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1. INLEIDING 

 
De laatste jaren is het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) toegenomen, dit 

zowel bij academici als bij mensen uit het bedrijfsleven (El Akremi, Gond, Swaen, De Roeck, & Igalens, 

2015). Het onderwerp krijgt ook steeds meer aandacht in de media (Brammer, Millington, & Rayton, 

2007). Wanneer een onderneming maatschappelijk verantwoord onderneemt, focust deze 

onderneming zich niet enkel op haar financiële resultaten, maar heeft zij ook aandacht voor haar 

impact op het milieu en houdt zij rekening met sociale aspecten binnen en buiten de organisatie 

(Carroll, 2015). Een belangrijk kenmerk van MVO is dat deze initiatieven op een vrijwillige basis 

gebeuren (Dahlsrud, 2008). Met andere woorden, MVO bestaat uit initiatieven die verder gaan dan de 

wettelijke vereisten en de economische belangen van een bedrijf. Deze acties hebben als doel om op 

lange termijn het sociale en ecologische welzijn ten goede te komen (McWilliams & Siegel, 2000).  

  

MVO gaat van de veronderstelling uit dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor de negatieve invloed 

die hun activiteiten hebben op de maatschappij (Carroll, 1979; Wartick & Cochran, 1985; Wood, 1991; 

West, Hillenbrand, & Money, 2015). Velen zien MVO niet langer als een optionele extra. Bedrijven 

dienen verantwoordelijk gesteld te worden voor de impact die hun operaties hebben op de huidige 

stakeholders en op de toekomstige generaties (Collier & Esteban, 2007).  

 

De laatste decennia komen bedrijven steeds meer onder druk te staan om maatschappelijk 

verantwoord gedrag te stellen. Deze druk komt er van de stakeholders, ook gekend als de 

belangengroepen van een onderneming. Deze stakeholders omvatten onder meer de aandeelhouders, 

de medewerkers, de investeerders en de klanten van een bedrijf (Brammer et al., 2007). Vandaag de 

dag is het belangrijker dan ooit voor een bedrijf om een sterke en duurzame relatie te hebben met 

haar stakeholders. Deze relatie is noodzakelijk om competitief te blijven. Er zijn tal van strategische 

keuzes die gemaakt dienen te worden om deze relaties te behouden, MVO is er één van (Akdoğan, 

Arslan, & Demirtaş, 2016).  

 

Er bestaan al langer dan vandaag spanningen tussen enerzijds bedrijfsopportuniteiten en anderzijds 

de potentiële negatieve impact die deze opportuniteiten teweeg kunnen brengen op mens en natuur. 

Bedrijfsactiviteiten hebben nog al te vaak een negatieve invloed op zaken zoals het klimaat, het milieu 

en de biodiversiteit op onze aarde (Collier & Esteban, 2007). In de hoop een voordeel te halen uit een 

goed MVO-beleid, gaan steeds meer bedrijven over tot actie (Akdoğan et al., 2016). Het behalen van 

MVO-certificaten wordt meer en meer als een standaard gezien binnen de bedrijfswereld. Er bestaan 
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dan ook heel wat mogelijke labels en certificaten omtrent MVO die behaald kunnen worden. Zo werd 

bijvoorbeeld in 2010 de ISO 26000 norm opgericht, dit is een internationale richtlijn omtrent MVO 

(McEwan & Be, 2009). 

 

De groeiende noodzaak van het voeren van een MVO-beleid heeft vragen doen rijzen over de impact 

van dit beleid op zowel interne als externe stakeholders (Brammer et al., 2007). Er gebeurt steeds meer 

onderzoek naar wat de precieze gevolgen zijn van MVO voor een bedrijf (Brammer, He, & Mellahi, 

2015). Eerder onderzoek toonde reeds aan dat het hebben van een goed MVO-beleid tot positieve 

gevolgen kan leiden voor een bedrijf op verschillende gebieden. Steeds vaker gaan bedrijven MVO zien 

als iets waarmee een competitief voordeel behaald kan worden (Shen & Benson, 2014). Dit 

uitgangspunt wordt door academici ondersteund via verschillende onderzoeken (Akdoğan et al., 2016; 

De Roeck, Marique, Stinglhamberb, & Swaen, 2014; Galbreath, 2009). Bedrijven die investeren in MVO, 

en dus verder gaan dan de wettelijke verplichtingen, kunnen hiermee een competitief voordeel 

behalen (Chang, 2015). Dit zorgt ervoor dat MVO wereldwijd een prioriteit aan het worden is bij 

bedrijfsleiders (Shen & Benson, 2014). 

 

Bedrijven beseffen meer en meer dat hun productievergunning en hun toekomstige winstgevendheid 

afhankelijk worden van de mate waarin zij hun verantwoordelijkheid opnemen voor de schade die zij 

veroorzaken op sociaal en ecologisch vlak (Collier & Esteban, 2007). Aangezien er door bedrijven steeds 

meer geïnvesteerd wordt in MVO, is het belangrijk te weten hoe medewerkers deze MVO-initiatieven 

ervaren en hoe zij hierop zullen reageren. Op deze manier kunnen de opbrengsten van deze 

investeringen verder gemaximaliseerd worden (El Akremi et al., 2015). Medewerkers 

vertegenwoordigen een essentiële stakeholdersgroep en zijn verantwoordelijk voor het succes en de 

overlevingskansen van een bedrijf op lange termijn. Eerdere onderzoek focuste zich voornamelijk op 

de invloed van MVO op externe stakeholders, zoals klanten en investeerders (De Roeck et al., 2014). 

De invloed van MVO op medewerkers kreeg echter minder aandacht (De Roeck et al., 2014; Jones, 

2010; Lee, Song, Lee, Lee, & Bernhard, 2013). Het beschikken over deskundige, getalenteerde en 

gemotiveerde medewerkers is nochtans een kritische factor in het duurzame succesverhaal van elke 

onderneming (Greening & Turban, 2000). Medewerkers spelen een cruciale rol in het versterken van 

het competitieve voordeel van een bedrijf (Hillman & Keim, 2001). Het reeds bestaande onderzoek 

toont wel aan dat MVO een positieve invloed heeft op medewerkers. De onderliggende mechanismes 

die nagaan waarom medewerkers op een bepaalde manier op MVO reageren en hoe MVO hen precies 

beïnvloedt, blijven echter onduidelijk (De Roeck et al, 2014). Het is met andere woorden nog niet 

duidelijk welke variabelen deze relaties kunnen verklaren (Aguinis & Glavas, 2012). Ondanks het feit 

dat onderzoek rond MVO de laatste jaren substantieel gestegen is, blijft onze kennis over hoe 
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medewerkers op MVO reageren, en waarom, eerder beperkt. Bedrijven weten niet via welke 

mechanismes hun MVO-programma hun medewerkers zal beïnvloeden (Du, Bhattacharya, & Sen, 

2015).  

 

Enkele voorgaande onderzoeken toonden reeds aan dat er een positieve relatie bestaat tussen MVO 

en werknemerstevredenheid (Bauman & Skitka, 2012; Herrbach & Mignonac, 2004; Valentine & 

Fleischman, 2008), maar de onderliggende mechanismes tussen deze relatie blijven onduidelijk (De 

Roeck et al, 2014). Dit onderzoek heeft dan ook als doel enkele van deze onderliggende mechanismes 

te verklaren. In deze masterproef wordt nagegaan hoe MVO kan bijdragen aan zinvol werk en op die 

manier ook aan werknemerstevredenheid en wat de rol van de leidinggevende hierin is. Op deze 

manier wordt er bijgedragen aan de groeiende, maar nog steeds onderontwikkelde literatuur 

aangaande MVO (Brammer et al., 2015). Er wordt nieuw empirisch bewijs geleverd over hoe MVO 

werknemers kan beïnvloeden.  

 

Dit onderzoek werd uitgevoerd bij medewerkers uit de retailsector. Uit de resultaten blijkt dat MVO 

een positieve invloed heeft op werknemerstevredenheid en dat meaningful work deze relatie deels 

kan verklaren. De relatie tussen MVO en meaningful work wordt versterkt wanneer de leidinggevende 

van de medewerker over een hoge integriteit beschikt. Naar aanleiding van dit resultaat kunnen er 

leiderschapstrainingen ontwikkeld worden die de leidinggevenden aanleren hoe ze met meer 

integriteit leiding kunnen geven. In combinatie met een goed MVO-beleid zal dit ervoor zorgen dat 

medewerkers hun werk als meer meaningful zullen ervaren. Op deze manier kunnen de voordelen van 

investeringen in MVO verder geoptimaliseerd worden. Voor zover mijn kennis, werd nooit eerder 

onderzocht of een hoge leiderschapsintegriteit ervoor kan zorgen dat de invloed van MVO op 

meaningful work versterkt wordt. 

 

Deze inleiding zal gevolgd worden door een gedetailleerde toelichting over maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Hier zullen onder meer de problematiek rond het vormen van een 

eenduidige definitie en de effecten van MVO besproken worden. Dit wordt gevolgd door een visuele 

voorstelling van het conceptueel model. Daarna zullen de opgestelde hypotheses meer in detail 

besproken worden en zullen deze hypotheses ook theoretisch onderbouwd worden. In het daarna 

volgende deel wordt de methodologie van het onderzoek in detail besproken. In dit onderdeel worden 

het onderzoeksopzet, de respondenten en de gebruikte variabelen aangehaald. In het daarop 

volgende deel worden de resultaten van het onderzoek besproken. Daarna zal er dieper ingegaan 

worden op de bijdragen van dit onderzoek en wat de mogelijke beperkingen zijn. Vervolgens worden 
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enkele aanbevelingen voor toekomstig onderzoek geformuleerd. Er wordt geëindigd met een 

algemene conclusie. 

2. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
 

2.1 Definitie MVO 
 

Doorheen de jaren ontstonden er tal van definities voor het begrip MVO, dit had als gevolg dat het 

ontwikkelen van theorieën en methodologieën bemoeilijkt werd (McWilliams, Siegel,  & Wright, 2006; 

Rowley & Berman, 2000). Het begrip MVO kreeg dan ook vaak de kritiek dat er geen eenduidigheid 

bestond omtrent de conceptualisatie ervan (Carroll, 1999; Windsor, 2006). Zo vond Peloza (2009) maar 

liefst 36 verschillende conceptualisaties en maatstaven van MVO. Ook bestaan er talloze verwante en 

vaak zelfs overlappende begrippen. Enkele voorbeelden hiervan zijn corporate social performance, 

corporate citizenship en duurzame ontwikkeling (Glavas & Kelley, 2014). Het onderscheid tussen MVO 

en bedrijfsethiek blijkt ook niet altijd even duidelijk (Enderle, 2010). MVO wordt vaak als een 

overkoepelende term gezien. Deze term omvat een breed scala aan synoniemen en overlappende 

begrippen die de relatie tussen ondernemingen en de samenleving weergeeft (Matten & Moon, 2004). 

 

De eerste onderzoeken omtrent MVO dateren uit de jaren 30 uit de vorige eeuw (Glavas & Kelley, 

2014). De initiële definitie van MVO werd bedacht door Howard Bowen in het jaar 1953. Volgens 

Bowen verwees het begrip MVO naar de verplichting die bedrijven hebben om een beleid na te 

streven, beslissingen te nemen en acties te ondernemen die wenselijk zijn voor de doelstellingen en 

de waarden van onze samenleving. Sinds het ontstaan van deze definitie zijn er vele andere definities 

gevolgd. Eenduidigheid omtrent het begrip kwam er echter niet (Barakat, Isabella, Boaventura, & 

Mazzon, 2016). Carroll (1979) definieerde MVO als de economische, wettelijke, ethische en 

discretionaire verwachtingen die de samenleving heeft van ondernemingen op een gegeven punt in 

de tijd. Discretionaire verwachtingen omvatten alle verwachtingen die een samenleving heeft rond de 

verantwoordelijkheid van bedrijven die verder gaan dan het economische, het wettelijke en het 

ethische (Carroll, 1979). Deze definitie had een grote invloed op verder MVO-onderzoek, maar bracht 

ook nieuwe moeilijkheden aan het licht. Zo veranderen de economische, wettelijke en ethische 

verwachtingen van bedrijven voortdurend. Discretionaire verwachtingen worden dan weer beïnvloed 

door maatschappelijke normen. Dit zorgt ervoor dat ook deze verwachtingen voortdurend veranderen 

(Glavas & Kelley, 2014). Deze verwachtingen verschillen ook van land tot land (Matten & Moon, 2008). 

Aangezien maatschappelijke normen voortdurend in beweging zijn, is het logisch om te concluderen 

dat de definitie van MVO ook voortdurend zal veranderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
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auteurs er na al die jaren nog steeds niet in slagen om een universele definitie van MVO te ontwikkelen 

(Glavas & Kelley, 2014). 

 

De definitie van MVO die in deze masterproef gehanteerd wordt, werd ontwikkeld door El Akremi et 

al. (2015). MVO werd door hen gedefinieerd als de context-specifieke acties en het beleid van 

organisaties die ernaar streven het welzijn van de stakeholders te verbeteren. Dit gebeurt door 

rekening te houden met de economische, de sociale en de ecologische prestaties van het bedrijf. De 

auteurs baseerden deze definitie op eerder werk van Barnett (2007) en Aguinis (2011). MVO kan 

opgesplitst worden in twee onderdelen, namelijk interne MVO en externe MVO. Interne MVO verwijst 

naar het beleid en de initiatieven van een organisatie die betrekking hebben op het fysieke en 

psychologische welzijn van haar medewerkers. Externe MVO omvat alle initiatieven die de 

gemeenschap en het milieu ten goede komen (De Roeck et al., 2014). 

 

2.2 Effecten MVO 
 

De eerste studies omtrent MVO onderzochten vooral of MVO een positieve invloed heeft op de 

financiële prestaties van een bedrijf (Peterson, 2004). Vaak zien bedrijven MVO enkel als een kost. In 

tegenstelling tot deze algemene overtuiging kan MVO in vele gevallen wel degelijk bijdragen tot de 

winstdoelstellingen van een bedrijf (Akdoğan et al., 2016). De meta-analyse van Orlitzky, Schmidt en 

Rynes (2003) toont aan dat het hebben van een MVO-beleid een positief effect kan hebben op de 

financiële prestaties van een bedrijf. Deze positieve resultaten zullen echter niet voor elk bedrijf het 

geval zijn. Er zijn namelijk ook resultaten van onderzoeken die aantonen dat er geen effect, of zelfs 

een negatief effect bestaat tussen het hebben van een MVO-beleid en de financiële prestaties van een 

bedrijf (Orlitzky et al., 2003). 

 

Verschillende onderzoeken toonden aan dat een goed MVO-beleid kan zorgen voor een verbetering 

van de reputatie van een bedrijf (Akdoğan et al., 2016; Glavas & Godwin, 2013; Glavas & Kelley, 2014). 

MVO-initiatieven kunnen ook helpen bij het aantrekken van investeerders (De Roeck et al., 2014; 

Graves & Waddock, 1994). Verder kunnen deze initiatieven ook leiden tot een stijging van 

klantentevredenheid en klantentrouw (Bhattacharya & Sen, 2004; Maignan, Ferrell, & Hult, 1999; Sen 

& Bhattacharya, 2001). MVO kan ook bijdragen tot innovatie en een hogere productkwaliteit (Sharma 

& Vredenburg, 1998; West et al., 2015). 

 

Medewerkers maken deel uit van een organisatie. Het is dan ook logisch dat zij de MVO-initiatieven 

van hun bedrijf zullen waarnemen, evalueren en hierop zullen reageren (El Akremi et al., 2015). 
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Daarom wordt er de laatste jaren meer en meer onderzoek gevoerd naar de reacties van medewerkers 

op de MVO-initiatieven van hun bedrijf. Uit deze onderzoeken blijkt dat MVO een positieve invloed 

kan hebben op uiteenlopende werknemergerelateerde variabelen (Du et al., 2015). Zowel academici 

als mensen uit de bedrijfswereld zijn het erover eens dat MVO een nuttig instrument kan zijn om het 

gedrag en de attitudes van medewerkers te sturen (El Akremi et al., 2015). Zo heeft eerder onderzoek 

aangetoond dat het MVO-beleid dat een bedrijf voert, een positieve invloed heeft op de 

aantrekkelijkheid van het bedrijf als werkgever (Jones, Willness, & Madey, 2014; Rupp, Shao, & 

Skarlicki, 2013). Organisaties met een sterk MVO-beleid slagen er vaak in om zowel op kwantitatief als 

op kwalitatief vlak meer sollicitanten aan te trekken (Greening & Turban, 2000). MVO blijkt ook een 

positieve invloed te hebben op de retentie (Du et al., 2015; Jones, 2010) en de betrokkenheid van 

medewerkers (Brammer et al., 2007; Carmeli, 2005; Collier & Esteban, 2007; Jones, 2010; Maignan, 

Ferrell, & Hult, 1999; Vlachos, Panagopoulos, & Rapp, 2014). Medewerkers zullen zich ook meer 

identificeren met de organisatie wanneer deze aan MVO doet (Berger, Cunningham, & Drumwright, 

2006; Carmeli, Gilat, & Waldman, 2007; Collier & Esteban, 2007; Kim, Lee, Lee, & Kim, 2010). Deze 

MVO-initiatieven zullen er toe leiden dat medewerkers meer vertrouwen hebben in de organisatie 

(Chang, 2015; Hansen, Dunford, Boss, Boss, & Angermeier, 2011; Hillenbrand, Money, & Ghobadian, 

2013; Vlachos, Theotokis, & Panagopoulos, 2010). Verder kan MVO ook helpen om medewerkers te 

motiveren (Rupp, Ganapathi, Aguilera, & Williams, 2006), verhoogt het hun inzet (de Luque, 

Washburn, Waldman, & House 2008), heeft het hen een gevoel van rechtvaardigheid (Rupp et al., 

2006), zullen medewerkers beter presteren (Jones, 2010; Vlachos et al., 2014) en zal het leiden tot 

betere werknemersrelaties (Agle, Mitchell, & Sonnenfeld, 1999).  

 

Gegeven dit bewijs dat investeringen in MVO weldegelijk de moeite lonen, stellen mensen uit de 

bedrijfswereld zich eerder de vraag “hoe” ze MVO-initiatieven moeten implementeren, dan “of” ze 

wel MVO-initiatieven moeten implementeren. De vraag is dus niet langer of er geïnvesteerd zal 

worden in MVO, maar wel wat de best mogelijke manier is om dit te doen (Vlachos, Panagopoulos, & 

Rapp, 2013). Daarom is het van groot belang dat er meer duidelijkheid komt rond de onderliggende 

mechanismes die de invloed van MVO op medewerkers kunnen verklaren. Dit is nodig om te 

achterhalen waarom medewerkers op een bepaalde manier op MVO reageren en hoe MVO hen 

precies beïnvloedt (De Roeck et al, 2014). 

 

Figuur 1 geeft een visuele voorstelling van het conceptueel model dat tijdens deze masterproef 

gehanteerd zal worden. Dit conceptueel model zal hierna stap voor stap toegelicht en onderbouwd 

worden. 
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Figuur 1: Conceptueel model 
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3. DE RELATIE TUSSEN MVO EN WERKNEMERSTEVREDENHEID 
 

In dit onderdeel zal de relatie tussen MVO en werknemerstevredenheid in detail besproken worden. 

Werknemerstevredenheid kan gedefinieerd worden als het prettige gevoel dat iemand ervaart ten 

gevolge van zijn jobwaardering of beroepservaring (Vlachos et al., 2013). Eerder onderzoek toonde 

reeds aan dat werknemerstevredenheid een cruciale impact kan hebben op het gedrag van 

medewerkers. Zo zijn tevreden medewerkers bijvoorbeeld klantgerichter, wat dan weer leidt tot een 

hogere klantentevredenheid (Lee et al., 2013). Ook hebben tevreden medewerkers een hogere 

productiviteit en een positieve invloed op de bedrijfsinkomsten (Eikhof, Warhurst, & Haunschild, 2007; 

Saks, 2006). Een hoge werknemerstevredenheid kan ook leiden tot medewerkers die zich meer 

verbonden voelen met organisatiedoelen en -waarden (Barakat et al., 2016). Dit zijn slechts enkele 

voorbeelden die het belang aantonen van het hebben van tevreden medewerkers. Aangezien 

medewerkers de resultaten van een bedrijf beïnvloeden, is het belangrijk om de invloed van MVO op 

werknemerstevredenheid te begrijpen. Volgens Barakat et al. (2016) is er een tekort aan onderzoek 

dat de relatie test tussen MVO en werknemerstevredenheid. Peterson (2004) en Barakat et al. (2016) 

gaven in hun studie aan dat onderzoek nodig is naar hoe MVO werknemerstevredenheid precies zal 

beïnvloeden.  

 

MVO
Werknemers-

tevredenheid

Meaningful work
Leiderschaps-

integriteit 
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Om aan te tonen waarom er verwacht kan worden dat er een positieve relatie aanwezig zal zijn tussen 

MVO en werknemerstevredenheid, wordt er gebruik gemaakt van de social identity theory, de fairness 

theory en de deontic justice theory.  

 

Volgens de social identity theory hebben mensen de neiging om zichzelf en anderen in categorieën 

onder te brengen. Het zelfbeeld van een persoon wordt beïnvloed door de categorie waartoe deze 

persoon behoort (Peterson, 2004). In de context van deze masterproef houdt dit in dat mensen zullen 

beïnvloed worden door de organisatie waartoe zij behoren. Individuen proberen hun zelfbeeld vast te 

stellen of te verbeteren door de groep waartoe zij behoren te vergelijken met andere groepen 

(Ashforth & Mael, 1989). Wanneer uit deze vergelijking blijkt dat deze persoon zich in een 

succesvollere groep bevindt, zal dit leiden tot een verbeterd zelfbeeld bij de persoon in kwestie. 

Wanneer blijkt dat de groep waartoe deze persoon behoort het slechter doet dan de groepen waarmee 

vergeleken wordt, kan dit leiden tot een verlaging van het zelfbeeld. Met andere woorden, wanneer 

medewerkers van een bepaald bedrijf vinden dat zij behoren tot een beter bedrijf in vergelijking met 

anderen, bijvoorbeeld omdat hun bedrijf aan MVO doet, kan dit ervoor zorgen dat het zelfbeeld van 

deze medewerkers zal stijgen. Dit zal een positief effect hebben op de attitudes die medewerkers 

hebben ten opzichte van het bedrijf waarvoor zij werken (Lee et al., 2013). Social identity theory 

veronderstelt dat individuen gelukkiger zijn wanneer zij zich kunnen associëren met een organisatie 

die een goede reputatie heeft, omdat deze goede reputatie zal zorgen voor een stijging van hun 

zelfbeeld (Brammer et al., 2007). Wanneer deze theorie toegepast wordt op deze masterproef, lijkt 

het logisch dat het implementeren van MVO-activiteiten kan leiden tot positieve bedrijfspercepties bij 

medewerkers. Daarom is het te verwachten dat deze positieve bedrijfspercepties een positieve invloed 

zullen hebben op werknemerstevredenheid (Lee et al., 2013). 

  

Vervolgens is er de Fairness theory die suggereert dat de attitudes van werknemers beïnvloed kunnen 

worden door de mate waarin zij vinden dat de acties die hun organisatie onderneemt rechtvaardig zijn. 

Volgens deze theorie kunnen rechtvaardigheidspercepties beïnvloed worden door de mate waarin 

zowel de medewerker zelf, alsook anderen rechtvaardig behandeld worden (Cropanzano, Byrne, 

Bobocel, & Rupp, 2001). Ook de deontic justice theory bevestigt dat mensen er belang aan hechten 

hoe derde partijen behandeld worden, zelfs wanneer zij hier zelf geen directe gevolgen van 

ondervinden (Cropanzano, Goldman, & Folger, 2003). Een onderzoek van Choi (2008) bevestigde dat 

een medewerker niet enkel beïnvloed wordt door zijn perceptie over hoe hij zelf behandeld wordt, 

maar ook door zijn percepties over hoe anderen behandeld worden. Medewerkers houden hun 

organisatie verantwoordelijk om het juiste te doen. Werknemers zullen positief reageren op 

rechtvaardigheid en negatief op onrechtvaardigheid. Zelfs wanneer de medewerkers zelf geen directe 
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gevolgen ondervinden van deze (on)rechtvaardigheid, zullen zij hierop reageren (Rupp et al., 2006). 

Rechtvaardigheid blijkt een belangrijke component te zijn van werknemerstevredenheid (Haar & Spell, 

2009; Leung, Wang, & Smith, 2001; Tremblay & Roussel, 2001). Een meta-analyse van Colquitt, Conlon, 

Wesson, Porter en Ng (2001) toonde aan dat de perceptie van rechtvaardigheid in een organisatie 

gerelateerd is aan werknemerstevredenheid. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat het 

bedrijf rechtvaardig te werk gaat, kan dit leiden tot een verhoogde werknemerstevredenheid (Glavas 

& Kelley, 2014). Ondanks het feit dat de deontic justice theory aantoont dat medewerkers beïnvloed 

worden door hoe derden behandeld worden, neemt dit het belang niet weg van hoe medewerkers zelf 

behandeld worden. Zo zal er een interactie-effect ontstaan tussen hoe derden behandeld worden en 

hoe de medewerker in kwestie behandeld wordt. Dit betekent dat medewerkers zullen reageren op 

de manier waarop het bedrijf omgaat met bijvoorbeeld het milieu, maar dat de sterkte van deze reactie 

zal afhangen van hoe de medewerker zelf behandeld wordt (Erdogan, Bauer, & Taylor, 2015). Wanneer 

de fairness theory op deze masterproef wordt toegepast, kan verondersteld worden dat 

werknemerstevredenheid zal stijgen wanneer een bedrijf MVO-initiatieven implementeert omdat 

deze initiatieven ervoor zullen zorgen dat zowel de medewerkers zelf, alsook derden, rechtvaardig 

behandeld zullen worden. Deze positieve rechtvaardigheidspercepties zullen leiden tot een hogere 

werknemerstevredenheid (Barakat et al., 2016). 

 

Gavin en Maynard konden al in 1975 aantonen dat er een significante relatie bestaat tussen de mate 

waarin een organisatie haar maatschappelijke verplichtingen nakomt en werknemerstevredenheid. 

Later onderzoek toonde aan dat medewerkers een hogere werknemerstevredenheid ervaren wanneer 

zij vinden dat hun bedrijf op een ethische manier te werk gaat (Deshpande, 1996; Koh & Boo, 2001; 

Viswesvaran, Deshpande, & Joseph, 1998; Vitell & Davis, 1990). Aangezien bedrijfsethiek als een 

onderdeel van MVO gezien kan worden (Enderle, 2010), zullen de percepties die medewerkers hebben 

over het ethische gedrag van hun onderneming grotendeels overeenstemmen met hun percepties 

over MVO (El Akremi et al., 2015). Er kan dus verwacht worden dat er ook tussen MVO en 

werknemerstevredenheid een positieve relatie zal bestaan. 

 

Op basis van bovenstaande argumenten, werd volgende hypothese opgesteld: 

 
Hypothese 1: Er bestaat een positief verband tussen maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en werknemerstevredenheid. 
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4. MEANINGFUL WORK ALS MEDIATOR TUSSEN MVO EN 

WERKNEMERSTEVREDENHEID 
 

Mensen willen dat hun job meer is dan enkel een inkomen of een manier om hun tijd te spenderen. 

Het ervaren van meaningful work is iets wat we allemaal willen (Bailey & Madden, 2016). Mensen 

willen meer dan ooit dat hun werk iets betekent, dat het bijdraagt tot een groter geheel. Meaningful 

work wordt in deze masterproef gedefinieerd als werk dat een positieve en significante waarde heeft 

voor de medewerker. Meaningful work gaat verder dan enkel plezier hebben, het gaat om persoonlijke 

groei en bijdragen tot een groter geheel (Steger, Dik, & Duffy, 2012).  

 

Volgens velen hebben bedrijven een ethische of morele verplichting om meaningful work te creëren 

voor hun medewerkers. Zelfs mocht deze “verplichting” er niet zijn, hebben bedrijven er alle baat bij 

om werk meaningful te maken (Steger et al., 2012). Medewerkers die hun werk als meaningful ervaren, 

rapporteren namelijk een hoger welzijn (Arnold, Turner, Barling, Kelloway, & McKee, 2007; 

Michaelson, Pratt, Grant, & Dunn, 2014) en vinden hun werk belangrijker (Harpaz & Fu, 2002). 

Meaningful work kan ook leiden tot een hoger engagement (May, Gilson, & Harter, 2004) en intrinsiek 

gemotiveerde medewerkers (Steger et al., 2012). Wanneer een job meaningful is, heeft dit niet enkel 

voordelen voor de medewerker, maar ook voor de organisatie. Zo zou meaningful work leiden tot 

verhoogde prestaties van medewerkers (Grant, 2008) en een hogere betrokkenheid en identificatie 

met de organisatie (Cardador, Dane, & Pratt, 2011; Jex & Bliese, 1999; Liden, Wayne, & Sparrowe, 

2000; Steger et al., 2012). Er bestaat ook een negatieve relatie tussen meaningful work en de intentie 

die een medewerker heeft om ontslag te nemen en het aantal dagen dat medewerkers afwezig zijn 

(Steger et al., 2012). Meaningful work kan ook leiden tot een hogere klantentevredenheid (Leiter, 

Harvie, & Frizzel, 1998). Gegeven deze voordelen voor zowel de organisatie als voor de medewerkers, 

hebben academici steeds meer aandacht voor de factoren die kunnen bijdragen tot meaningful work 

(Michaelson et al., 2014). Dit toont het belang aan om na te gaan of MVO-initiatieven zullen bijdragen 

tot meaningful work.  

 

Er wordt verwacht dat meaningful work als mediator zal optreden tussen MVO en 

werknemerstevredenheid. Om aan te tonen waarom dit verondersteld kan worden, wordt eerst 

aangetoond waarom verwacht kan worden dat er een positieve relatie zal zijn tussen MVO en 

meaningful work. Om deze relatie te onderbouwen wordt er gebruik gemaakt van de organizational 

identification theory, de self-determination theory en de social identity theory. Daarna wordt 

aangetoond waarom verwacht kan worden dat ook tussen meaningful work en 



 
 
 

11 
 

werknemerstevredenheid een positieve relatie aanwezig zal zijn. Dit gebeurt aan de hand van de two-

factor theory en de job characteristic theory. 

 

Rupp et al. (2013) toonden aan dat MVO gevolgen kan hebben die verder gaan dan enkel het directe 

effect van de actie. Wanneer organisaties anderen goed behandelen, zendt dit namelijk een positief 

signaal uit over de organisatie naar medewerkers (Rupp et al., 2013). Wanneer medewerkers geloven 

dat hun organisatie bijdraagt aan een groter geheel, zullen zij hun werk als meer meaningful ervaren 

(Glavas & Kelley, 2014). Het MVO-programma van een organisatie kan helpen om medewerkers het 

gevoel te geven dat zij een verschil maken op maatschappelijk vlak (Du et al., 2015). Wanneer 

medewerkers het gevoel hebben dat ze bijdragen aan de gemeenschap, kan dit ervoor zorgen dat zij 

hun werk als meaningful gaan ervaren (Akdoğan et al., 2016). 

 

De organizational identification theory toont aan dat wanneer medewerkers de identiteit van hun 

bedrijf als onderscheidend en gunstig ervaren, zij deze kenmerken zullen integreren in hun eigen 

zelfbeeld (Shin, Hur, & Kang, 2016). Hierdoor zullen medewerkers zich sterk gaan identificeren met het 

bedrijf (Dutton, Dukerich, & Harquail, 1994). Wanneer deze theorie toegepast wordt op MVO, 

betekent dit dat medewerkers zich aangetrokken zullen voelen tot de MVO-acties van hun 

onderneming. Deze acties geven medewerkers namelijk het gevoel dat zij als persoon waardevol zijn 

en geven hen de kans om bij te dragen tot een hoger doel (Shin et al., 2016). Medewerkers vinden 

meaningfulness niet enkel “in hun werk”, dus tijdens het uitoefenen van hun job, maar ook “op hun 

werk”, door te werken voor een bepaalde organisatie. Meaningfulness komt dus niet enkel voort uit 

de taken van medewerkers, maar ook uit de organisatie waartoe ze behoren (Glavas & Kelley, 2014). 

Wanneer een bedrijf aan MVO doet, kan verwacht worden dat dit voor de medewerkers zal bijdragen 

tot het ervaren van meaningfulness. 

 

Vervolgens is er de self-determination theory. Deze theorie onderzoekt de aangeboren psychologische 

behoeften die aan de basis liggen van zelfmotivatie (Ryan & Deci, 2000). Zo voelen mensen een 

psychologische behoefte om een meaningful bestaan te leiden. Volgens de self-determination theory 

kunnen MVO-initiatieven deze behoefte invullen (El Akremi et al., 2015). Een mogelijke manier waarop 

werk meaningful kan worden, is wanneer het een positieve impact heeft op het leven van anderen. 

Mensen zullen hun werk als meaningful ervaren wanneer zij vinden dat het bijdraagt tot het welzijn 

van anderen of wanneer het een positieve invloed heeft op de samenleving. Voor sommige beroepen 

zal het heel eenvoudig zijn om het werk als meaningful te ervaren omdat medewerkers dicht bij degene 

staan die zij via hun job helpen, dit is bijvoorbeeld het geval bij verplegend personeel. Voor andere 

beroepen kan het moeilijker zijn om te begrijpen waarom dit werk meaningful is. MVO kan helpen 
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ervoor te zorgen dat mensen hun job als meaningful ervaren, vooral wanneer de producten of het 

werk zelf niet onmiddellijk een maatschappelijk voordeel oplevert aan anderen (Bauman & Skitka, 

2012).  

 

Als laatste zal opnieuw de social identity theory aangehaald worden om te onderbouwen waarom MVO 

een invloed zal hebben op meaningful work. MVO-initiatieven signaleren namelijk de kenmerken die 

een bedrijf belangrijk vindt. Dit zal ervoor zorgen dat het voor medewerkers eenvoudiger wordt om 

zichzelf in een categorie onder te brengen. Via dit proces zullen medewerkers zichzelf identificeren 

met organisaties die dezelfde kenmerken als zijzelf voordragen. Individuen zullen zich aansluiten bij 

groepen (in deze context bedrijven) waarvan de waarden overeenstemmen met hun eigen waarden. 

Dit zal ertoe leiden dat de behoefte die medewerkers voelen om een betekenisvol bestaan te leiden 

vervuld zal worden (De Roeck et al., 2014). Medewerkers die zich sterk identificeren met de organisatie 

waarvoor ze werken, zullen de kenmerken van deze organisatie gebruiken om hun eigen identiteit te 

bepalen (Collier & Esteban, 2007). Wanneer de waarden van het bedrijf helemaal niet 

overeenstemmen met de waarden van de medewerker, kan dit ervoor zorgen dat medewerkers hun 

werk als meaningless ervaren (Bailey & Madden, 2016). Medewerkers verlangen ernaar om te werken 

voor een organisatie die goede waarden heeft en een positief imago uitstraalt. Dit helpt de 

medewerkers om te begrijpen wie ze zijn (Du et al., 2015). Op deze manier zullen medewerkers zichzelf 

via hun werk beter leren begrijpen en kan MVO bijdragen tot meaningful work.  

 

Via bovenstaande theorieën werd aangetoond waarom verwacht kan worden dat MVO zal bijdragen 

tot meaningful work. Hierna wordt met behulp van twee theorieën onderbouwd waarom verwacht 

kan worden dat meaningful work zal bijdragen tot werknemerstevredenheid. 

 

De verwachte relatie tussen meaningful work en werknemerstevredenheid kan verklaard worden met 

behulp van de two-factor theory, ook gekend als Herzberg's motivation-hygiene theory (Hackman & 

Oldham, 1976). Deze theorie gaat na welke factoren bijdragen tot werknemerstevredenheid en 

werknemersontevredenheid. Volgens deze theorie kan werknemerstevredenheid verklaard worden 

met de hulp van verschillende motivatiefactoren (Herzberg, 1968). Motivatie kan gezien worden als 

een innerlijke kracht die individuen ertoe aanzet om persoonlijke en organisationele doelstellingen te 

behalen. Motivatiefactoren omvatten de aspecten van een job die ervoor zorgen dat mensen willen 

presteren. Deze factoren dragen bij tot werknemerstevredenheid. In het kader van deze theorie werd 

er een lijst opgesteld met factoren die sterke determinanten blijken te zijn van 

werknemerstevredenheid (Dugguh & Ayaga, 2014). Één van deze factoren is het werk zelf. Dit houdt 

in dat medewerkers geloven dat de taken die zij uitvoeren belangrijk en meaningful zijn. Wanneer er 
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uitgelegd wordt aan medewerkers hoe hun acties een verschil kunnen maken, zullen zij een hogere 

werknemerstevredenheid ervaren. Met andere woorden, wanneer mensen hun werk als meaningful 

ervaren, zal dit een positieve invloed hebben op hun werknemerstevredenheid (Syptak, Marsland, & 

Ulmer, 1999). 

 

Een andere theorie waaruit blijkt dat er een positieve relatie tussen meaningful work en 

werknemerstevredenheid kan verwacht worden, is de job characteristic theory (Hackman & Oldham, 

1976). Deze theorie gaat na hoe bepaalde jobkarakteristieken werknemerstevredenheid kunnen 

beïnvloeden (Dugguh & Ayaga, 2014). De theorie vertrekt vanuit de veronderstelling dat een job een 

beperkt aantal kernkarakteristieken omvat die een impact zullen hebben op 

werknemerstevredenheid. Één van deze kernkarakteristieken is task significance. Dit is de mate waarin 

een job een substantiële impact heeft op het leven of werk van andere mensen binnen of buiten de 

organisatie (Hackman & Oldham, 1976). Task significance zal ervoor zorgen dat medewerkers hun werk 

als meaningful ervaren. Dit zal er op zijn beurt tot leiden dat medewerkers een verhoogde 

werknemerstevredenheid ervaren (Dugguh & Ayaga, 2014).  

 

Hierboven werd aangetoond waarom verwacht kan worden dat MVO zal bijdragen tot meaningful 

work en dat meaningful work zal bijdragen tot werknemerstevredenheid. Dit wijst erop dat meaningful 

work als mediator zal fungeren tussen MVO en werknemerstevredenheid. Op basis hiervan wordt 

volgende hypothese opgesteld: 

 
Hypothese 2: Meaningful work medieert de relatie tussen maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en werknemerstevredenheid. Dit houdt in dat er een 

positief verband is tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en meaningful 

work (H2a), meaningful work is dan weer positief gerelateerd aan 

werknemerstevredenheid (H2b). 

5. LEIDERSCHAPSINTEGRITEIT ALS MODERATOR TUSSEN MVO EN 

MEANINGFUL WORK 
 

De laatste jaren wordt integriteit steeds vaker gezien als een cruciaal onderdeel van leiderschap 

(Veríssimo & Lacerda, 2015). Uit onderzoek blijkt namelijk dat integriteit, eerlijkheid, zorg voor 

anderen, aanmoedigen en rechtvaardigheid essentiële waarden zijn die goede leiders dienen te 

bezitten (Tanner, Brügger, van Schie, & Lebherz, 2010). Over een definitie van leiderschapsintegriteit 

is er echter veel minder overeenstemming. Bij vele van de bestaande definities over 
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leiderschapsintegriteit is er een overlapping met andere begrippen zoals eerlijkheid, ethiek, moraliteit, 

rechtvaardigheid en authenticiteit (Veríssimo & Lacerda, 2015).  

 

Leiderschapsintegriteit wordt in deze masterproef gezien als een multidimensionaal begrip. Het omvat 

zowel het morele gedrag als de consistentie van de leidinggevende. Leiderschapsintegriteit wordt in 

deze masterproef gedefinieerd als de mate waarin een leidinggevende morele waarden bezit en hij 

deze waarden op een consistente manier nastreeft. Een leider met een hoge integriteit beschikt over 

een samenhangende reeks van morele waarden die hij op een consistente manier, ongeacht de tijd en 

context, via woorden en daden zal ondersteunen (Moorman, Darnold, & Priesemuth, 2013). Enkele 

voorbeelden van dergelijke morele waarden zijn rechtvaardigheid, eerlijkheid en respect (Sekerka & 

Bagozzi, 2007). De percepties die medewerkers hebben over de integriteit van hun leidinggevende zijn 

belangrijk. Wanneer medewerkers geloven dat hun leidinggevende moreel is en dit ook op een 

consistente manier aantoont via daden, zorgt dit ervoor dat medewerkers meer vertrouwen en 

zekerheid hebben in hun keuze om deze leidinggevende te volgen. Wanneer een leider over een hoge 

integriteit beschikt, zullen medewerkers erop vertrouwen dat hun leider op een eerlijke, gepaste en 

consistente manier te werk zal gaan, in lijn met de huidige plannen en beloftes. Wanneer deze 

integriteit echter laag is, is de kans groot dat de acties van de leidinggevende significant zullen afwijken 

van zijn visie (Moorman et al., 2013). Wanneer dit toegepast wordt op MVO komt dit er bijvoorbeeld 

op neer dat de leidinggevende aangeeft dat hij MVO-initiatieven zeer belangrijk vindt, maar dat hij 

deze niet uitvoert. Omgekeerd kan ook het geval zijn, namelijk dat de leidinggevende aangeeft dat hij 

niet in MVO-initiatieven gelooft, maar deze initiatieven wel implementeert omdat dit van hogerop 

werd opgelegd. In dergelijke gevallen zal de leiderschapsintegriteit laag zijn. De leiderschapsintegriteit 

zal hoog zijn wanneer de leidinggevende aangeeft dat hij MVO-initiatieven belangrijk vindt en hij deze 

initiatieven ook echt uitvoert. 

 

Ondanks het stijgende belang van leiderschapsintegriteit, blijkt er nog onvoldoende empirisch bewijs 

te zijn dat de exacte impact van leiderschapsintegriteit kan aantonen. Leiderschapsintegriteit vormt 

dan ook een vrij recent en veelbelovend onderwerp voor verder onderzoek (Moorman et al., 2013). 

Michaelson et al. (2014) gaven aan dat de invloed van leiderschap op meaningfulness nog onvoldoende 

onderzocht werd. Steger et al. (2012) wezen in hun onderzoek op het belang van het onderzoek naar 

hoe meaningful work en leiderschap elkaar beïnvloeden. Ook blijkt er een tekort te zijn aan onderzoek 

naar variabelen rond leidinggevenden die relevant zijn voor MVO-acties (Waldman, de Luque, 

Washburn, & House, 2006). Vlachos et al. (2013) gaven dan weer aan dat er verder onderzoek vereist 

is naar wat de invloed van MVO is bij verschillende leiderschapssoorten op het gedrag van 

medewerkers. Shin et al. (2016) adviseerden dat het interessant kan zijn om verschillende 
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leiderschapsstijlen als moderator te testen om op deze manier een beter begrip te krijgen van de 

manier waarom MVO werknemers kan beïnvloeden. Gegeven bovenstaande aanbevelingen voor 

verder onderzoek, is het zeker interessant om de invloed van leiderschapsintegriteit op de relatie 

tussen MVO en meaningful work te onderzoeken.  

 

Hierna zal besproken worden waarom verwacht kan worden dat leiderschapsintegriteit als moderator 

zal optreden tussen MVO en meaningful work. Deze relatie wordt verklaard met behulp van de 

transformational leadership theory en de social information processing theory. 

 

Vele medewerkers zien hun leidinggevende als een verpersoonlijking van de abstracte organisatie 

waarvoor ze werken (Wieseke, Ahearne, Lam, & Dick, 2009). Daarom zullen de kwaliteiten, de kennis 

en de acties van deze leidinggevende een belangrijke invloed hebben op de organisatiegerelateerde 

overtuigingen en gedragingen van deze medewerkers (Vlachos et al., 2013). Eerder onderzoek toonde 

reeds aan dat een leidinggevende een grote invloed kan hebben op het ervaren van meaningful work 

(Tummers & Knies, 2013).  

 

Volgens de transformational leadership theory is het creëren van meaningful work één van de 

fundamentele manieren waarop transformationele leiders hun medewerkers beïnvloeden. 

Transformationele leiders wijzen hun medewerkers namelijk op het belang en de meaning van hun 

werk (Purvanova, Bono, & Dzieweczynski, 2006). Resultaten uit een onderzoek van Veríssimo en 

Lacerda (2015) tonen aan dat leiderschapsintegriteit een verklarende variabele is voor 

transformationeel leiderschap. Integriteit is dan ook een hoofdbestanddeel van de transformational 

leadership theory (Moorman et al., 2013). Aangezien een transformationele leider steeds het juiste 

doet en medewerkers op een eerlijke en respectvolle manier behandelt (Arnold et al., 2007), kan 

integriteit gezien worden als een eigenschap waarover transformationele leiders beschikken. Vanuit 

deze theorie kan dus verwacht worden dat leidinggevenden die een hoge integriteit bezitten ervoor 

zullen zorgen dat mensen hun job als meer meaningful zullen ervaren. Uit eerder onderzoek blijkt ook 

dat leidinggevenden die over een hogere integriteit beschikken zich meer engageren op het gebied 

van MVO (Veríssimo & Lacerda, 2015).  

 

Volgens de social information processing theory zijn kenmerken van een job of taak geen gegeven, 

maar kunnen deze opgebouwd worden (Purvanova et al., 2006). De percepties die medewerkers 

hebben over hun job hangen dus niet enkel af van de objectieve kenmerken van deze job (Arnold et 

al., 2007). Met andere woorden, medewerkers gebruiken informatie uit hun sociale context, zoals 

bijvoorbeeld sociale normen en verwachtingen, om te beoordelen hoe meaningful en belangrijk hun 
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werk is. Leidinggevenden zijn hierin een belangrijke bron van informatie. Leidinggevenden kunnen de 

attitudes van medewerkers over hun job en taken in aanzienlijke mate beïnvloeden. Wanneer een 

leidinggevende bijvoorbeeld benadrukt hoe belangrijk een job is voor de organisatie en voor de missie 

en de visie van de organisatie, kan de perceptie die medewerkers hebben over het belang van hun 

taken stijgen (Salancik & Pfeffer, 1978). Door het werk te koppelen aan een hoger doel en aan de eigen 

waarden van de medewerker, hebben leidinggevenden een directe invloed op hoe medewerkers hun 

job en taken zullen percipiëren. Hieruit kan afgeleid worden dat medewerkers hun werk als meer 

meaningful zullen beschouwen wanneer zij een transformationele leidinggevende hebben (Purvanova 

et al., 2006). Zoals hierboven reeds werd aangehaald beschikken transformationele leidinggevenden 

over een hoge integriteit (Veríssimo & Lacerda, 2015). Concreet betekent dat voor deze masterproef 

dat verwacht kan worden dat een hoge leiderschapsintegriteit ervoor kan zorgen dat medewerkers 

hun job als meaningful zullen ervaren. 

 

Medewerkers zullen hun werk als meer meaningful ervaren wanneer zij het globale doel van hun 

organisatie begrijpen. Dit doel moet zodanig geformuleerd zijn dat het focust op de positieve bijdrage 

die de organisatie levert aan de samenleving en aan het milieu (Bailey & Madden, 2016). Het is 

belangrijk dat dit op een oprechte en bedachtzame manier gebeurt, mensen zullen het namelijk snel 

doorzien wanneer een bedrijf dit doel enkel voor de schijn opstelt. De uitdaging bestaat erin om niet 

enkel een duidelijke boodschap te formuleren over het globale doel van de organisatie, maar om ook 

het gevoel van meaningful work niet te ondermijnen door medewerkers het gevoel te geven dat ze 

gemanipuleerd worden (Podolny, Khurana, & Hill-Popper, 2004). Vanuit deze stelling kan geredeneerd 

worden dat wanneer MVO opgenomen wordt in het globale doel van een organisatie, dat dit kan leiden 

tot meaningful work wanneer dit voor de medewerkers als oprecht overkomt. Een leider die een hoge 

integriteit heeft en niet enkel over MVO praat, maar het ook omzet in concrete acties, kan ervoor 

zorgen dat medewerkers de MVO-initiatieven als oprecht beschouwen. Een hoge 

leiderschapsintegriteit kan de relatie tussen MVO en meaningful work dus versterken.  

 

Op basis van bovenstaande theoretische onderbouwingen werd volgende hypothese opgesteld: 

 

Hypothese 3: Leiderschapsintegriteit fungeert als moderator in de relatie tussen 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en meaningful work. De positieve relatie 

tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en meaningful work wordt 

versterkt wanneer de leiderschapsintegriteit hoog is. Deze relatie is zwakker wanneer 

de leiderschapsintegriteit laag is. 
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6. METHODOLOGIE 
 

6.1 Beschrijving van het onderzoeksopzet 
 

Voor deze masterproef werden medewerkers uit de retailsector bevraagd. Retail is de verzamelnaam 

voor bedrijven die goederen en diensten rechtstreeks aan consumenten verkopen (Finler 

Encyclopedie, 2016). Deze winkels zijn vaak sterk gedecentraliseerd. Medewerkerkers die in een lokale 

vestiging van een winkelketen werken, staan vaak vrij ver van het opgestelde beleid. Dit is anders dan 

bij een bedrijf dat slechts uit één vestiging bestaat, daar werkt iedereen op dezelfde plek en staan 

medewerkers veel dichter bij het opgestelde beleid. In deze masterproef wordt de rol van de 

winkelverantwoordelijke als leidinggevende in een gedecentraliseerde organisatie nagegaan. 

Kenmerkend voor winkelmedewerkers is dat zij vaak geen hogere opleiding genoten hebben. Van 

winkelmedewerkers wordt ook de nodige flexibiliteit verwacht, zo moeten zij bijvoorbeeld vaak in het 

weekend werken. Deze sector staat niet bekend voor de hoge lonen en het verloop is er vaak hoog (SD 

Worx, 2016). Dit soort zaken kunnen een invloed hebben op de werknemerstevredenheid. Daarom is 

het interessant om na te gaan of deze werknemerstevredenheid via MVO kan opgedreven worden. 

 

Deze masterproef maakt deel uit van een groter onderzoek, het verzamelen van data gebeurde dan 

ook in samenwerking met mijn medestudenten. Voor deze masterproef werd er een cross-sectioneel 

onderzoek uitgevoerd. Het totale aantal respondenten bedraagt 438 winkelmedewerkers. De data 

werden verzameld bij 65 winkels. Er werd geen beperking opgelegd qua sector, wel moesten de 

winkels deel uitmaken van een winkelketen omdat deze masterproeven als doel hebben na te gaan 

hoe medewerkers uit winkels die deel uitmaken van winkelketens het beleid rond MVO percipiëren en 

welke effecten dit op hen heeft. Verder werd er aangeraden om vooraf na te gaan of de winkelketen 

iets over duurzaamheid vermeldt op haar website, dit om te voorkomen dat er winkels bevraagd 

zouden worden waar helemaal niets gebeurt omtrent MVO. Tabel 1 geeft een overzicht van het soort 

winkels die bevraagd werden en het aantal winkels per soort. 

 

In elk van deze winkels werden tussen de 3 en de 13 winkelmedewerkers bevraagd. Gemiddeld waren 

dit 6,7 winkelmedewerkers per winkel. Er werd persoonlijk bij elk van deze 65 winkels langsgegaan. 

Daar werd toestemming gevraagd aan de gerant of winkelverantwoordelijke om data te mogen 

verzamelen in desbetreffende winkel. Er werd benadrukt dat het onderzoek niet tot doel had om 

individuen in kaart te brengen, dus dat de naam van de winkel of van de respondenten niet vermeld 

zou worden. Volledige anonimiteit werd verzekerd. Er werd ook benadrukt dat de respondenten bij 
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het beantwoorden van de vragen steeds hun eerste idee moesten volgen en dat er geen juiste of foute 

antwoorden waren. De vragenlijsten werden met pen en papier ingevuld.  

 

Tabel 1: Overzicht bevraagde winkels 

Soort winkel Aantal  

    Supermarkt 27 

    Kledingwinkel  12 

    Doe-het-zelfzaak 8 

    Sportwinkel 6 

    Elektronicazaak 3 

    Parfumerie 2 

    Schoenenwinkel 2 

    Speelgoedwinkel 1 

    Drogisterij  1 

    Boekhandel 1 

    Meubelzaak 1 

    Tuinbouwzaak 1 

Totaal 65 

 

6.2 Respondenten  
 

Tabel 2 geeft weer dat de steekproef voor 66,2% uit vrouwen en voor 32,2% uit mannen bestaat. De 

steekproef bestaat dus uit veel meer vrouwen dan mannen. 69% van de respondenten heeft geen 

diploma hoger onderwijs behaald, zij behaalden wel een diploma lager en/of middelbaar onderwijs. 

29,2% van de respondenten behaalden wel een diploma hoger onderwijs (hoger niet-universitair 

onderwijs of hoger universitair onderwijs). Meer dan de helft van de respondenten (55,9%) heeft een 

voltijds contract van onbepaalde duur. De overige respondenten hebben een voltijds contract van 

bepaalde duur (5%), een deeltijds contract van bepaalde duur (9,1%), een deeltijds contract van 

onbepaalde duur (25,6%) of werken als jobstudent (2,5%). 

 

De leeftijd van de respondenten varieert tussen de 17 en de 61 jaar, maar bijna de helft van de 

respondenten heeft een leeftijd tussen de 21 en de 30 jaar (46,3%). De gemiddelde leeftijd bedraagt 

33,9 jaar (SD=10,67). Het aantal jaar dat de respondenten gemiddeld in hun huidige winkel werken, 

bedraagt 4,64 jaar (SD=5,70). De winkel anciënniteit van de respondenten varieert van 0 tot 37 jaar, al 

valt het wel op dat bijna de helft van de respondenten (47,5%) nog maar 0 tot 2 jaar in desbetreffende 

winkel werken. Wanneer er gekeken wordt naar de anciënniteit in de winkelketen valt op dat deze 

gemiddeld toch enkele jaren hoger ligt dan de winkel anciënniteit, namelijk 6,3 jaar (SD=7,13). Ook 

hier valt het op dat een groot deel van de respondenten een anciënniteit heeft van 0 tot 2 jaar (36,8%), 
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al is dit percentage wel lager dan bij anciënniteit winkel (47,5%). De minimum winkel anciënniteit 

bedraagt 0 jaar en de maximum winkel anciënniteit bedraagt 37 jaar. 

 

Tabel 2: Geslacht, diploma en contracttype respondenten 

 Aantal % 

Geslacht   

    Man 141 32,2 

    Vrouw 290 66,2 

    Missing 7 1,6 

Diploma   

    Lager onderwijs 23 5,3 

    Middelbaar onderwijs 279 63,7 

    Hoger niet-universitair onderwijs 103 23,5 

    Hoger universitair onderwijs 25 5,7 

    Missing 8 1,8 

Contract   

    Voltijds bepaalde duur 22 5,0 

    Voltijds onbepaalde duur 245 55,9 

    Deeltijds bepaalde duur 40 9,1 

    Deeltijds onbepaalde duur 112 25,6 

    Student 11 2,5 

    Missing 8 1,9 

 

6.3 Variabelen 

 

6.3.1 Afhankelijke variabele 
 

Werknemerstevredenheid. De werknemerstevredenheid werd gemeten op basis van een schaal die 

ontworpen werd door Camman, Fichman, Jenkins en Klesh (1979). De oorspronkelijke items werden 

in het Engels geschreven, daarom werden zij eerst vertaald naar het Nederlands. Dit construct bestaat 

uit drie items, namelijk “Al bij al, ben ik tevreden met mijn job”, “In het algemeen, werk ik hier graag” 

en “In het algemeen, doe ik mijn job niet graag”. Dit laatste item werd gehercodeerd alvorens deze 

items werden samengevoegd. De items werden beantwoord op een 5-punts Likertschaal. Op deze 

schaal stond 1 voor ‘helemaal oneens’ en 5 voor ‘helemaal eens’. De interne consistentie van het 

construct werd gemeten aan de hand van Cronbach's Alpha en bedraagt 0,768. 
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6.3.2 Onafhankelijke variabele, mediator en moderator 
 

MVO. Het construct MVO bestaat uit drie onderdelen. Namelijk een deel dat het MVO-beleid rond 

medewerkers meet, een deel dat het MVO-beleid ten voordele van de gemeenschap meet en als 

laatste een deel dat het MVO-beleid rond milieu meet. Alvorens de analyses werden uitgevoerd, 

werden deze drie dimensies samengevoegd tot één construct. Dit multidimensionale construct werd 

ontwikkeld door El Akremi, Gond, Swaen, De Roeck en Igalens (2015). Hun construct heeft als doel te 

meten hoe stakeholders MVO-initiatieven waarnemen. Het volledige construct bestaat uit 20 items. 

Deze 20 items werden vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald alvorens ze werden opgenomen 

in de vragenlijst. Het eerste onderdeel van dit construct, namelijk het deel dat MVO rond medewerkers 

meet, bestaat uit zeven items. Een voorbeeld van een dergelijk item is: “Ons bedrijf vermijdt bij de 

aanwerving en promotie van medewerkers alle vormen van discriminatie (bijv. naar leeftijd, geslacht, 

afkomst)”. Een tweede dimensie van het construct MVO meet de MVO-initiatieven ten voordele van 

de gemeenschap. Dit onderdeel bestaat uit zes items. Een voorbeeld van een item dat deze dimensie 

meet, is: “Ons bedrijf draagt bij tot de verbetering van het welzijn van de bevolking”. Als laatste is er 

nog de dimensie die nagaat hoe actief het bedrijf bezig is met het beschermen van het milieu. Deze 

dimensie bevat zeven items. Een voorbeeld van een dergelijk item is: “Ons bedrijf doet investeringen 

om de milieuvriendelijkheid van de producten en diensten te verbeteren”. Deze 20 items werden 

gemeten met een 5-punts Likertschaal, waarbij 1 voor ‘helemaal oneens’ stond en 5 voor ‘helemaal 

eens’. De dimensie die het MVO-beleid omtrent medewerkers meet, gaat na in welke mate een bedrijf 

aan interne MVO doet. De dimensies die het MVO-beleid rond gemeenschap en milieu meten, 

achterhalen de graad waarin er aan externe MVO gedaan wordt. De interne consistentie van het 

construct MVO, waar deze drie dimensies samengevoegd werden, bedraagt 0,928. Dit werd gemeten 

aan de hand van Cronbach’s Alpha. Ter volledigheid werden alle items van dit construct opgenomen 

in Bijlage 1. Dit construct meet hoe medewerkers het MVO-beleid van hun organisatie percipiëren. Er 

werd dus niet gekeken naar de wat de organisatie werkelijk doet op het vlak van MVO, enkel naar hoe 

medewerkers het MVO-beleid ervaren. Dit omdat het de perceptie is die medewerkers hebben over 

het MVO-beleid die hun gedrag zal beïnvloeden, onafhankelijk van het feit of deze percepties juist zijn 

of niet (Peterson, 2004). Medewerkers zullen reageren op hoe zij de MVO-initiatieven ervaren. Dat is 

ook logisch aangezien zij niet kunnen reageren op MVO-initiatieven waarvan zij niet op de hoogte zijn 

(Rupp et al., 2013). 

 

Meaningful work. Om te meten hoe betekenisvol de respondenten hun werk vinden, werd gebruik 

gemaakt van een schaal die ontwikkeld werd door Steger, Dik en Duffy (2012). Zij ontwikkelden 

namelijk de Work as Meaning Inventory (WAMI). WAMI werd ontwikkeld omdat er nood was aan een 
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instrument dat de drie verschillende onderdelen van meaningful work kon meten. WAMI bestaat uit 

de volgende onderdelen: positive meaning, meaning making through work en greater good 

motivations. Alvorens de analyses werden uitgevoerd, werden deze drie dimensies samengevoegd tot 

één construct. Het construct meaningful work werd gemeten aan de hand van tien items. Voordat deze 

items werden opgenomen in de vragenlijst, werden zij vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald. 

Vier van deze items hebben als doel positive meaning te meten. Een voorbeeld van een item dat 

positive meaning meet, is: “Mijn werk draagt bij tot de kwaliteit van mijn leven”. De volgende drie 

items hebben als doel meaning making through work te meten. Een voorbeeld van een dergelijk item 

is: “Mijn werk helpt me om mezelf beter te begrijpen”. Het laatste onderdeel van het construct 

meaningful work is greater good motivations. Dit onderdeel bestaat uit drie items. Een voorbeeld van 

een overeenkomstig item is: “Mijn werk maakt een verschil voor de samenleving”. Deze tien items 

kunnen teruggevonden worden in Bijlage 1. De respondenten beantwoordden deze tien vragen op een 

5-punts Likertschaal, waarbij 1 voor ‘helemaal oneens’ stond en 5 voor ‘helemaal eens’. De interne 

consistentie van dit construct, waarbij de drie dimensies samengenomen werden, werd gemeten aan 

de hand van Cronbach's Alpha en bedraagt 0,906. 

 

Leiderschapsintegriteit. Dit construct werd opgedeeld in drie subconstructen, namelijk moreel gedrag, 

gedragsintegriteit en consistentie. Deze multidimensionale schaal is gebaseerd op het werk van 

Moorman, Darnold en Priesemuth (2013). Door deze drie subconstructen samen te voegen, slaagden 

de auteurs erin om leiderschapsintegriteit te meten. De oorspronkelijke items werden vanuit het 

Engels naar het Nederlands vertaald. Het volledige construct bestaat uit 15 items. Zes daarvan hebben 

als doel het moreel gedrag van de leidinggevende te meten. Met leidinggevende wordt in de context 

van het onderzoek verwezen naar de winkelverantwoordelijke of de gerant van de bevraagde winkel. 

Een voorbeeld van een item dat als doel heeft om moreel gedrag te meten is: “Mijn leidinggevende 

behandelt de medewerkers eerlijk”. De zes volgende items hebben als doel de gedragsintegriteit van 

de leidinggevende te meten. Een voorbeeld van dergelijk item is: “Mijn leidinggevende gedraagt zich 

in overeenstemming met de waarden waar hij/zij over spreekt”. Het laatste subconstruct is 

consistentie. Dit werd gemeten op basis van drie items. Een voorbeeld van zo een item is: “Mijn 

leidinggevende doet wat juist is, zelfs wanneer dat onpopulair is”. Alvorens de analyses werden 

uitgevoerd, werden deze drie subconstructen samengevoegd. Alle items van dit construct werden 

opgenomen in Bijlage 1. Deze 15 items werden gemeten met een 5-punts Likertschaal, waarbij 1 stond 

voor ‘helemaal oneens’ en 5 voor ‘helemaal eens’. De interne consistentie van het construct 

leiderschapsintegriteit werd gemeten aan de hand van Cronbach's Alpha en bedraagt 0,952. 
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6.3.3 Controlevariabelen 
 

Aan elke analyse werden vier controlevariabelen toegevoegd, namelijk geslacht, leeftijd, het bezitten 

van een diploma hoger onderwijs en het aantal jaar dat de medewerker reeds in desbetreffende winkel 

werkt. Er werd voor deze controlevariabelen gekozen omdat eerdere onderzoeken reeds aantoonden 

dat deze een invloed kunnen hebben op werknemerstevredenheid (Abad-Jorge & Butcher, 2016; 

Avolio, Zhu, Koh, & Bhatia, 2004; Hartmann, Rutherford, Feinberg, & Anderson, 2014; Kim, 2014; 

Rogers, 1991) 

7. RESULTATEN 

 

Tabel 3 geeft een overzicht van de gemiddelden, standaardafwijkingen en correlaties van alle 

variabelen die in de verschillende modellen worden opgenomen. Uit deze tabel blijkt dat de 

respondenten een gemiddelde werknemerstevredenheid hebben van 4,15 (SD=0,66). Dit werd 

gemeten op een 5-punts Likertschaal. De gemiddelde werknemerstevredenheid van de respondenten 

is dus vrij hoog. De minimum werknemerstevredenheid bedraagt 2,00 en de maximum 

werknemerstevredenheid bedraagt 5,00. Vragen die nagingen in hoeverre het bedrijf aan MVO doet, 

kregen een gemiddelde score van 3,50 (SD=0,62). Het laagste antwoord op deze vraag bedraag 1,35 

en het hoogste 5,00. Vragen die nagingen hoe meaningful medewerkers hun job vinden, kregen een 

gemiddeld antwoord van 3,46 (SD=0,66). De antwoorden varieerden tussen 1,20 en 5,00. 

Leiderschapsintegriteit kreeg een gemiddelde score van 3,90 (SD=0,65). De laagste score voor 

leiderschapsintegriteit bedraagt 2,00 en de hoogste bedraagt 5,00.  

 

Tabel 3 geeft ook de correlaties tussen de verschillende variabelen weer. Deze tabel werd bekomen 

met behulp van een Pearson correlatieanalyse. Uit deze correlatiematrix blijkt dat MVO positief 

gecorreleerd is met meaningful work, leiderschapsintegriteit en werknemerstevredenheid. Verder 

blijkt meaningful work positief te correleren met leiderschapsintegriteit en werknemerstevredenheid. 

Ook is er een positieve correlatie tussen leiderschapsintegriteit en werknemerstevredenheid. 
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Tabel 3: Gemiddelden, standaardafwijkingen en correlaties 

 

 Gemid-

delden 

Standaardaf-

wijkingen 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Geslachta 0,67 0,47 1 
       

2. Leeftijdb 33,89 10,67 0,08 1       

3. Diplomac 0,30 0,46 -0,01 -0,02 1      

4. Anciënniteit winkeld 4,64 5,70 0,06 0,51*** -0,07 1     

5. MVO 3,50 0,62 -0,02 0,08 -0,03 -0,06 1    

6. Meaningful work 3,46 0,66 0,02 -0,02 -0,06 -0,02 0,46*** 1   

7. Werknemerstevredenheid 4,15 0,66 0,06 -0,05 -0,09† -0,03 0,32*** 0,54*** 1  

8. Leiderschapsintegriteit  3,90 0,65 0,04 -0,08 0,06 -0,08† 0,42*** 0,50*** 0,45*** 1 

Opmerkingen: 
aGeslacht werd als volgt gecodeerd: 0=man; 1=vrouw. 
bLeeftijd werd gemeten in jaren. 
cDiploma werd als volgt gecodeerd: 0=geen hogere studies; 1=hogere studies. 
dAnciënniteit winkel werd gemeten in jaren. 

Alle overige variabelen werden beantwoord op een 5-punts Likertschaal. 
†p <.10, *p <.05, **p <.01, ***p <.001. 
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Het conceptueel model, zoals weergegeven in Figuur 1, werd getest aan de hand van een regressie 

analyse. De VIF-waarden van de variabelen variëren tussen 1,011 en 1,494. Deze cijfers geven aan dat 

er in de uitgevoerde analyses geen problemen zijn omtrent multicollineariteit (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2006). Om de analyses uit te voeren werd er gebruik gemaakt van de PROCESS macro voor 

SPSS die ontwikkeld werd door Hayes (2013). Met de hulp van deze PROCESS macro was het mogelijk 

om de drie opgestelde hypotheses te testen. Elke analyse is gebaseerd op 10 000 bootstrap samples 

en een betrouwbaarheidsinterval van 95%. 

 

De resultaten van de regressie analyses worden weergegeven in Tabel 4. Het controlemodel omvat 

enkel de controlevariabelen. Uit dit controlemodel blijkt dat er een significant negatief verband is 

tussen het bezitten van een diploma hoger onderwijs en de werknemerstevredenheid (B=-0.122, 

p<0.1). Dit betekent dat medewerkers die een diploma hoger onderwijs behaald hebben een lagere 

werknemerstevredenheid hebben. De andere controlevariabelen blijken geen significante invloed te 

hebben op de werknemerstevredenheid.  

 

Figuur 2 deelt het conceptueel model, weergegeven in Figuur 1, op in drie deelmodellen. De modellen 

die in deze afbeelding opgenomen zijn, stemmen overeen met de nummers van de modellen uit Tabel 

4. Model 1, opgenomen in Deelmodel 1 van Figuur 2, werd gebruikt om na te gaan of MVO een invloed 

heeft op werknemerstevredenheid (hypothese 1). Model 2 en Model 3 worden weergegeven in 

Deelmodel 2. Via deze modellen werd het indirecte effect van MVO op werknemerstevredenheid met 

meaningful work als mediator nagegaan (hypothese 2). Model 4, weergegeven in Deelmodel 3, gaat 

het belang van leiderschapsintegriteit als moderator na tussen MVO en meaningful work (hypothese 

3). 

 

Aan de hand van Model 1 kon het totale effect van MVO op werknemerstevredenheid bepaald worden. 

Dit effect wordt weergegeven in Figuur 2 onder Deelmodel 1, met de letter c. Uit deze analyse blijkt 

dat er een positief significant verband is tussen MVO en werknemerstevredenheid (B=0.353, p<0.001). 

Hypothese 1 wordt dus bevestigd.  
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Figuur 2: Visuele voorstelling van de deelmodellen van het conceptueel model 
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Tabel 4: Regressiemodellen ontwikkeld met PROCESS macro (Hayes, 2013) 

 

 

 

 Controlemodel 

Werknemerstevredenheid 

Model 1 

Werknemerstevredenheid 

Model 2 

Meaningful work  

Model 3 

Werknemerstevredenheid 

Model 4 

Meaningful work 

Constante 4,253*** (0,119) 3,083*** (0,197) 1,889*** (0,189) 2,540*** (0,191) 3,534*** (0,100) 

Geslacht 0,088 (0,068) 0,100 (0,065) 0,037 (0,062) 0,084 (0,057) 0,006 (0,057) 

Leeftijd -0,003 (0,003) -0,006† (0,003)  -0,005 (0,003) -0,004 (0,003) -0,003 (0,003) 

Diploma -0,122† (0,070) -0,102 (0,066) -0,061 (0,063) -0,075 (0,059) -0,097† (0,059) 

Anciënniteit winkel -0,002 (0,006) 0,004 (0,006) 0,004 (0,006) 0,002 (0,006) 0,004 (0,005) 

MVO  0,353*** (0,049) 0,488*** (0,047) 0,111** (0,049) 0,325*** (0,048) 

Meaningful work    0,493*** (0,045)  

Leiderschapsintegriteit     0,411*** (0,047) 

MVO x  

Leiderschapsintegriteit 

    0,102† (0,056) 

F-value  1,469 11,688*** 22,236*** 32,140*** 29,780*** 

Adjusted R² 0,004 0,113 0,202 0,308 0,325 

R² 0,014 0,123 0,211 0,318 0,336 

Opmerkingen: de waarde van de standaardfout werd tussen haakjes gerapporteerd.  
†p <.10, *p <.05, **p <.01, ***p <.001. 
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Model 2 en Model 3 gaan dit totale effect opdelen in een direct en een indirect effect. Dit directe effect 

wordt weergegeven in Figuur 2 onder Deelmodel 2 met de letter c’. De letters a en b van dit deelmodel 

geven het indirecte effect weer. De resultaten van deze analyse tonen aan dat er een positief 

significant direct effect is tussen MVO en werknemerstevredenheid (c’) (B=0.111, p<0.01). Uit de 

analyses blijkt dat er ook een positief significant verband is tussen MVO en meaningful work (a) 

(B=0.488, p<0.001). Ook tussen meaningful work en werknemerstevredenheid blijkt er een positief 

significant effect te zijn (b) (B=0.493, p<0.001). Het 95%-betrouwbaarheidsinterval van dit indirecte 

effect loopt van 0,017 tot 0,208. Aangezien het cijfer nul niet tussen deze getallen ligt, kan meaningful 

work gezien worden als een mediator tussen MVO en werknemerstevredenheid. Omdat MVO een 

positief significant effect heeft op meaningful work en meaningful work een positief significant effect 

heeft op werknemerstevredenheid worden hypotheses 2a en 2b bevestigd. De waarde van c (B=0.353, 

p<0.001), zoals weergegeven in Figuur 2, is hoger dan de waarde van c’ (B=0.111, p<0.01). Dit toont 

aan dat er mediatie is, maar aangezien c’ nog steeds significant is, is er enkel sprake van partiële 

mediatie. 

 

Model 4 uit tabel 4 gaat na of leiderschapsintegriteit als moderator fungeert tussen MVO en 

meaningful work. Dit effect wordt weergegeven door de letter d in Figuur 2 onder Deelmodel 3. Uit de 

analyse van Model 4 blijkt dat er een significant positief effect aanwezig is wanneer 

leiderschapsintegriteit als moderator gebruikt wordt tussen MVO en meaningful work (B=0.102, 

p<0.1). De exacte p-waarde van leiderschapsintegriteit als moderator bedraagt 0,0665. Om de 

interpretatie van dit significante interactie-effect te vereenvoudigen, wordt deze interactie visueel 

voorgesteld in Figuur 3. Om tot deze resultaten te komen werd er gebruik gemaakt van mean 

centering. Deze figuur illustreert dat de hellingsgraad van de lijn die het effect van MVO op meaningful 

work demonstreert, steiler is wanneer leidershapsintegriteit hoog is (+1 standaardafwijking). Dit toont 

aan dat een hogere leiderschapsintegriteit het positieve effect van MVO op meaningful work versterkt. 

Wanneer de leiderschapsintegriteit laag is (-1 standaardafwijking), is deze lijn minder steil. Dit toont 

aan dat een lage leiderschapsintegriteit het positieve effect van MVO op meaningful work verzwakt. 

Hypothese 3 wordt dus bevestigd, al is het effect eerder klein te noemen. 
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Figuur 3: interactie-effect van MVO en leiderschapsintegriteit in relatie met meaningful work 

 

8. DISCUSSIE 
 

8.1 Bespreking resultaten 
 

MVO krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht, dit zowel vanuit de academische wereld als vanuit 

de bedrijfswereld (Waldman et al., 2006). Bedrijven komen steeds meer onder druk te staan om 

maatschappelijk verantwoord gedrag te stellen (Brammer et al., 2007). Eerdere studies toonden reeds 

aan dat er een positieve relatie bestaat tussen MVO en werknemerstevredenheid (Bauman & Skitka, 

2012; Herrbach & Mignonac, 2004; Valentine & Fleischman, 2008). De resultaten van deze masterproef 

zijn in lijn met deze eerdere onderzoeken. Ook in dit onderzoek werd er namelijk een positieve relatie 

gevonden tussen MVO en werknemerstevredenheid. Concreet wil dit zeggen dat MVO-initiatieven niet 

enkel een impact hebben op de samenleving en het milieu, maar ook op medewerkers. Zij ervaren 

deze initiatieven als iets positiefs. Wanneer bedrijven MVO-initiatieven implementeren, zal dit ervoor 

zorgen dat de werknemerstevredenheid zal stijgen. MVO kan dus een belangrijke tool zijn in het 

creëren van tevreden medewerkers. Het hebben van tevreden medewerkers heeft vele voordelen voor 

een bedrijf. Zo hebben tevreden medewerkers bijvoorbeeld een hogere productiviteit en een positieve 

invloed op de bedrijfsinkomsten (Eikhof et al., 2007; Saks, 2006).  
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Eerder onderzoek toonde reeds aan dat MVO een positieve invloed kan hebben op medewerkers 

(Akdoğan et al., 2016). De onderliggende mechanismes die nagaan waarom medewerkers op een 

bepaalde manier op MVO reageren en hoe MVO hen precies beïnvloedt, zijn echter nog steeds niet 

duidelijk (De Roeck et al., 2014). Deze masterproef had dan ook als doel enkele van deze mogelijke 

onderliggende mechanismes te testen. De mechanismes die getest werden, zijn meaningful work en 

leiderschapsintegriteit. De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat meaningful work als 

mediator optreedt tussen MVO en werknemerstevredenheid. Het gaat om partiële mediatie. Dit 

betekent dat meaningful work erin slaagt een deel van de relatie tussen MVO en 

werknemerstevredenheid te verklaren, maar niet de volledige relatie. De kennis dat MVO bijdraagt tot 

het ervaren van meaningful work heeft een belangrijke waarde, aangezien meaningful work 

verschillende positieve gevolgen heeft voor zowel de medewerker zelf, alsook voor de organisatie. Zo 

leidt meaningful work tot verhoogde prestaties bij medewerkers (Grant, 2008) en rapporteren zij een 

hoger welzijn (Arnold et al., 2007; Michaelson et al., 2014). Investeringen in MVO zijn dus niet enkel 

een kost voor een bedrijf, maar leveren ook voordelen op. 

 

Als laatste werd nagegaan of leiderschapsintegriteit als moderator optreedt tussen MVO en 

meaningful work. Ook deze hypothese werd bevestigd. Wanneer de leidinggevende een hoge 

integriteit heeft, wordt het positieve effect van MVO op meaningful work versterkt. Wanneer de 

leiderschapsintegriteit laag is, wordt het positieve effect van MVO op meaningful work verzwakt. 

Concreet wil dit zeggen dat wanneer een bedrijf beslist om te investeren in MVO, zij hun 

leidinggevenden bewust dienen te maken van dit fenomeen.   

  

Dit onderzoek levert een bijdrage aan de academische literatuur door enkele mechanismes bloot te 

leggen die de invloed van MVO op medewerkers kunnen verklaren. Aangezien bedrijven nu beter 

begrijpen hoe MVO medewerkers kan beïnvloeden, kunnen zij hier rekening mee houden wanneer zij 

MVO-initiatieven opstellen en implementeren. Op deze manier kunnen de opbrengsten van deze 

programma’s verder geoptimaliseerd worden en zal de investering sneller terugverdiend worden.  

 

Aangezien MVO een positieve invloed heeft op het ervaren van meaningful work en 

werknemerstevredenheid, is het belangrijk dat de MVO-initiatieven die genomen worden ook duidelijk 

gecommuniceerd worden naar de medewerkers. Deze initiatieven zullen namelijk hun effect missen 

wanneer medewerkers niet op de hoogte zijn van hun bestaan. Uit eerder onderzoek blijkt dat 

medewerkers, ondanks dat zij interne stakeholders zijn, vaak slechts in beperkte mate op de hoogte 

zijn van de MVO-initiatieven die hun bedrijf onderneemt (Du et al., 2015). Wanneer de beslissing wordt 

genomen om in MVO te investeren, is het belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van deze 
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initiatieven zodat de opbrengsten van deze investeringen geoptimaliseerd kunnen worden. Alleen 

wanneer medewerkers op de hoogte zijn van het MVO-beleid van hun onderneming, kan het bijdragen 

tot meaningful work en een hogere werknemerstevredenheid. 

 

Dit onderzoek toont aan dat leidinggevenden een invloed kunnen hebben op hoe meaningful 

medewerkers hun werk ervaren. Aangezien leiderschapsintegriteit de relatie tussen MVO en 

meaningful work versterkt, kan het interessant zijn om leidinggevenden te stimuleren om met de 

nodige integriteit te werk te gaan. Bedrijven kunnen nagaan of het de moeite loont om trainingen te 

organiseren waar het belang van integriteit benadrukt wordt.  

  

8.2 Beperkingen en aanbevelingen voor verder onderzoek 
 

Een eerste beperking van deze masterproef is dat de resultaten verkregen werden via een cross-

sectioneel onderzoek. De causale relaties die via dit onderzoek werden blootgelegd moeten daarom 

met de nodige voorzichtigheid bekeken worden. Dit onderzoek toont enkel aan dat deze relaties op 

een specifiek moment in de tijd aanwezig waren. Een longitudinaal onderzoek kan daarom een mooie 

aanvulling zijn op dit onderzoek. Op deze manier kan nagegaan worden in welke mate meaningful work 

en werknemerstevredenheid stijgt of daalt nadat er een verandering plaatsvindt in het MVO-beleid 

van een onderneming.  

 

Deze masterproef heeft als sterkte dat de resultaten gebaseerd zijn op de antwoorden van 

respondenten uit 65 verschillende winkels. Wanneer deze resultaten op slechts één winkel gebaseerd 

zouden zijn, zou er een vertekend beeld kunnen ontstaan. Wel bestaan de respondenten vooral uit 

vrouwen en jonge mensen. Dit kan een invloed hebben op de resultaten.  

 

Winkels die behoren tot een keten zijn vaak sterk gedecentraliseerd. Winkelmedewerkers staan 

daardoor vrij ver van het centrale beleid dat hogerop beslist werd. Dit is anders wanneer een bedrijf 

slechts uit één vestiging zou bestaan. Dit kan een invloed hebben op de resultaten. Door de specifieke 

aard van deze onderzoekscontext is het niet zeker of dezelfde resultaten zullen bekomen worden 

wanneer deze studie uitgevoerd wordt in organisaties die niet actief zijn in de retailsector. Toekomstig 

onderzoek kan deze studie nabouwen in andere sectoren om na te gaan of de resultaten uit dit 

onderzoek generaliseerbaar zijn.  

 

Aangezien dit onderzoek gebruik maakte van self-reported data, bestaat het risico op common method 

bias (Spector, 1994). Om deze potentiële bias tegen te gaan, werd aan de respondenten benadrukt dat 
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de vragenlijst volledig anoniem verwerkt zou worden. Ook werd duidelijk gemaakt dat er geen juiste 

of foute antwoorden waren. Volgens Podsakoff, MacKenzie, Jeong-Yeon en Podsakoff (2003) kan de 

common method bias op deze manier ingeperkt worden. Een andere bias die mogelijks kon 

plaatsvinden, is de social desirability bias. Wanneer de respondenten hun leidinggevenden moesten 

beoordelen op het vlak van integriteit, bestaat het risico dat zij deze vragen niet eerlijk invulden. Er 

werd de respondenten volledige anonimiteit gegarandeerd, maar toch kan het risico niet uitgesloten 

worden dat de respondenten deze vragen op een sociaal wenselijke manier beantwoordden uit vrees 

dat hun leidinggevenden deze antwoorden zouden inkijken.  

 

In dit onderzoek werd MVO opgenomen als één construct, MVO werd dus niet opgesplitst in 

verschillende subconstructen. Het gebruikte construct omvat MVO op het gebied van medewerkers, 

milieu en gemeenschap. Toekomstig onderzoek kan nagaan in hoeverre de resultaten verschillen 

wanneer deze subconstructen apart in het model worden geplaatst. Zo kan er bijvoorbeeld verwacht 

worden dat MVO-initiatieven die specifiek gericht zijn op medewerkers een grotere invloed zullen 

hebben op werknemerstevredenheid dan MVO-initiatieven die gericht zijn op het milieu.  

 

In dit onderzoek werd leiderschapsintegriteit als moderator getest tussen MVO en meaningful work. 

Onderzoek van Moldogaziev en Silvia (2015) toonde aan dat verschillende leiderschapssoorten een 

heel andere impact kunnen hebben. Daarom kan het interessant zijn om in de toekomst te 

onderzoeken wat er met de resultaten van dit model gebeurt wanneer er verschillende 

leiderschapssoorten als moderator getest worden.   

9. CONCLUSIE  
 

Deze masterproef ging na wat de invloed is van MVO op werknemerstevredenheid en welke rol 

meaningful work en leiderschapsintegriteit hierin spelen. De respondenten van dit onderzoek bestaan 

uit winkelmedewerkers die werken voor een winkelketen. Deze masterproef onderzocht als eerste of 

leiderschapsintegriteit de relatie tussen MVO en meaningful work versterkt. De resultaten van het 

onderzoek tonen aan dat er een positieve relatie aanwezig is tussen MVO en 

werknemerstevredenheid. Meaningful work treedt op als mediator in deze relatie, het gaat om 

partiële mediatie. Verder fungeert leiderschapsintegriteit als moderator tussen MVO en meaningful 

work. Wanneer een leidinggevende over een hoge integriteit beschikt, zal de invloed die MVO op 

meaningful work heeft, versterkt worden. Deze studie levert bijdragen voor zowel academici als 

mensen uit het bedrijfsleven.  
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Bijlage 1.1 
 

11. BIJLAGEN 
 

Bijlage 1: Items uit constructen 
 

Constructen Subconstructen Items Bron 

Perceived CSR CSR Employee 1. Ons bedrijf voert een beleid dat het 

welzijn van de werknemers 

verbetert. 

2. Ons bedrijf zorgt voor de veiligheid 

en gezondheid van zijn werknemers. 

3. Ons bedrijf vermijdt bij de 

aanwerving en promotie van 

medewerkers alle vormen van 

discriminatie (bijv. naar leeftijd, 

geslacht, afkomst). 

4. Ons bedrijf ondersteunt gelijke 

kansen op het werk (bijv. gelijke 

kansen voor mannen en vrouwen). 

5. Ons bedrijf helpt zijn werknemers in 

moeilijke tijden (medische bijstand, 

sociale bijstand). 

6. Ons bedrijf streeft voor de 

medewerkers naar een goed 

evenwicht tussen werk en privé. 

7. Ons bedrijf streeft naar diversiteit 

binnen de organisatie. 

Akremi et al., 

2015 

Perceived CSR CSR community 8. Ons bedrijf investeert in 

humanitaire projecten in arme 

landen. 

9. Ons bedrijf voorziet financiële steun 

voor goede doelen. 

10. Ons bedrijf draagt bij tot de 

verbetering van het welzijn van de 

bevolking. 

Akremi et al., 

2015 

 

 

 

 



 
 
 

Bijlage 1.2 
 

11. Ons bedrijf investeert in de 

gezondheid van de bevolking. 

12. Ons bedrijf helpt NGO’s en 

organisaties zoals Unicef, het Rode 

Kruis, …  

13. Ons bedrijf geeft financiële steun 

aan de armen. 

Perceived CSR CSR Ecological 14. Ons bedrijf neemt acties om 

vervuiling tegen te gaan. 

15. Ons bedrijf draagt bij tot het 

besparen van energie en 

grondstoffen. 

16. Ons bedrijf doet investeringen om 

de milieuvriendelijkheid van de 

producten en diensten te 

verbeteren. 

17. Ons bedrijf streeft naar het behoud 

van biodiversiteit. 

18. Ons bedrijf meet de impact van de 

activiteiten op het milieu. 

19. Ons bedrijf investeert in 

hernieuwbare energie en 

milieuvriendelijke technologie. 

20. Ons bedrijf moedigt de werknemers 

aan om zich milieuvriendelijk te 

gedragen. 

Akremi et al., 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job 

Satisfaction 

 

 

 

 

 

 

21. Al bij al, ben ik tevreden met mijn 

job. 

22. In het algemeen, werk ik hier graag. 

23. In het algemeen, doe ik mijn job niet 

graag. 

Camman et al., 

1979 



   

Bijlage 1.3 
 

Meaningful 

work 

Positive 

meaning 

 

24. Mijn werk betekent veel voor mij. 

25. Mijn werk draagt bij tot de kwaliteit 

van mijn leven. 

26. Mijn werk geeft mij voldoening. 

27. Ik weet waarom mijn werk 

belangrijk is voor mij. 

Steger et al., 

2012 

Meaningful 

work 

Meaning 

making through 

work 

28. Mijn werk helpt me om mezelf beter 

te begrijpen. 

29. Mijn werk helpt mij om de wereld 

rondom mij beter te begrijpen. 

30. Mijn werk draagt bij tot mijn 

persoonlijke groei. 

Steger et al., 

2012 

Meaningful 

work 

Greater good 

motivations 

31. Mijn werk maakt een verschil voor 

de samenleving. 

32. Mijn werk draagt bij tot een groter 

doel. 

33. Ik weet dat mijn werk een positieve 

bijdrage levert aan de samenleving. 

Steger et al., 

2012 

Perceived 

leadership 

Integrity 

Moral behavior 34. Mijn leidinggevende handelt in 

functie van het algemeen belang. 

35. Mijn leidinggevende behandelt de 

medewerkers eerlijk. 

36. Mijn leidinggevende beschermt de 

rechten van anderen. 

37. Mijn leidinggevende behandelt 

mensen met zorg en respect. 

38. Mijn leidinggevende dient het 

maatschappelijke belang. 

39. Mijn leidinggevende is eerlijk. 

Moorman et 

al., 2013 



   

Bijlage 1.4 
 

Perceived 

leadership 

Integrity 

Behavioral 

integrity 

40. Mijn leidinggevende hecht belang 

aan dezelfde prioriteiten als hij/zij 

meedeelt. 

41. Mijn leidinggevende voegt de daad 

bij het woord. 

42. Mijn leidinggevende gedraagt zich in 

overeenstemming met de waarden 

waar hij/zij over spreekt. 

43. Mijn leidinggevende zal iets doen als 

hij/zij dat zegt. 

44. Mijn leidinggevende komt zijn/haar 

beloftes na. 

45. Mijn leidinggevende doet met 

zekerheid hetgeen hij/zij belooft. 

Moorman et 

al., 2013 

Perceived 

leadership 

Integrity 

Consistency 46. Mijn leidinggevende doet wat juist 

is, zelfs wanneer dat onpopulair is. 

47. Mijn leidinggevende houdt vast aan 

zijn/haar principes, ongeacht de 

prijs die hij/zij daarvoor moet 

betalen. 

48. Mijn leidinggevende handelt in 

overeenstemming met zijn/haar 

waarden, zelfs als daar een kost bij 

komt. 

Moorman et 

al., 2013 

 

 


