haar geheel (PEETERS M.,

MEIJER S., 1995). 

De  specifieke  vorm  van  commitment  die  in  het  onderzoek  de  Beste  Werkgever

onderzocht  wordt,  is  ‘organizational  commitment’:  commitment  van  de  werknemer  ten

opzichte  van  de  gehele  organisatie.  Mowday  et  al.  (1982)  definiëren  organisationele

commitment als: 

“the relative strenght of an individual's identification with and involvement in an particular

organization (Mowday et al., 1982, p. 27).”

2  Meyer en Allen’s  (1991) drie-componenten model van organisationele

commitment

Affectieve,  continue  en  normatieve  commitment  zijn  eerder  componenten  van

commitment, dan verschillende vormen van commitment. Indien het verschillende types van

commitment waren, dan zouden de drie vormen onderling exclusief zijn, wat echter niet zo is.

Het lijkt immers logisch dat een werknemer alle drie de vormen van commitment kan ervaren,

elk in verschillende mate. Een werknemer kan bijvoorbeeld enorm graag voor de organisatie

werken, maar tegelijkertijd ook toegeven dat het voor hem financieel onmogelijk is om de
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organisatie te verlaten (MEYER J. P. en ALLEN N. J., 1997; MEYER J. P., ALLEN N. J.,

GELLATLY I. R., 1990). 

In de volgende paragrafen worden de verschillende componenten van organisationele

commitment besproken.

2.1  Continue commitment

Als er sprake is van continue commitment  dan ontstaat  commitment  enkel  omdat er

kosten gepaard gaan met het beëindigen van het contract. Werknemers die op de eerste plaats

verbonden  zijn  aan  de  onderneming  door  deze  vorm  van  commitment  blijven  bij  de

organisatie omdat ze dit moeten. Ze blijven omdat de kosten die gepaard gaan met het verlaten

van de  organisatie  te  hoog zijn.  Op deze  manier  verbonden werknemers  presteren  in  het

algemeen  zwakker  dan  werknemers  die  een  andere  vorm  van  commitment  ervaren.  Ze

vertonen ook meer disfunctioneel gedrag.

Deze vorm van commitment vindt zijn oorsprong in Becker’s “side bet”-theorie (Becker

H. S.,  1960).  Deze theorie  stelt  dat  een persoon consistent  gedrag gaat vertonen door het

bewust/onbewust aangaan van “side bets”. Een side bet ontstaat doordat een individu in het

verleden een bepaalde handeling heeft gesteld, of een bepaalde verbintenis is aangegaan, al

dan  niet  bewust,  die  onafhankelijk  is  van  de  huidige  probleemstelling,  maar  die  de

keuzemogelijkheden  met  betrekking  tot  deze  probleemstelling  beperkt.  Side  bets  kunnen

verschillende  vormen  aannemen  en  zullen  in  de  volgende  paragrafen  aan  de  hand  van

voorbeelden besproken worden.

Algemene culturele verwachtingen kunnen een side-bet zijn die de mogelijkheden van

personen beperken. Zo kan een werknemer een nieuwe job weigeren louter en alleen omdat hij

al verschillende malen van job is veranderd. Een zogenaamde “jobhopper” wordt nogal snel

scheef  bekeken  en  krijgt  dan  de  reputatie  van  onstabiel  en  onbetrouwbaar  te  zijn.  De

beslissing omtrent een nieuwe job wordt dus beperkt door hetgeen algemeen verwacht wordt

van een ‘goede werknemer’. De algemene verwachtingen zijn in dit geval een side-bet die de

mogelijkheid om van job te veranderen beperken.  

Soms kan een persoon ook ervaren  dat  een side-bet  voor  hem is  gemaakt  door  het

bestaan van onpersoonlijke bureaucratische regelingen. Het pensioenplan van een organisatie
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kan hiervoor als schoolvoorbeeld aangehaald worden. Een persoon die zijn organisatie wil

verlaten, zal dit niet kunnen of willen doen omdat hij hierdoor een groot deel van het geld dat

hij in het pensioenfonds geïnvesteerd heeft, verliest. Elke beslissing omtrent een nieuwe job

gaat dus gepaard met een financiële side-bet die het pensioenfonds voor hem heeft gemaakt

door middel van de regelgeving van het pensioenfonds.

Side-bets kunnen ook ontstaan door individuele aanpassingen aan sociale posities. Om

geschikt bevonden te worden voor een bepaalde job kan een persoon zijn gedrag zodanig

aanpassen en zich zo voordoen dat hij niet meer geschikt geacht wordt voor een andere job

waarvoor hij in normale omstandigheden wel geschikt bevonden zou zijn.  Het zich anders

voordoen  vormt  een  side-bet  die  de  mogelijkheid  op  het  verkrijgen  van  een  andere  job

beperkt. 

Al deze vormen van side-bets zorgen ervoor dat de werknemer verbonden blijft aan de

onderneming. Deze commitments worden echter niet allemaal bewust en vrijwillig gemaakt.

Soms heeft men zich onbewust verbonden aan de onderneming. Dit wordt beschouwd als een

commitment by default.

2.2  Normatieve commitment

Commitment kan ook gezien worden als de (morele) verplichting om bij de organisatie

te blijven. Werknemers die op de eerste plaats deze vorm van commitment ervaren, blijven bij

de organisatie omdat ze denken dat dit de correcte manier van handelen is. Ze voelen zich als

het ware verplicht om bij de huidige onderneming te blijven. Deze vorm van commitment

zorgt  ervoor  dat  werknemers  zich  gedragen  zoals  het  hoort  en  dat  ze  steeds  het  beste

voorhebben met de organisatie. 

2.3.  Affectieve commitment

Affectieve commitment verwijst naar de emotionele band die werknemers ervaren, de

identificatie met en de betrokkenheid bij de organisatie. De mate van affectieve commitment

zal variëren naargelang de werknemers zich kunnen identificeren met de waarden en  normen

van de organisatie (JANS N. A., 1989). Werknemers met een sterke affectieve commitment

blijven bij een organisatie omdat ze dit willen. 
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Mowday et al. (1982) formuleerden de volgende definitie van affectieve commitment:

“An individual's attitude  towards the organization,  consisting of  a  strong belief  in,  and

acceptance of,  an organization's goals,  willingness to exert considerable effort on behalf of

the organization and a strong desire to maintain membership in the organization (Mowday et

al.,1982, p. 27).

Werknemers  met  een  sterke  vorm  van  affectieve  commitment  zijn  dan  ook  meer

gemotiveerd en dragen meer bij  tot de organisatie dan personeel met een lagere affectieve

commitment. Ze zijn ook minder snel geneigd om afwezig te zijn. 

Het  zijn  vooral  positieve  werkervaringen die  tot  een  grotere  affectieve  commitment

leiden  (EBY L. T., FREEMAN D. M., RUSH M. C., LANCE C. E., 1999; MEYER J. P.,

ALLEN N. J., 1991).

Als we de Trust Index van dichterbij bestuderen, dan zien we dat het deze vorm van

commitment is die onderzocht wordt in de wedstrijd de ‘Beste Werkgever’. Er wordt onder

andere gepeild naar de relatie die het management of de organisatie onderhoudt  met  haar

werknemers. Zoals verder in deze scriptie vermeldt, is deze relatie een belangrijke antecedent

van affectieve commitment (BARUCH Y., 1998). Er wordt ook gepeild naar het gevoel dat

men heeft over de eigen job. De items 'Dit is een toffe organisatie om voor te werken', 'Met

trots vertel  ik mensen dat ik voor deze organisatie werk' en 'Ik kan hier mezelf  zijn'  zijn

hiervan  voorbeelden.  Het  is  logisch  dat  een  werknemer  die  zich  niet  thuis  voelt  in  een

onderneming zich ook nooit zal verbonden voelen met die onderneming. In wat verder volgt,

wordt enkel nog affectieve commitment behandeld. 

3  De relevantie van organisationele commitment

3.1   Voordelen van commitment

Ondanks  het  feit  dat  de  relatie  tussen  commitment  en  prestaties  niet  eenduidig is  -

sommige onderzoekers vinden een positief  verband,  anderen een negatief verband en nog

anderen vinden geen verband - heeft het grootste deel van de onderzoeken aangetoond dat

organisationele commitment een voordelige impact heeft op een organisatie. Volgens Kaplan

en Norton (1992) hangt de financiële prestatie van een onderneming in belangrijke mate af
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van de relatie tussen de onderneming zelf en haar personeel (KAPLAN R. S. & NORTON D.

P.,  1992). De betrokken werknemers worden geacht (i) enorm gemotiveerd te zijn, en dus

bereid te zijn overuren te presteren om zo de productiviteit  te doen stijgen, (ii) zich meer

verantwoordelijk te voelen voor het werk dat ze moeten leveren, waardoor minder supervisie

en controle vereist is, (iii) minder geneigd te zijn de organisatie te verlaten, wat zich vertaald

in  lagere  wervings-  en  selectiekosten  (SANDERS  K.,  NAUTA  A.,  KOSTER  F.,  2002;

VANDENBERGHE et  al.,  2004).  Een hogere betrokkenheid  manifesteert  zich  dus  in een

kleiner  verloop  van  personeel,  een  lagere  afwezigheid  (bijvoorbeeld  door  ziekte),  een

verhoogde productiviteit en een superieure financiële prestatie (MATHIEU J. E. & ZAJAC D.

M., 1990, JERNIGAN III I. E., et al., 2002; KONTOGHIORGHES C., BRYANT N., 2004).

Daarenboven  heeft  onderzoek  aangetoond  dat  organisationele  commitment  positief

gecorreleerd  is  met  participatie,  motivatie  om  te  leren,  teamwork  en  professionalisme

(SCANDURA  A.  T.,  LANKAU  M.  J.,  1997).  Ondernemingen  die  een  beleid  van  hoge

commitment nastreven, boeken op lange termijn superieure economische resultaten (MEYER

J. P., ALLEN N. J., 1997, p. 28; MOWDAY R. T., 1998; JERNIGAN III I. E., et al., 2002).

Organisationele  commitment  wordt  dus  gebruikt  als  antecedent  om  het  gedrag  van

werknemers te voorspellen. Dit gedrag kan zijn: afwezigheid, ondermaatse prestaties, verloop

van  personeel,…  zijn  (MATHIEU  J.  E.,  ZAJAC  D.  M.,  1990).  De  mate  waarin  een

werknemer bereid is bij te dragen tot organisatie is voor een stuk afhankelijk van de aard van

commitment  die  hij  ervaart.  Werknemers die  willen behoren bij  de organisatie (affectieve

commitment), zullen zich meer dan werknemers die moeten behoren (continue commitment),

of die zich verplicht voelen te behoren tot de organisatie (normatieve commitment), inzetten

voor het belang van de organisatie (MEYER J. P., ALLEN N. J., 1991).

3.2   Nadelen van commitment

Ondanks  al  deze  voordelen  zijn  er  ook  nadelen  verbonden  aan  commitment.

Onvoorwaardelijke  commitment  ten  opzichte  van  een  organisatie  kan  ervoor  zorgen  dat

werknemers  niet  bereid  zijn  de  huidige  werksituatie  te  veranderen.  Ze  zullen  niet  meer

innoveren en zullen zich moeilijker aanpassen aan veranderende situaties. Deze starheid kan

nefaste gevolgen hebben voor de organisatie. Zij moet immers flexibel genoeg zijn om zich te

kunnen aanpassen aan de snel evoluerende omgeving. Dit is nodig om het voortbestaan van de

organisatie te verzekeren. Een te sterke betrokkenheid kan ook leiden tot onethische of illegale

activiteiten van werknemers, ter verdediging van de organisatie (RANDALL, 1987).
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Overdreven organisationele commitment  heeft  niet  enkel negatieve gevolgen voor de

onderneming. Ook voor de werknemer zelf zijn er nadelen aan gekoppeld. Commitment kan

ervoor zorgen dat de werknemer extra tijd en energie investeert  in de organisatie wat  een

zware last op zijn privé-leven betekent. Deze tijd en energie kan hij niet meer investeren in

andere zaken zoals familie, vrienden, hobby’s,…(MEYER J. P. & ALLEN N. J., 1997, p. 3;

RANDALL D. M., 1987).

3.3   Veranderende werkomstandigheden en het psychologisch contract

De  laatste  jaren  is  veel  veranderd  op  werkvlak.  De  recente  tendensen  van

herstructureringen (downsizing), fusies en overnames gaan steevast gepaard met het verlies

van  jobs.  Ook  wordt  veel  meer  nadruk  gelegd  op  flexibiliteit  en  (kosten)efficiëntie  om

competitief  te  worden (MEYER J.  P.  en  ALLEN N.  J.,  1997,  p.  4).  Hierdoor  wordt  het

psychologisch contract tussen de werkgever en de werknemer geschaad. 

Het  psychologisch  contract  is  een  subjectieve,  individuele  perceptie  van  de

verplichtingen van de werknemer ten opzichte van de organisatie en van de verplichtingen van

de werkgever ten opzichte van de werknemer (ROUSSEAU D. M., 1995). Organisaties stellen

immers eisen voorop, bijvoorbeeld met betrekking tot de job performance van werknemers,

met oog op wat een werknemer verplicht moet doen en wat hem verboden is te doen. Ook de

werknemers hebben een bepaald denkbeeld van wat de onderneming voor hen moet, of zou

moeten,  doen.  Dit  kan  onder  andere  werkzekerheid  zijn  (ANDERSON  N.,  SCHALK R.,

1998). Aan de basis van het psychologisch contract liggen dus wederzijdse verplichtingen.

Deze verplichtingen zijn impliciet aanwezig en worden zelden of nooit bediscussieerd. 

Een psychologisch  contract  wordt  gevormd op basis  van  vertrouwen.  Het  schenden

ervan, door de werkgever, kan ernstige gevolgen hebben: hoger verloop van personeel, lagere

commitment  ten opzichte  van de organisatie,… (SCHALK R.,  FREESE C.,  VAND DEN

BOSCH J.,  1995).  Een  belangrijk  element  hierbij  is  dat  perceptie  belangrijker  is  dan  de

werkelijkheid. Het is voldoende dat een werknemer het gevoel heeft dat het psychologisch

contract overtreden werd. Of dit in werkelijkheid ook zo is, is op zich irrelevant (MEYER J.

P. en ALLEN N. J., 1997, pi. 88). 

Door de vorige tendensen gaan veel jobs verloren waardoor het psychologisch contract

tussen werkgever en werknemer wordt geschaad, dit met alle gevolgen van dien. Opdat het
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psychologisch contract en het vertrouwen tussen werknemer en werkgever gehandhaafd kan

blijven, moet de onderneming zich verbinden aan de werknemers om zo commitment van de

werknemers  te  verkrijgen  en  te  verdienen.  Werknemers  voelen  zich  verbonden  met  de

onderneming  in  die  mate  dat  ze  geloven  dat  de  organisatie  hen  een  langdurige

werkgelegenheid  verschaft  (GAERTNER  K.  N.,  NOLLEN  S.  D.,  1989).  Eén  van  de

belangrijkste,  zoniet  het  belangrijkste,   antecedenten  van  de  verbondenheid  van  de

werknemers  met  de  onderneming  is  de  relatie  die  de  onderneming  onderhoud  met  haar

werknemers  (BARUCH Y.,  1998).  Met  andere  woorden:  zolang de  onderneming niet  de

intentie heeft een goede, duurzame band op te bouwen met haar werknemers kan ze ook geen

commitment verwachten van de werknemers (BARUCH Y., 1998). 

Dit betekent echter niet dat commitment niet langer relevant is. Meyer en Allen (1997,

p. 5) halen hiervoor de volgende argumenten aan. Aangezien ondernemingen steeds kleiner

worden,  en  de  jobs  flexibeler  zijn,  zijn  de  mensen  die  in  de  organisatie  werken  des  te

belangrijker.  Werknemers  krijgen  ook  steeds  meer  verantwoordelijkheid.  Hoe  kleiner  het

aantal werknemers, hoe meer de problemen van afwezigheid, verloop van personeel,… tot

uiting komen. Daarom is het enorm belangrijk dat de werknemers betrouwbaar zijn en steeds

het beste met de onderneming voorhebben. Dit wordt versterkt door commitment. Ook in het

geval  van  outsourcing  van  contracten  is  het  belangrijk  te  weten  hoe  commitment  zich

ontwikkelt en hoe het behouden wordt. Het commitment zal echter wel anders zijn dan bij een

vast  contract,  maar  de  prestaties  van  het  bedrijf  hangen  ook  af  van  deze  personen.

Commitment en hoe het zich ontwikkelt, is nu nog even belangrijk als vroeger (MEYER J. P.

en ALLEN N. J., 1997, p.6; BARUCH, 1998).

4   De antecedenten van affectieve commitment

Het onderzoeken van de antecedenten van de verschillende vormen van commitment

(hier  affectieve  commitment)  is  belangrijk  omdat  het  toelaat  meer  begrijpelijke  en  meer

accurate  modellen  van  commitment  te  ontwikkelen.  Deze  antecedenten  van  affectieve

commitment  kunnen  ingedeeld  worden  in  3  categorieën:  werkervaringen,  organisationele

karakteristieken  en  persoonlijke  karakteristieken  (MATHIEU J.  E.,  ZAJAC D.  M.,  1990;

MOWDAY R. T. et al., 1982, p.29). 
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4.1  Werkervaringen

In tegenstelling tot het onderzoek naar persoonlijke en organisationele karakteristieken

is er reeds enorm veel onderzoek gebeurd naar de link tussen werkervaringen en affectieve

commitment. Affectieve commitment ontstaat grotendeels door de aard van een werknemer's

werkervaringen doorheen zijn loopbaan (MEYER J. P., ALLEN N. J., 1991). Volgens Allen

en Meyer (1990) kan men de werkervaringsvariabelen opdelen in twee categorieën. Zo wordt

affectieve commitment het best voorspeld door werkervaringen die gevoelens van comfort

oproepen  bij  de  werknemers  en  door  werkervaringen  die  confrontaties  met  de  eigen

competentie  teweegbrengen (ALLEN N.  J.  & MEYER J.  P.,  1990).  Voorbeelden  van  de

“comfort”  categorie  zijn:  bevestiging  van  verwachtingen,  aandelen  als  beloningsvorm

(BUCHANAN  B.,  1974,  MEYER  J.  P.,  ALLEN  N.  J.,  1988).  Voorbeelden  van  de

“competentie”-categorie zijn: autonomie, eerlijkheid van het beloningssysteem, uitdagendheid

van de job en deelname in het beslissingsproces (BUCHANAN B., 1974). Meyer et al. (1989)

vonden een positief verband tussen affectieve commitment en feedback van het management. 

Onderzoek toont aan dat zowel tevredenheid met de job als met de onderneming ook

belangrijke  voorspellers  van  commitment  zijn  (MATHIEU  J.  E.,  ZAJAC  D.  M.,  1990;

MEYER J. P. en ALLEN N. J., 1997; KONTOGHIORGHES C., BRYANT N., 2004). 

4.2  Organisationele  karakteristieken

Er zijn nog maar weinig studies die het verband tussen organisationele karakteristieken

en affectieve commitment onderzocht hebben (GLISSEN C., DURICK M, 1988). Toch zijn er

onderzoeken die aantonen dat er een verband bestaat  tussen affectieve commitment en (i)

duidelijke, formele omschrijving van het beleid (MORRIS J. H., STEERS R. M., 1980) en (ii)

een decentrale bestuursvorm in de organisatie (BROOK P. P., RUSSELL D. W., PRICE J. L.,

1988; MORRIS J. H., STEERS R. M., 1980). Decentralisatie wordt immers vaak geassocieerd

met actieve deelname van de werknemers in het beslissingsmakingsproces (MATHIEU J. E.,

ZAJAC  D.  M.,  1990).  Uit  verschillende  studies  blijkt  eveneens  dat  kenmerken  van  de

organisatie  een  belangrijker  aandeel  hebben  in  de  verklaring  van  werkbetrokkenheid  dan

persoonlijke karakteristieken (SAAL F. E., 1978; ELLOY D. F., EVERETT J. E., FLYNN W.

R., 1991).
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4.3   Persoonlijke karakteristieken

Persoonlijke  karakteristieken  kunnen  worden  onderverdeeld  in  twee  groepen:

demografische gegevens en dispositionele variabelen.

4.3.1 Persoonlijkheidskenmerken

Ook  sommige  persoonlijkheidskenmerken  kunnen  bepalend  zijn  voor  iemands

affectieve commitment.  Er  wordt  immers  algemeen aangenomen dat  werknemers met  een

grote  drang naar  succes,  een  sterke  werkethiek  en  een  groot  'familie'-gevoel  een  grotere

affectieve  commitment  kennen  (BUCHANAN  B.,  1974).  De  sterkste  correlatie  tussen

persoonlijkheids-kenmerken en affectieve commitment is  die van het zelfbeeld omtrent  de

eigen  competenties  en  affectieve  commitment  (MATHIEU  J.  E.,  ZAJAC  D.  M.,  1990).

Werknemers  met  een  sterk  geloof  in  hun  eigen  kunnen  en  hun  eigen  prestaties  hebben

doorgaans  een  hogere  affectieve  commitment.  Voorgenoemde  correlaties  suggereren  de

mogelijkheid  dat  werknemers  verschillen  in  hun  neiging  om  affectieve  commitment  te

ontwikkelen (MEYER J. P. en ALLEN N. J., 1991). 

Naast  deze  rechtstreekse  band  tussen  affectieve  commitment  en  persoonlijkheids-

kenmerken, is er ook onderzoek gedaan naar een indirecte band, namelijk de interactie van de

persoonlijkheidskenmerken met  omgevingsfactoren. Individuen waarvan de werkervaringen

overeenstemmen  met  hun  persoonlijke  disposities  worden  geacht  een  hogere  affectieve

commitment  te  hebben dan individuen waarbij  de werkervaringen minder compatibel  zijn

MEYER J. P. en ALLEN N. J., 1991).

4.3.2 Demografische kenmerken

Het onderzoek naar de link tussen demografische kenmerken en affectieve commitment

is zeker niet conclusief. Ondanks het feit dat bepaalde studies aanduiden dat er weinig of geen

verband is tussen beide (BARLING J., WADE B., FULLAGER C., 1990; SHADUR M. A.,

RODWELL J. J., BAMBER G. J., 1995) heeft de meerderheid van het onderzoek aangetoond

dat een aantal demografische kenmerken bepalend zijn voor het affectieve commitment van

werknemers. Zo blijkt dat vooral leeftijd, geslacht, opleiding, anciënniteit en burgerlijke stand

belangrijk zijn voor het voorspellen van de mate van betrokkenheid van medewerkers. 

26



Het onderzoek naar de link tussen demografische kenmerken en affectieve commitment

is  ook  zeker  niet  erg  uitgebreid.  De  oorzaak  hiervan  is  het  feit  dat  demografische

karakteristieken niet naar believen aangepast kunnen worden door het management. Selectie

van werknemers op basis van demografische karakteristieken kan als discriminatie worden

ervaren  (KIRCHMEYER  C.,  1995).  Toch  kan  het  mogelijk  zijn  voor  managers  om een

gepaste  human  resource  strategie  te  ontwikkelen  om  de  organisationele  commitment  te

verbeteren  als  geweten  is  dat  bepaalde  groepen  van  werknemers  geen  hoge  commitment

bereiken (KIRCHMEYER C., 1995).

In  wat  volgt  bespreken  we  achtereenvolgens  de  invloed  van  leeftijd,  anciënniteit,

geslacht,  etniciteit,  lidmaatschap  bij  een  vakbond  en  de  aard  van  het  contract  op

betrokkenheid. Deze karakteristieken komen ook aan bod in het kader van het onderzoek naar

de Beste Werkgever. De bevindingen uit de literatuur omtrent deze karakteristieken, laten ons

toe  om  die  variabelen  te  identificeren  die  eventueel  de  mate  waarin  medewerkers  hun

werkgever als een Beste Werkgever beschouwen, bepalen. 

4.3.2.1  De leeftijd van de werknemer

Meta-analytisch bewijs toont aan dat er een significant, doch zwak verband is tussen de

leeftijd van de werknemer en affectieve commitment: hoe ouder men wordt, hoe groter het

affectieve commitment van de werknemer ten opzichte van de organisatie (BAR-HAYIM A.,

BERMAN G. S., 1992; HACKETT R. D., BYCIO P., HAUSDORF P. A., 1994; MATHIEU

J. E., ZAJAC D. M., 1990). Toch kan deze positieve correlatie ook een gevolg zijn van het

feit dat hoe ouder men wordt, hoe minder alternatieven men heeft, waardoor de huidige job

aantrekkelijker lijkt (MOWDAY et al., 1982, p. 30).

Leeftijd is een belangrijke factor die bepaalt wat individuen belangrijk vinden in een job

of werkgever (FINEGOLD D., MOHRMAN S., 2002). Bij het ouder worden, doorlopen de

werknemers verschillende fasen die hun prioriteiten met betrekking tot hun job beïnvloeden

(VEIGA  J.  F.,  1983).  Voor  het  management  is  dus  het  interessant  te  weten  welke

leeftijdscategorieën een lagere commitment vertonen. Zo kan het management maatregelen

treffen die inspelen op de specifieke behoeften van deze categorieën om zo het commitment in

het bedrijf te verhogen.
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4.3.2.2  De anciënniteit van de werknemer

Anciënniteit wordt vaak gebruikt als surrogaat meetinstrument voor side-bets. Algemeen

wordt  immers  aangenomen  dat  als  een  individu  meer  jaren  werkt  in  een  bedrijf,  het

waarschijnlijker  is  dat  er  al  meer  investeringen  (bijvoorbeeld  pensioenfonds  bijdragen)

gemaakt werden (MATHIEU J. E., ZAJAC D. M., 1990) en dat het aantal alternatieve jobs

kleiner is. Vroeger onderzoek toont aan dat er een positieve relatie bestaat tussen het stadium

van  de  loopbaan  binnen  het  bedrijf  en  affectieve  commitment:  hoe  langer  men  in  de

organisatie  werkt,  hoe groter  het  commitment  (BAR-HAYIM A.,  BERMAN G.  S.,  1992;

HACKETT R. D., et al., 1994; MATHIEU J. E., ZAJAC D. M., 1990; MOWDAY R. T., et

al., 1982, p.30; ORNSTEIN S., CRON W., SLOCUM J., 1989). Het onderzoek van Ornstein

et  al.  (1989)  suggereert  dat  werknemers  in  het  begin  van  hun  carrière  slechts  tijdelijke

commitment vertonen met hun jobs. Werknemers aan het begin van hun carrière zijn minder

verbonden met hun jobs in vergelijking met personen in verdere fasen van hun carrière. Ook

worden ze door hun werkgevers ervaren als minder goede werknemers (ORNSTEIN S., et al.,

1989).

Met  deze  bevindingen  moet  echter  zeer  voorzichtig  omgegaan  worden.  De  causale

relatie tussen affectieve commitment en anciënniteit is immers niet duidelijk. Het is namelijk

mogelijk dat werknemers eerst een tijd in het bedrijf moeten werken en ervaring opdoen eer

ze affectieve commitment kunnen ontwikkelen. Het feit  dat werknemers al een tijd bij  de

onderneming werken, kan hen doen besluiten dat ze er wel graag moeten werken (“Aangezien

ik hier nu al zolang werk, moet het mij hier wel goed bevallen”). Anderzijds kan de correlatie

tussen anciënniteit en affectieve commitment ook simpelweg het gevolg zijn van het feit dat

mensen die geen affectieve band met de onderneming ervaren, de onderneming verlaten. Zo

blijven enkel de werknemers met een hoge affectieve commitment in de onderneming. Het is

ook mogelijk dat de correlatie tussen loopbaan en affectieve commitment te wijten is aan de

leeftijd van de werknemer (MEYER J. P. en ALLEN N. J., 1997, p. 43). 

4.3.2.3  Het geslacht van de werknemer

Het onderzoek naar verschillen in geslacht met betrekking tot affectieve commitment is

zeker niet conclusief. Sommige studies tonen aan dat vrouwen meer verbonden zijn aan de

onderneming dan mannen (BAR-HAYIM A., BERMAN G. S.,  1992; SCANDURA T. A.,
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LANKAU M. J., 1997) en andere studies tonen aan dat vrouwen minder verbonden zijn met

de onderneming waar ze werken dan mannen (ANGLE H. L., PERRY J. L., 1981; ARANYA

N., KUSHNIR T., VALENCY A., 1986  ). Nog anderen komen tot het besluit dat er geen

verschil  is  tussen  mannen  en  vrouwen  met  betrekking  tot  organisationele  commitment

(MATHIEU J. E., ZAJAC D. M., 1990). 

Volgens Lefkowitz  (1994) is  dit  te wijten aan het  feit  dat  te weinig rekening wordt

gehouden met  de effecten van de andere demografische gegevens zoals leeftijd,  opleiding,

duur van de loopbaan,… . Zijn onderzoek toont aan dat veel verschillen tussen mannen en

vrouwen met betrekking tot commitment verdwijnen wanneer men de verschillen in de andere

demografische  gegevens controleerde.  Lefkowitz  (1994)  pleit  er  dan  ook voor  om zoveel

mogelijk gebruik te maken van matched samples (identieke steekproeven) bij het onderzoek

naar verschillen (LEFKOWITZ J., 1994).

4.3.2.4  De aard van het contract

Algemeen wordt aangenomen dat werknemers met een voltijds contract, in vergelijking

met werknemers met een deeltijds contract, meer betrokken zijn bij de organisatie waar ze

tewerkgesteld zijn. Dit wordt eenvoudigweg verklaard door het feit dat voltijders meer tijd

spenderen in  de  organisatie  en dus  meer  tijd  hebben om een band op te  bouwen met  de

organisatie (SANDERS K., et al., 2002). Toch is er geen eenduidigheid in de resultaten van

verschillende  onderzoeken.  Zo vindt  Pearce  (1993)  geen verschil  in  betrokkenheid  tussen

voltijdse en deeltijdse medewerkers.  Ander onderzoek kan wel verschillen in commitment

tussen voltijders en deeltijders aantonen (SANDERS K., et al. 2002; VAN DYNE L., ANG

S., 1998).

4.3.2.5  Etniciteit

Onderzoek toont  aan dat verschil  in etnische afkomst  wel degelijk een verschillende

invloed heeft op commitment (NEVILL D. A., PERROTTA J. M., 1985; WATSON M. B.,

STEAD G. B., 1990). Het is logisch dat de plaats dat werk inneemt in een persoon zijn leven,

mede bepaald wordt door de cultuur waarin die persoon is opgegroeid (LUZZO D. A., 1994). 
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4.3.2.6  Lidmaatschap van een vakbond

Vakbonden staan in voor het belang van de werknemers. Ze streven naar het behoud van

de werkgelegenheid en naar gelijkheid van alle werknemers. Het management daarentegen

houdt zich meer bezig met de belangen van de organisatie, zijnde competitief voordeel creëren

en onderhouden en belonen naar verdienste (McELROY J. C., MORROW P. C., CRUM M.

R., 1997). Onderzoek heeft ook aangetoond dat ontevredenheid met bepaalde aspecten van het

werk één van de belangrijkste redenen is waarom werknemers lid worden van een vakbond

(PREMACK S. L., HUNTER J. E.,1988). Aangezien tevredenheid met de job een belangrijk

antecedent is van commitment (cf. supra 4.1), lijkt het logisch dat commitment tot de vakbond

en tot de organisatie twee tegenpolen zijn. Toch heeft onderzoek in het verleden aangetoond

dat dit niet zo is (ANGLE H. L. & PERRY J. L., 1986). Er blijkt sprake te zijn van 'dual'

commitment. 'Dual' commitment wordt als volgt gedefinieerd: “...a psychological state that

exists when a worker holds a 'positive attachement' to both employer and union (JOHNSON

G. J., JOHNSON W. R., 1995).”  Onderzoek heeft aangetoond dat werknemers die positief

staan  ten  opzichte  van  het  management  ook  positief  staan  ten  opzichte  van  de

vertegenwoordigers  van  de  vakbonden  (JOHNSON  G.  J.,  JOHNSON  W.  R.,  1995).

Werknemers kunnen dus gelijktijdig verbonden zijn aan een vakbond en de onderneming.

4.3.2.7  Functie van de werknemer

Naast de vorige karakteristieken wordt in de Trust Index© ook gepeild naar de functie

van de werknemer. Hierover is in de literatuur vrijwel niets over te vinden.
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ONDERZOEK

In  tegenstelling  tot  onderzoek  naar  de  link  tussen  werkervaringen  en  affectieve

commitment  is  er  nog  niet  veel  onderzoek  gebeurd  naar  de  link  tussen  persoonlijke

karakteristieken  en  affectieve  commitment.  Dit  laatste  wordt  dan  ook de  scope  van  deze

scriptie. De doelstelling van dit onderzoek is nagaan of de verschillende sociodemografische

kenmerken van een werknemer een invloed hebben op het affectieve commitment van deze

werknemer. Dit gebeurt aan de hand van de parametrische testen.

1 Algemene onderzoeksvraag en hypothesen

We  willen  nagaan  of  er  een  verschillende  invloed  is  van  de  demografische

karakteristieken  van  de  respondenten  op  hun  affectieve  commitment.  Op  basis  van  de

literatuur kan deze algemene onderzoeksvraag opgesplitst worden in de volgende hypothesen:

H1:  Vrouwen vertonen meer affectieve commitment dan mannen. (Geslacht)

H2:  Hoe ouder een persoon is, hoe groter zijn affectieve commitment. (Leeftijd)

H3:  Hoe langer een persoon in een bedrijf werkt, hoe groter zijn affectieve commitment.

(Anciënniteit)

H4:  Werknemers  met  een  voltijds  contract  vertonen  meer  affectieve  commitment,  dan

werknemers met een deeltijds contract. (Aard van het contract)

H5:  Autochtonen vertonen meer affectieve commitment dan allochtonen. (Etniciteit)1

H6:  Personen  die  lid  zijn  van  een  vakbond  vertonen  meer  affectieve  commitment  dan

personen die geen lid zijn van een vakbond. (Lidmaatschap van een vakbond)

H7:  Hoe hoger de functie die de werknemer bekleedt, hoe groter zijn affectieve commitment.

(Functie)

1In de Trust Index wordt als volgt gepeild naar de etnische afkomst van de respondenten: 'Hebt u, of minstens één
van uw ouders of hebben minstens twee van uw grootouders de nationaliteit van een land buiten de Europese
Unie?' Respondenten die op deze vraag 'ja' geantwoord hebben, worden in dit onderzoek 'Allochtoon' genoemd,
respondenten die op deze vraag 'nee' hebben geantwoord, worden in dit onderzoek 'Autochtoon' genoemd. De
onderzoeker is er zich van bewust dat deze termen niet geheel volgens de definitie worden toegepast, doch acht
het noodzakelijk voor de duidelijkheid van het onderzoek deze termen toe te passen.
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2 Methode

2.1   Meetinstrument

Om affectieve commitment te meten werd gebruik gemaakt van de Trust Index© die

speciaal  ontworpen is  voor  de  verkiezing  van  Beste  Werkgever  door  het  Great  Place  To

Work®  Institute (zie bijlage 1.1). Het model telt zevenenvijftig items: twee keer dertien items

beoordelen respectievelijk 'Geloofwaardigheid' (“Het management maakt zijn verwachtingen

waar”) en Respect (“Ik kan vrijaf nemen wanneer ik het nodig vind”), nog eens twaalf items

meten 'Rechtvaardigheid' (“Managers trekken hier niemand voor”), tien items meten 'Sfeer'

(“Je kan er hierop rekenen dat mensen willen meewerken”) en acht items meten 'Trots' (“Met

trots  vertel  ik  mensen dat ik  voor deze organisatie werk”).  Het  laatste item polst  naar  de

algemene  indruk  van  de  werknemer  ten  opzichte  van  het  bedrijf  (“Over  het  algemeen

gesproken, kan ik zeggen dat dit een heel goede organisatie is om voor te werken”). 

Er werd gebruik gemaakt van een 5-puntenschaal volgens het Likert type, gaande van

1 (bijna altijd onwaar) tot 5 (bijna altijd waar). De Likertschaal is een respondentgecentreerde

schaal, bedoeld om de attitude van respondenten te meten. 

Er werden ook zeven  sociodemografische gegevens opgenomen in de analyse. Deze

zijn: leeftijd, geslacht, anciënniteit, lidmaatschap van een vakbond, aard van het contract en

etnische afkomst.

2.2   Steekproef

Er werd gebruik gemaakt van een systematische steekproef. Bij bedrijven met minder

dan 250 werknemers werden alle werknemers ondervraagd. In bedrijven met meer dan 250

werknemers werd een steekproef van 250 werknemers getrokken op de volgende wijze: Stel

een bedrijf heeft 1.000 werknemers. Het steekproefinterval bedraagt dan in  dit  voorbeeld  4

(
250
000.1  = ).  In dit voorbeeld krijgen dus de 1e, 5e, 9e,… werknemer de vragenlijst toegestuurd,

en dit totdat we 250 werknemers hebben bereikt. Indien we na het doorlopen van de volledige

alfabetisch lijst van het personeel nog geen 250 personen hebben bereikt, dan beginnen we

weer van vooraf aan.  
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In  totaal  werden  10.840  vragenlijsten  uitgedeeld,  waarvan  er  7.283  werden

beantwoord, meer bepaald 3.834 door mannen en 3.336 door vrouwen (zie figuur 2.1). Enkele

respondenten, namelijk 113 hebben hun geslacht niet ingevuld. Dit werd dan ook gecodeerd

als missing values. Dit alles geeft een response rate van 67%. Van de 7.283 beantwoorde

vragenlijsten zijn er 3.561 on line beantwoord. Aangezien de resultaten van de schriftelijk

beantwoorde  enquêtes  nog  niet  in  de  nodige  vorm  verkrijgbaar  waren,  wordt  er  in  dit

onderzoek enkel met de on line beantwoorde enquêtes gewerkt. 

Van de 3.561 on line beantwoorde vragenlijsten zijn er 1.926 door mannen en 1.614

door vrouwen beantwoord (zie figuur 2.2).  Ook hier tellen we 21 missing values (zie bijlage

2.1).

Er  werd  nagegaan  of  de  verhouding  van  mannelijke  ten  opzicht  van  vrouwelijke

respondenten die de vragenlijst on line beantwoorden significant verschillend is van de totale

verhouding mannelijke ten opzichte van vrouwelijke respondenten.  Hiervoor werd een niet

parametrische binomiaal test  uitgevoerd met als testproportie 0.46, zijnde het totaal  aantal

vrouwen die een enquête invulden gedeeld door het totaal aantal enquêtes (zowel schriftelijk

als  on line).   Aangezien 0.320 groter is  dan de kritische significantiewaarde 0.05, kan de

nulhypothese van gelijke proporties niet met 95% significantieniveau verworpen worden. De

proportie vrouwen in de on line steekproef verschilt dus niet significant dan de proportie van

de totale steekproef (zie bijlage 2.2)

Figuur 2.1: Verdeling respondenten per geslacht
en per antwoordmedium

Figuur 2.2: Totaal # respondenten per geslacht en
# respondenten per geslacht  die on
line geantwoord hebben 
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3   Beschrijving van de steekproef

In  tabel  3.1 vinden  we  de  gemiddelde  scores  en  de  standaardafwijkingen  voor  de

verschillende constructen die in het onderzoek onderzocht worden. 

Als  we de  Belgische cijfers  vergelijken met  de  Europese  dan zien we dat  het  aantal

Belgen dat minimum akkoord of helemaal akkoord gaat met de verschillende items lager ligt

dan het gemiddelde in Europa (zie figuur 3.1). Verklaren waarom dit zo is valt echter buiten

het bestek van deze scriptie.

Figuur 3.1: 
Aantal respondenten die akkoord of helemaal akkoord gingen met de items in de verschillende
constructen, zowel in België als in Europa.
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Tabel 3.1
Gemiddelen en standaardafwijkingen voor de constructen

Geloof- Recht-
waardigheid Respect vaardigheid Sfeer Trots Trust Index©

Gemiddelde 3,8160 3,8251 3,9252 3,9990 3,9895 3,9032
Standaardafwijking 0,7467 0,6397 0,6450 0,6441 0,6201 0,6084
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Als we de frequenties van de demografische gegevens in figuur  3.2  van dichtbij gaan

bekijken dan zien we dat er 2552 werknemers, 734 lijnmanagers en 268 seniormanagers de

vragenlijst beantwoord hebben. Er werden 7 missing values genoteerd (zie bijlage 2.1). 

Als  we  de  leeftijdscategorieën  bestuderen  dan  zien  we  dat  het  grootste  aantal

respondenten (1766) in de leeftijdscategorie '26 tot 34 jaar' vallen. Ook in de categorie '35 tot

44 jaar' zit  een groot aantal  respondenten (1026). Er zijn  echter slechts 336 respondenten

ouder  dan  44  jaar.  Dit  laatste  kan  onder  andere  verklaard  worden  door  de  vele

bruggepensioneerden,  maar  vooral  door de  aard van het  ondervragingsinstrument  (on line

enquête). Oudere individuen zijn immers minder vertrouwd met het internet. In de jongste

categorie '25 jaar of jonger' zitten slechts 420 respondenten. Dit kan verklaard worden doordat

veel jongeren verder studeren, waardoor ze pas op latere leeftijd op de arbeidsmarkt komen.13

respondenten vulden hun leeftijdscategorie niet in (zie figuur 3.2 en bijlage 2.1).

Van alle on line-respondenten zijn er 3239 met een full-time contract en 307 met een

part-time contract. Er werden 15 missing values genoteerd.

Als  we  het  aantal  dienstjaren  bekijken,  dan  zien  we  dat  het  overgrote  deel  van  de

respondenten, namelijk 1639, zich in de categorie '2 jaar tot 5 jaar' bevinden. De categorie

'minder dan 2 jaar' is met 741 respondenten de tweede grootste. Er zijn 652 respondenten met

6 tot 10 jaar ervaring in hun huidige bedrijf, 270 met 11 tot 15 jaar ervaring, 124 met 16 tot 20

jaar en 119 respondenten werken reeds 20 jaar of meer in hun huidige bedrijf. Er werden 16

missing values genoteerd.

Er zijn 302 respondenten die ofwel zelf over een nationaliteit beschikken van een land

buiten  de  Europese  Unie,  ofwel  één  van  hun  ouders,  ofwel  minstens  twee  van  hun

grootouders. Bij 3244 respondenten is dit niet zo. Er werden 15 missing values genoteerd.

Het overgrote deel van de respondenten, namelijk 2944 zijn geen lid van een vakbond.

586 respondenten zijn  dit  wel.  Er werden 31 missing values genoteerd (zie  figuur 3.2 en

bijlage 2.1).

De frequenties voor 'Geslacht' werden reeds hierboven besproken in punt 2.2 Steekproef.
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Figuur 3.2: Frequenties van de demografische gegevens van de respondenten
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4 Resultaten

4.1   Data-analyse

Voor  de  verwerking  van  de  gegevens  werd  gebruik  gemaakt  van  het  statistisch

verwerkingsprogramma SPSS voor Windows, versie 12.0. Aangezien niet alle respondenten

alle  vragen  hebben  opgelost,  worden  deze  antwoorden  in  SPSS  12.0  als  missing  values

aangeduid door ze de waarde nul toe te kennen. 

Om de interne consistentie van de constructen na te gaan werden de Cronbach's alpha

coëfficiënten berekend. 

Om de normaal verdeling van de constructen na te gaan werden de histogrammen met

de  normaal  curve  bestudeerd.  Normale  verdeling  is  een  verplichte  voorwaarde  bij  het

toepassen van parametrische toetsen (DE PELSMACKER P.,  VAN KENHOVE P.,  1994,

p.345) .

De onderzoeksvragen werden getoetst aan de hand van correlatiecoëfficiënten, t-toetsen

voor onafhankelijke steekproeven en meervoudige lineaire regressieanalyse.

4.2   Nagaan van de interne consistentie en de berekening van de constructen

Allereerst  werden  de  voorgestelde  constructen  onderworpen  aan  een

betrouwbaarheidsanalyse. Dit door de interne consistentie te berekenen. Dit gebeurt door het

berekenen van Cronbach’s Alpha voor de verschillende constructen (zie tabel 4.2). 

Cronbach’s Alfa is steeds een getal tussen 0 en 1. Een waarde van 0,60 is de minimale

ondergrens, wat  overeen komt met een aanvaardbaar resultaat. De Alpha-waarden zijn hier

allemaal  groter  dan  0,80  wat  overeenkomt  met  een  ‘heel  goed’  resultaat.  De  interne

consistentie  van  de  constructen  is  dus  heel  hoog.  Hierdoor  mogen  alle  items  in  de

respectievelijke  constructen  opgenomen  worden.  Ook  over  de  gehele  Trust  Index©  kan

hetzelfde gezegd worden. Het verwijderen van items met als doel het verder verhogen van

Alpha is in dit geval overbodig. De onderstaande tabel geeft de resultaten beknopt weer:
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4.3   Testen van normaliteit van de verschillende constructen

Een belangrijke voorwaarde bij het gebruik van parametrische toetsen is dat de variabelen

normaal verdeeld zijn.  Als we deze normaal verdeling nagaan zien we dat de constructen

bijna-normaal  verdeeld  zijn,  op  een  beperkte  scheefheid  na  (zie  bijlage  4.1).  Om  deze

scheefheid te corrigeren, worden de variabelen gestandaardiseerd. Zo wordt het probleem van

scheefheid  weggewerkt  en  kan  er  gebruik  gemaakt  worden  van  de  parametrische  toetsen

(COOPER, SCHINDLER, 2003). Het  grootste nadeel van standaardisatie van scores is  de

interpreteerbaarheid. Voor dit onderzoek is dit echter irrelevant aangezien hier niet zo zeer de

scores van de verschillende groepen van belang zijn,  maar wel de verschillen tussen deze

scores. 

4.4   Testen van de hypothesen

Om na te gaan wanneer welke statistische toets gebruikt moet worden voor het testen van

de verschillende hypothesen, wordt de volgende tabel gehanteerd:

Meetniveau één steekproef twee steekproeven k steekproeven (k>2)
onafhankelijk afhankelijk onafhankelijk afhankelijk

Nominaal Binominaaltoest

(Z-toest op

proportie)   χ² 

χ² 

Z-toets op

proportie

McNemar χ² Cochran Q

Ordinaal Kolmogorov-

Smirnovtest

Tekentest

Mediaantest

Mann-

Whitneytest

Tekentest

Wilcoxontest

KruskalWallis-

test variantie-

analyse

Friedman two-

way var.-anal.

Interval of
ratio t-test

Z-toets

t-test

Z-toets

t-test voor

verschillen

Variantie-

analyse

Repeated

measures 

var.-anal.

Tabel 4.2: De Pelsmacker P. & Van Kenhove P., 1994, Tabel 12.4, p. 347
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Tabel 4.1
Cronbach’s Alpha voor de verschillende constructen van de Trust Index©

Cases Cronbach's 
Valid Excluded Total Items Alpha

Geloofwaardigheid 3352 209 3561 13 0,934
Respect 3353 208 3561 13 0,896
Rechtvaardigheid 3094 467 3561 12 0,912
Sfeer 3340 221 3561 10 0,908
Trots 3259 302 3561 8 0,844

2768 793 3561 57 0,978Trust Index©



Aangezien  alle  items  gemeten  worden  aan  de  hand  van  een  5-punten  Likertschaal,

worden  ze  allemaal  gemeten  op  intervalniveau.  Aangezien  in  dit  onderzoek  aan  de

voorwaarden voldaan is, kunnen de parametrische toetsen voor interval- of ratiogeschaalde

variabelen  toegepast  worden. Het  aantal  categorieën  van  de  verklarende/onafhankelijke

variabelen bepaalt het aantal steekproeven, zoals bedoeld in tabel 4.2 van De Pelsmacker P. &

Van Kenhove P. (1994). De onafhankelijke variabelen zijn in dit onderzoek de demografische

gegevens. Zowel geslacht, aard van het contract, etniciteit en lidmaatschap van een vakbond

hebben slechts 2 antwoordcategorieën. Om deze socio-demografische gegevens te verwerken

maken we gebruik van een t-test.  Functie,  leeftijd en anciënniteit  hebben elk meer  dan 2

antwoordcategorieën.  We  maken  dus  voor  de  verwerking  van  deze  socio-demografische

gegevens gebruik van variantie-analyse (One-Way-Anova).

In wat  volgt  worden de eerste  twee hypothesen uitgebreid uitgewerkt  bij  wijze  van

voorbeeld. Bij de andere hypothesen worden enkel de resultaten besproken. 

4.4.1  H1:  Vrouwen vertonen meer affectieve commitment dan mannen

We willen  nagaan of  er  een  verschil  in  antwoordpatronen bestaat  tussen  mannen en

vrouwen met betrekking tot de verschillende constructen. Voor alle vijf de constructen blijkt

dat de nulhypothese van gelijke varianties kan verworpen worden. “Levene’s test for equality

of variances” geeft immers telkens een significantie kleiner dan 0,05 (zie  bijlage 4.2). Dit

betekent  dat telkens naar  de t-test  output  bij  ‘Equal variances not assumed’ moet worden

gekeken. 

De nulhypothese voor de t-test van gelijke gemiddelden luidt: Ho =  “De gemiddelde

scores  die  door  mannen  en  vrouwen  gegeven  worden  aan  de  verschillende  constructen

verschillen niet van elkaar”. 

Voor het construct 'Geloofwaardigheid' kan de nulhypothese niet verworpen worden. De

gemiddelden  voor  mannen  en  vrouwen  verschillen  dus  niet  van  elkaar  op  het  0,05-

significantie niveau met t(3526,122) = 0,702. De p-waarde bedraagt immers 0,483 en dit is

groter  dan 0,05.  Ook voor  de  constructen  'Verantwoordelijkheid'  en  'Trots'  verschillen de

gemiddelden  bij  mannen  en  vrouwen  niet  significant  van  elkaar  met  respectievelijk

t(3522,996) = 0,313 en t(3509,453) = 1,379. De nulhypothese kan niet verworpen worden.

Ook  voor  de  gehele  Trust  Index©  zijn  er  geen  verschillen  in  de  antwoordpatronen  van
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mannen en vrouwen. De p-waarde van 0,720 is immers groter dan 0,05 met t(3517,488) =

0,359 (zie bijlage 4.2).

Voor  de  constructen  'Rechtvaardigheid'  en  'Sfeer'  kan  de  nulhypothese  van  gelijke

gemiddelden  wel  verworpen  worden.  Er  is  wel  degelijk  een  significant  verschil  in  de

antwoordpatronen tussen mannen en vrouwen. De p-waarde bedraagt respectievelijk 0,000

met t(3476,047) = -3,512 en 0,001 met t(3496,570) = 3,451. 

Hypothese  1  werd  gedeeltelijk  ondersteund  door  dit  onderzoek. Enkel  voor  de

constructen  'Sfeer'  en  'Rechtvaardigheid'  is  er  een  significant  verschil  tussen  de

antwoordpatronen van mannen en vrouwen. Als we de gemiddelden gaan bekijken, zien we

dat deze verschillen niet éénduidig zijn. Zo zien we dat vrouwen 'Sfeer' binnen het bedrijf

over het algemeen positiever beoordelen dan mannen (0,054 > -0,064). Mannen daarentegen

zijn  gemiddeld  positiever  wat  betreft  'Rechtvaardigheid'  (0,065  >  -0,051)  (Zie  'Mean'  in

bijlage 4.2).

4.4.2   H2: Hoe ouder een persoon is, hoe groter zijn affectieve commitment

Variantie-analyse kan aangewend worden voor twee procedures. Enerzijds is het een

statistische  testprocedure  om  het  verschil  in  gemiddelden  van  waarnemingen  in  k

steekproeven te  beoordelen.  Anderzijds  is  het  een multivariate  analysetechniek waarin het

effect  van  één  of  meerdere  nominale  variabelen  op  een  intervalgeschaalde  afhankelijke

variabele wordt nagegaan (DE PELSMACKER P., VAN KENHOVE P., 1994, p. 391 ). 

In dit  geval gaan we na of de gemiddelde scores die door de respondenten gegeven

werden voor de verschillende items statistisch significant verschillen naargelang de leeftijd

van de respondenten. De nulhypothese luidt dan ook als volgt: Ho = “De gemiddelde scores

die door de respondenten werden gegeven aan de verschillende items zijn gelijk aan elkaar

voor de verschillende leeftijdscategorieën.”

De tabel 'Anova' in bijlage 4.3 geeft een idee over de significantie van de verschillen in

de  gemiddelden  tussen  de  verschillende  leeftijdscategorieën.  Voor  de  constructen

'Geloofwaardigheid', 'Respect', 'Rechtvaardigheid' en 'Trots' kan de nulhypothese verworpen

worden op het 0,05-significantie niveau met respectievelijk F(4) = 6.159, F(4) = 9.772, F(4) =

4.570 en F(4) = 0.979. Voor deze constructen is er dus een significant verschil  tussen de
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gemiddelde scores  van de verschillende leeftijdscategorieën.  Ook voor de algemene Trust

Index© kan  de  nulhypothese  van  gelijke  gemiddelden  verworpen  worden  op  het  0,05-

significantieniveau met F(4) = 6,846. Voor het construct 'Sfeer' is er echter geen significant

effect. De p-waarde bedraagt immers 0.727 en dit is groter dan 0.05 waardoor de nulhypothese

niet kan verworpen worden op het 0.05 significantie-niveau met F(4) = 0.512. 

Hypothese 2 gaat slecht gedeeltelijk op. Als we de gemiddelden voor de verschillende

leeftijdscategorieën  bekijken  dan  zien  we  dat  de  Tweede  Hypothese  opgaat  voor  de

categorieën vanaf 35 jaar. Voor de eerste twee categorieën '25 jaar of jonger' en '26 jaar tot 34

jaar' gaat de Tweede Hypothese niet op. De respondenten '25 jaar of jonger' geven immers

gemiddeld hogere scores dan de respondenten  '26 jaar tot 34 jaar'. De gemiddelde scores van

deze twee leeftijdsgroepen liggen echter wel lager dan de gemiddelde scores van de andere

leeftijdscategorieën.

4.4.3   H3:   Hoe  langer  een  persoon  in  een  bedrijf  werkt,  hoe  groter  zijn  affectieve

commitment.

In dit  geval gaan we na of de gemiddelde scores die door de respondenten gegeven

werden  voor  de  verschillende  items  statistisch  significant  verschillen  naargelang  de

anciënniteit  van  de  respondenten.  De  nulhypothese  luidt  dan  ook  als  volgt:  Ho =  “De

gemiddelde scores die door de respondenten werden gegeven aan de verschillende items zijn

gelijk aan elkaar voor de verschillende anciënniteitscategorieën.”

De tabel 'Anova' in bijlage 4.4 geeft een idee over de significantie van de verschillen in

de gemiddelden tussen de verschillende anciënniteitscategorieën. Voor alle constructen kan de

nulhypothese  verworpen  worden.  Voor  de  constructen  'Geloofwaardigheid',  'Respect',

'Rechtvaardigheid'  'Sfeer'  en  'Trots'  gebeurt  dit  op  het  0,05-significantie  niveau  met

respectievelijk F(5) = 21.096, F(5) = 16.040, F(5) = 20.495, F(5) = 10.880 en F(5) = 11.365.

Voor deze constructen is er dus een significant verschil tussen de gemiddelde scores van de

verschillende  anciënniteitscategorieën.  Ook  voor  de  algemene  Trust  Index© kan  de

nulhypothese van gelijke gemiddelden verworpen worden op het 0.05-significantieniveau met

F(5) = 18.000.

Hypothese 3 wordt niet ondersteund in dit onderzoek. De gemiddelden gegeven door de

respondenten van de verschillende leeftijdscategorieën mogen dan wel significant verschillen,
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er kan niet geconcludeerd worden dat hoe hoger de anciënniteit is, hoe hoger het commitment.

Wat wel uit de gemiddelden blijkt is dat de respondenten die minder dan twee jaar bij het

bedrijf  werken,  gemiddeld  hogere  scores  toekennen  aan  de  verschillende  constructen  in

vergelijking  met  de  andere  categorieën.  De  laagste  scores  komen  dan  weer  van  de

respondenten die tussen de twee en de vijf jaar bij het bedrijf werken. 

4.4.4  H4:  Werknemers met een voltijds contract vertonen meer affectieve commitment, dan

werknemers met een deeltijds contract

Hier gaan we na of er verschillen zijn in de antwoordpatronen van respondenten met

verschillende  contracten.  De  nulhypothese  voor  de  t-test  van  gelijke  gemiddelden  luidt:

Ho =  “De  gemiddelde  scores  die  door  de  respondenten  met  een  deeltijds  of  een  voltijds

contract gegeven worden aan de items van de verschillende constructen verschillen niet van

elkaar”. 

Aangezien  alle  p-waarden  hoger  zijn  dan  0,05  kan  de  nulhypothese  van  gelijke

gemiddelden niet verworpen worden. Voor het construct 'Geloofwaardigheid' bedraagt de p-

waarde  0,946 met  t(383,240)  = 0,068.  De p-waarde voor  het  construct  'Respect'  bedraagt

0,335 met t(377,069) = -0,966. Voor het construct 'Rechtvaardigheid' bedraagt de p-waarde

0,169 met t(377,146) = 1,378. De p-waarde voor het construct 'Sfeer' bedraagt 0,665 met t

(3543)  = -0,433.  Voor  het  construct  'Trots'  bedraagt de p-waarde 0,558 met  t(379,134) =

-0,586.  Ook voor de gehele Trust Index© kan de nulhypothese van gelijke gemiddelden niet

verworpen worden op het 0,05-significantieniveau met t(381,793) = -0,130. Hieruit volgt dat

er voor geen enkel construct significante verschillen zijn (zie bijlage 4.5). 

Hypothese 4 kan bijgevolg volledig verworpen worden op basis van dit onderzoek. De

aard van het contract heeft geen invloed op het commitment van een werknemer. 

4.4.5   H5:  Autochtonen vertonen meer affectieve commitment dan allochtonen

Hier gaan we na of er verschillen zijn in de antwoordpatronen van respondenten van

verschillende afkomst  (allochtoon versus autochtoon).  De nulhypothese voor de t-test  van

gelijke gemiddelden luidt: Ho = “De gemiddelde scores die door allochtonen en autochtonen

gegeven worden aan de items van de verschillende constructen verschillen niet van elkaar”.
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Aangezien  alle  p-waarden  hoger  zijn  dan  0,05  kan  de  nulhypothese  van  gelijke

gemiddelden niet verworpen worden. Voor het construct 'Geloofwaardigheid' bedraagt de p-

waarde  0,465 met  t(346,702)  = 0,731.  De p-waarde voor  het  construct  'Respect'  bedraagt

0,353 met t(348,317) = 0,931. Voor het construct 'Rechtvaardigheid' bedraagt de p-waarde

0,932 met t(347,179) = 0,085. De p-waarde voor het construct 'Sfeer' bedraagt 0,634 met t

(347,270) = -0,476. Voor het construct 'Trots' bedraagt de p-waarde 0,272 met t(345,926) =

-1,100. Ook voor de algemene Trust Index© kan de nulhypothese niet verworpen worden op

het  0,05-significantieniveau met  t(345,390)  = 0,146. Hieruit  volgt  dat  er  voor geen enkel

construct significante verschillen zijn (zie bijlage 4.6). 

Hypothese 5 kan bijgevolg volledig verworpen worden op basis van de resultaten van dit

onderzoek. Iemands etnische afkomst is niet bepalend voor diens affectieve commitment.

4.4.6   H6: Personen die lid zijn van een vakbond vertonen meer affectieve commitment dan

personen die geen lid zijn van een vakbond

Hier gaan we na of er verschillen zijn in de antwoordpatronen van respondenten die al

dan niet lid zijn van een vakbond. De nulhypothese voor de t-test van gelijke gemiddelden

luidt: Ho = “De gemiddelde scores die door de respondenten die lid zijn van een vakbond en

de respondenten die geen lid zijn van een vakbond gegeven worden aan de verschillende

constructen verschillen niet van elkaar”.

Aangezien  alle  p-waarden  kleiner  zijn  dan  0,05  kan  de  nulhypothese  van  gelijke

gemiddelden  verworpen  worden.  De  gemiddelde  scores  die  door  vakbondsleden  gegeven

worden aan de respectievelijke constructen verschillen significant van de gemiddelde scores

die door respondenten die geen lid zijn van een vakbond aan de constructen gegeven worden.

Voor het construct 'Geloofwaardigheid' bedraagt de p-waarde 0,001 met t(3527) = -3,353. De

p-waarde voor het construct 'Respect' bedraagt 0,003 met t(3527) = -3,000. Voor het construct

'Rechtvaardigheid' bedraagt de p-waarde 0,000 met t(3527) = -5,663. De p-waarde voor het

construct 'Sfeer' bedraagt 0,001 met t(795,725) = -3,351. Voor het construct 'Trots' bedraagt

de  p-waarde  0,003  met  t(3527)  =  -2,974.  Ook  voor  de  algemene  Trust  Index©  kan  de

nulhypothese  van  gelijke  gemiddelden  verworpen  worden.  De  p-waarde  bedraagt  immers

0,000 met t(3527) = -0,4009 (zie bijlage 4.7).
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Hypothese  6  wordt  niet  volledig ondersteund door  de  resultaten  van dit  onderzoek.

Zowel voor de vijf constructen als voor de gehele Trust Index© zijn er significante verschillen

in  de  antwoordpatronen  van  de  respondenten  naargelang ze  al  dan  niet  lid  zijn  van  een

vakbond. Als de gemiddelde scores vergeleken worden dan kan geconcludeerd worden dat de

gemiddelde score van de vakbondsleden voor alle onderzochte constructen en de volledige

Trust  Index© lager  liggen  dan  die  van  de  niet-vakbondsleden.  Vakbondsleden  zijn  dus

gemiddeld minder tevreden over het bedrijf waar ze werken dan niet-vakbondsleden.

4.4.7    H7:  Hoe  hoger  de  functie  die  de  werknemer  bekleedt,  hoe  groter  zijn  affectieve

commitment

In dit  geval gaan we na of de gemiddelde scores die door de respondenten gegeven

werden voor de verschillende items statistisch significant verschillen naargelang de leeftijd

van de respondenten. De nulhypothese luidt dan ook als volgt: Ho = “De gemiddelde scores

die door de respondenten werden gegeven aan de verschillende items zijn gelijk aan elkaar

voor de verschillende leeftijdscategorieën.”

De tabel 'Anova' in bijlage 4.8 geeft een idee over de significantie van de verschillen in

de gemiddelden tussen de verschillende functies. Voor de constructen 'Geloofwaardigheid',

'Respect', 'Rechtvaardigheid' en 'Trots' kan de nulhypothese verworpen worden op het 0,05-

significantie niveau met respectievelijk F(4) = 6.159, F(4) = 9.772, F(4) = 4.570 en F(4) =

0.979. Ook voor het construct 'Sfeer' en de algemene Trust Index is er een significant verschil

tussen de gemiddelde scores van de verschillende functies. De p-waarden bedragen immers

respectievelijk 0,000 en 0,000 met F(2) = 47.847 en F(2) = 90.562.

Hypothese 7 wordt bijgevolg volledig ondersteund door de resultaten van dit onderzoek.

Als  we de  gemiddelde  scores  vergelijken  dan  zien  we dat  de  gemiddelde  scores  van  de

werknemers lager liggen dan de gemiddelde scores gegeven door de lijnmanagers, die op hun

beurt lager liggen dan de scores gegeven door het senior management of de directie van de

organisatie. 
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5 Pearson correlations

In  een  correlatie  onderzoek  wordt  het  verband  tussen  twee  variabelen  gemeten.  De

correlatiecoëfficiënt kan een waarde aannemen die tussen -1 en +1 ligt. De waarde -1 wijst op

een perfect negatief verband tussen de variabelen. De waarde +1 wijst op een perfect positief

verband tussen beide variabelen. De waarde 0 geeft weer dat er geen lineair verband is tussen

de onderzochte variabelen (DE PELSMACKER P., VAN KENHOVE P., 1994, p. 412). Uit

tabel 5.1 blijkt dat in dit onderzoek alle waarden behoorlijk dicht bij nul liggen. Dit wijst erop

dat  er  slechts  een  heel  miniem verband  is  tussen  de  sociodemografische  gegevens  en  de

constructen. 

6 Lineaire regressieanalyse

Regressieanalyse is een dependentietechniek waarbij men de causaliteit nagaat tussen

één afhankelijke (te  verklaren)  variabele  en één of  meerdere  onafhankelijke (verklarende)

variabelen. De afhankelijke variabelen zijn in dit onderzoek de verschillende constructen. De

onafhankelijke  variabelen  zijn  in  dit  onderzoek  de  verschillende  sociodemografische

gegevens. Men tracht de variantie in één afhankelijke variabele zo goed mogelijk te verklaren

aan  de   hand  van  de  variantie  in  een  aantal  relevante  onafhankelijke  variabelen.  In  dit

onderzoek is  er  sprake  van  'meervoudige  regressie'  aangezien  er  meerdere  onafhankelijke

variabelen betrokken zijn in het onderzoek. 
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Tabel 5.1
Pearson Correlaties
Onafhankelijke          Afhankelijke Variabelen
Variabelen

Geloofwaardigheid Respect Rechtvaardigheid Sfeer Trots
Functie 0,205* 0,207* 0,221* 0,162* 0,232*
Geslacht -0,012 -0,005 0,059* -0,058* -0,023
Leeftijd 0,07* 0,095* 0,057* -0,004 0,143*
Anciënniteit -0,055* -0,022 -0,080* -0,066* 0,016
Contract -0,001 0,015 -0,022 0,007 0,009
Etniciteit -0,014 -0,017 -0,002 0,009 0,021
Vakbondslid 0,056* 0,050* 0,095* 0,059* 0,050*
* Noot: Correlatie is significant op het 0.01 niveau (2-tailed)



Aan de basis van een regressieanalyse liggen een paar assumpties. Als er niet aan deze

veronderstellingen voldaan wordt, dan is het resultaat van de analyse niet/minder betrouwbaar

en/of valide. We beginnen dus met het testen van deze assumpties. 

6.1 Controle van de assumpties

De controle van de assumpties wordt voor alle constructen overlopen, maar enkel het

construct 'Geloofwaardigheid' wordt hier bij wijze van voorbeeld uitgewerkt

6.1.1   Causaliteit

Er  moet  een  causaliteit aanwezig  zijn,  waarbij  de  afhankelijke  variabele  (hier  het

construct  'Geloofwaardigheid')  wordt  verklaard door  de onafhankelijke variabelen (hier  de

socio-demografische gegevens).

6.1.2   Alle relevante variabelen moeten in overweging worden genomen

Indien niet alle relevante onafhankelijke variabelen in acht genomen worden, kunnen de

resultaten  van  de  regressie  vertekend  worden.  Om na  te  gaan  of  er  relevante  variabelen

ontbreken, onderzoeken we de (ZPRED, ZRESID)-grafiek (zie figuur 6.1).

Figuur 6.1: Scatterplot (ZPRED, ZRESID)
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De  grafiek  blijkt  geen  duidelijk  patroon  te  bevatten.  Dit  laat  vermoeden  dat  alle

relevante  variabelen  deel uitmaken  van  het  model  (WIJNEN  K.,  JANSSENS  W.,  DE

PELSMACKER P., VAN KENHOVE P., 2002, p.115). 

6.1.3   Afhankelijke en onafhankelijke variabelen moeten minstens intervalgeschaald zijn

De  schaal  die  gebruikt  werd  om  de  items  van  de  verschillende  constructen

(onafhankelijke variabele) te meten, is een 5-punten Likertschaal. De 'assumptie van gelijke

intervallen' laat toe om Likertschalen met vijf en meer antwoordmogelijkheden te aanzien als

intervalschalen (DE PELSMACKER P., VAN KENHOVE P., 1994, p. 294).

Echter de afhankelijke variabelen zijn alle slechts nominaal geschaald. Om hiervoor te

corrigeren moeten dummy-variabelen gecreëerd worden. Het  aantal  te creëren dummy's is

gelijk  aan  het  aantal  antwoordmogelijkheden  van  de  nominale  variabele  minus  één.  Dus

bijvoorbeeld in het geval van de nominale variabelen 'geslacht' volstaat het aanmaken van één

dummy-variabele. De dummy-variabele krijgt als naam 'Man' en is als volgt gecodeerd: 0=

'Nee' en 1= 'Ja'. De oorspronkelijke codering (1,2) (gelinkt aan 'geslacht') wordt dus vervangen

door  de  codering  (0,1)  (gelinkt  aan  'Man').  De  man  wordt  hier  als  referentie  categorie

genomen.

6.1.4   Lineair verband tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen

Als de correcte vorm niet lineair van aard is, kan dit leiden tot een vertekening van de

regressieresultaten. Ook hier is een inspectie van de (ZPRED, ZRESID)-grafiek een geschikte

manier om een verkeerde functionele vorm op te sporen. Aangezien de (ZPRED, ZRESID)-

grafiek geen patroon vertoont dat wijst op een niet-lineair verband, is het verantwoord om te

werken met een lineair verband (zie figuur 6.1).
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6.1.5   De eigenschappen waaraan residuen moeten voldoen

• Onafhankelijkheid

Alle  observaties  dienen  onafhankelijk  van  elkaar  te  gebeuren  opdat  deze  assumptie

voldaan zou zijn (WIJNEN K., et al., 2002, p. 118). Aangezien de enquêtes in verschillende

bedrijven zijn  afgenomen,  kan er gesteld worden dat  in  dit  onderzoek de observaties wel

degelijk onafhankelijk van elkaar gebeurd zijn. 

• Normaliteit

Als we kijken naar het histogram van de gestandaardiseerde residuen in figuur 6.2, dan

zien we dat de residuen min of meer normaal verdeel zijn. Het histogram geeft een mooie

'klokvorm' weer. Ook de dikke zwarte lijn van de gestandaardiseerde residuen in de 'Normal

Probability Plot'  ligt  best zo dicht  mogelijk bij  de 45°-lijn   om normaliteit  de garanderen

(WIJNEN K., et al., 2002, p. 119). Ook hier is in dit onderzoek duidelijk aan voldaan

Figuur 6.2:
Histogram en normal probability plot

• Homoscedasticiteit

Homoscedasticiteit  houdt  in  dat  elk  residu  voor  de  waarde  van  de  onafhankelijke

variabele dezelfde variantie heeft. Als dit niet zo is, dan is er sprake van heteroscedasticiteit.

48



De  aanwezigheid  van  een  patroon  in  de  (ZPRED,  ZRESID)-grafiek  kan  wijzen  op

heteroscedasticiteit. In dit onderzoek is dit niet het geval (figuur 6.1 p.37). 

6.1.6   Voldoende aantal waarnemingen

Om het minimum aantal waarnemingen te berekenen kan men een vuistregel in acht

nemen.  Zo  moeten  er  minstens  vijf  keer  zoveel  observaties  als  variabelen  zijn.  In  dit

onderzoek zijn er acht variabelen (één afhankelijke en zeven onafhankelijke) en dus moeten er

minimum veertig observaties zijn.  Aan deze voorwaarde is natuurlijk ruimschoots voldaan

aangezien er meer dan 3600 observaties zijn. 

6.1.7   Geen multicollineariteit

Een goede indicator om multicollineariteit na te gaan is de bivariate correlatiecoëfficiënt.

Als  er  een  correlatie  van  0,60  of  meer  is  tussen  twee  variabelen  dan  duidt  dit  op  een

(multi)collineariteitsprobleem (WIJNEN K., et al., 2002, p. 123). Indien de correlatie tussen

twee onafhankelijke variabelen te hoog (> 0,60) zou zijn, dan zou dit de resultaten van de

regressieanalyse  onbetrouwbaar  maken.  Dit  probleem  van  multicollineariteit  verhindert

immers een accurate schatting van de β-coëfficiënten (cf. infra) (DE PELSMACKER P., VAN

KENHOVE P., 1994, p. 432). Zoals we kunnen zien in tabel 6.1 is er geen enkele correlatie

groter dan 0.60.  Multicollineariteit is dus in dit onderzoek geen probleem. 
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Tabel 6.1

Functie Geslacht Leeftijd Anciënniteit Contract Etniciteit Vakbondslid
Functie 1
Geslacht 0,204* 1
Leeftijd 0,334* 0,128* 1
Anciënniteit 0,238* 0,007 0,570* 1
Contract -0,065* -0,269* 0,144* 0,196** 1
Etniciteit -0,005 -0,045* 0,059* 0,076** 0,043* 1
Vakbondslid 0,122* 0,081* -0,007 0,028 -0,002 0,023 1
*Noot: Correlatie is significant op het 0.01 niveau (2-tailed)

Correlatie tussen de onafhankelijke variabelen van de trust index©



6.1.8   Uitschieters

De tabel 'Casewise Diagnostics' in de bijlage 4.9 geeft waarnemingen weer waarvoor het

verschil tussen de werkelijke en de voorspelde waarde voor de afhankelijke variabele niet in

een range van twee standaardafwijkingen van het gemiddelde residu ligt. Deze respondenten

worden  dan  ook  'uitschieters'  genoemd.  We  gaan  deze  respondenten  uit  de  database

verwijderen  en  voeren  de  regressieanalyse  opnieuw  uit.  We  herhalen  dit  totdat  er  geen

'uitschieters' meer in de database zitten. 

6.2 Regressieanalyse met het construct 'Geloofwaardigheid' als afhankelijke variabele.

6.2.1  Controle van de zinvolheid van het model en interpretatie van de regressiecoëfficiënten

Het  construct  'Geloofwaardigheid'  is  in  dit  model  de  afhankelijke  variabele,  die  we

trachten  te  verklaren  op  basis  van  een  aantal  onafhankelijke  variabelen,  in  dit  model  de

demografische karakteristieken. 

Eerst kijken we naar de p-waarde (Sig.)  in tabel 6.2. Deze p-waarde geeft een inzicht in

het al dan niet verwerpen van de volgende nulhypothese: H0: 'Adjusted R Square' = 0, of de β-

coëfficiënten zijn allemaal gelijk aan nul. Is de p-waarde kleiner dan 0,05 dan kan men de

nulhypothese verwerpen en is het model zinvol. 

Als we kijken naar de determinatiecoëfficiënt (R Square) in de tabel 6.2, dan zien we dat

9,0 % van de variantie in de afhankelijke variabele verklaard wordt door de variantie in de

opgenomen onafhankelijke variabelen (R2 = 0,09, SD = 0,89) met F(15) = 22,499. Het is toch

beter  om naar de 'Adjusted R Square' te  kijken aangezien deze  corrigeert  voor het  aantal

onafhankelijke  variabelen  in  de  regressievergelijking.  De  'R  Square'  zou  immers  alsmaar

stijgen als men steeds meer onafhankelijke variabelen zou toevoegen aan het model. Na deze

correctie wordt 8,6% van de variantie in de afhankelijke variabele verklaard door variantie in

de opgenomen onafhankelijke variabelen (R2 = 0,086, SD = 0,89) met F(15) = 22,499. 
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Tabel 6.2
Verklaringskracht van het model

p-waarde SD
Model 1 0,000 0,090 0,086 0,890
Model 2 0,000 0,085 0,083 0,890
*Noot: Model 1 is het regressiemodel met alle mogelijke onafhankelijke variabelen

R2 Adj. R2

         Model 2 is het regressiemodel met enkel de relevante onafhankelijke variabelen



6.2.2  Interpretatie van de regressiecoëfficiënten

Aan de hand van de tabel 'Coefficients' (tabel 6.3) kunnen de waarden voor de β's in het

regressiemodel ingevuld worden.

De  regressiecoëfficiënt  van  de  dummy-variabele  'Is  de  respondent  een  man?'  geeft

bijvoorbeeld aan dat  de score die de mannen aan het construct 'Geloofwaardigheid' geven

-0,103 keer lager ligt  dan de score die de vrouwen aan het  construct  'Geloofwaardigheid'

geven.  

Vooraleer  we  de  regressiecoëfficiënten  kunnen interpreteren,  moeten  we eerst  de  p-

waarden  interpreteren.  Deze  p-waarde  bepaalt  of  de  regressiecoëfficiënten  van  de

respectievelijke variabelen verschillend van nul is. De nulhypothese luidt dan ook: Ho: βi = 0.

Als  de  p-waarde  groter  is  dan  0,05  dan kan  de  nulhypothese  niet  verworpen  worden  en

verschillen  de  β's  niet  significant  van  nul.  Variabelen  met  een  p-waarde  groter  dan  0,05

kunnen niet opgenomen worden in het model.

In het huidige onderzoek worden enkel de dummy-variabelen 'Is de respondent een man',

'Is  de  respondent  lid  van  een  vakbond',  'Is  de  respondent  werknemer',  'Is  de  respondent

lijnwerker' en 'Dienst < 2 jaar' opgenomen in het regressiemodel (zie tabel 6.3). Dit kan leiden

tot de volgende schatting van het model:

'Geloofwaardigheid' = β0 + β1 'Man?' + β2 'Vakbondslid?' + β3 'Werknemer?'+ β4 'Lijnwerker?'

+ β5 'Dienst < 2 jaar'   (1)

Om dit model te schatten, voerden we de regressieanalyse opnieuw uit, dit keer enkel

met  de  relevante  variabelen.  Alle  voorgaande  stappen  werden  opnieuw  uitgevoerd  maar

worden hier niet meer uitgeschreven, aangezien de aanpak analoog is aan de voorgaande. De

schattingen voor het nieuwe model (model 2) worden wel weergegeven in de tabellen 6.2 en

6.3. 

Als  we  kijken  naar  tabel  6.2,  dan  is  het  zinvol  om  de  'Adjusted  R  Square'  en  de

regressie-coëfficiënten  te  interpreteren  aangezien  de  p-waarde  kleiner  is  dan  0,05.  De

'Adjusted R Square' geeft aan dat 8,3% van de variantie in het construct 'Geloofwaardigheid'

verklaard wordt door de variantie in de vijf opgenomen onafhankelijke variabelen met F(5) =

63,766. 
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Uit tabel 6.3 kunnen we zien dat alle vijf de regressiecoëfficiënten significant van nul

verschillen  aangezien  de  p-waarden allen  kleiner  zijn  dan  0,05.  Dus  de  variabelen  'Is  de

respondent  een man?',  'Is de  respondent  werknemer',  Is de respondent  lijnmanager',  'Is de

respondent  Vakbondslid?'  en  'Dienst  <  2  jaar'  zijn  bepalende  factoren  voor  het  construct

'Geloofwaardigheid'.

Aan de hand van tabel 6.3 kunnen de waarden voor de β's in het regressiemodel ingevuld

worden:

'Geloofwaardigheid'  =  0,617 -  0,102 'Man?'  -  0,105 'Vakbondslid?'  -  0,707 'Werknemer?'

- 0,364 'Lijnwerker?'  +  0,443 'Dienst < 2 jaar'  
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Tabel 6.3
Meervoudige Regressieanalyse voor het construct 'Geloofwaardigheid'

Dummy Variabelen Beta p-waarde
Model 1 Constante 0,557 0,000

Is de respondent een man? -0,103 0,002
Werkt de respondent Part time? 0,072 0,213
Is de respondent Allochtoon? 0,084 0,130
Is de respondent vakbondslid? -0,123 0,003
Is de respondent werknemer? -0,655 0,000
Is de respondent lijnmanager? -0,335 0,000

-0,220 0,147
-0,172 0,235
-0,053 0,711
0,017 0,904

Dienst < 2j 0,608 0,000
0,154 0,131
0,090 0,385
0,116 0,287
-0,071 0,552

Model 2 Constante 0,617 0,000
Is de respondent een man? -0,102 0,001
Is de respondent vakbondslid? -0,105 0,010
Is de respondent werknemer? -0,707 0,000
Is de respondent lijnmanager? -0,364 0,000
Dienst < 2j 0,443 0,000

*Noot: Model 1 is het regressiemodel met alle mogelijke  onafhankelijke variabelen

Model*

Leeftijd ≤ 25j
26j ≤ Leeftijd ≤ 34j
35j ≤ Leeftijd ≤ 44j
45j ≤ Leeftijd ≤ 54j

2j ≤ dienst ≤ 5j
6j ≤ dienst ≤ 10j
11j ≤ dienst ≤ 15j
16j ≤ dienst ≤ 20 j

         Model 2 is het regressiemodel met enkel de relevante onafhankelijke variabelen



6.3  Regressieanalyse met het construct 'Respect' als afhankelijke variabele

6.3.1  Controle van de zinvolheid van het model en interpretatie van de regressiecoëfficiënten

In dit  model  is  het  construct  'Respect'  de afhankelijke  variabele,  die  we trachten  te

verklaren  op  basis  van  een  aantal  onafhankelijke  variabelen,  namelijk  de  demografische

gegevens. Uit tabel 6.4 blijkt dat 7,9% van de variantie van het construct 'Respect' verklaard

wordt door de opgenomen demografische karakteristieken (R2=0,079, SD=0,915) met F(15) =

20,690. De p-waarde is kleiner dan 0,05 waardoor een verdere interpretatie van de 'Adjusted R

Square' en de Coëfficiënten noodzakelijk is. Er is sprake van een 'good fit' tussen het model en

de data, dus het model is zinvol. 

6.3.2  Interpretatie van de regressiecoëfficiënten

Aan de hand van de tabel 'Coefficients' (tabel 6.5) kunnen de waarden voor de β's in het

regressiemodel ingevuld worden.

Vooraleer we de regressiecoëfficiënten kunnen interpreteren, moeten eerst de p-waarden

geïnterpreteerd worden. In de huidige regressieanalyse worden enkel de dummy-variabelen 'Is

de respondent een man', 'Werkt de respondent part time?', 'Is de respondent werknemer', 'Is de

respondent lijnmanager' en 'Dienst < 2 jaar' opgenomen in het regressiemodel (zie tabel 6.5)

aangezien  enkel  zij  p-waarden  hebben  kleiner  dan  0,05.  Dit  kan  leiden  tot  de  volgende

schatting van het model:

'Respect' = β0 + β1 'Man?' + β2 'Part time?' + β3 'Werknemer?' + β4 'Lijnwerker?'  + β5 'Dienst <

2 jaar'   (1)

Om dit model te schatten, voerden we de regressieanalyse opnieuw uit, dit keer enkel

met  de  relevante  variabelen.  Alle  voorgaande  stappen  werden  opnieuw  uitgevoerd  maar

worden hier niet meer uitgeschreven, aangezien de aanpak analoog is aan de voorgaande. De

schattingen voor het nieuwe model (model 2) worden wel weergegeven in de tabellen 6.4 en

6.5. 

Als we kijken naar tabel 6.4, dan zien we dat het zinvol is om de 'Adjusted R Square' en

de  regressie-coëfficiënten  te  interpreteren  aangezien  de  p-waarde  kleiner  is  dan  0,05.  De

'Adjusted R Square' geeft aan dat 7,5% van de variantie in het construct 'Geloofwaardigheid'
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verklaard wordt door de variantie in de vijf opgenomen onafhankelijke variabelen (R2=0,075,

SD=0,917) met F(5) = 57,784. 

Uit tabel 6.5 kunnen we zien dat alle vijf de regressie-coëfficiënten significant van nul

verschillen  aangezien  de  p-waarden allen  kleiner  zijn  dan  0,05.  Dus  de  variabelen  'Is  de

respondent een man', 'Werkt de respondent part time?', 'Is de respondent werknemer', 'Is de

respondent  lijnmanager'  en  'Dienst  <  2  jaar'  zijn  bepalende  factoren  voor  het  construct

'Respect'.

Aan de hand van tabel 6.5 kunnen de waarden voor de β's in het regressiemodel ingevuld

worden:

'Respect' = 0,609 - 0,078 'Man?' + 0152 'Part time?' - 0,760 'Werknemer?' - 3,90 'Lijnwerker?'

+ 0,388 'Dienst < 2 jaar'  
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Tabel 6.4
Verklaringskracht van het model

p-waarde SD
Model 1 0,000 0,083 0,079 0,915
Model 2 0,000 0,077 0,075 0,917
*Noot: Model 1 is het regressiemodel met alle mogelijke onafhankelijke variabelen

R2 Adj. R2

         Model 2 is het regressiemodel met enkel de relevante onafhankelijke variabelen



6.4   Regressieanalyse met het construct 'Rechtvaardigheid' als afhankelijke variabele

6.4.1  Controle van de zinvolheid van het model en interpretatie van de regressiecoëfficiënten

In  dit  model  is  het  construct  'Rechtvaardigheid'  de  afhankelijke  variabele,  die  we

trachten  te  verklaren  op  basis  van  een  aantal  onafhankelijke  variabelen,  namelijk  de

demografische  gegevens.  Uit  tabel  6.6  blijkt  dat  9,5% van de variantie  van het  construct

'Rechtvaardigheid'  verklaard  wordt  door  de  opgenomen  demografische  karakteristieken

(R2=0,099, SD=0,895) met  F(15) = 25,082. De p-waarde is kleiner dan 0,05 waardoor een

verdere interpretatie van de 'Adjusted R Square' en de Coëfficiënten noodzakelijk is.  Er is

sprake van een 'good fit' tussen het model en de data, dus het model is zinvol. 
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Tabel 6.5
Meervoudige Regressieanalyse voor het construct 'Respect'

Dummy Variabelen Beta p-waarde
Model 1 Constante 0,686 0,000

Is de respondent een man? -0,098 0,004
Werkt de respondent Part time? 0,127 0,034
Is de respondent Allochtoon? 0,057 0,312
Is de respondent vakbondslid? -0,052 0,219
Is de respondent werknemer? -0,685 0,000
Is de respondent lijnmanager? -0,355 0,000

-0,302 0,053
-0,193 0,195
-0,076 0,603
-0,016 0,912

Dienst < 2j 0,461 0,000
0,040 0,701
0,032 0,768
0,005 0,962
-0,101 0,415

Model 2 Constante 0,609 0,000
Is de respondent een man? -0,078 0,019
Werkt de respondent Part time? 0,152 0,008
Is de respondent werknemer? -0,760 0,000
Is de respondent lijnmanager? -0,390 0,000
Dienst < 2j 0,388 0,000

*Noot: Model 1 is het regressiemodel met alle mogelijke onafhankelijke variabelen

Model*

Leeftijd ≤ 25j
26j ≤ Leeftijd ≤ 34j
35j ≤ Leeftijd ≤ 44j
45j ≤ Leeftijd ≤ 54j

2j ≤ dienst ≤ 5j
6j ≤ dienst ≤ 10j
11j ≤ dienst ≤ 15j
16j ≤ dienst ≤ 20 j

         Model 2 is het regressiemodel met enkel de relevante onafhankelijke variabelen



6.4.2  Interpretatie van de regressiecoëfficiënten

Aan de hand van de tabel 'Coefficients' (tabel 6.7) kunnen de waarden voor de β's in het

regressiemodel ingevuld worden.

Vooraleer we de regressiecoëfficiënten kunnen interpreteren, moeten eerst de p-waarden

geïnterpreteerd worden. In de huidige regressieanalyse worden enkel de dummy-variabelen 'Is

de  respondent  lid  van  een  vakbond',  'Is  de  respondent  werknemer',  'Is  de  respondent

lijnmanager', 'Leeftijd ≤ 25jaar', 'Dienst < 2 jaar', '2j ≤ dienst ≤ 5j', '6 ≤ dienst ≤ 10j' en '11j ≤

dienst  ≤ 15j'  opgenomen in  het  regressiemodel  (zie  tabel  6.7) aangezien enkel  zij  een p-

waarden hebben kleiner dan 0,05. Dit kan leiden tot de volgende schatting van het model:

'Rechtvaardigheid' = β0 + β1 'Vakbond?' + β2 'Werknemer?' + β3 Lijnwerker?' + β4 'Leeftijd≤

25j'  + β5 'Dienst < 2 jaar'  + β6 '2j ≤ dienst ≤ 5j' + β7 '6j ≤ dienst ≤ 10j'  + β8 '11j

≤ dienst ≤ 15j' 

Om dit model te schatten, voerden we de regressieanalyse opnieuw uit, dit keer enkel

met  de  relevante  variabelen.  Alle  voorgaande  stappen  werden  opnieuw  uitgevoerd  maar

worden hier niet meer uitgeschreven, aangezien de aanpak analoog is aan de voorgaande. De

schattingen voor het nieuwe model (model 2) worden wel weergegeven in de tabellen 6.6 en

6.7. 

Als we kijken naar tabel 6.6, dan zien we dat het zinvol is om de 'Adjusted R Square' en

de  regressie-coëfficiënten  te  interpreteren  aangezien  de  p-waarde  kleiner  is  dan  0,05.  De

'Adjusted R Square' geeft aan dat 9,3% van de variantie in het construct 'Rechtvaardigheid'

verklaard wordt door de variantie in de acht opgenomen onafhankelijke variabelen (R2=0,093,

SD=0,897) met F(8) = 45,568. 

Uit  tabel  6.7  kunnen  we  zien  dat  op  '11j  ≤  dienst  ≤  15j'  na,  alle  zeven  de

regressiecoëfficiënten significant  van nul verschillen aangezien de p-waarden allen kleiner

zijn dan 0,05. Dus ''Is de respondent lid van een vakbond', 'Is de respondent werknemer', 'Is de

respondent lijnmanager', 'Leeftijd ≤ 25jaar', 'Dienst<2 jaar', '2j ≤ dienst ≤ 5j' en '6 ≤ dienst ≤

10j' zijn bepalende factoren voor het construct 'Rechtvaardigheid'. Toch wordt de variabele

'11j ≤ dienst ≤ 15j' ook opgenomen in het regressiemodel, aangezien het significant is op het

10%-niveau  en  het  anders  als  enige  dummy-variabele  van  de  onafhankelijke  variabele

'Anciënniteit' niet in het model zou opgenomen zijn.
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Aan de hand van tabel 6.7 kunnen de waarden voor de β's in het regressiemodel ingevuld

worden:

'Rechtvaardigheid' = 0,399 – 0,203 'Vakbond?' – 0,685 'Werknemer?' – 0,306 Lijnwerker?' –

0,121 'Leeftijd ≤ 25j'  + 0,612 'Dienst < 2 jaar'  + 0,177 '2j ≤ dienst ≤ 5j' + 0,137

'6j ≤ dienst ≤ 10j'  + 0,150 '11j ≤ dienst ≤ 15j' 
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Tabel 6.7
Meervoudige Regressieanalyse voor het construct 'Rechtvaardigheid'

Dummy Variabelen Beta p
Model 1 Constante 0,038 0,010

Is de respondent een man? 0,016 0,621
Werkt de respondent Part time? 0,064 0,273
Is de respondent Allochtoon? -0,006 0,911
Is de respondent vakbondslid? -0,209 0,000
Is de respondent werknemer? -0,649 0,000
Is de respondent lijnmanager? -0,284 0,000

-0,341 0,025
-0,244 0,093
-0,159 0,266
-0,114 0,429

Dienst < 2j 0,809 0,000
0,368 0,000
0,316 0,003
0,276 0,011
0,178 0,141

Model 2 Constante 0,399 0,000
Is de respondent vakbondslid? -0,203 0,000
Is de respondent werknemer? -0,685 0,000
Is de respondent lijnmanager? -0,306 0,000

-0,121 0,016
0,612 0,000
0,177 0,006
0,137 0,045
0,150 0,062

*Noot: Model 1 is het regressiemodel met alle mogelijke onafhankelijke variabelen

Model*

Leeftijd ≤ 25j
26j ≤ Leeftijd ≤ 34j
35j ≤ Leeftijd ≤ 44j
45j ≤ Leeftijd ≤ 54j

2j ≤ dienst ≤ 5j
6j ≤ dienst ≤ 10j
11j ≤ dienst ≤ 15j
16j ≤ dienst ≤ 20 j

Leeftijd ≤ 25j
Dienst < 2j
2j ≤ dienst ≤ 5j
6j ≤ dienst ≤ 10j
11j ≤ dienst ≤ 15j

         Model 2 is het regressiemodel met enkel de relevante onafhankelijke variabelen

Tabel 6.6
Verklaringskracht van het model

p-waarde SD
Model 1 0,000 0,099 0,095 0,895
Model 2 0,000 0,095 0,093 0,897
*Noot: Model 1 is het regressiemodel met alle mogelijke onafhankelijke variabelen

R2 Adj. R2

         Model 2 is het regressiemodel met enkel de relevante onafhankelijke variabelen



6.5   Regressieanalyse met het construct 'Sfeer' als afhankelijke variabele

6.5.1  Controle van de zinvolheid van het model en interpretatie van de regressiecoëfficiënten

In  dit  model  is  het  construct  'Sfeer'  de  afhankelijke  variabele,  die  we  trachten  te

verklaren  op  basis  van  een  aantal  onafhankelijke  variabelen,  namelijk  de  demografische

gegevens. Uit tabel 6.8  blijkt dat  6,1%  van de variantie van het construct 'Sfeer' verklaard

wordt door de opgenomen demografische karakteristieken (R2=0,065, SD=0,930) met F(15) =

13,764. De p-waarde is kleiner dan 0,05 waardoor een verdere interpretatie van de 'Adjusted R

Square' en de Coëfficiënten noodzakelijk is. Er is sprake van een 'good fit' tussen het model en

de data, dus het model is zinvol. 

6.5.2  Interpretatie van de regressiecoëfficiënten

Aan de hand van de 'Coefficients'  (tabel  6.9) kunnen de waarden voor de  β's in  het

regressiemodel ingevuld worden.

Vooraleer we de regressiecoëfficiënten kunnen interpreteren, moeten eerst de p-waarden

geïnterpreteerd worden. In de huidige regressieanalyse worden enkel de dummy-variabelen 'Is

de  respondent  een  man?',  'Is  de  respondent  lid  van  een  vakbond',  'Is  de  respondent

werknemer', 'Is de respondent lijnmanager' en 'Dienst < 2 jaar' opgenomen in het regressie-

model (zie  tabel 6.9) aangezien enkel zij  een p-waarden hebben kleiner dan 0,05. Dit  kan

leiden tot de volgende schatting van het model:

'Sfeer' = β0 + β1 'Man?' + β2 'Vakbond?' + β3 Lijnwerker?' + β4  'Werknemer?' + β5 'Dienst < 2

jaar'  

Om dit model te schatten, voerden we de regressieanalyse opnieuw uit, dit keer enkel

met  de  relevante  variabelen.  Alle  voorgaande  stappen  werden  opnieuw  uitgevoerd  maar

worden hier niet meer uitgeschreven, aangezien de aanpak analoog is aan de voorgaande. De

schattingen voor het nieuwe model (model 2) worden wel weergegeven in de tabellen 6.8 en

6.9. 

Als we kijken naar tabel 6.8, dan zien we dat het zinvol is om de 'Adjusted R Square' en

de  regressie-coëfficiënten  te  interpreteren  aangezien  de  p-waarde  kleiner  is  dan  0,05.  De

'Adjusted R Square' geeft aan dat 6,1% van de variantie in het construct 'Rechtvaardigheid'

58



verklaard wordt door de variantie in de vijf opgenomen onafhankelijke variabelen (R2=0,062,

SD=0,927) met F(5) = 46,198. 

Uit tabel  6.9 kunnen we zien dat alle vijf de regressiecoëfficiënten significant van nul

verschillen aangezien de p-waarden allen kleiner zijn dan 0,05. Dus 'Is de respondent een

man?', 'Is de respondent lid van een vakbond', 'Is de respondent werknemer', 'Is de respondent

lijnmanager' en 'Dienst < 2 jaar'  zijn bepalende factoren voor het construct 'Sfeer'. 

Aan de hand van tabel 6.9 kunnen de waarden voor de β's in het regressiemodel ingevuld

worden:

'Sfeer' =  0,559 – 0,196 'Man' – 0,114 'Vakbond?' – 0,268 Lijnwerker?' – 0,587   'Werknemer?'

+ 0,374 'Dienst < 2 jaar'  
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Tabel 6.8
Verklaringskracht van het model

p-waarde SD
Model 1 0,000 0,065 0,061 0,930
Model 2 0,000 0,062 0,061 0,927
*Noot: Model 1 is het regressiemodel met alle mogelijke onafhankelijke variabelen

R2 Adj. R2

         Model 2 is het regressiemodel met enkel de relevante onafhankelijke variabelen
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Tabel 6.9
Meervoudige Regressieanalyse voor het construct 'Sfeer'

Dummy Variabelen Beta p
Model 1 Constante 0,500 0,001

Is de respondent een man? -0,186 0,000
Werkt de respondent Part time? 0,078 0,196
Is de respondent Allochtoon? -0,032 0,572
Is de respondent vakbondslid? -0,106 0,014
Is de respondent werknemer? -0,632 0,000
Is de respondent lijnmanager? -0,296 0,000

-0,084 0,593
-0,059 0,696
-0,098 0,510
-0,102 0,493

Dienst < 2j 0,539 0,000
0,187 0,080
0,141 0,193
0,171 0,131
-0,003 0,980

Model 2 Constante 0,559 0,000
Is de respondent een man? -0,196 0,000
Is de respondent vakbondslid? -0,114 0,008
Is de respondent werknemer? -0,587 0,000
Is de respondent lijnmanager? -0,268 0,000
Dienst < 2j 0,374 0,000

*Noot: Model 1 is het regressiemodel met alle mogelijke onafhankelijke variabelen

Model*

Leeftijd ≤ 25j
26j ≤ Leeftijd ≤ 34j
35j ≤ Leeftijd ≤ 44j
45j ≤ Leeftijd ≤ 54j

2j ≤ dienst ≤ 5j
6j ≤ dienst ≤ 10j
11j ≤ dienst ≤ 15j
16j ≤ dienst ≤ 20 j

         Model 2 is het regressiemodel met enkel de relevante onafhankelijke variabelen



6.6   Regressieanalyse met het construct 'Trots' als afhankelijke variabele

6.6.1  Controle van de zinvolheid van het model en interpretatie van de regressiecoëfficiënten

In  dit  model  is  het  construct  'Trots'  de  afhankelijke  variabele,  die  we  trachten  te

verklaren  op  basis  van  een  aantal  onafhankelijke  variabelen,  namelijk  de  demografische

gegevens. Uit  tabel 6.10 blijkt dat 8,2% van de variantie van het construct 'Trots' verklaard

wordt door de opgenomen demografische karakteristieken (R2=0,086, SD=0,912) met F(15) =

21,658. De p-waarde is kleiner dan 0,05 waardoor een verdere interpretatie van de 'Adjusted R

Square' en de coëfficiënten noodzakelijk is. Er is sprake van een goed fit tussen het model en

de data, dus het model is zinvol. 

6.6.2  Interpretatie van de regressiecoëfficiënten

Aan de hand van de tabel 'Coefficients' (tabel 6.11) kunnen de waarden voor de β's in het

regressiemodel ingevuld worden.

Vooraleer  we  de  regressiecoëfficiënten  kunnen  interpreteren,  moeten  eerst  de  p-waarden

geïnterpreteerd worden. In de huidige regressieanalyse zijn enkel de dummy-variabelen 'Is de

respondent een man?', 'Is de respondent werknemer', 'Is de respondent lijnmanager', 'Leeftijd ≤

25jaar', '26j ≤ Leeftijd ≤ 34j', 'Dienst<2 jaar', '2j ≤ dienst ≤ 5j' en '6 ≤ dienst ≤ 10j' opgenomen

statistisch significant op het 0,05-niveau. Toch worden de dummy-variabelen 'Ben je lid van

een vakbond',  '35j  ≤  leeftijd  ≤  44j'  en '11j  ≤  dienst  ≤  15j'  ook opgenomen in het  tweede

regressiemodel,  aangezien  zij  significant  zijn  op  het  0,100-niveau.  Dit  kan  leiden  tot  de

volgende schatting van het model:

'Trots' = β0 + β1 'Man?' + β2 'Vakbond' + β3  'Werknemer?' + β4 Lijnwerker?' + β5 'Leeftijd  ≤

25j'  + β6 '26j ≤ Leeftijd ≤ 34j' + β7 '35j ≤ Leeftijd ≤ 44j' + β8 'Dienst < 2 jaar'  + β9 '2j

≤ dienst ≤ 5j' + β10 '6j ≤ dienst ≤ 10j'  + β11 '11j ≤ dienst ≤ 15j' 

Om dit model te schatten, voerden we de regressieanalyse opnieuw uit, dit keer enkel

met  de  relevante  variabelen.  Alle  voorgaande  stappen  werden  opnieuw  uitgevoerd  maar

worden hier niet meer uitgeschreven, aangezien de aanpak analoog is aan de voorgaande. De

schattingen voor het nieuwe model (model 2) worden wel weergegeven in de tabellen 6.10 en

6.11. 
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Als we kijken naar tabel 6.10, dan zien we dat het zinvol is om de 'Adjusted R Square'

en de regressie-coëfficiënten te interpreteren aangezien de p-waarde kleiner is dan 0,05. De

'Adjusted R Square'  geeft  aan dat 8,3% van de variantie in het construct 'Trots' verklaard

wordt door de variantie in de elf opgenomen onafhankelijke variabelen (R2=0,086, SD=0,912)

met F(11) = 29,494. 

Uit tabel 6.11 kunnen we zien dat op 'Is de respondent lid van een vakbond' na, alle tien

de regressiecoëfficiënten significant van nul verschillen aangezien de p-waarden allen kleiner

zijn dan 0,05. Dus 'Is de respondent een man?', 'Is de respondent werknemer', 'Is de respondent

lijnmanager', 'Leeftijd ≤ 25jaar', '26j ≤ Leeftijd ≤ 34j', '35j ≤ leeftijd ≤ 44j', 'Dienst < 2 jaar', '2j

≤  dienst  ≤  5j',  '6  ≤  dienst  ≤  10j'  en '11j  ≤  dienst  ≤  15j'  zijn  bepalende factoren voor het

construct  'Trots'.  Toch  wordt  de  variabele  'Is  de  respondent  lid  van  een  vakbond?'  ook

opgenomen in het regressiemodel, aangezien het significant is op het 10%-niveau.

Aan de hand van tabel 6.11 kunnen de waarden voor de β's in het regressiemodel ingevuld

worden:

'Trots' = 0,706 – 0,166 'Man?' – 0,081 'Vakbond' – 0,671 'Werknemer?' – 0,325 Lijnwerker?' –

0,415 'Leeftijd  ≤ 25j' – 0,345 '26j  ≤  Leeftijd  ≤  24j' – 0,139 '35j≤ Leeftijd  ≤  44j' +

0,510 'Dienst < 2 jaar'  + 0,194 '2j ≤ dienst ≤ 5j' + 0,178 '6j ≤ dienst ≤ 10j'  – 0,139

'11j ≤ dienst ≤ 15j' 

62

Tabel 6.10
Verklaringskracht van het model

p-waarde SD
Model 1 0,000 0,086 0,082 0,912
Model 2 0,000 0,086 0,083 0,913
*Noot: Model 1 is het regressiemodel met alle mogelijke onafhankelijke variabelen

R2 Adj. R2

         Model 2 is het regressiemodel met enkel de relevante onafhankelijke variabelen



6.7   Regressieanalyse met de Trust Index© als afhankelijke variabele

6.7.1  Controle van de zinvolheid van het model en interpretatie van de regressiecoëfficiënten

In dit model is de Trust Index© de afhankelijke variabele, die we trachten te verklaren op

basis van een aantal onafhankelijke variabelen, namelijk de demografische gegevens. Uit tabel

6.12 blijkt dat 8,9% van de variantie in de Trust Index© verklaard wordt door de opgenomen

demografische karakteristieken (R2=0,093, SD=0,902) met  F(15) = 23,463. De p-waarde is

kleiner  dan  0,05  waardoor  een  verdere  interpretatie  van  de  'Adjusted  R  Square'  en  de
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Tabel 6.11
Meervoudige Regressieanalyse voor het construct 'Trots'

Dummy Variabelen Beta p
Model 1 Constante 0,780 0,000

Is de respondent een man? -0,164 0,000
Werkt de respondent Part time? 0,016 0,789
Is de respondent Allochtoon? -0,023 0,686
Is de respondent vakbondslid? -0,080 0,058
Is de respondent werknemer? -0,666 0,000
Is de respondent lijnmanager? -0,317 0,000

-0,536 0,001
-0,462 0,002
-0,258 0,077
-0,132 0,369

Dienst < 2j 0,551 0,000
0,230 0,028
0,214 0,044
0,213 0,056
0,047 0,700

Model 2 Constante 0,706 0,000
Is de respondent een man? -0,166 0,000
Is de respondent vakbondslid? -0,081 0,055
Is de respondent werknemer? -0,671 0,000
Is de respondent lijnmanager? -0,325 0,000

-0,415 0,000
-0,345 0,000
-0,139 0,029

Dienst < 2j 0,510 0,000
0,194 0,010
0,178 0,023

 0,183 0,033
*Noot: Model 1 is het regressiemodel met alle mogelijke onafhankelijke variabelen

Model*

Leeftijd ≤ 25j
26j ≤ Leeftijd ≤ 34j
35j ≤ Leeftijd ≤ 44j
45j ≤ Leeftijd ≤ 54j

2j ≤ dienst ≤ 5j
6j ≤ dienst ≤ 10j
11j ≤ dienst ≤ 15j
16j ≤ dienst ≤ 20 j

Leeftijd ≤ 25j
26j ≤ Leeftijd ≤ 34j
35j ≤ Leeftijd ≤ 44j

2j ≤ dienst ≤ 5j
6j ≤ dienst ≤ 10j
11j ≤ dienst ≤ 15j

         Model 2 is het regressiemodel met enkel de relevante onafhankelijke variabelen



Coëfficiënten noodzakelijk is. Er is sprake van een goed fit tussen het model en de data, dus

het model is zinvol. 

6.7.2  Interpretatie van de regressiecoëfficiënten

Aan de hand van de tabel 'Coefficients' (tabel 6.13) kunnen de waarden voor de β's in het

regressiemodel ingevuld worden.

Vooraleer we de regressiecoëfficiënten kunnen interpreteren, moeten eerst de p-waarden

geïnterpreteerd worden. In de huidige regressieanalyse zijn enkel de dummy-variabelen 'Is de

respondent een man?', 'Is de respondent lid van een vakbond?', 'Is de respondent werknemer',

'Is  de  respondent  lijnmanager',  'Leeftijd  ≤  25jaar',  'Dienst  <  2  jaar'  en  '2j  ≤  dienst  ≤  5j'

opgenomen statistisch significant op het 0,05-niveau. 

'Trust Index' = β0 + β1 'Man?' + β2 'Vakbond' + β3 'Werknemer?' + β4 Lijnwerker?' + β5 'Leeftijd

≤ 25j'  + β6 'Dienst < 2 jaar'  + β7 '2j ≤ dienst ≤ 5j' 

Om dit model te schatten, voerden we de regressieanalyse opnieuw uit, dit keer enkel met

de relevante variabelen. Alle voorgaande stappen werden opnieuw uitgevoerd maar worden

hier  niet  meer  uitgeschreven,  aangezien  de  aanpak  analoog  is  aan  de  voorgaande.  De

schattingen voor het nieuwe model (Model 2) worden wel weergegeven in de tabellen 6.12 en

6.13. 

Als we kijken naar tabel 6.12, dan zien we dat het zinvol is om de 'Adjusted R Square' en

de  regressie-coëfficiënten  te  interpreteren  aangezien  de  p-waarde  kleiner  is  dan  0,05.  De

'Adjusted R Square' geeft aan dat 8,7% van de variantie in de Trust Index© verklaard wordt

door de variantie in de zeven opgenomen onafhankelijke variabelen (R2=0,089, SD=0,901)

met F(7) = 48,064. 

In tabel 6.13 kunnen we zien dat  de dummy-variabele '2j ≤ dienst ≤ 5j' niet significant

bijdraagt  tot  de Trust  Index©. De p-waarde van 0,534 is  groter  dan 0,05.  We voeren de

regressieanalyse dus opnieuw uit met enkel de relevante onafhankelijke variabelen. Als we

kijken naar Model 3 in tabel 6.12 dan zien we dat 8,7% van de variantie in de Trust Index©

verklaard wordt door de variantie in de zes opgenomen onafhankelijke variabelen (R2=0,089,

SD=0,901) met F(6) = 56,020. Dus 'Is de respondent een man?', 'Is de respondent lid van een
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vakbond?', 'Is de respondent werknemer', 'Is de respondent lijnmanager', 'Leeftijd ≤ 25jaar' en

'Dienst < 2 jaar', '2j ≤ dienst ≤ 5j' zijn bepalende factoren voor het construct 'Trots'.

Aan de hand van tabel 6.13 kunnen de waarden voor de β's in het regressiemodel ingevuld

worden:

'Trust  Index'  =  0,650  –  0,108  'Man?'  –  0,094  'Vakbond'  –  0,742 'Werknemer?'  –  0,371

Lijnwerker?' – 0,122 'Leeftijd ≤ 25j'  – 0,447 'Dienst < 2 jaar'  
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Tabel 6.12
Verklaringskracht van het model

p-waarde SD
Model 1 0,000 0,093 0,089 0,902
Model 2 0,000 0,089 0,087 0,901
Model 3 0,000 0,089 0,087 0,901
*Noot: Model 1 is het regressiemodel met alle mogelijke onafhankelijke variabelen

R2 Adj. R2

          Model 2 is het regressiemodel met enkel de relevante onafhankelijke variabelen
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Tabel 6.13
Meervoudige Regressieanalyse voor de Trust Index in zijn geheel

Dummy Variabelen Beta p
Model 1 Constante 0,625 0,000

Is de respondent een man? -0,107 0,001
Werkt de respondent Part time? 0,096 0,102
Is de respondent Allochtoon? 0,044 0,435
Is de respondent vakbondslid? -0,098 0,020
Is de respondent werknemer? -0,723 0,000
Is de respondent lijnmanager? -0,355 0,000

-0,326 0,033
-0,235 0,108
-0,135 0,348
-0,071 0,622

Dienst < 2j 0,648 0,000
0,208 0,044
0,166 0,114
0,154 0,161
-0,014 0,907

Model 2 Constante 0,643 0,000
Is de respondent een man? -0,108 0,001
Ben je lid van een vakbond? -0,094 0,025
Is de respondent een werknemer? -0,750 0,000
Is de respondent lijnmanager? -0,376 0,000

-0,126 0,013
Dienst < 2j 0,462 0,000

 0,023 0,534
Model 3 Constante 0,650 0,000

Is de respondent een man? -0,108 0,001
Ben je lid van een vakbond? -0,094 0,025
Is de respondent een werknemer? -0,742 0,000
Is de respondent lijnmanager? -0,371 0,000

-0,122 0,015
Dienst < 2 0,447 0,000

*Noot: Model 1 is het regressiemodel met alle mogelijke onafhankelijke variabelen

Model*

Leeftijd ≤ 25j
26j ≤ Leeftijd ≤ 34j
35j ≤ Leeftijd ≤ 44j
45j ≤ Leeftijd ≤ 54j

2j ≤ dienst ≤ 5j
6j ≤ dienst ≤ 10j
11j ≤ dienst ≤ 15j
16j ≤ dienst ≤ 20 j

≤ 25jaar

Dienst 2 ≤ x ≤ 5

≤ 25jaar

         Model 2 is het regressiemodel met enkel de relevante onafhankelijke variabelen



DISCUSSIE

De laatste jaren wordt steeds meer belang gehecht aan intellectueel eigendom binnen de

organisatie.  Een  werknemersgerichte  strategie  is  een  belangrijke  bron  van  competitief

voordeel aangezien, in tegenstelling tot technologie en innovaties, het moeilijk te imiteren is.

Het onderzoek van Lau en May (1998) toont aan dat de belangen van de werknemers (goede

werkomstandigheden)  en  werkgevers  (hoge  winstgevendheid  en/of  gestage  groei)  niet

noodzakelijk moeten verschillen. Ondernemingen die betere werkomstandigheden nastreven

bereiken  ook  uitzonderlijke  groei  en  winstgevendheid.  De  100  Beste  Werkgevers  van

Amerika presteren ook op financieel gebied beter.

Ondanks  de  wijzigende  economische  omstandigheden  (herstructureringen,  fusies,

overnames,...)  blijft  organisationele  commitment  nog  steeds  een  belangrijk  begrip.

Werknemers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid waardoor het belangrijker wordt dat je,

als management, je personeel kan vertrouwen. Bovendien, hoe kleiner het aantal werknemers,

hoe meer de problemen van afwezigheid, verloop van personeel,… tot uiting komen. Door

deze twee redenen is het enorm belangrijk voor het management om een zo hoog mogelijke

commitment  van  het  personeel  ten  opzichte  van  de  organisatie  na  te  streven.  Een  hoge

commitment manifesteert zich in een kleiner verloop van personeel, een lagere afwezigheid en

een verhoogde productiviteit en een superieure financiële prestatie.

Organisationele commitment kan volgens Meyer en Allen (1991) onderverdeeld worden

in  drie  componenten:  continue,  normatieve  en affectieve commitment.  Het  is  deze laatste

component die onderzocht wordt in het onderzoek naar de Beste Werkgever aan de hand van

de Trust Index©. Als we de antecedenten van affectieve commitment bestuderen, dan zien we

dat  vooral  werkervaringen  en  persoonlijkheidskenmerken  belangrijk  zijn.  Deze  twee

antecedenten  voorspellen  een  groot  deel  van  affectieve  commitment.  Ook  tussen

organisationele karakteristieken en affectieve commitment en tussen demografische gegevens

en affectieve commitment blijkt er een verband te zijn. Deze antecedenten zijn echter nog niet

uitgebreid onderzocht. De doelstelling van deze scriptie was dan ook aan de hand van een

statistisch onderzoek weer te geven welke demografische karakteristieken wel een significante

invloed en welke geen significante invloed hebben op affectieve commitment. Het is immers

mogelijk voor het management om een gepaste human resource strategie te ontwikkelen op

basis van deze bevindingen.
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In wat volgt worden de resultaten van het statisch onderzoek besproken en gelinkt aan de

bevindingen uit de literatuur.

Vroeger  onderzoek  was  zeker  niet  conclusief  wat  wat  de  verschillen  in

antwoordpatronen  tussen  mannen  en  vrouwen  betreft.  Dit  onderzoek  sluit  aan  bij  de

bevindingen van Mathieu & Zajac (1990)  en stelt  dat  er  geen significant  verschil  bestaat

tussen de antwoordpatronen van mannen en vrouwen wat betreft de gehele Trust Index©. Als

we echter de verschillende constructen waaruit  de Trust  Index© is opgebouwd bestuderen

zien  we  dat  er  wel  significante  verschillen  zijn  voor  de  constructen  'Sfeer'  en

'Rechtvaardigheid'. Zo liggen de gemiddelde scores gegeven door vrouwen voor het construct

'Sfeer' hoger dan deze gegeven door mannen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat mannen

andere,  hogere  verwachtingen  hebben  dan  vrouwen  wat  betreft  de  sfeer  in  het  bedrijf,

waardoor ze sneller ontgoocheld zijn. Dit in tegenstelling tot het construct 'Rechtvaardigheid'.

Mannen beoordelen de 'Rechtvaardigheid' in het bedrijf hoger dan vrouwen. Als je weet dat

vrouwen  over  het  algemeen  een  lagere  job  status  hebben,  minder  betaald  worden  voor

hetzelfde werk en over minder promotiemogelijkheden beschikken dan mannen, kan dit een

verklaring zijn voor het laatst genoemde resultaat.  Het zijn immers de vrouwen die in het

algemeen met onrechtvaardigheid worden geconfronteerd (MOTTAZ C., 1986).

Wat betreft de leeftijd van de respondent heeft onderzoek in het verleden aangetoond dat

hoe  ouder  de  respondent  is,  hoe  hoger  zijn  affectieve  commitment  is  (cf.  supra).  Dit

onderzoek steunt deze bevindingen grotendeels wat betreft de Trust Index©. Enkel de twee

jongste categorieën voldoen hier niet aan. Dit zou kunnen wijzen op een verkeerde indeling

van  de  leeftijdscategorieën.  Naar  volgende  edities  van  'Beste  Werkgever'  toe  kan  het

interessant zijn om de leeftijdscategorieën zodanig te kiezen dat ze in lijn liggen met deze

gebruikt in vroeger onderzoek. Hierdoor wordt de vergelijking tussen de verschillende studies

en bevindingen gemakkelijker. Als de twee jongste categorieën samengevoegd worden tot één

groep, dan stijgt  het  affectieve commitment  naargelang men ouder wordt.  Deze bevinding

sluit  eveneens  aan  bij  vroeger  onderzoek  (BAR-HAYIM  A.,  BERMAN  G.  S.,  1992;

HACKETT R. D., et al., 1994; MATHIEU J. E., ZAJAC D. M., 1990). Een andere mogelijke

reden  waarom de  resultaten  voor  de  twee  jongste  categorieën  niet  in  lijn  liggen  met  de

bevindingen van vroeger onderzoek kan zijn: de “familie/carrière”-prioriteiten van de 'nieuwe

generatie' kunnen gewijzigd zijn ten opzichte van deze van de 'oudere generatie' (JANS N. A.,

1989).  Voor  de afzonderlijke constructen,  behalve  voor  'Sfeer'  zie  je  hetzelfde fenomeen.

Voor  het  construct  'Sfeer'  is  er  geen  significant  verband  tussen  de  verschillende
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leeftijdscategorieën. Dit zou kunnen wijzen op het feit dat zowel jong als oud hetzelfde belang

hechten aan en dezelfde verwachtingen hebben omtrent de sfeer op de werkplaats.

De bevindingen van dit onderzoek met betrekking tot anciënniteit zijn helemaal niet in

lijn  met  voorgaande  onderzoeken.  Vroeger  onderzoek  toont  immers  een  positieve  relatie

tussen anciënniteit en commitment aan: hoe langer men in een bedrijf werkt, hoe hoger het

affectieve  commitment.  In tegenstelling tot  het  onderzoek van Ornstein  et  al.  (1989)  zijn

werknemers  aan  het  begin  van  hun  carrière  (dienst  <  2jaar)  meer  verbonden  aan  de

onderneming,  aangezien  ze  gemiddeld  hogere  scores  geven  aan  de  respectievelijke

constructen.  Echter  de  daaropvolgende  categorie  (2j  ≤  dienst  ≤  5j)  vertoont  het  laagste

affectieve commitment, wat dan wel weer in lijn ligt met de bevindingen van Ornstein et al.

(1989). Daarna gaan de gemiddelde scores in stijgende lijn tot de categorie '11j ≤ dienst ≤ 15j'.

De  respondenten  van  deze  categorie  geven  gemiddeld  de  hoogste  scores.  Voor  de  twee

daaropvolgende  categorieën  '16j  ≤  dienst  ≤  20j'  en  'meer  dan  20j'  daalt  de  commitment

gemeten aan de hand van de Trust Index© in vergelijking met de commitment gemeten in de

categorie '11j ≤ dienst ≤ 15j'. 

De  resultaten  van  dit  onderzoek  sluiten  aan  bij  de  bevindingen  van  Pearce  (1993),

namelijk  dat  er  geen  significant  verschil  is  in  betrokkenheid  tot  de  organisatie  tussen

werknemers met een voltijds of een deeltijds contract. 

De resultaten van het huidig onderzoek wat betreft de etnische afkomst sluiten niet aan

bij  de bevindingen uit  voorgaande onderzoeken. Er werd immers geen significant  verschil

gevonden in de antwoordpatronen van werknemers met verschillende etnische achtergrond.

Als we de gemiddelde scores van dichtbij bekijken, zien we dat de gemiddelde scores van de

allochtonen, telkens hoger liggen dan de scores van de autochtonen. Doch het verschil is niet

statistisch significant.

De  bevindingen  van  het  huidige  onderzoek  wat  betreft  het  commitment  van

vakbondsleden zijn tegenstrijdig met  de theorieën van 'Dual' commitment.  De gemiddelde

scores  voor  de  gehele  Trust  Index©  gegeven  door  vakbondsleden  liggen  lager  dan  de

gemiddelde scores gegeven door niet-vakbondsleden. Ook voor de afzonderlijke constructen

gaat deze bevinding op. 

De  functie  die  een  werknemer  bekleedt,  heeft  een  significante  invloed  op  diens

affectieve commitment:  hoe hoger de functie,  hoe hoger het  affectieve commitment.  Deze
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bevindingen lijken mijns inziens logisch: hoe hoger de functie, hoe beter de verloning, hoe

groter de autonomie en hoe hoger het prestige van de job. Toch moeten de resultaten van dit

onderzoek met een korreltje zout genomen worden. Indien we de Trust Index© van dichtbij

bekijken, dan zien we dat een heleboel items peilen naar de prestaties van het management.

De kans is groot dat de managers en de directie hun eigen prestaties overschatten, waardoor ze

hogere punten toekennen aan de respectievelijke items. Ze worden zelf ook minder dan de

gewone werknemers geconfronteerd met de eigen tekortkomingen.

Als we de verschillende regressieanalyses bestuderen dan zien we dat telkens slechts een

klein aandeel van de variantie in de respectievelijke constructen kan verklaard worden door de

onafhankelijke variabelen (<10%). Dit bevestigt de bevindingen uit de literatuur. De meeste

onderzoeken  tonen  aan  dat  werkervaringen  en  persoonlijkheidskenmerken  belangrijkere

antecedenten  zijn  van  affectieve  commitment   (MATHIEU J.  E.,  ZAJAC  D.  M.,  1990;

MEYER J.  P.,  ALLEN N. J.,  1991).  Onderzoek heeft  ook aangetoond dat  organisationele

karakteristieken  een  belangrijk  antecedent  kunnen  zijn  voor  affectieve  commitment.  Het

onderzoek hiernaar is echter nog vrij beperkt.
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Beperkingen van het onderzoek en aanwijzingen voor toekomstig

onderzoek

Een eerste grote beperking van het huidig onderzoek is het feit dat enkel gewerkt werd

met de on line beantwoordde enquêtes. Hier is dus sprake van een kaderfout aangezien de

ondervraagde respondenten geen perfecte  weergave zijn  van de te  onderzoeken populatie,

zijnde de werknemers. Respondenten die de enquête on line beantwoord hebben, kunnen in

bepaalde opzichten verschillen van de andere respondenten (DE PELSMACKER P., VAN

KENHOVE P.,  1994 , p. 208). Deze beperking kan tevens een verklaring zijn waarom er

zoveel meer respondenten in de leeftijdscategorie '26 tot 34 jaar' zitten in vergelijking met de

andere leeftijdscategorieën. Zij zijn immers meer vertrouwd met het internet.  Het zou ook

nuttig kunnen zijn om de schriftelijk afgenomen enquêtes in de verwerking te betrekking.

Helaas waren deze nog niet beschikbaar in de geschikte vorm voor het huidig onderzoek.

Een tweede beperking van dit onderzoek is het feit dat we enkel over de demografische

gegevens van de respondenten beschikken om de vragenlijst te verwerken. Zoals vroeger al

vermeld, kan het ook interessant zijn om te peilen naar de organisationele en persoonlijkheids-

kenmerken. Het onderzoeken van de persoonlijkheidskenmerken van de respondenten kan er

immers voor zorgen dat de managers een profiel kunnen opbouwen van een werknemer die

een  hoge  vorm  van  commitment  kan  ontwikkelen.  Ook  het  onderzoeken  van  de

organisationele karakteristieken kan interessant zijn als  blijkt  dat bepaalde karakteristieken

leiden tot een grotere vorm van commitment bij de werknemers. Dus bijkomend onderzoek

naar deze antecedenten is aan te raden, te meer omdat de literatuur doet vermoeden dat deze

antecedenten  betere  voorspellers  zijn  van  affectieve  commitment  dan  demografische

karakteristieken. 
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BIJLAGEN
Bijlage 1.1: Trust Index©
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Bijlage 2.1: Frequenties demografische gegevens

Functie:

2552 71,7 71,8 71,8

734 20,6 20,7 92,5

268 7,5 7,5 100,0
3554 99,8 100,0

7 ,2
3561 100,0

Werknemer (niet
leidinggevend/ geen
management)
Lijnmanager/dienstverant
woordelijke/meestergast
Senior manager/ directie
Total

Valid

0Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Geslacht:

1614 45,3 45,6 45,6
1926 54,1 54,4 100,0
3540 99,4 100,0

21 ,6
3561 100,0

Vrouw
Man
Total

Valid

0Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Leeftijd:

420 11,8 11,8 11,8
1766 49,6 49,8 61,6
1026 28,8 28,9 90,5
287 8,1 8,1 98,6
49 1,4 1,4 100,0

3548 99,6 100,0
13 ,4

3561 100,0

25 jaar of jonger
26 jaar tot 34 jaar
35 jaar tot 44 jaar
45 jaar tot 54 jaar
55 jaar of ouder
Total

Valid

0Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Bent u lid van een vakbond?

586 16,5 16,6 16,6
2944 82,7 83,4 100,0
3530 99,1 100,0

31 ,9
3561 100,0

ja
neen
Total

Valid

0Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

83



Aantal jaren in dienst:

741 20,8 20,9 20,9
1639 46,0 46,2 67,1
652 18,3 18,4 85,5
270 7,6 7,6 93,1
124 3,5 3,5 96,6
119 3,3 3,4 100,0

3545 99,6 100,0
16 ,4

3561 100,0

minder dan 2 jaar
2 jaar tot 5 jaar
6 jaar tot 10 jaar
11 jaar tot 15 jaar
16 jaar tot 20 jaar
meer dan 20 jaar
Total

Valid

0Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Contract:

3239 91,0 91,3 91,3
307 8,6 8,7 100,0

3546 99,6 100,0
15 ,4

3561 100,0

Full time
Part time
Total

Valid

0Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Etniciteit

302 8,5 8,5 8,5
3244 91,1 91,5 100,0
3546 99,6 100,0

15 ,4
3561 100,0

ja
neen
Total

Valid

0Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Bijlage 2.2: Binomiaal test ‘Geslacht’

Binomial Test: Geslacht

-1,09223 1614 ,455932 ,460000 ,320a,b

,91530 1926 ,544068
3540 1,000000

Group 1
Group 2
Total

Zscore:  B. Geslacht:
Category N

Observed
Prop. Test Prop.

Asymp. Sig.
(1-tailed)

Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group < ,460000.a. 

Based on Z Approximation.b. 
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Bijlage 4.1: Normaal verdeling van de constructen
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Bijlage 4.2: T-test Geslacht
Group Statistics

1613 ,0136906 ,93284353 ,02322692
1926 -,0097603 1,05373006 ,02401050
1613 ,0071775 ,93713967 ,02333389
1926 -,0032936 1,05069299 ,02394130
1613 -,0636319 ,97469389 ,02426895
1926 ,0543855 1,01980172 ,02323740
1613 ,0648280 ,95961575 ,02389352
1926 -,0507202 1,02925407 ,02345279
1613 ,0265815 ,95070789 ,02367173
1926 -,0195725 1,03911665 ,02367752

B. Geslacht:
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man

Zscore(Geloofwaardi
gheid)

Zscore(Respect)

Zscore(Rechtvaardig
heid)

Zscore(Sfeer)

Zscore(Trots)

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

1613 ,0078790 ,94354213 ,02349330
1926 -,0041383 1,04588985 ,02383185

B. Geslacht:
Vrouw
Man

Zscore(TrustIndex)
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

24,866 ,000 ,694 3537 ,487 ,02345089 ,03376679 -,042753 ,08965525

,702 3526,122 ,483 ,02345089 ,03340650 -,042047 ,08894891

22,035 ,000 ,310 3537 ,757 ,01047106 ,03376988 -,055739 ,07668147

,313 3522,996 ,754 ,01047106 ,03343136 -,055076 ,07601785

4,526 ,033 -3,498 3537 ,000 -,11801742 ,03373464 -,184159 -,051876

-3,512 3476,047 ,000 -,11801742 ,03359999 -,183895 -,052140

7,627 ,006 3,430 3537 ,001 ,11554821 ,03368816 ,04949803 ,18159838

3,451 3496,570 ,001 ,11554821 ,03348035 ,04990521 ,18119120

13,615 ,000 1,368 3537 ,171 ,04615398 ,03374470 -,020007 ,11231501

1,379 3509,453 ,168 ,04615398 ,03348097 -,019490 ,11179811

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Zscore(Geloofwaardi
gheid)

Zscore(Respect)

Zscore(Rechtvaardig
heid)

Zscore(Sfeer)

Zscore(Trots)

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Independent Samples Test

18,773
,000

,356 3537
,722

,01201725 ,03377000 -,054193 ,07822789

,359 3517,488
,720

,01201725 ,03346480 -,053595 ,07762963

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Zscore(TrustIndex)
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Bijlage 4.3: One Way Anova Leeftijd

ANOVA

24,502 4 6,126 6,159 ,000
3522,968 3542 ,995
3547,470 3546

38,701 4 9,675 9,772 ,000
3507,070 3542 ,990
3545,771 3546

18,202 4 4,551 4,570 ,001
3527,157 3542 ,996
3545,359 3546

2,048 4 ,512 ,512 ,727
3543,967 3542 1,001
3546,015 3546

82,295 4 20,574 21,022 ,000
3466,480 3542 ,979
3548,775 3546

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Zscore(Geloofwaardighei
d)

Zscore(Respect)

Zscore(Rechtvaardigheid)

Zscore(Sfeer)

Zscore(Trots)

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

ANOVA

Zscore(TrustIndex)

27,208 4 6,802 6,846 ,000
3519,393 3542 ,994
3546,600 3546

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Descriptives

420 -,0290506 ,95214555 ,04645995 -,1203743 ,0622730
1766 -,0693396 1,02406013 ,02436857 -,1171339 -,0215453
1026 ,0906560 ,98255935 ,03067504 ,0304630 ,1508491
287 ,1439728 ,96141596 ,05675059 ,0322710 ,2556746
48 ,1640640 ,90203006 ,13019682 -,0978583 ,4259862

3547 ,0021295 1,00020726 ,01679420 -,0307978 ,0350568
420 -,0993819 ,92948248 ,04535410 -,1885318 -,0102320

1766 -,0746053 1,02243508 ,02432990 -,1223237 -,0268868
1026 ,1224943 ,98434453 ,03073077 ,0621919 ,1827967
287 ,1454787 ,97280375 ,05742279 ,0324538 ,2585036
48 ,2608378 ,87741834 ,12664443 ,0060620 ,5156135

3547 ,0018208 ,99996773 ,01679018 -,0310986 ,0347402
420 -,0484096 ,91610425 ,04470131 -,1362764 ,0394572

1766 -,0538299 1,02249434 ,02433131 -,1015511 -,0061087
1026 ,0994716 ,98233685 ,03066809 ,0392922 ,1596510
287 ,0467325 1,02380834 ,06043350 -,0722184 ,1656833
48 ,1671130 ,93766807 ,13534073 -,1051574 ,4393835

3547 ,0022825 ,99990961 ,01678921 -,0306350 ,0351999
420 ,0303063 ,96034556 ,04686007 -,0618038 ,1224164

1766 -,0088699 1,01340918 ,02411512 -,0561671 ,0384273
1026 ,0177680 ,99864153 ,03117712 -,0434103 ,0789463
287 -,0498144 ,99774234 ,05889487 -,1657368 ,0661079
48 ,1017869 ,89869602 ,12971560 -,1591672 ,3627411

3547 ,0016587 1,00000218 ,01679076 -,0312618 ,0345792
420 -,1605806 1,00910313 ,04923919 -,2573672 -,0637940

1766 -,1055922 1,00440829 ,02390094 -,1524693 -,0587151
1026 ,1692260 ,95661586 ,02986509 ,1106223 ,2278297
287 ,2288650 1,00436637 ,05928587 ,1121730 ,3455570
48 ,3916879 ,83445659 ,12044343 ,1493869 ,6339888

3547 ,0011817 1,00039121 ,01679729 -,0317516 ,0341150

25 jaar of jonger
26 jaar tot 34 jaar
35 jaar tot 44 jaar
45 jaar tot 54 jaar
55 jaar of ouder
Total
25 jaar of jonger
26 jaar tot 34 jaar
35 jaar tot 44 jaar
45 jaar tot 54 jaar
55 jaar of ouder
Total
25 jaar of jonger
26 jaar tot 34 jaar
35 jaar tot 44 jaar
45 jaar tot 54 jaar
55 jaar of ouder
Total
25 jaar of jonger
26 jaar tot 34 jaar
35 jaar tot 44 jaar
45 jaar tot 54 jaar
55 jaar of ouder
Total
25 jaar of jonger
26 jaar tot 34 jaar
35 jaar tot 44 jaar
45 jaar tot 54 jaar
55 jaar of ouder
Total

Zscore(Geloofwaardighei
d)

Zscore(Respect)

Zscore(Rechtvaardigheid)

Zscore(Sfeer)

Zscore(Trots)

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Zscore(TrustIndex)

420 -,0620295 ,92999798 ,04537925 -,1512288 ,0271699
1766 -,0671185 1,02299181 ,02434315 -,1148629 -,0193741
1026 ,1061528 ,98347437 ,03070360 ,0459037 ,1664019
287 ,1107513 ,99297759 ,05861361 -,0046174 ,2261201
48 ,2313575 ,88133378 ,12720957 -,0245551 ,4872702

3547 ,0020355 1,00008466 ,01679214 -,0308877 ,0349587

25 jaar of jonger
26 jaar tot 34 jaar
35 jaar tot 44 jaar
45 jaar tot 54 jaar
55 jaar of ouder
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean
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Bijlage 4.4: One Way Anova Anciënniteit

ANOVA

105,481 5 21,096 21,786 ,000
3426,040 3538 ,968
3531,521 3543

78,397 5 15,679 16,040 ,000
3458,417 3538 ,978
3536,814 3543

99,582 5 19,916 20,495 ,000
3438,133 3538 ,972

3537,715 3543

53,583 5 10,717 10,880 ,000
3484,860 3538 ,985
3538,442 3543

57,418 5 11,484 11,635 ,000
3492,000 3538 ,987
3549,419 3543

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Zscore(Geloofwaardi
gheid)

Zscore(Respect)

Zscore(Rechtvaardig
heid)

Zscore(Sfeer)

Zscore(Trots)

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Zscore(TrustIndex)

87,789 5 17,558 18,000 ,000
3451,100 3538 ,975
3538,889 3543

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Descriptives

741 ,3197783 ,88758682 ,03260632 ,2557664 ,3837902
1639 -,1202468 1,02292199 ,02526696 -,1698057 -,0706878
652 -,0813521 1,03704895 ,04061397 -,1611023 -,0016019
270 ,0764730 ,92133439 ,05607063 -,0339201 ,1868661
124 ,0274521 ,96641180 ,08678634 -,1443361 ,1992404
118 ,0254017 ,85613520 ,07881363 -,1306846 ,1814879

3544 ,0039162 ,99837876 ,01677060 -,0289648 ,0367972
741 ,2546005 ,93513641 ,03435309 ,1871594 ,3220417

1639 -,1242333 1,02557547 ,02533251 -,1739208 -,0745457
652 -,0319716 1,02542700 ,04015882 -,1108280 ,0468849
270 ,1079254 ,87275101 ,05311394 ,0033536 ,2124973
124 ,0713486 ,92741392 ,08328423 -,0935075 ,2362046
118 ,0747845 ,89266061 ,08217607 -,0879609 ,2375299

3544 ,0031058 ,99912667 ,01678316 -,0297998 ,0360114
741 ,3106711 ,88616545 ,03255410 ,2467617 ,3745805

1639 -,1106284 1,03035769 ,02545063 -,1605476 -,0607092
652 -,0407608 1,01448052 ,03973012 -,1187754 ,0372539
270 ,0548856 ,91731002 ,05582571 -,0550253 ,1647965
124 ,0100009 ,98443949 ,08840528 -,1649920 ,1849937
118 -,2279627 ,93604574 ,08616999 -,3986178 -,0573075

3544 ,0032367 ,99925384 ,01678529 -,0296731 ,0361465
741 ,2315033 ,97932563 ,03597643 ,1608752 ,3021313

1639 -,0731333 1,01461295 ,02506172 -,1222897 -,0239769
652 -,0433027 1,01471613 ,03973935 -,1213355 ,0347301
270 ,0443380 ,87428823 ,05320749 -,0604181 ,1490940
124 -,0624001 ,98712459 ,08864640 -,2378703 ,1130700
118 -,1565282 ,89225997 ,08213919 -,3192006 ,0061441

3544 ,0025983 ,99935657 ,01678702 -,0303149 ,0355115
741 ,1632929 ,95940106 ,03524448 ,0941019 ,2324840

1639 -,1208602 1,03012240 ,02544482 -,1707680 -,0709524
652 ,0052244 ,99666498 ,03903241 -,0714203 ,0818690
270 ,1973558 ,90948329 ,05534939 ,0883827 ,3063289
124 ,1527702 ,93513499 ,08397760 -,0134583 ,3189988
118 ,0500974 ,90567080 ,08337375 -,1150199 ,2152148

3544 ,0012578 1,00090541 ,01681304 -,0317065 ,0342220

minder dan 2 jaar
2 jaar tot 5 jaar
6 jaar tot 10 jaar
11 jaar tot 15 jaar
16 jaar tot 20 jaar
meer dan 20 jaar
Total
minder dan 2 jaar
2 jaar tot 5 jaar
6 jaar tot 10 jaar
11 jaar tot 15 jaar
16 jaar tot 20 jaar
meer dan 20 jaar
Total
minder dan 2 jaar
2 jaar tot 5 jaar
6 jaar tot 10 jaar
11 jaar tot 15 jaar
16 jaar tot 20 jaar
meer dan 20 jaar
Total
minder dan 2 jaar
2 jaar tot 5 jaar
6 jaar tot 10 jaar
11 jaar tot 15 jaar
16 jaar tot 20 jaar
meer dan 20 jaar
Total
minder dan 2 jaar
2 jaar tot 5 jaar
6 jaar tot 10 jaar
11 jaar tot 15 jaar
16 jaar tot 20 jaar
meer dan 20 jaar
Total

Zscore(Geloofwaardi
gheid)

Zscore(Respect)

Zscore(Rechtvaardig
heid)

Zscore(Sfeer)

Zscore(Trots)

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Descriptives

Zscore(TrustIndex)

741 ,2842487 ,92378394 ,03393605 ,2176263 ,3508711
1639 -,1198257 1,02436734 ,02530266 -,1694547 -,0701967
652 -,0446115 1,02244905 ,04004220 -,1232390 ,0340159
270 ,0999606 ,88892890 ,05409849 -,0065496 ,2064709
124 ,0382674 ,97702575 ,08773950 -,1354075 ,2119424
118 -,0456097 ,87836804 ,08086033 -,2057494 ,1145299

3544 ,0032449 ,99941972 ,01678808 -,0296704 ,0361602

minder dan 2 jaar
2 jaar tot 5 jaar
6 jaar tot 10 jaar
11 jaar tot 15 jaar
16 jaar tot 20 jaar
meer dan 20 jaar
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean
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Bijlage 4.5: T-test Contract 
Independent Samples Test

8,268 ,004 ,062 3543 ,951 ,00368605 ,05966183 -,113289 ,12066105

,068 383,240 ,946 ,00368605 ,05415457 -,102791 ,11016332

6,223 ,013 -,906 3543 ,365 -,05401729 ,05959812 -,170867 ,06283279

-,966 377,069 ,335 -,05401729 ,05589965 -,163931 ,05589680

4,661 ,031 1,292 3543 ,197 ,07709102 ,05967885 -,039917 ,19409940

1,378 377,146 ,169 ,07709102 ,05595141 -,032925 ,18710682

3,765 ,052 -,433 3543 ,665 -,02583598 ,05969221 -,142871 ,09119858

-,470 380,492 ,639 -,02583598 ,05495921 -,133898 ,08222583

5,467 ,019 -,544 3543 ,587 -,03246155 ,05970767 -,149526 ,08460333

-,586 379,134 ,558 -,03246155 ,05537320 -,141339 ,07641548

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Zscore(Geloofwaardi
gheid)

Zscore(Respect)

Zscore(Rechtvaardig
heid)

Zscore(Sfeer)

Zscore(Trots)

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Independent Samples Test

8,488
,004

-,119 3543
,906 -,00707985

,05966565 -,124062 ,10990264

-,130 381,793
,897

-,00707985 ,05456178 -,114359 ,10019935

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Zscore(TrustIndex)
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Group Statistics

3238 ,0010401 1,00821482 ,01771800
307 -,0026459 ,89664294 ,05117412

3238 -,0033241 1,00425085 ,01764834
307 ,0506932 ,92934662 ,05304061

3238 ,0067973 1,00565039 ,01767293
307 -,0702937 ,93015911 ,05308698

3238 -,0012356 1,00749637 ,01770537
307 ,0246004 ,91162477 ,05202917

3238 -,0029544 1,00711628 ,01769869
307 ,0295071 ,91932302 ,05246854

E. Contract:
Full time
Part time
Full time
Part time
Full time
Part time
Full time
Part time
Full time
Part time

Zscore(Geloofwaardi
gheid)

Zscore(Respect)

Zscore(Rechtvaardig
heid)

Zscore(Sfeer)

Zscore(Trots)

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Group Statistics

3238 ,0001371 1,00764172 ,01770793
307 ,0072170 ,90425055 ,05160830

E. Contract:
Full time
Part time

Zscore(TrustIndex)
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean
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Bijlage 4.6: T-test Etniciteit
Independent Samples Test

9,757 ,002 ,806 3543 ,420 ,04847376 ,06013353 -,069426 ,16637360

,731 346,702 ,465 ,04847376 ,06632684 -,081980 ,17892737

8,962 ,003 1,012 3543 ,312 ,06090310 ,06016883 -,057066 ,17887214

,931 348,317 ,353 ,06090310 ,06544865 -,067821 ,18962737

6,856 ,009 ,093 3543 ,926 ,00561207 ,06011027 -,112242 ,12346630

,085 347,179 ,932 ,00561207 ,06602567 -,124249 ,13547270

9,851 ,002 -,523 3543 ,601 -,03143433 ,06014291 -,149353 ,08648389

-,476 347,270 ,634 -,03143433 ,06600957 -,161263 ,09839453

10,462 ,001 -1,221 3543 ,222 -,07341270 ,06010216 -,191251 ,04442562

-1,100 345,926 ,272 -,07341270 ,06674827 -,204696 ,05787081

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Zscore(Geloofwaardi
gheid)

Zscore(Respect)

Zscore(Rechtvaardig
heid)

Zscore(Sfeer)

Zscore(Trots)

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Independent Samples Test

12,453
,000

,163 3543
,871

,00977317 ,06014189 -,108143 ,12768939

,146 345,390
,884

,00977317 ,06711430 -,122231 ,14177734

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Zscore(TrustIndex)
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Group Statistics

302 ,0470944 1,11247670 ,06401584
3243 -,0013794 ,98836285 ,01735573
302 ,0573025 1,09646281 ,06309434

3243 -,0036006 ,99067013 ,01739625
302 ,0078936 1,10704152 ,06370308

3243 ,0022815 ,98850223 ,01735818
302 -,0277164 1,10669880 ,06368336

3243 ,0037179 ,98913700 ,01736933
302 -,0656121 1,12017668 ,06445892

3243 ,0078006 ,98697825 ,01733142

F. De volgende vraag
wordt u gesteld om de
culturele diversiteit
binnen uw organisatie
te bepalen. Hebt u, of
minstens één van uw
ouders of hebben
minstens twee van uw
grootouders de
nationaliteit van een
land buiten de
Europese Unie?

ja
neen
ja
neen
ja
neen
ja
neen
ja
neen

Zscore(Geloofwaardi
gheid)

Zscore(Respect)

Zscore(Rechtvaardig
heid)

Zscore(Sfeer)

Zscore(Trots)

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Group Statistics

302 ,0111051 1,12675942 ,06483772
3243 ,0013319 ,98701330 ,01733203

F. Etniciteit
ja
neen

Zscore(TrustIndex)
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean
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Bijlage 4.7: T-test Vakbond
Independent Samples Test

,689 ,407 -3,353 3527 ,001 -,15147854 ,04517055 -,240042 -,062915

-3,396 844,828 ,001 -,15147854 ,04460087 -,239020 -,063937

,000 ,986 -3,000 3527 ,003 -,13543163 ,04514403 -,223943 -,046921

-2,970 826,708 ,003 -,13543163 ,04560328 -,224943 -,045920

,208 ,649 -5,663 3527 ,000 -,25514797 ,04505139 -,343477 -,166819

-5,492 811,443 ,000 -,25514797 ,04645819 -,346340 -,163956

3,982 ,046 -3,536 3527 ,000 -,15942203 ,04509116 -,247829 -,071015

-3,351 795,725 ,001 -,15942203 ,04756963 -,252799 -,066045

,027 ,870 -2,974 3527 ,003 -,13413916 ,04510158 -,222567 -,045711

-2,935 824,440 ,003 -,13413916 ,04569638 -,223834 -,044444

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Zscore(Geloofwaardi
gheid)

Zscore(Respect)

Zscore(Rechtvaardig
heid)

Zscore(Sfeer)

Zscore(Trots)

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Independent Samples Test

,000
,997

-4,009 3527
,000

-,18088959 ,04511555 -,269345 -,092434

-3,936 820,390
,000

-,18088959 ,04595766 -,271098 -,090681

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Zscore(TrustIndex)
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Group Statistics

586 -,1211345 ,98280972 ,04059950
2943 ,0303441 1,00166051 ,01846398
586 -,1083214 1,01063226 ,04174883

2943 ,0271103 ,99543551 ,01834924
586 -,2094090 1,03460825 ,04273927

2943 ,0457390 ,98805164 ,01821313
586 -,1280204 1,06477416 ,04398542

2943 ,0314016 ,98272776 ,01811499
586 -,1071511 1,01342425 ,04186417

2943 ,0269881 ,99374248 ,01831803

G. Bent u lid van
een vakbond?
ja
neen
ja
neen
ja
neen
ja
neen
ja
neen

Zscore(Geloofwaardi
gheid)

Zscore(Respect)

Zscore(Rechtvaardig
heid)

Zscore(Sfeer)

Zscore(Trots)

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Group Statistics

586 -,1459851 1,02053297 ,04215783
2943 ,0349045 ,99266671 ,01829820

G. Bent u lid van
een vakbond?
ja
neen

Zscore(TrustIndex)
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean
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Bijlage 4.8: One Way Anova Functie

ANOVA

148,723 2 74,361 77,563 ,000
3403,456 3550 ,959
3552,179 3552
152,582 2 76,291 79,576 ,000

3403,464 3550 ,959
3556,045 3552
173,854 2 86,927 91,247 ,000

3381,914 3550 ,953
3555,768 3552

93,325 2 46,663 47,847 ,000
3462,111 3550 ,975
3555,437 3552
190,736 2 95,368 100,587 ,000

3365,822 3550 ,948
3556,558 3552

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Zscore(Geloofwaardi
gheid)

Zscore(Verantwoorde
lijkheid)

Zscore(Eerlijkheid)

Zscore(Camaraderie)

Zscore(Trots)

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

ANOVA

Zscore(TrustIndex)

172,602 2 86,301 90,562 ,000
3382,965 3550 ,953
3555,567 3552

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Descriptives

2551 -,1175614 1,00398547 ,01987798 -,1565400 -,0785827

734 ,2134551 ,91601788 ,03381084 ,1470775 ,2798328

268 ,5464474 ,90366959 ,05520041 ,4377639 ,6551308
3553 ,0009077 1,00002515 ,01677696 -,0319858 ,0338011

2551 -,1201203 1,00486249 ,01989534 -,1591330 -,0811076

734 ,2184098 ,90641626 ,03345643 ,1527279 ,2840916

268 ,5489477 ,92079348 ,05624641 ,4382048 ,6596906
3553 ,0002826 1,00056928 ,01678609 -,0326288 ,0331939

2551 -,1305821 1,00885387 ,01997437 -,1697497 -,0914144

734 ,2532242 ,88683135 ,03273354 ,1889615 ,3174869

268 ,5574801 ,88702098 ,05418343 ,4507990 ,6641612
3553 ,0006069 1,00053024 ,01678544 -,0323031 ,0335170

2551 -,0956788 1,01643409 ,02012445 -,1351407 -,0562169

734 ,1850976 ,91279482 ,03369187 ,1189535 ,2512416

268 ,4089730 ,90126267 ,05505338 ,3005790 ,5173670
3553 ,0003912 1,00048366 ,01678465 -,0325174 ,0332997

2551 -,1352569 1,01797560 ,02015497 -,1747787 -,0957352

734 ,2492958 ,86689231 ,03199758 ,1864779 ,3121136

268 ,6060955 ,80371562 ,04909475 ,5094334 ,7027576
3553 ,0001059 1,00064140 ,01678730 -,0328078 ,0330196

Werknemer (niet
leidinggevend/ geen
management)
Lijnmanager/dienstverant
woordelijke/meestergast
Senior manager/ directie
Total
Werknemer (niet
leidinggevend/ geen
management)
Lijnmanager/dienstverant
woordelijke/meestergast
Senior manager/ directie
Total
Werknemer (niet
leidinggevend/ geen
management)
Lijnmanager/dienstverant
woordelijke/meestergast
Senior manager/ directie
Total
Werknemer (niet
leidinggevend/ geen
management)
Lijnmanager/dienstverant
woordelijke/meestergast
Senior manager/ directie
Total
Werknemer (niet
leidinggevend/ geen
management)
Lijnmanager/dienstverant
woordelijke/meestergast
Senior manager/ directie
Total

Zscore(Geloofwaardi
gheid)

Zscore(Verantwoorde
lijkheid)

Zscore(Eerlijkheid)

Zscore(Camaraderie)

Zscore(Trots)

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Descriptives

Zscore(TrustIndex)

2551 -,1284782 1,00632530 ,01992430 -,1675477 -,0894087

734 ,2396319 ,89459223 ,03302000 ,1748069 ,3044570

268 ,5741512 ,89523849 ,05468539 ,4664817 ,6818206
3553 ,0005670 1,00050203 ,01678496 -,0323422 ,0334761

Werknemer (niet
leidinggevend/ geen
management)
Lijnmanager/dienstverant
woordelijke/meestergast
Senior manager/ directie
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean
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Group Statistics

586 -,1459851 1,02053297 ,04215783
2943 ,0349045 ,99266671 ,01829820

G. Bent u lid van
een vakbond?
ja
neen

Zscore(TrustIndex)
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean
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Bijlage 4.9: Casewise Diagnostics         

Casewise Diagnosticsa

-3,069 -2,90464 -,0915622 -2,81308
-3,045 -2,46800 ,3223738 -2,79037
-3,121 -2,57716 ,2828999 -2,86006
-3,098 -3,01381 -,1744782 -2,83933
-3,098 -3,01381 -,1744782 -2,83933
-3,026 -3,01381 -,2403357 -2,77347
-3,019 -2,90464 -,1376363 -2,76701
-3,138 -3,01381 -,1376363 -2,87617
-3,797 -3,55962 -,0799702 -3,47965
-3,142 -3,12297 -,2434289 -2,87954
-3,571 -2,90464 ,3684479 -3,27309
-3,065 -3,12297 -,3138585 -2,80911
-3,066 -3,12297 -,3132145 -2,80975
-3,023 -3,01381 -,2434289 -2,77038
-3,066 -3,12297 -,3132145 -2,80975
-3,147 -2,90464 -,0202516 -2,88439
-3,142 -3,12297 -,2434289 -2,87954

Case Number
225
244
260
967
1058
2013
2179
2532
2548
2558
2578
2589
2594
2595
2739
2857
3030

Std. Residual
Zscore(Geloof
waardigheid)

Predicted
Value Residual

Dependent Variable: Zscore(Geloofwaardigheid)a. 
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