
Inleiding 

Situering arbeidspsychologie binnen de A&O psychologie 

1. Het domein van de A&O psychologie 

1.1 Definitie 

• = Psychologische studie van de werkende mens en dit binnen de ruimere organisatorische context 

waarin het werk geleverd wordt 

a) Gedrag van mensen: het gedrag wordt vaak op individueel niveau (selectie, prestatie, …) 

bekeken maar soms ook op groepsniveau (werktaken, flexibiliteit, …) 

b) Werken (arbeidspsychologie) 

c) I.v.m. organisatie (organisatiepsychologie) 

1.2 Triangel 

• Arbeidspsychologie (micro) 

• Personeelspsychologie (macro) 

• Organisatiepsychologie (meso) 

➢ UK: occupational psychology 

➢ USA: industrial and organizational psychology  

1.2.1 Badkuipmodel van strategisch HRM, arbeidsgedrag en context (Van Veldhoven, 2012) 

 

• AMO = Abbilities Motivation Opportunities  

• = In de figuur wordt inzichtelijk gemaakt dat prestaties van een organisatie afhankelijk zijn 

van de individuele werknemer en de mate waarin zij zich willen inspannen voor 

organisatiedoeleinden.  

• Dit is opgenomen in het figuur door twee niveaus aan te brengen: het organisatie niveau en 

de individuele werknemer.  



o Veldhoven wil hiermee de rol van microfundamenten inzichtelijk maken. Volgens 

Veldhoven is het echter noodzakelijk om vanuit het uitgangspunt en doel op 

macroniveau een tussenliggend proces te veronderstellen op individueel niveau. Door 

de focus meer te leggen op microniveau kan het verband tussen HRM en 

organisatieprestaties beter in kaart worden gebracht. 

o Op het niveau van de individuele werknemer wordt in de figuur inzichtelijk gemaakt dat 

de juiste vormgeving van HR praktijken van invloed is op de werkzaamheden van het 

individu. Beleid, routines en acties vanuit het management die erop zijn gericht om de 

juiste vaardigheden, motivatie en mogelijkheden te creëren (AMO) voor het uit te voeren 

werk zijn van invloed op de inspanning die iemand wil leveren voor de 

organisatiedoelstellingen. In het badkuipmodel van Veldhoven wordt zowel de invloed 

van HR praktijken op het strategisch klimaat als de rol van het strategisch klimaat op het 

behalen van de uiteindelijke organisatieprestaties inzichtelijk gemaakt. 

1.2.2 Kampeertentmodel van strategisch arbeidsgedrag (Van Veldhoven, 2012) 

 

• In het kampeertentmodel initieert de werknemer strategisch gedrag dat er op is gericht om 

individuele doelen te bereiken en voordeel in het leven, deels via de organisatie. Maar, daar 

waar de organisatie een bijdrage wordt geacht te leveren, is het dan wel een voorwaarde 

dat het strategisch gedrag van de werknemer eerst worden waargenomen door de 

organisatie, en opgevolgd door organisatie-inspanningen die de individuele werknemer 

concreet helpen richting de gewenste doelstellingen. 

 

 

 

 



2. A&O psychologische analyse 

2.1 Op individueel niveau 

2.1.1 Beroep (occupation) 

• = overkoepelend geheel van: 

o Gelijk(aardig)e functies 

o In diverse bedrijven 

o Op verschillende tijdstippen 

▪ Vb. onderwijzer, timmerman, chauffeur 

• Toepassing  

o ISCO classificatie (Intern Standard Classification of Occupations)  

o Ruimer vb. ‘gezondheidszorggroepen’ (o.a. erkenning obv verworven en onderhouden 

competenties) 

o Criteria bepalen ‘zwaar beroep’: fysieke belasting, veiligheidsrisico, mate onregelmatige 

werkuren en emotionele belasting (naar mate waarin je voldoet aan deze criteria, meer 

recht op vroeg pensioen) 

2.1.2 Functie (‘job’, ‘baan’) 

• Geheel aan taken & verantwoordelijkheden 

• Binnen één organisatie 

• Één persoon, één ogenblik 

• Gericht op doelstelling 

• Verschillend van andere functies 

• Verbonden met netwerk aan functies 
▪ Vb. Leraar Nederlands in school x 

➢ Toekomst: jobdisruptie, andere jobs (micro jobs; robot-human job (digitale slavernij?), 
jobspecialisatie, jobcrafting) 

➢ SDI-model & job structure (Oesch, 2013) 

 
2.1.3 Taak 

• Verzameling van activiteiten of handelingen 

• Met gemeenschappelijk doel 

• In kort tijdsbestek uitvoerbaar 

• Logische en noodzakelijk opeenvolging 
▪ Vb. Lessen geven, overhoren, toezicht houden, oudercontacten 

➢ Taakkarakteristieken! 
➢ Toepassing: de ‘kluseconomie’ (vb. maaltijdbezorger Deliveroo) 



2.1.3 Handeling of activiteit 

• = Deelaspecten van de taak vb. voorbereiden, voorzitten vergadering 

2.1.4 Beweging 

• = De concrete gedragingen (‘atomisch’) bv. bedenken en typen van vragen 

2.1.5 Fysiologische en mentale processen 

• = Interne, vaak niet uitwendig waarneembare activiteiten om de bewegingen uit te voeren 

vb. spierbewegingen, zenuwprikkels  

2.2 Op sociaal niveau 

• Groep 

• Business unit of de organisatie 

• Ruimere omgeving, samenleving 

3. A&O psychologie als discipline 

• Twee perspectieven: 

o Wat is verschillend 

o Belang van multidisciplinariteit  

4. A&O psychologie: puur wetenschappelijk versus toegepast onderzoek 

• Drie standpunten: 

o vlg. Toegepaste Psych.: Inductief standpunt : oorsprong van onderzoeksprobleem/ mate 

van praktijkrelevantie is essentieel 

o vlg. Fundamentele Psych.: Deductief standpunt : toegepaste psychologie vertaalt 

fundamentele inzichten/kennis naar praktijk 

o Dialectisch: beiden kunnen niet tot elkaar herleid worden - doch kruisbestuiving mogelijk 

Concretisering van de arbeidspsychologische inhoud 

1. Enkele concrete arbeidspsychologische vragen : 

• Hoeveel uur per dag kan/mag een WN werken ? Hoeveel rust dient hier tegenover te staan? 

• Welke elementen maken werk moeilijk? 

• Welke elementen zorgen ervoor dat WN hun werk goed kunnen uitvoeren? 

• Hoeveel taken kan iemand verrichten zonder cruciale fouten te begaan? 

• Welke rol spelen werkuren en tijdstip van de dag hierin? 

• Welke factoren roepen emoties op bij het werk? 

• Welke werkelementen vergen specifieke vaardigheden en kennis, en verdienen extra beloning? 

• Waar komt de motivatie voor arbeid vandaan? En hoe kan deze worden bevorderd? 

• Wat mist iemand als deze werkloos wordt? 

• Welke elementen van werkgedrag zijn (dys)functioneel voor het arbeidsresultaat? 

• Hoe lang kan iemand qua leeftijd doorwerken, afhankelijk van het soort werk? 
• Hoe brengen we mensen die hun werk niet aankunnen terug naar het werk of vinden ander 

werk voor hen? 

 

 



2. Definities arbeidspsychologie 

• = Psychologische studie van menselijke arbeid (Roe, 2011) 

• = Psychologische studie van werkactiviteiten (Peeters et al., 2013) 

• = Studie van het gedrag, motieven, gedachten en emoties van mensen die werken (Peeters et 

al. 2013) 

• = Psychologische studie van antecedenten en uitkomsten (‘outcomes’) van menselijk 

werkgedrag (Peeters et al. 2013) 

3. Arbeid 

• = Set van gecoördineerde en doelgerichte activiteiten uitgevoerd in ruil voor iets anders 

1. Set van doelgerichte activiteiten 

2. Set van gecoördineerde activiteiten 

3. Vereist inspanning (‘effort’) bv. cognitief, emotioneel, fysiek  

4. Grote arbeidspsychologische studiegebieden (Roe, 2011) (n=3) 
1. Taakperformantie 

• Taak, werkdoel 

• Taakuitoefening i.v.f. zelfregulatie 

• Taakrealisatie (performantie) 

• Mislukte taakuitoefening (bv. fouten) 

2. Impact arbeid/werk op een persoon 

• Negatieve psychologische effecten van taakuitoefening (bv. stress) 

• Ongevallen, (ir)reversibele schade (bv. gezondheid) 

• Positieve psychologische effecten van taakuitoefening (bv. leren, competentie) 

3. Menselijke arbeid in context (systeem) 

• Impact fysieke en sociale omgeving op werknemer 

• Mens-machine systemen (bv. automatisatie) 

• Werkteams (bv. intra- en interteamprocessen) 

4. Contemporary Work Psychology 

• = work psychology as it is today  

• Doelstellingen 

o Bevorderen van duurzame werkprestaties: (Peeters et al, 2013) 

▪ Het stimuleren van werkprestaties 

▪ Behouden, verbeteren van de gezondheid en welzijn van de werknemer 

5. World work force (2007) (International Labour Organization, 2012) 
• 3 billion people are at work (world population of slighly >7 billion) 

• Global unemployment rate (2007) : 6% (=205 million people are unemployed) 

large differences across countries: •  
o USA (2011): 9% 
o EU27 (2008): 7% 
o EU27 (2012): 11% 

 



6. Arbeid en werksectoren (n=4) 
➢ Meso-economie onderscheidt 4 werksectoren: 

6.1 De primaire sector 

• = de economische sector die grondstoffen en voedsel levert  

• Bv. landbouw, veeteelt en delfstoffenwinning 

o 36,1% van de world work force (2007) in deze sector tewerkgesteld 

6.2 De secundaire sector 

• = de economische sector met alle bedrijven en activiteiten die de grondstoffen van de 

primaire sector verwerkt tot producten 

• Bv. industrie, ambachten en niet-geïndustrialiseerde maakindustrie 

o 21,5% van de world work force (2007) in deze sector tewerkgesteld 

6.3 De tertiaire sector 

• = de economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun goederen of diensten 

winst willen maken 

• = de dienstsector of ‘de diensten, de handel en het verkeer’ 

• Bv. winkels, horeca, theaters, kappers, ICT bedrijven, … 

6.4 De quartaire sector 

• = de economische sector van de niet-commerciële, gesubsidieerde en/of collectief gefinancierde 

dienstverlening 

• = de enige economische sector zonder winstoogmerk 

• Bv. ziekenhuizen, rusthuizen, brandweer, defensie, sociaal werk, scholen, … 

o 42,4% van de world work force (2007) is in de tertiaire en quartaire sector tewerkgestel



Doelstellingen en conceptueel kader cursus 

1. Een inleidende cursus 

• Kernvariabelen en- processen 

• Theoretische kaders 

• Onderzoeksbevindingen 

• Meetinstrumenten 

2. Kernvragen 

• Welke werkaspecten beïnvloeden het psychische functioneren van werknemers? 

• Wat zijn de psychische gevolgen van het uitvoeren van werk voor het individu? 

3. Conceptueel kader 

 

• Moderator 

o Staat ‘los’ van de arbeidssituatie 

o Beïnvloedt relatie tussen OV en AV 

▪ Bv. Leeftijd is een moderator in de relatie tussen klantvriendelijkheid en 

klantentrouw: bij oudere mensen leidt grotere tevredenheid tot grotere trouw, bij 

jongeren is dit veel minder het geval. Leeftijd is een concept dat de relatie tussen 

variabelen kan beïnvloeden, maar het kan nooit een mediator zijn omdat het niet 

op een andere variabele kan inwerken 

• Mediator 

o Is afhankelijk van de arbeidssituatie 

o ‘Zet deze om’ in een AV: verklaringsmechanisme  

▪ Bv. verband tussen piekeren en buikpijn? Piekeren leidt tot fysiologische 

stressreacties, en deze vergroten de kans op buikpijn. De fysiologische 

stressreacties worden gezien als mediator. De verklarende variabele tussen 

pieken en buikpijn 

 

 



Arbeidspsychologische onderzoeksmethoden 
➢ Geschiedenis belangrijk o.a.: 

1. Met oog op oplossen van actuele problemen 

2. ‘Slinger beweging’: omvattender beeld (geen lineaire beweging) 

3. Voorspellen toekomstige ontwikkelingen 

1. Ontwikkeling van de arbeidsorganisatie tot en met de industrialisatie 
• Primitieve familieverbanden 

o afhankelijk van de natuur, geen gereedschap, enkel werken als er nood was of als de 

natuur het toeliet 

• Ontstaan van rationale samenleving 

o Gingen werken maar geen samenwerking, enkel werken als levensonderhoud, 

tegelijkertijd producent en consument 

• Ontstaan eerste rationale organisaties 

o Ontstaan groepen arbeiders/slavenarbeid, eerste taakstructurering, heel sterk 

hiërarchisch, sprake van efficiëntie (bv. bouwen piramides)  

• Beroep in de oudheid 

o De vrijen mochten arbeid verrichten (ambtenaren en vrije beroepen), lichamelijke 

arbeid was voor de slaven 

• Arbeid in het Christendom 

o Arbeid krijgt meer religieuze betekenis (bijdrage leveren aan God), hiërarchie met 

veel ongelijkheid (horigen, onechtelijke kinderen, …), arbeidsorganisatie in vorm van 

klooster, leger, gezin, … 

• Begin van de industrialisatie 

o Uitvinding van machines en ontstaan fabrieken, scheiding van woon- en werkplaats, 

veel controle over de werknemer, nood aan 2 soorten mensen: geschoolden 

(ambachtsmensen) en ongeschoolde arbeiders, mechanische- en niet mechanisch 

gestuurde arbeid 

• Massa productie 

o Grote impact maatschappij, heeft geleidt tot veel wanproductie en ontstaan vakbonden 

• Ontstaan vakbonden en industriële relaties 

 



2. Ontstaan van de A&O psychologische professie 
➢ Selectief overzicht van enkele scholen/denkstromingen 

2.1 De fysieke school (tot voor 1945) 

2.1.1 Inleiding 

• Wundt (19e eeuw): Laboratoriumonderzoek 

• Münsterberg (1912): Psychotechniek 

• Einde 19e eeuw: Begin van de ‘Toegepaste Psychologie’ 

o vb. Patrizi (1889): Laboratory of Work Psychology 

o Versterkt door Scientific Management van Taylor & Gilbreth (1911): industriële 

efficiëntie 

2.1.2 Uitdagingen en opportuniteiten 

• Einde 19e eeuw: expansieve periode 

• Nieuwe industriële vragen: o.a. 

o Bepalen van ‘beroepsbekwaamheden’ 

o Bepalen van iemands ‘performantie’  

▪ = De mate waarin de gestelde doelstellingen efficiënt en effectief uitgevoerd 

worden 
o Alertheid en reactiesnelheid 

o Effectiviteit van adverteren 

o Hoe productiviteitsstijging realiseren? 

• Thema’s die door WOI EN WOII op de agenda kwamen te staan. Antwoorden 

zoeken op deze vragen stimuleerde psychotechniek o.a.: 

o Selectie 

o Aantal werkuren (‘hoeveel uren kan een mens werken?’) 

o Mens-machine interactie 

o Moraal motivatie, leiderschap en propaganda (‘Hoe kan ik WN motiveren, moraal 

laten stijgen?’) 

2.1.3 Antwoorden zoeken op deze vragen door: theoretisch en onderzoeksmethoden 

• Ontwikkeling psychologische testing d.m.v. 

o Apparaten: performatietesten (binnen bepaald tijdsbestek maken) 

o Papier en potlood testen 

o Intelligentieonderzoek 

o Persoonlijkheidsonderzoek: expressieve en projectieve testen 

• Beroepsbegeleiding  

• Psychologie gebruikt door psychologen en niet psychologen 

o ‘psychotechniek’ 

• Academici verlaten term ‘psychotechniek’  

o  Charlatanisme 

• ‘30: Psychotechniek wordt ‘Psychodiagnostiek’  

o Holistische benadering (= alomvattend) 



o Assessment centers 

• Complexe A&O problemen: multidisciplinaire aanpak vaak vereist 

• Stijgende interesse voor mens – machine fit 

o Human engineering/ human factors (USA) 

o Ergonomie (Europa) 

• Productiviteitsstijging realiseren door: 

o Verhogen van match tussen taak/job en werknemer 

o De taak zelf te simplifiëren: 

▪ Scientific management populair: Gilbreth (1911),Taylor (1911);… 

▪ Fordisme populair 

2.1.3.1 Frank & Lilian Gilbreth (US 1910 – 1920) 

• Methode van tijds- en bewegingsstudies d.m.v. filmen bewegingen/fotografie en 

bepalen benodigde tijd per activiteit i.p.v. reduceren procestijd: optimaliseren van 

bewegingen 

2.1.3.2 Taylors’ kernprincipes (US 1911) 

• Kern: verhoging efficiëntie en productiviteit via wetenschappelijke bedrijfsvoering  

1. Scheiding kennis en kunde/splitsing conceptie en uitvoering 

Scheiding tussen praktijk (uitvoerders) en bedenken (planners) 

2. Arbeidsverdeling op basis van tijd- en bewegingsstudie: opsplitsing 

(arbeidsdeling) en standaardisering arbeidstaken (‘human engineering’) 

Functiebeschrijving/taken: geen vrijheid voor uitvoerders, alle taken zijn 

vastgelegd, zien geen verschil tussen werknemers 

3. Evenwicht met het fysisch kunnen van de mens 

Kijken naar haalbaarheid voor de WN  

4. Selectie van personen belangrijk 

Niet iedereen even geschikt voor uitvoeren van dezelfde taken 

5. Eenvoudige, snelle, goedkope opleiding 

Bij voorkeur on-the-job 

6. Motivatie van uitvoerders is economisch: stukloon als motiverende prikkel 

Werken puur voor economische motivatie (geld) 

7. Productiebeheer aanpassen 

8. Aanwezigheid van ergonomische werkvoorwaarden 

Machines produceren, maar ook kijken naar impact van machine op de WN 

2.1.3.3 Fordisme 

• Taylor principes niet voldoende voor productiviteitsstijging: assemblagelijn 

uitgevonden (1913): lopende band! 

• Massa-productie en massaconsumptie 

• Arbeider op vaste werkpost  

• Simpele werktaken 

• Lage productiekosten & hoge weddes  



• Routine, verveling, saai, sociaal isolement 

• Geen vakbonden tot voor 1941 

• Henry Ford = Big Brother? 

➢ Omstandigheden waarin je moest werken: geluidsoverlast, hoge temperaturen, 

slechte woonst (aangeboden/afhankelijk van bedrijf) = klachten WN’s 

• Resultaat: 

o Productiviteitsstijging 

o Vervreemding/aliënatie in de arbeid en sociale onrust 

o Verregaande arbeidsdeling 

o Opdeling hoofd- en handarbeid 

o Beperkt mensbeeld 

• Fordisme en Taylorisme 

o Hebben fabriekswerk ingrijpend veranderd : leidde tot een duurzame sociale 

omwenteling/verandering in de 20e eeuw 

o Verder gezet in USSR: ‘arbeidsperfectie’ 

▪ “Voor Taylor en Ford maakten werknemers deel uit van de fabriek, voor 

Lenin & Stalin maakten ze deel uit van de staat “ (Donkin, 2001) 

2.1.4 Fysieke school 

• Nadruk op arbeidsomstandigheden 

o Wat verbeteren zodanig dat WN’ers productiever worden? 

• Homo economicus 

• Ontstaan uit: 

o De Psychotechniek  

o De ergonomie 

o Het Taylorisme 

• Afhankelijke variabele uit ons model: gedrag van de werknemer 

o Wat veroorzaakt wel gedrag bij WN? 

2.2 Sociale school: human relations movement 

• Herontdekking van ‘de mens’ 

• Nadruk op sociale: arbeidsverhoudingen 

• Mayo & Roethlisberger grondleggers 

• Hoogtepunt jaren ‘50 (na WOII) 

• Afhankelijke variabele uit ons model: welzijn van de werknemer 

• Hawthorne studies in jaren ’30: 

o Impact fysieke arbeidsomstandigheden (o.a. rustpauzes; verlichting) op 

productiviteit was vertrekpunt 

o Testkamer in telefoonfabriek: monotoon werk 

➢ Resultaat: stijging productiviteit in alle condities 

▪ Initiële verklaring: minder pessimistische gedachten, minder vermoeidheid 

▪ Latere verklaring: wijziging in relaties 

- Informele groep 



- Aandacht en erkenning van WN door bedrijfsleiding 

➢ Gevolg: 

▪ Inzicht interpersoonlijke relaties verhogen productiviteit 

▪ Nadruk op moreel (=welzijn)! 

▪ Uitloper: 

- Participatief management 

- Jobkenmerken hebben invloed op werkperformantie 

- Adagio: ‘Job aanpassen aan de mens’ 

2.3 Kritische tegenbewegingen 

• Terug naar de arbeidsinhoud 

• Drie scholen/bewegingen in jaren ‘60-’70: 

o Socio-techniek 

o Taakverrijkingsstroming  

o Werkstress-stroming 

• Kernkritieken op vorige scholen 

o Schijninspraak 

o Vormgeving van de arbeid staat niet ter discussie: humanisering van de arbeid 

2.3.1 Socio-techniek 

• Basis: Trist & Bamforth (1951): psychologische en sociale gevolgen van introductie 

nieuwe technologie in steenkoolmijnen nabij Durham door Tavistock Institute of 

Human Relations 

• STST-principe: Socio-technisch systeemdenken  

o Control of variance at source: de basis 

o End-user engagement: eindgebruiker betrekken bij ontwerp (top-down) 

o Minimal specification: geef bepaalde verantwoordelijkheid, autonomie 

o Support congruence: beloon team, betrek team bij beslissingen 

o Multi-skilled or multi-functional: op meerdere plaatsen inzetbaar 

o Self-management: autonoom beslissingen kunnen nemen 

• Hoe: optimalisering sociale en technische systeem via invoering van kleine semi-

autonome zelfsturende werkgroepen en teams (SAWG) 

2.3.2 Taakverrijkingsstroming 

• Nadruk op groeipotentieel van de werknemer 

• Humanistische psychologie: nadruk op ‘gezonde’ mens vanuit positief perspectief 

o Behoeftentheorie (Maslow) 

o Twee factorentheorie (Herzberg) 

o Job Characteristics Model (Hackman & Oldman) 

• Taakverrijking centraal: job moet groei faciliteren 

2.3.2.1 Job Characteristics Model (Hackman & Oldman, 1976) 

• Motivationeel potentieel van job bepaalt door 5 kern jobkarakteristieken 



 
• Mediatoren: 3 kritische psychologische toestanden 

• Moderator: sterkte groeibehoefte 

 

➢ Ideale job? Zowel core, critical en outcomes 

➢ 3 mediatoren bij critical psychological states: zinvol werk, verantwoordelijkheid voor 

werkresultaten en kennis van resultaten van werkactiviteiten  

➢ Moderator: In welke mate willen mensen groeien? 

➢ Core job characteristics: (meer kans op critical psychological states te ervaren als …): 

1. Skill variety, taskidentity en task significance: – zo ja? Ervaren dat wat je doet 

betekenisvol werk is 

2. Autonomie: – zo ja? Zal je verantwoordelijkheid ervaren 

3. Feedback: – zo ja? Ervaren van kennis over de resultaten van de werk activiteiten 
 

2.3.2.2 Drie stromingen 

• Taakverruiming (‘job enlargement’): uitbreiding met zelfde soort taken (‘in 

breedte’, ‘horizontaal’) 

o Doel is variatie 

o Bv. verpleegster: pillen geven, wassen, … 

• Jobrotatie: uitbreiding met zelfde soort functies, moeilijkheidsgraad functies 

verandert niet (horizontaal) 



• Taakverrijking (‘enrichment’): taken toevoegen waardoor functie intrinsiek 

belonender wordt (‘in diepte’,‘verticaal’). Taken toebedelen die eigenlijk van 

hogere hiërarchische orde zijn 

o Doel: mentale groei 

o Bv. Facturen maken, verzenden en ontvangen 

2.3.2.3 Quality of working life 

• QWL = beweging vanaf jaren ‘70, die de beide voorgaande stromingen (cf. socio-

techniek en de taakverrijkingsstroming) integreert: 

o Nadruk op participatie, inspraak, zeggenschap 

o Nadruk op taakverrijking 

• Meten van ‘kwaliteit van arbeid’ European Job Quality Index: 6 subdimensies 

1. Lonen 

Indicator: In work poverty: hoeveel % van de tewerkgestelde mensen hebben 

een inkomen die onder het mediaan van dat land ligt  

2. Onvrijwillige niet-standaard arbeidscontracten 

Indicator: Hoeveel mensen zijn tewerkgesteld in een onvrijwillig niet-standaard 

arbeidscontract?  

3. Werktijden en werk-privé balans 

= In een land is er minder arbeidskwaliteit als de werk- en privé balans niet 

goed is. Indicator meten hoeveel % ploegen/weekendwerk) 

4. Arbeidsomstandigheden en werkzekerheid 

Indicator: hoeveel % tewerkgestelde mensen vrezen binnen de komende 6 

maanden hun jobs te verliezen? 

5. Opleiding en loopbaanmogelijkheden 

= Een land heeft weinig arbeidskwaliteit als mensen niet kunnen groeien, 

kansen krijgen.                                                                                                        

Indicator: % mensen die tussen 25 en 64 jaar dat in voorbije jaar een opleiding 

heeft genoten dat minstens 4 weken duurde 

6. Collectieve belangenbehartiging 

= In een land is er meer arbeidskwal als er collectieve belangenbehartiging is. 

Indicator: % aantal mensen tussen 25 en 64 jaar dat aangesloten is bij een 

vakbond, % aantal collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten werden 

voorbije jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Ruimere theorievorming over werk versus werkloosheid 
➢ Ten gevolge van werkloosheidscrisis in jaren ’80 en begin ‘90 

➢ Opgang arbeidssociologie 

2.4.1 Maria Jahoda (1982) (Leo Lagrou, HIVA): ‘Latente deprivatie model’ 

• Gevolgen van werkloosheid: financiële deprivatie, maar ook psychologische 

gevolgen:  

o Manifeste functie van werken (zichtbaar): 

▪ Arbeid geeft inkomen in ruil voor inspanning (tijd, energie, …) (‘voor wat hoort 

wat’) 

o Latente functies van arbeid (minder zichtbaar) (n=5): 

1.  Arbeid structureert het leven: tijdsstructurerende functie 

2.  Arbeid voor een collectief doel (cf. gevoel van zelfrealisatie, gevoel van 

maatschappelijke bijdrage,…) 

3.  Arbeid faciliteert sociale contacten: verbreden sociale horizon 

4.  Arbeid geeft status (‘we zijn wat we doen’) 

5.  Arbeid geeft activiteit (i.p.v. passiviteit) 

2.4.2 Fryer (1986): ‘agency restriction theory’ 

• Belangrijkste negatieve gevolg van werkloosheid is de financiële deprivatie (verlies 

van manifeste functie) 

2.4.3 Arbeidspercepties en opvattingen (Opdenakker & Cuypers, 2001) 

1.  Arbeid als plicht 

2.  Arbeid als recht 

3.  Arbeid als zingeving 

4.  Arbeid als maatschappelijke acceptatie 

5.  Arbeid als bevrijding 

6.  Arbeid als verslaving 

7.  Arbeid als ontplooiing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeidspsychologische basismodellen 

1. Werkstress-stroming: 5 psychosociale werkstressmodellen 

1.1 Michigan school: basismodel 

• Minder nadruk op inspraak 

• Arbeid moet leiden tot welzijn 

• Eerst fysiologische stressreacties (geneeskunde), later psychologische 

stressverschijnselen 

• Michigan model werkstress: groot belang 

• Reactie op arbeidsindeling (Taylor, ‘iedereen zijn taak’) en niet op gebrek aan 

inspraak 

1.1.1 Het Michigan-model (Kahn et al., 1964) 

1. Objectieve omgeving: meetbaar, beschrijfbaar 

2. Subjectieve omgeving: mensen creëren een subjectieve omgeving, geven betekenis 

aan een situatie en interpreteren individueel 

3. Stressreacties: indirect gevolg van de objectieve omgeving en de interpretatie die je 

hieraan geeft  

4. Gezondheid en ziekte: stressreacties op lange en korte termijn 

➢ Persoonlijkheid (moderator): hoe komt dat de ene persoon wel reageert op stress 

en de andere niet, persoonlijkheid kan stress bufferen of versterken afhankelijk van 

persoonlijkheidskenmerken 

o type A profielen vaker vatbaar voor stressreacties en bijkomende fysiologische 

gevolgen 

➢ Sociale ondersteuning (moderator): indien sociale steun kan dit je helpen om, om te 

gaan met stress, maar werkt ook omgekeerd  

 

▪ Bv. Is het verband tussen verveling en taakdifferentiatie een mediator voor 

slaapstoornissen?  

- Objectieve omgeving: taakinhoud  Subjectieve omgeving: wat je zelf denkt 

over te taken, geen variatie in taken  Stress: passiviteit  Gezondheid en 

ziekte: slaapstoornis  Sociale ondersteuning: leiderschapsstijl baas  

Persoonlijkheid: perfectionistisch of niet 

▪ Mensen reageren verschillend op dezelfde werkelijkheid 



1.2 Person-Environment fit model (French, 1981) 

• Uitbreiding Michigan model 

• Werkstress = misfit tussen behoeften WN en hulpbronnen omgeving of een misfit 

tussen eisen omgeving en hulpbronnen WN 

• Objectieve misfit (Mo) en Subjectieve misfit (Ms) 

o Mo: bv. werknemer kan zoveel kilo niet dragen 

o Ms: bv. werknemer heeft onrealistisch zelfbeeld over eigen prestaties 

• 2 soorten, namelijk positieve en negatieve misfit: 

o Positief: overtreft de verwachtingen van de baas 

o Negatief: over kwalificatie van werknemer 

▪ + en – misfit leiden beide tot stressreacties (curvilineair Uvormig- verband) 

• Misfit vermindert door: 

o Actieve coping (vb.problem solving) 

o Passieve coping (vb.verdringing, projectie,…) 

o Sociale steun (beïnvloedt de subjectieve omgeving)  

 

 Behoeften WN Hulpbronnen WN 

Behoeften WG  X (verwachtingen WG niet 
realiseerbaar voor WN bv. 

masterdiploma) 

Hulpbronnen WG X (bv. WG kan verwacht loon 
WN niet betalen) 

 

 

 



1.3 JDC(S)-model (Karasek) 

• = Job Demand Control (+ later Support) -model 

• Synthese taakontwerp (Hackman & Oldham) en stress traditie (Michigan) 

• Twee - later drie - basisdimensies: 

1.  Job demands: werklast, regelvereisten (taak eisen) 

2.  Decision latitude: controle, regelmogelijkheden, autonomie (beslissingsruimte) 

▪ Decision authority: in welke mate in staat om eigen beslissingen te nemen? 

▪ Skill discretion: In welke mate kan ik groeien, eigen talenten ontwikkelen? 

3.  Social support: van de chef en collega’s (sociale steun) 

 

1.3.1 Karasek (1979): JDC-model 

• The 2 dimensions of job demands and decision latitude combine to produce 4 

major classes of jobs: 

o High strain: jobs that are high on job demands but low on decision latitude bv. a 

call-centre operator  

o Low strain: jobs that are low on job demands but high on decision latitude bv. a 

wildlife photographer  

o Active: jobs that are high on job demands and high on decision latitude bv. a 

physician  

o Passive: jobs that are low on jobs demands and low on decision latitude bv. a 

watchman  

 



• Karasek (1979): JDC-model hypothesen 

1. Strainhypothese 

In the strain hypothesis job control and social support buffer the adverse impact 

of job demands on psychological and physical health. Without job control and 

social support to facilitate coping, job demands have a adverse impact on health.  

2. Actief leerhypothese 

In the active learning hypothesis solving problems leads to workers learning how 

to solve problems faster and more effectively to build skill levels and so to 

become more productive. As learning and skills accumulate workers become 

more confident, leading to improvement in mood and further inhibiting the 

effects of job demand on health 

1.3.3 Karasek, Johnson, Hall & Theorell (1989): JDCS-model 

• 2de versie model: include workplace social support (sociale steun) 

• JDCS = Job Demand Control Support model 

 

• Karasek, Johnson, Hall & Theorell (1989): JDCS-model hypothesen 

1. Iso-strain hypothese 

Is-strain-jobs are jobs that are low on support and job control but high on job 

demands. Iso-strain-jobs are jobs considered to be particularly harmful to health 

2. Sociaal actieve leerhypothese  

Hoge demands, hoge decision attitude en hoge sociale steun maken samen een 

perfecte hypothese (een ideale cocktail)  

1.3.4 Revised JDCS-model (Dawson et al., 2016) 

• Dawson zegt dat je onderscheidt moet maken tussen stressoren demands waar je je 

aan ergert versus challenging demands (uitdagingen) 

• Empirische steun voor isostrainhypothese afhankelijk van type demand: 

o Driewegsinteractie significant voor ‘hindrance stressors (HS)’: 

▪ HS x Control x Support  Strain 

o Driewegsinteractie NIET significant bij ‘challenging demands (CD)’: 

▪ CD x Control x Support  Strain 

= 8 soorten jobs: met veel 

en weinig sociale steun 

 

Kritiek: 

persoonskenmerken 

ontbreken en geen sprake 

van autonomie 



• HS: veel empirische steun en CD weinig empirische steun 

o Waarom? Geven van autonomie aan mensen en sociale steun, vooral nuttig als 

mensen in de problemen zitten. Maar als mensen uitdagingen hebben en ze 

hierop kicken, hebben ze dit minder nodig 

1.4 Vitamine model (Warr, 1987) 

• = Warr decided to study what makes employment psychologically healthy  

• 5 mentale gezondheidsaspecten: 

1. Affectief welzijn is de kern van job gerelateerde mentale gezondheid 

o Drie assen: 

▪ Plezier vs. onvrede 

▪ Comfort vs. angst 

▪ Enthousiasme vs. depressie 

o Contextvrije versus context specifieke mentale gezondheid 

2. Competentie 

Werknemer kan zijn job aan, hoge mate van competentie 

3. Aspiratie 

Werknemer heeft doelen, wil iets bijleren, nog niet uitgeblust 

4. Autonomie 

Werknemer die mentaal gezond is kan eigen job aanpakken en heeft autonomie 

5. Geïntegreerd functioneren  

Werknemer heeft leven onder controle, sprake van work-life balance 

• Initieel identificeerde Warr (1987 - 1994) 9 job karakteristieken die kunnen fungeren 

als determinanten voor werk gerelateerde gezondheid. Later in 2007 voegde Warr er 

nog drie aan toe (supportive supervision, career outlook and equity). Waardoor het 

totale nummer op 12 job kenmerken kwam. 

1.4.1 Twee soorten relaties tussen job kenmerken en mentale gezondheid  

• ‘Constant effect’ (cf. vitamine C en E): volgen monotoon patroon 

1. Geld (‘availability of money’) 

Geld maakt mensen gelukkiger, maar vanaf bepaalt loon niet meer (plafond) 

2. Veiligheid (‘physical security’) 

Als je investeert als bedrijf in veiligheid maakt dit mensen gelukkig tot op 

bepaalde hoogte 

3. Sociale status (‘valued social position’) 

Status maakt mensen gelukkig (gaat soms hand in hand met zelfwaarde), maar 

heeft ook een plafond 

4. ‘Supportive supervision’ 

Sociale steun van leiderschap heeft impact op geluk, maar vanaf bepaalt niveau 

sta je als leider ook machteloos 

5. ‘Career outlook’ 

Carrière vooruitzichten: mensen kunnen gelukkige worden als ze bepaalde 

vooruitzichten hebben, jobzekerheid 



6. ‘Equity’ 

In welke mate vind ik dat er rechtvaardigheid is op het werk? Dat gevoel is goed 

voor je geluk 

• Additional decrement’ (cf. vitamine A en D): hebben curvilineaire effecten 

(inverted U-shaped) 

1. Jobcontrole (‘opportunity for control’) 

Geen autonomie hebben is niet goed, maar teveel controle is ook niet goed 

2. Benutten vaardigheden (‘opportunity for skill use’) 

Als je, je kennis en vaardigheden niet kunt benutten ben je niet gelukkig, maar 

van overdrijven word je ook niet gelukkig 

3. Extern gegenereerde doelen (‘externally generated goals’) 

Geen doelen hebben is niet goed, maar teveel ook niet 

4. Variëteit (‘variety’) 

Geen variatie in taken is niet goed, maar ook teveel is niet goed 

5. Duidelijkheid (‘environmental clarity’) 

Rol ambiguïteit: geen duidelijkheid over inhoud werk niet goed, maar teveel 

duidelijkheid ook niet goed (zelf niks meer ontdekken, alles wordt aangereikt) 

6. Interpersoonlijk contact (‘opportunity for interpersonal contact’) 

Laag interpersoonlijk contact staat gelijk aan isolatie (niet goed voor 

gezondheid), teveel is ook niet goed (koffieklets) 

 

 
• Personal characteristics can alter the strength of the relation between job 

characteristics and mental health  

• 3 persoonlijke kenmerken modereren de relatie tussen job kenmerken en mentale 

gezondheid  

1. Baseline mental health: vb. disposities zoals optimisme, neuroticisme, self-

esteem, excessive worrying, … 

2. Values: vb. preferentie voor intrinsieke job kenmerken 

3. Abilities: demand gerelateerde bekwaamheden vb. coping 

Warr refers to job demands as externally 

generated goals – goals that others in an 

organization or customers assign to 

workers to attain.  

- Warr assumes that 6 of these job 

characteristics have curvilinear effects 

(inverted U-shaped). The lack or excess of 

such features will affect mental health 

negatively  

- The remaining 6 job characteristics are 

supposed to follow a monotonic pattern: 

the higher the availability of such job 

characteristic, the higher the level of 

mental health will tend to be 



• Matchende kenmerken modereren het sterkst! 

o Bv. People with high levels of skills might be thought to benefit most from the 

opportunity to use skills in their work 

1.5 Effort Reward Imbalance model (ERI model) (Siegrist) 

• = the model attempts to tie together sociological factors concerned with labour 

markets and employment, psychological factors concerned with differences between 

individuals and biological factors concerned with health.  

• Hier spreekt men over efforts ipv psychological demands (Karasek) 

• Based on the principle of (social) reciprocity the employee invests efforts and 

expects proportionate rewards in return: 

o Effort (high vs low) structure of work 

▪ Extrinsic effort = job demands like time pressure, responsibility, physical 

demands 

o Reward are distributed to employees in three different ways: 

1. Money (salary) 

2. Esteem (respect, support)  

3. Career rewards (job security, promotion prospects) 

o Overcommitment (moderator) 

▪ Intrinsic effort = overcommitment reflects ambition in combination with a need 

for approval and esteem  

▪ Influence health in two ways  

1. Direct effects 

Overmatig plichtsbewust en jezelf zo in de problemen brengen bv. te weinig 

slaap 

2. Indirect effects 

Overmatig plichtsbewust en jezelf zo in de problemen brengen bv. eet-

gewoonten voor het negatieve veranderen en zo eigen gezondheid aantasten 
 

• Four type of work situations: 

1. High effort and high rewards bv. arts 

2. Low effort and low rewards bv. stereotype ambtenaar 

3. Low effort and high rewards bv. werken bij groendienst 

4. High effort and low rewards 

o = imbalance (‘lack of reciprocity’): emotional distress/negative emotions 

invoke autonomic arousal: might lead to strain  

bv. a mismatch between high extrinsic effort (e.g. demands and obligations 

from work) or intrinsic efforts (e.g. overcommitment) and low rewards may 

lead to adverse effects on health  

 



 

 

1.5.1 Siegrist: hypothesen 

1. Extrinsic ERI hypothesis : high efforts and low rewards increase risk of poor health 

• Vb. Studenten die veel studeren maar geen resultaten zien kan 

slaapproblemen/isolatie veroorzaken (hoofdeffect) 

2. Intrinsic overcommitment hypothesis : high overcommitment may increase risk of 

poor health 

• Vb. Te perfectionistisch zijn en jezelf zo in de problemen brengen (hoofdeffect)  

3. Interaction-hypothesis : extrinsic ERI and high overcommitment have an even 

higher risk of poor health 

• Vb. Te hoog werktempo en extra nachtshift bij verpleegsters door te korten 

collega’s (effort), krijgen geen steun van management (reward) maar vinden het 

wel hun plicht om patiënten te blijven helpen ook al moeten ze hierdoor harder 

werken (overcommitment) 

• Ehoog x Rlaag x Ohoog (interactie-effect, combinatie vorige twee punten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel: Impact of the Effort-Reward Imbalance Model on Intent to leave among 

Belgian healthcare workers: a prospective study. (Derycke et al., 2010) 
1. Introduction 

• Health care settings are facing nowadays: 

o Recruitment problems 

▪ Increasing demand for nurses 

- Ageing population 

- Increased consumer behavior/Higher patient expectations 

- Medical technological developments 

▪ Decreasing entrance in nursing profession 

- Lowered social value of the nursing profession 

- Negative stereotype of nurses’ working conditions 

 

o Retention problems 

▪ High turnover: Organizational turnover, professional turnover,... 

▪ High early retirement intention (Boumans et al, 2008) 

• Nurses’ turnover 

o Consequences: 

▪ Financial costs 

▪ Negative patient outcomes 

▪ Personnel outcomes 

• General problem: Antecedents of nurses’ turnover? 

o Answer important for: 

▪ Retention of nurses 

▪ Prevention of turnover 

o Previous research: 

▪ Intention to leave predictor of actual turnover behavior (Hayes et al, 2006) 

o European NEXT study & Belgian WOQUAL study 

1.1 Turnover cognitions and actual turnover 

 
 



1.2 Intent to leave 

• Twee turnover cognitions: 

1. Intent to leave the current organization (‘organizational turnover intention’) 

2. Intent to leave the nursing profession (‘professional turnover intention’) 

• Intent to leave = withdrawal behavior; passive/active coping with unhealthy work 

environment 

• Verband work characteristics and intent to leave? 

1.3 JDCS model (Karasek & Theorell, 1990) 

• Hypothese volgens JDCS-model toegepast op turnover: 

o Health care workers employed in jobs characterized by the combination of high 

job demands, low decision latitude and Low social support have an increased risk 

for strain (e.g. intent to leave) 

1.4 Effort-Reward Imbalance model (Siegrist, 1996) 

 

• ERI model: 3 research hypotheses 

H1: Extrinsic hypothesis: an imbalance between efforts and rewards increases the 

risk of developing 

▪ a high intent to leave the current organization one year later 

▪ a high intent to leave the nursing profession one year later 

H2: Intrinsic hypothesis: a high level of overcommitment increases the risk of 

developing 

▪ a high intent to leave the current organization one year later 

▪ a high intent to leave the nursing profession one year later 

H3: Interaction hypothesis: an effort-reward imbalance in combination with a high 

level of overcommitment increases the risk of developing 

▪ a high intent to leave the current organization one year later 

▪ a high intent to leave the nursing profession one year later 



2. Method 

2.1 Sample 

• Nurses’ Early Exit Study (NEXT) 

o ‘Inquiry into the Cause of Premature Withdrawal from Health-Care Work’ 

o Subject: to find out why health care personnel withdraw from their occupations 

long before they having reached the pension age 

o Aim: to promote the retention of health care personnel in their respective work 

areas 

• Study design NEXT 

 

• Total Belgian sample at baseline 

o n = 4257 (all nurses and nursing aids who responded the Q0 self-report 

questionnaire) 

▪ Brussels : 793 respondents (52.9%) 

▪ Flanders: 1966 respondents (69.6%) 

▪ Wallonia: 1498 respondents (56.5%) 

o Overall response rate: 61.3 %  

o 92,5% women 

o Mean age: 38.4 years 

o Respondents in hospitals: n = 2303: 54% 

o Respondents in ROB / RVT: n = 303: 7% 

o Respondents in home care: n = 1651: 39% 

• 2 subsamples in Belgian samples 

o Stayers: (n=1531) : used in this paper 

▪ Stayed in the organization during 1 year follow-up 

▪ Completed both Q0 and Q12 

o Leavers: (n=110) 

▪ Left the organization during the year follow up 

▪ Completed both Q0 and Qex 



2.2 ERI 

• ERI questionnaire: 23 items 

o Effort: 6 items 

▪ Quantitative work load (work pressure, time pressure, working overtime,…) 

▪ High score = High effort 

o Reward: 11 items 

▪ 3 aspecten: financial reward, esteem and carreer opportunities 

▪ High score = High reward 

o Overcommitment: 6 items 

▪ Inability to withdraw from work obligations 

▪ High score = High overcommitment 

 

• ERI model: 

o Effort-Reward ratio: 

▪ (EFFORT / REWARD) x correction factor  

▪ Ratio > 1  efforts > reward = IMBALANCE 

o (Q0) mean ERI ratio = 0.57 (0.257) 

▪ ERI < 1: n=3825, 94.1% 

▪ ERI ≥ 1: n=238, 5.9% (meer dan 1 = onbalans) 

o (Q0) mean overcommitment = 13.96 (3.24) 

• Intent to leave the current organization 

o Measured by 1 item: ‘How often do you think about leaving the current 

organization’: 

▪ 6 answer categories ranging from ‘never’ to ‘every day’ 

▪ High intent to leave: thinking sometimes, a month or more, often about leaving 

• Intent to leave the nursing profession 

o Measured by 3 items: ‘How often do you think about’: 

1. Further qualification outside nursing 

2. Giving up nursing 

3. Giving up nursing and starting a different kind of job 

▪ Each item: six answer categories, ranging from ‘never’ to ‘every day’ 

▪ High intent to leave: Thinking about one of these three items sometimes, a 

▪ month or more often 

2.3 Design and statistical analyses 

• Study sample: 1531 stayers who completed both Q0 and Q12 

• Longitudinal design: 

o Intent to leave was measured 2 times (at Q0 and Q12) 

o Participants having a high intent to leave at baseline  excluded from further 

analyses 

• Multivariate logistic regression: 

o To test all three hypotheses of the ERI model 
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o Use of quartiles: only 4,4% of the participants was experiencing an imbalance 

(ratio > 1) at baseline 

o Adjustments were made for: age, gender, type of organization (hospital, nursing 

home or home care), number of working hours a week, work schedule (day work 

versus shift work), family situation and education 

3. Results 

 

 

 

 

 

Q1 met Q4 vergelijken 

Gelukkig = 1, maar toenemen of veranderen? 

Onbalans ervaren = 1,8 meer kans om een jaar 

later neiging tot verandering beroep 

(significant) en 5 keer meer kans om te 

veranderen van organisatie (zwaar significant) 

Hypothese bevestigd, onbalans meer kans om 

beroep/bedrijf te verlaten  

 

H2: overcommitment: 0,45% meer kans om 

beroep te veranderen en 0,35% om van 

organisatie te veranderen. Hypothese 

komt niet uit, niet significant 

Verklaring dat hypothese niet uitkomt? 

Sociale wenselijkheid, overcommitment 

kan een voorspeller zijn voor problemen 

maar 12 maanden te kort, tijdens de 12 

maanden misschien stappen ondernomen 

om werknemers tevreden te houden, niet 

kijken naar intentie maar naar effectieve 

ontslagen/feitelijk gedrag, …  

 H3: geen 4 groepen, maar score x 

overcommitment 

Als hoofdeffect er niet is, zal interactie-effect 

er vaak ook niet zijn 

 



4. Discussion 

• Support has been found for the EXTRINSIC hypothesis  

NOT for the INTRINSIC and INTERACTION hypothesis 

• This is in line with other studies using ERI in association with work-related outcomes 

(van Vegchel et al., 2005) 

• Research Limitations 

o Sample was not entirely representative for the Belgian distribution of the nursing 

staff 

o Selection bias: study only focused on intent to leave among stayers 

o ERI was only measured at baseline 

o Self-report measures 

o Non-response 

• Research Strengths 

o Longitudinal design 

o All 3 hypotheses of the ERI model were tested in 1 single study 

o Use of the standardized ERI questionnaire 

o Two turnover cognitions (Mobley; 1977) : 

1. Intent to leave the current organization 

2. Intent to leave the nursing profession 

o Adjustment for confounding variables 

o Participants with high intent to leave at baseline were excluded 

 

5. Conclusion 

• A failed reciprocity between efforts and reward is a significant predictor of both 

1. Intent to leave the current organization one year later 

2. Intent to leave the nursing profession one year later 

 

 

 

 



Actuele theoretische perspectieven 

1. Actuele modellen 

1.1 Job Demands-Resources (JD-R) Model 

• =In line with the DCSM and the ERI model the JD-R model assumes that employee 

adverse health and poor motivation results from the interplay between (high) job 

demands and (low) job resources. However, unlike those 2 models the JD-R does not 

restrict itself to a single job demand and a single job resource. The model assumes 

that any job demand and any job resource may affect employee health and 

motivation, as long as these demands/resources are a relevant aspect of the job 

• = much broader, more flexible and can be tailored to a much wider variety of work 

setting  

1.1.1 Veronderstellingen van het Werkstressoren Energiebronnen-model (WEB-model) 

1. belang van beroepsspecificiteit van werkstressoren en energiebronnen  

(inventariseer alle salliante/relevante job demands en job resources!) 

2. Twee parallelle processen /Hoofdeffecten : 

a. Energetisch proces = ‘health impairment process’: Chronisch  hoge eisen tasten 

energiereserves aan (‘depletion of energy’) en  leidt tot negatieve uitkomsten 

(strains, organizational outcomes), gemedieerd door burn-out 

➢ Use of ‘performance protection’ prevents overt decrements in primary task 

performance. Hockey (1993) called these attempts of people to sustain their 

performance standards ‘resistance to degradation’. According to hockey 

several pattern of ‘indirect degradation’ may be identified, such as risky 

choices and high subjective fatigue, and it is these patterns that ultimately 

lead to diminished job performances 

b. Motivationeel proces 

Aanwezigheid energiebronnen leidt tot positieve uitkomsten, gemedieerd  door 

bevlogenheid 
 
➢ Dwarsverbindingen tussen beide processen: 

• Gebrek aan energiebronnen verhindert behalen doelen  (frustratie) en 

bevordert burn-out 

• Taakeisen en energiebronnen zijn negatief gerelateerd 

• Burn-out en bevlogenheid zijn negatief gerelateerd 

3. Interactie-effect 

• Energiebronnen compenseren negatieve gevolgen van werkstressoren op strains 

o Praktijkimplicatie: verminderen van job demands en/of vermeerderen job 

resources 

• Werkstressoren ondermijnen positieve gevolgen van energiebronnen op  

motivatie 



4. Energiebronnen hebben vooral een motiverend effect als taakeisen hoog zijn 

 

 

1.1.2 The extended JD-R model: role of personal resources 

• WG kan hulpbronnen geven, maar hier ligt de nadruk ook op personal resources 

en organisational outcomes:  

o Persoonlijke factoren (bv. intelligentie, creativiteit, veerkracht …) sommige van 

deze personal resources kunnen veranderen bv. meer sporten, meer motivatie 

waardoor beter presteren 

o Organisational outcomes bv. hoeveel % v/d studenten slaagt voor…, hoe score 

ze op klantentevredenheid, … 

 

 

1.1.3 JD-R-Recovery model (Kinnunen et al., 2011) 

• Job demands en Fatigue at work zijn hoofdeffecten bv. gemedieerd door Recovery 

experiences: ‘hoe meer studeren zonder vrije tij te nemen, hoe meer belasting 

waardoor je slechter zal slapen/eten, …  Type herstel zeer belangrijk! 

• Bv. concentratieklachten 

studenten. Taakeisen: 

aantal uren les en 

Energiebronnen: PPT, 

daglicht, …  meer 

bevlogen in de les en dus 

beter kunnen concentreren 

• Gemedieerd door Burn-out 

en Bevlogenheid 

The JDR-model was initially 

developed as a work-

psychological model, focusing on 

job demands and job resources 

only. An important extension 

and fifth proposition in the 

model is the inclusion of 

personal resources. 



 

1.2 Demand-Induced Strain Compensation Model (DISC-model) (De Jonge & Dormann, 2003) 

➢ Integratie Siegrist & Karasek 

➢ Zelfregulatie als invalshoek 

➢ Aandacht voor dienstencontext 

1.2.1 Centrale concepten in het DISC-model 

• Werk-gerelateerde uitkomsten (‘outcomes’) 

• Job demands (JD) = Taakeisen = ‘mate waarin werkomgeving  stimuli bevat die 

gedragsmatige (fysieke), emotionele en/of  cognitieve inspanning vereisen (bv. time 

pressure, complexity, lifting heavy objects, dealing with aggresive clients, …)  

• Job resources (JR) = Werkbronnen = ‘werkaspecten die door de  werknemer gebruikt 

kunnen worden (bv. job autonomy, emotional support collegues or technical 

equipment): 

1) ter regulering, dan wel  vermindering van taakeisen (en de samenhangende  

psychologische, fysiologische en sociale kosten) 

2) om  persoonlijke en/of werkdoelen te bereiken 

3) ter stimulering  van persoonlijke groei en ontwikkeling van vaardigheden’ 

• Hobfoll (2002) defined resources as ‘those entities  that either are centrally valued in 

their own right (e.g., self- esteem, close attachments, health, and inner peace) or act 

as a means to obtain centrally valued ends (e.g. money, social support, and credit) 

(instrumenteel) 

• 2 types of work behavior (Hobfoll,1989): 

o Energy consumption behavior (verbruiken) 

o Energy accumulating behavior (ontginnen, winnen, opladen) 

➢ Conservation of resources (COR) theory (Hobfoll,1998): spaarzaam leren omgaan 

met energiebronnen, want het is schaars 

1.2.2 Basisprincipes van het DISC-model (n=4) 

1. Multidimensionaliteit van concepten 

• Specfieke Taakeisen (JD) : 

o Cognitief 



o Fysiek 

o Emotioneel 

• Specifieke Werkbronnen (JR) : 

o Cognitief 

o Fysiek 

o Emotioneel 
 

Specifieke Werk-gerelateerde uitkomsten (‘outcomes’): 

➢ Cognitief: positief en negatief (bv. creativiteit en concentratieproblemen) 

➢ Fysiek: positief en negatief (bv. fysieke kracht en fysieke gezondheidsklachten) 

➢ Emotioneel: positief en negatief (bv. positief affect en emotionele uitputting) 

 

2. Drievoudig matching principe (TMP) 

= matching demands, resources and outcomes  

a) Non-match: bv. rugklachten verpleegsters: emotioneel job demands hoog x 

fysieke job resources hoog, emotionele JD is niet relevant voor fysieke JR  

b) Double-match of common kind = match tussen JD and JR                                                                      

bv. rugklachten verpleegsters: emotionele job demands hoog x emotionele job 

resources hoog, zal niks voorspellen voor de fysieke klachten 

c) Double-match of extended kind = match tussen (JD of JR)  én outcome                                     

bv. rugklachten verpleegsters: fysieke job demands hoog x emotionele job 

resources hoog, deze interactie kan voorspeler zijn voor fysieke klachten 

d) Triple match (TMP) = match tussen JD en JR én match  tussen JD en outcome én 

match tussen JR en outcome                                                                                                                 

bv. rugklachten verpleegsters: fysieke job demands hoog en fysieke job resources 

hoog, zal voorspeller zijn voor fysieke klachten 

o Emotionele TMP 

o cognitieve TMP 

o Fysieke TMP 

➢ Match = ‘complimentary fit’ tussen JD en JR 

➢ Werknemers zijn in ‘t algemeen ‘inclined’ om functionele  matchende JR te 

gebruiken 

➢ Matching door functionele zelfregulatie strategieën: homeostase behouden 

➢ TMP is een probabilistisch principe 

o Non-matches bestaan ook en zijn soms functioneel: mate van matching                                   

bv. bij cognitieve belasting, aan fysieke sport doen als ontspanning 

 

3. Compensatie principe = Stress-buffering mechanisme 

• Als mensen heel sterk belast zijn, dan stress temperen/bufferen door mensen 

hulpbronnen te geven (fysieke job en dus meer kans op fysieke belasting, door 

hulpbron aan te bieden bv. kruiwagen deze belasting naar beneden brengen) 

 



4. Balans principe = Activation-enhancing mechanism 

• Soms meer performant bij zware activatie bv. veel leerstof, maar leerstof die je 

begrijpt (leuk want je snapt alles) 

 

 

1.2.3 The extended DISC-model: role of off-job recovery 

➢ DISC-R model: Demand-Induced Strain Compensation-Recovery Model (De Jonge 

et al., 2012) 

• Focusses on the recovery aspect of detachment from work = ‘individual’s sense of 

being away from  the work situation’ (Etzion et al, 1998) (switching-off) 

• Detachment heeft een aanvullend modererend effect (Beyond DISC-model) 

• Low detachment: prolonged activation of functional bodily systems 

o To recover from high job demands it is important that employees ideally engage 

in off-job activities that appeal to other systems or do not engage at all in effort 

related activities 

• Off-job recovery (R): returning to baseline levels after work, should encompass a 

cognitive, emotional and physical switch-off from work 

• Interactie tussen JD x JR x off-job recovery: type of Recovery might match type of 

job demand and type of job resources (e.g. emotional detachment x EJD x  EJR) 

o Unfavourable work situations 

When job demands are high and job resources are low, detaching from work 

(cognitively, emotionally or physically) could have a positive effect on an 

employee’s health. Being busy with job-related thought after work drains energy 

that will impair health. Detachment could indeed support health in high strain jobs 

due to restoration of internal resources. 

 e.g. high strain jobs (high FJD x low FJR): positive effect of Physical Recovery  on 

physical health  ‘restoration of internal resources’ 

- Drie hulpbronnen en drie outcomes 

- Geen mediator in dit model 



o Matching might be dysfunctional in favourable work situations (pg. 105) 

 e.g. active jobs (high CJD x high CJR): negative effect of Cognitive Recovery  on 

creativity as the needed surplus of CJR is lost and hampers creativity 

 

1.2.4 DISC-R of 3H-model (Hoofd-Hand-Hart) 

 

 

2. Arbeidspsychologie: heden 

2.1 Arbeidspsychologie wordt ‘zelfstandig’ 

• Maatschappelijke ontwikkelingen: toename  arbeidsongeschiktheid, absenteïsme en 

consumentisme 

• Juridische ontwikkelingen 

o Nederland: Arbo wet (arbeidsomstandigheden) 

o België: stresswet; wetgeving inzake welzijn van de  werknemer (eind jaren ‘90) en 

geweld, pesten & ongewenste  intimiteiten; pensioenleeftijd; zware beroepen,… 

• Toenadering bedrijfs- en klinische psychologie: nieuw vakgebied ‘arbeids- en 

gezondheidspsychologie’ (e.g.  Journal of Occupational Health Psychology) 

• Economische ontwikkelingen (VUCA): expansie dienstensector, nieuwe 

arbeidssituaties, globalisatie markt, meer gebruik informatietechnologie, expansie 

van de 24- uurseconomie, toegenomen competitie, … 

Diagnostic profile = discern ways in which to 

improve JR or off-JR for any given job 

In this case it appears that particularly 

emotional resources and emotional 

detachment form work are deficient 

compared to the huge amount of emotional 

demands. These two components could be 

the starting point for workplace interventions 

- Emotionele demands hoog x emotionele 

resources laag  

- Emotional unfavourable, maar bv. physical 

favourable  

 

The model consist of 3 hey 

components (JD, JR and off-JR) each 

consisting cognitive (head), emotional 

(heart) and physical (hand) 

dimensions. A balance of the different 

components will lead to favourable 

outcomes in term of employees health, 

well-being and performance, whereas 

an imbalance will lead to unfavourable 

outcomes 



2.2 Toename vraag en aanbod 

• Diverse werkvelden 

• Consultancy & onderzoek/ onderwijs 

• Interdisciplinair! 

3. Toekomstig onderzoeks- en praktijktrends in de arbeidspsychologie  

3.1 Patterson (2001) (n=5) 
1. De transformatie van de organisationele  context(globaliseren; IT; dienstensector; 

demografische  veranderingen) 

2. Eisen werkgever versus keuze van de werknemer : het  psychologisch contract 

3. Psychologische impact van de veranderende aard van  het werk (welzijn) 

4. Theoretische en methodologische ontwikkelingen 

5. Beroepsontwikkelingen (expansie; diversiteit; kloof) 

3.2 Cascio & Aguinis (2008) (n=13) 
1. Hoe zijn inspirerende en motiverende leidinggevenden te ontwikkelen? 

2. Wat zijn de effecten van flexibele beloningen en  uitkeringen op de motivatie en 

prestaties? 

3. Hoe is de vertrouwenskloof inzake de beloning van hogere leiddinggevenden te 

dichten? 

4. Hoe kunnen flexibel werk en flexibele werktijden  bijdragen aan de werk-

thuisrelatie? 

5. Hoe is de kennis van afzwaaiende ouderen te behouden  en hoe is hun vertrek te 

beperken? 

6. Hoe is de diepgewortelde houding ten opzichte van oudere werknemers te 

veranderen? 

7. Wat zijn de gevolgen van arbeidsintensiviering voor de  gezondheid van werkenden? 

8. Hoe is het belang van mensen en systemen voor prestaties  van organisaties te 

ontrafelen? 

9. Wat is de beste aanpak voor de verandering van de cultuur in organisaties? 

10. Hoe zijn veranderingsprocessen te leren accepteren en innovatie te stimuleren? 

11. Hoe kan de diversiteit van gedachten en oriëntaties een rol  spelen in de prestaties 

van individuen en organisaties? 

12. Wat is de effectiefste strategie om de prestatie van ‘global virtual teams’ te 

managen? 

13. Onder welke condities ontstaat ethisch en onethisch gedrag in organisaties? 

3.3 Roe (2011) (N=13): major trends in work: changes 
1. From manual to mental or knowledge work 

2. From face-to-face and hands-on to mediated work 

3. From work in a single location to work in multiple/mobile  locations 

4. From synchronized to asynchronuous work 

5. From persistent to temporary work 

6. From ongoing to fragmented work 



7. From fixed to flexible hours 

8. from work with stable content and demands to work  with variable content and 

demands 

9. From routine to creative work 

10. From individual to team work 

11. From supervised with assigned goals to non-supervised work with self-set goals 

12. From supply to demand driven work 

13. From single-role to multi-role work 

3.4 Major actual changes (n=5) (Peeters et al., 2013) 
1. Changing nature of work 

2. Changing workforce 

3. Changing flexibility of work 

4. Changing organisation 

5. Changing psychological contract 

 

3.5 Werkbaar werk: Vlaamse werkbaarheidsmonitor  
Werkbaarheidsindicatoren (n=4) 

1. Psychische vermoeidheid (obv VBBA schaal) 

2. Welbevinden in het werk (obv VBBA schaal) 

3. Leermogelijkheden (obv VBBA schaal) 

4. Werk-privé balans (negatieve werk-thuis interferentie : obv SWING schaal) 

Werkbaarheidsrisico-indicatoren (n=6) 

1. Werkdruk (obv VBBA schaal) 

2. Emotionele belasting (obv VBBA schaal) 

3. Taakvariatie (obv VBBA schaal) 

4. Autonomie (obv VBBA schaal) 

5. Ondersteuning van de direct leidinggevende (obv VBBA schaal) 

6. Arbeidsomstandigheden (obv ESWC) 

3.6 Future? 
 

 

 

 



4. Artikel: The interplay of job demands, job  resources and cognitive 

outcomes in informatics (Van de Ven, B., Vlerick, P., & de Jonge, J., 2008) 

4.1 Introduction 

• Cognitive Well-being (2 positive outcomes) 

o Learning motivation 

▪ The motivation for learning new behaviour patterns (Taris  & Kompier, 2005) 

o Professional efficacy 

▪ Not or hardly doubting your efficacy as an employee to  do your job (Schaufeli 

& van Dierendonck, 2000) 

• Work Characteristics: 

o Job demands & Job Resources 

▪ Multidimensionality (De Jonge & Dormann, 2006, 2008) 

▪ Triple Match Principle (TMP) 

• Research on psychosocial well-being and health  outcomes mainly stems from health 

care and school  sectors (Hetland, Sandal & Johnsen, 2007) 

• This study: IT sector (informatics) 

o Fast paced firms 

o Deadline driven work 

o Long workdays 

o … 

• Hypotheses  

 

4.2 Method, procedure and respondents  

• Web-based questionnaire 

• French & Dutch version 

• N = 207 

o All higher educated 

o All full-time employed 

o 75.8 %     

o Mean age: 37.8 (SD = 9.4) 

• Learning motivation 

o MOLE (Kompier & Taris, 2004) 

o 7 items (4 point scale) 

o α = .88 

- H1: IT met veel cognitieve 

belasting, bijdragen aan LM 

- H2: Hoge cognitieve belasting, 

bijdragen aan persoonlijke job 

competentie 

- Gemodereerd door mate waarin 

ze toegang hebben tot cognitieve 

hulpmiddelen  



• Professional efficacy 

o MBI-GS (Schaufeli & Van Dierendonck, 2000) 

o 6 items (7 point scale) 

o α = .76 

• Job Demands & Job Resources 

o DISQ 1.1 (De Jonge, et al. 2005) 

o 6 scales, 31 items (5 point scale) 

o α = .65 à .89 

• Translation/back translation procedure was used to obtain the French version. 

4.3 Results 

 

 

 

4.4 Discussion and conclusions 

• Overview of results: 

o Hyp. 1: partially confirmed 

- Interactie C: 

o LM niet significant 

o PE significant  

- H1 

o Hoofdeffect significant, 

interactie-effect niet 

(zie onderstaande tabel)  



o Hyp. 2: fully confirmed 

▪ cf. earlier research (overview: De Jonge, et al. 2008) 

▪ self-regulation (Vancouver, 2000) 

o Main effect of emotional job resources on professional efficacy 

• Shortcommings and suggestions for further research: 

• Cross-sectional design: 

o Need for longitunidal research 

• Self-reports 

o Need for other measures 

• Use of sector-specific measures 

• Resources: next to availability also actual use or relevance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwantitatieve en kwalitatieve taakeisen 
1. Kwantitatieve taakeisen 

1.1 Definitie  

• Veel connotaties/associaties: werklast, werkdruk, werkintensiteit, lange werkuren, 

overwerk etc.  

o = ivm hoeveelheid werk  

o = ivm werktempo  

• Werkdefinitie: quantitative job demands constitute those elements of the work 

environment that concern the amount and speed of work to be performed, and 

require physical and/or psychological effort. 

1.2 Antecedenten die maken of wn’s minder/meer belast zijn 

1.2.1 Externe factoren (n=4) 

1. Onzekerheid in de werkomgeving (bv. competitie) 

2. Wettelijke en politieke context (bv. culturele context) 

3. Arbeidsmarkt (bv. schaarste personeel) 

4. Technologische innovaties (bv. nieuwe werken) 

1.2.2 Interne factoren (n=4) 

1. Managementstijl (bv.‘abusive supervision’) 

2. Managementpraktijken en innovaties (bv. just-in-time, lean management pg. 123) 

3. Human Rources Management  (bv. selectie, Verloning, VTO) 

4. Arbeidsomstandigheden (bv. fysiek zware arbeid) 

1.2.3 Combinatie van antecedenten: HPWS 

• HPWS = High Performance Work Systems 

o HPWS is expected to lead to work intensification for employees 

▪ Studies tend to find that better organizational performances is often 

accompanied by better employee well-being 

▪ There are also studies showing that work is becoming more intensive at the 

same time with higher levels of employee effort and job strain and poorer 

worker health as a result  

o HPWS (staffing, training, flexible work assignments, …)  Internal Social 

Structure (role making, bridging weak lines, shared mental models, …)  

Organizational Performance (organizational flexibility and financial efficiency) 

 

 
 



1.3 Gevolgen belasting kwantitatieve job demands  

1.3.1 Korte termijn (acuut) (n=4) 

1. Amount of work/simulation 

• Yerkes-Dodson law (1908)  

o There is an optimal level of activation, hence an optimal level of job demands. 

Below that optimal level demand and the associated activation are (too) low: 

the person has difficulty staying concentrated on the task and needs to 

become more activated. On the other side of the inverted U-curve above the 

optimal level are those people who are (too) highly activated in relation to the 

level of job demands. Their main problem is to manage their tension level so 

as to be able to perform the task well. 

 

 

 

 

 

 

2. Vermoeidheid (fatigue) 

• Fatigue responds to rest and adequate rest returns fatigue to baseline levels  

• When employees are under-stimulated (e.g. monotonous tasks) they may look 

fatigued when actually they are not. We call this ‘fatigue like states’. When a new 

stimulus is offered, these fatigue like states disappear almost immediately, unlike 

fatigue itself 

3. Interferentie tussen taakelementen (vb. multi-tasken-focus, …) 

• Employees cognitive and behavioural resources are limited and hence it is 

important to design jobs, workplaces and human machine systems that allow 

employees to control over the allocation of these ongoing tasks  

4. Motivationeel 

• Job demands als een threat (bv. dichtklappen door stress) 

• Job demands als een challenge (bv. harder werk door stress) 

 Mixed effecten van job demands: Dezelfde werklast/job kan door 

verschillende mensen anders ervaren worden  

1.3.2 Lange-termijn gevolgen (chronisch) 

• Sustained activation over longer period of time in combination with insufficient 

recovery leads to the accumulation of fatigue based symptoms and this will 

ultimately lead to negative outcomes for: performance, well-being and health 

o Er treedt een interactief effect op tussen de twee bovenstaande variabele  



 

1.4 Moderatoren: kenmerken werknemer (mensen reageren verschillend op verschillende taakeisen) 
1. Algemene en specifieke bekwaamheden = the fit between job demands and worker 

abilities is a cornerstone in the person-environment approach to stress (misfit?) 

2. Psychologisch kapitaal = personal resources of efficacy, optimism, hope, … that are 

at the disposal of a workers  

3. Private levensomstandigheden = e.g. when you have a child that develops health 

problems, this may influence your functioning at work 

1.5 Meting 

1.5.1 Objectieve metingen 

• Meten onafhankelijk van de individuele standaard van de werknemer 

• Vooral realistisch in labo/gecontroleerde situatie 

• Zijn context en job specifiek 

• Evaluatie van objectieve metingen vereist een ideale / gemiddelde referentie 

(=persoonlijke standaard) 

1.5.2 Subjectieve metingen 

• Objectieve job demands veelal vaag en impliciet in jobs 

• Subjectieve meting houdt rekening met subject  

• Realistisch in praktijk: vragen aan werknemer, expert, collega’s, chef,... 

• Via observaties, interviews,… 

• Antwoordschalen: 

o Frequentie: hoe frequent? 

o Mate van tevredenheid: hoe tevreden 

1.5.3 Individuele verschillen in job demand self-ratings 

• Reasons why people’s perceptions and experiences of job demands could be 

different form one group member to the next:  

o Persoonlijke factoren: 

▪ Invloed van performance cues 

▪ Invloed van sociale omgeving 

▪ Persoonlijkheidsverschillen (bv. Locus of control) 

▪ Attitude, Stemming,… 

Meijman (1989): excretion rate of adrenaline 

during working days and a day off  

o During work intensive days the body 

experiences more strain and there is a 

phenomenon of carry over from the activation 

during task performance to the hours and free 

time after work. If such carry-over or after-

effects of strain are repeated over a longer 

period of time the heightened level of 

activation will begin to affect other bodily 

systems like sleep, the immune system, … 



o Verschillen in true exposure level (cf. I-deals): e.g. suggests that some employees 

may be able to strike special bargains as to the content and timing of their work 

which could influence the level of their job demands (bv. nooit moeten werken 

tijdens de drukste uren)  

1.5.4 Job demand other-ratings: biases 

• Observatietijd te kort 

• Observatie niet representatief 

• Invloed van aanwezigheid rater 

• Invloed van eerste impressies 

• Persoonlijke redenen/belangen rater 

• Covert processen beperkt observeerbaar 

1.5.5 Self-other agreement (SOA) in job demand ratings 

• Associatie is matig tot moderaat (correlaties van 0,23 tot 0,35) 

• Keuze meetmethode afhankelijk van de onderzoeksvraag/ probleemstelling 

1.6 Praktische implicaties  

1.6.1 Focus op de persoon 

• = ‘fitting the person to his or her job’  

• KSA’s werknemer centraal: 

➢ Selection and recruitment 

➢ Training and development 

➢ Performance management 

1.6.2 Focus op het werk 

• = ‘fitting the job to the person’  

• Organizationele context centraal: 

➢ Job en workplace (re)design in sleutelfuncties en -taken 

➢ Bevorderen van psychosociale werkcondities in algemene beroepsbevolking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kwalitatieve taakeisen 
• Arbeid = een inspanning gerelateerde activiteit die mensen uitvoeren om een doel te 

bereiken 

o Vereiste werkactiviteiten deels gespecifieerd (zichtbaar en onzichtbare activiteiten) 

o Interne en externe taakeisen 

o Bereiken doelen binnen tijdskader 

➢ Werknemers staan onder druk 

➢ Stressor = Job demand met risico om als stresserend ervaren te worden 

2.1 Job demands: definities 

• Neutraal: gebruiken van interne menselijke hulpbronnen (vb. aandacht, fysieke kracht) 

• Eng: geheel van vereiste competenties, skills,… 

• Negatief: job demand = stressor 

• Soorten job demands: 

o Fysieke job demands 

o Cognitieve job demands 

o Emotionele job demands 

o Motivationele job demands 

o Acceleration job demands 

o Technological job demands 

o Challenge demands/stressors: potentieel belonende werkervaringen met kans op 

persoonlijke groei, geeft eerder positief outcomes (bv. tijdsdruk) 

o Hindrance demands/stressors = job demands die persoonlijke groei of doelrealisatie 

belemmeren, geeft eerder negatieve outcomes (bv. regulatieproblemen, 

rolambiguïteit, absenteïsme) 

2.2 Actie-regulatie theorie (Volpert, 1982; Hacker, 2003) 

• Omgaan met gelijk welk type job demand vereist cognitieve activiteit  

• Mens gebruikt cognitieve activiteiten om ons gedrag in functie van doelen te 

reguleren 

• Handelingen verlopen sequentieel en hiërarchisch 

2.2.1 Sequentieel aspect  

• = an action process has to go through several stages:  

1. Doel bepalen 

o Cognitief: anticipatie op toekomstig resultaat 

o Motivationeel: ‘goal setting’ 

2. Oriëntatiefase 

3. Ontwikkel actieplannen 

4. Keuze actieplan (mentaal actieplan) 

5. Uitvoeren actieplan 

6. Monitoren implementatie actieplan 

7. Feedback (proces, resultaat) en evt. bijsturing = reguleren actie 



2.2.2 Hierarchisch aspect 

• Mens kan flexibel handelen, kan gedrag aanpassen o.b.v. feedback 

• Acties hiërarchisch conceptualiseren 

o Een hiërarchie van functionele eenheden 

  

2.2.3 Automatisatie  

• Gedrag is deels geautomatiseerd: 

o Hoe meer routinisatie, hoe minder cognitieve resources vereist 

o Automatisatie heeft ook kosten (vb. kans op routinefouten) 

• Goed ontwikkelde hiërarchische regulatie van activiteiten maakt werknemer 

efficiënt en flexibel: 

o Werknemer gebruikt routines indien nodig 

o Werknemer schakelt bij moeilijkheid over naar bewuste modus  

2.2.4 Regulatievereisten 

• Acties moeten compleet zijn 

o Taskdesign moet hiërarchische en sequentiële compleetheid faciliteren                                         

▪ vb. Taylorisme laat geen individuele ‘goal setting’ toe = sequentieel onvolledig 

(Hacker, 2005) 

• Voorzie ‘regulatory resources’ = aspecten in de werksituatie die actie regulatie 

vergemakkelijken 

o Betrek hogere actieregulatieniveaus door job designkarakteristieken zoals 

complexiteit, variëteit, autonomie, etc 

2.2.5 Regulatieproblemen  

1. Regulatie-obstakels: are events/conditions that are directly related to the task at 

hand and make it harder or even impossible to pursue a goal and to regulate an 

action (vb. ontbrekende informatie) 

o Regulation obstacles have a negative influence (= ‘daily hassles’ Lazarus, 1999) 

o Work organization problems (Semmer e al., 1995)  

o Organizational constraints (Spector & Jex, 1998): stressvol, bemoeilijken bereiken doelen 

2. Regulatie-onzekerheid: one doesn’t know how to achieve a certain goal, which kind 

of plans are useful and what feedback is to be trusted.  

o This can be so because a task is too complex, resulting in qualitative overload 

o Another issue is uncertainty because of delayed feedback 

Shows a higher-order functional unit 

(left) and the same unit together with 

lower-order units (right) 



3. Demands die regulatiecapaciteit overtaxen: taxing the person’s capabilities by the 

speed and intensity of regulation or by information overload of short-term working 

memory during action execution bv. informatie overload 

2.3 Physical work demands 

• Physical demands = an umbrella term for any kind of environmental demand such as 

physical (+ heavy loads/unusual body positions), chemical or biological factors that 

impacts on workers  

2.4 Cognitive work demands  

• = informatieverwerking 

o werkgeheugen heeft beperkte capaciteit 

o centrale executieve regelt allocatie van cognitieve resources 

• RQ: Determinanten (bv. informatie overload) en gevolgen (bv. fouten, kwaliteit 

decision making, biases, vermoeidheid) van informatieverwerking 

2.4.1 Frankenhaeuser & Gardell (1976) 

• One of the first attempts to differentiate between quantitative and qualitative job 

demands was Frankenhaeuser and Gardell’s (1976) differentiation between 

qualitative and quantitative over- and underload at work on the basis of the 

person-environment fit approach: 

o Quantitative overload: you have too much to do (time pressure) 

o Quantitative underload: there is too little to do (boredom) 

o Qualitative overload: taxes or exceeds a person’s skills to deal with one’s work tasks 

o Qualitative underload: carrying out work tasks does not require conscious thinking 

 

2.4.2 Roltheorie 

• Rolstress concept (bv. (job)student, partner, dochter, vriendin, …) 

• Rol impliceert verwachtingen: 

o Role ambiguity: job demands that are unclear 

o Role overload: job demands that exceed an employee’s ability to complete work 

o Role conflict: job demands that compete or conflict with each other 

▪ Intra-sender conflict: a supervisor who given inconsistent instructions 

▪ Inter-sender conflict: two supervisors giving conflicting instructions  

▪ Role-role conflict: roles that partly contradict (e.g. employee vs parent role)  

▪ Person-role conflict: when employees are required to do thing they do not 

really want to do (e.g. ethically not correct) 

• Role uncertainty = role conflict + role ambiguity (Widmer et al., 2012) 

o Je weet niet wat je moet doen, wat je wel weet is tegenstrijdig met wat eerder 

gezegd is geweest hierdoor ervaar je onzekerheid 



2.5 Emotional demands (= emotional work or emotional labor) 

• Bedrijven hebben expliciete en/of impliciete display rules (Ashfort & Humphrey, 1993) 

o = which kind of emotions have to be shown in a service interaction (e.g. flight 

attendants have to be friendly, but debt collectors have to show negative emotions)  

• Emotion work = retraining a neutral appearance, thus not expressing emotions. The 

core of emotion work is the required expression of appropriate emotions, even if 

you’re not really feeling it (e.g. you’re angry, but have to seem cheerful)  

• Associaties met outcomes beperkt, tenzij met dissonante emotionele demands 

 

 
• Emotion work shows that is consists of two key aspects: the emotional work 

requirements and the emotion work process (see below) 

2.5.1 Emotion work requirements  

• Work requirements focuses on: 

o How frequently emotions have to be displayed in a particular job 

o The different type of emotions: 

▪ Positive emotions 

▪ Negative emotions 

▪ No emotions 

▪ Sympathy emotions 

• In addition to the requirements to (not) show emotions, one can also distinguish 

jobs with regards to sensitivity requirements: knowing how other people feel 

• Dissonante emotionele demands: it is stressful if an emotion has to be shown that 

will likely not be felt in a particular situation. In such situations people often are 

required to express emotions they do not feel, this often leads to the experience of 

emotional dissonance  

2.5.2 The emotion work process 

• What are people doing when they do emotion work? They usually regulate their 

emotions to bring them in line with the emotions that are required by the 

organization. This is emotion work process.  



o Surface acting (Hochschild, 1983): when employees try to manage the display 

of emotions that appear on the surface (e.g. smiling when you want to shout) 

o Deep acting (Hochschild, 1983): where individuals not only focus on their 

outside behaviour but also try to influence what they feel (e.g. the customer is 

difficult because he/she had a tough day at work)  

o Automatic emotion regulation (Tschan et al., 2005): where the required 

emotions correspond to emotions that are automatically elicited by the situation 

(e.g. a nurse is feeling sympathy for a patient who is in pain, even without having 

to actively engage in a deep acting strategy) (most frequently applied) 

o Emotion deviance (Rafaeli & Sutton, 1997): if employees do not show the 

expected emotions. This could be because they refuse to act in accordance with 

the organizational rules or because they do not have enough resources for 

regulating their emotions. (unhealthy for the employee) 

2.5.3 Outcomes of emotion work 

• Working with people  and showing and perceiving emotions is not negative per se: 

 

 
• Emotion work can be a source of stress but also a source of personal 

accomplishment and satisfaction with one’s job  

2.6 Ethical work demands  

• Ethische dilemma’s 

o Autonomie 

o Integriteit 

o Prioriteit 

• Illegitieme taken (Semmer et al., 2018) 

o Onnodige taken  

o Onredelijke taken 

2.7 Constellatie van demands & resources  

• Dagelijkse realiteit (individueel, privé, op het werk): 

o Combinatie van job demands 

o Combinatie van job resources 

 



• Effecten van constellatie:  

o Additief: cumulatief 

o Interactief:  

▪ Compensatorisch/bufferend 

▪ Synergetisch/versterkend  

• RQ : Welke constellatie/interplay optimaal? Job(re)design 

3. Conclusie 
• Job demands niet alleen belangrijk in kwantiteit (te veel/te weinig), ook in kwaliteit 

• Kwalitatieve demands veronderstellen Person-Environment fit: JD moeten de 

menselijke behoeften fitten, hoe? 

o Exposure aan een mix van verschillende job demands: ‘task variety’ 

o Geen dominantie van één soort job demand 

o Optimale dosis job demand: niet te veel, niet te weinig exposure 

o Bevorderen actie-regulatie 

 optimaliseren van kwalitatieve demands  satisfactie  productiviteit  

4. Job(re)design en psychologisch functioneren  

4.1 Enkele theoretische kaders 

4.1.1 Job Characteristics Model (Hackman & Oldman, 1976) 

 



4.1.2 Michigan organisatie-stress model(Kahn et al., 1964) 

 

4.1.3 Job demand – job control model (Karasek, 1979) 

 

4.1.4 Socio-technische benadering 

 



4.2 Gelijkenissen en verschillen tussen de theoretische kaders  

• Inzake inhoud 

• Inzake analyseniveau 

• Inzake designtheorie 

• Inzake empirische steun 

• Conclusie 

4.3 Theorievorming als basis voor wetgeving 

• Nederland 

• Zweden 

• België  

4.4 ‘Job redesigning’ in de praktijk 
1e stap: voorbereiding 

2e stap: probleemanalyse 

3e stap: keuze van de actie 

 
 

4e stap: implementatie 

5e stap: evaluatie  

4.5 Werkorganisatie, jobdesign en arbeidsbeleving  

• Types verpleegmodellen 

• Selecteren van een optimaal verpleegmodel 

• Implicaties (jobanalyse, jobdesign en jobbeschrijving) 

• Empirisch Onderzoek (2 studies) 

4.5.1 Types verpleegmodellen 

• Case method/total patient care 

• Functionele of taakverpleging 

• Team of modulaire verpleging 

• Primary care nursing 

• …. 

4.5.2 Selecteren van een optimaal verpleegmodel  

• Geen ‘ideaal’ verpleegmodel 

• Veranderen van verpleegmodel enkel indien nodig 

 



• Optimaal verpleegmodel:  

o Levert de vooropgestelde kwaliteit van dienstverlening 

o Is kosteneffectief 

o Geeft satisfactie aan patiënten en verwanten 

o Draagt bij tot het welzijn /satisfactie van het personeel 

o Laat het verpleegkundig proces toe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel: Onderzoek naar de gevolgen van verpleegkundige functie-

ontwerpen op de arbeidsbeleving (Vlerick & Goeminne, 1994) 

 

 



 

 



Artikel: Burnout and work organization in hospital wards: A cross-

validation study (Vlerick, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ziekteverzuim en aanwezigheid  

1. Inleiding 
• Complex en heterogeen 

• Criterium? 

• Soorten 

o Grijs: je wil maar je kan niet (doktersbriefje) 

o Wit: er is sprake van ziekte maar men is nog steeds arbeidsgeschikt 

o Zwart: je kan nog werken maar je doet het niet 

• Determinanten: multipel  

o binnen de organisatie  

o buiten de organisatie 

• Definitie: Als we spreken over ziekteverzuim (sickness absence) is dat afwezigheid 

door ziekte die medisch geassisteerd is door een doktersbriefje. 

• Goed meetbaar: operationalisering 

o Arbeidsverzuim 

▪ Afwezigheidspercentage (A%): aantal kalanderdagen dat mensen afwezig zijn 

geweest wegens ziekte / aantal kalanderdagen voorbije jaren 

▪ Gerapporteerde frequentie (RF): hoeveel ziekteverzuimers episodes zijn er 

geweest (aantal ontvangen ziektebriefjes) / aantal werknemers  

 kritiek: zegt niks over de duur van afwezigheid 

▪ Gemiddelde absenteïsmeduur (AD): aantal verzuimde kalanderdagen / aantal 

beëindigde verzuimde periodes  

 kort of langdurig verzuim? 

▪ Bradford factor: aantal ziektebriefjes in een bepaalde periode in kwadraat * de 

duur (aantal ziektedagen) 

 wat is het ergste kort of langdurig verzuim? Iemand die vaker ziek is is erger 

(meer ziektebriefjes), dan één iemand die voor een langere periode ziek is 

o Arbeidsongeschiktheid 

▪ Arbeidsongeschiktheidspercentage: aantal lopende arbeidsongeschikten die 

uitkering krijgen / aantal werkzame beroepsklachten 

 zegt iets over prevalentie van arbeidsongeschiktheid in een land/provincie/… 

▪ Instroompercentage: aantal nieuw e uitkeringen die erkend zijn in een bepaald 

jaar / aantal werkzame beroepsklachten  

 zegt iets over incidentie, risico op arbeidsongeschiktheid 

▪ Uitstroompercentage: aantal beëindigde uitkeringen in een bepaalde 

observatieperiode / aantal lopende nieuwe uitkeringen 

 zegt iets over kans van beëindiging   



2. Cijfers m.b.t. sickness absence  

2.1 Nederland  

• Statistieken beïnvloedt door o.a.: 

o Grootte van de organisatie: hoe groter, hoe meer ziekteverzuim 

o Seizoen: meer verzuim in winter, dan zomer 

o Sectoriele verschillen: bv. verpleegsters, leerkrachten  

o Selectiviteit aanwervings- en ontslagproces: bv. gezonde mensen aanwerven 

2.2 Andere landen (o.a. België) 

• Vergelijken moeilijk (vaak uitbesteden)  

3. Theorieën m.b.t. sickness absence  
 absenteïsme breder dan sickness absence  

3.1 Organisatie psychologische theorieën 

• Exchange theorie (Chadwick-Jones et al, 1982) 

• Equity theorie (Dittrich & Carrell, 1979) 

• Value expectancy theorie (Morgan & Herman,1976) 

3.2 Oorzaak gerichte benaderingen 

• Role theory (Gupta & Beehr, 1979)  

• Leadership theories (Johns, 1978) 

o bv. CEO ontslagen wegens affaire met ondergeschikte (gezagsrelatie) 

• Socio-technical system theory (Allegro, 1973) 

• Job characteristics model (Hackman & Lawler, 1971) 

o job kenmerken zijn ziekmakend bv. geen autonomie (bandwerk), gevoel hebben 

dat taken niet voldoende zijn ziek worden 

3.3 Socio-organisatie psychologische theorie (Steers & Rhodes, 1978; adaptation) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1. Job situatie (jobkenmerken) 

2. Bepaalde verwachtingen van je werk 

3. Individu, persoonlijke kenmerken 

4. Sfeer  

5. Toch gaan werken, niet eenvoudig om thuis te 

blijven. Druk om te gaan werken bv. wachtende 

patiënten, evaluatie, afwezigheidslijst, … bv. de 

enigste collega met bepaalde expertise, dus 

onmisbaar zal gevoel van pressure to attend 

veroorzaken, …. 

6. Subjectief (mate van druk) zal zorgen voor 

attendence motivation  

7. Je moet ook aanwezig kunnen zijn bv. 40° koorts 

8. Komt wn uiteindelijk of niet 

 



3.4 Nederlandse literatuur (n = 3) 

3.4.1 Model of decision  

• Sociologie 

• Philipsen (1969) 

• Ziekte impliceert niet noodzakelijk afwezigheid op ‘t werk ! (vb. presenteïsme) 

• Absence threshold (keuze) 

o Opportunity of absence 

o Need of absence 

3.4.2 Model of load capability 

• Sociale geneeskunde 

• Chronisch onevenwicht draagkracht en draaglast met onvoldoende hersteltijd 

• Kritieken: 

o Draagkracht is niet enkel statisch: 

▪ vb. Zelf-regulatie, coping 

o Werklast overbenadrukt: 

▪ ook onderbelasting belangrijk 

• Model of decision en model of load capability zijn integreerbaar 

o Nicholson (1989) : Continuüm van redenen 

3.4.3 Stress theorie 

• Michigan model 

• Person-environment fit model (French) 

• JDC en JDCS model (Karasek) 

• Vitamine model (Warr) 

• Effort-reward imbalance model (Siegrist) 

• Job Demands-job resources Model (Bakker) 

• DISC-model (De Jonge) bv. je het over emotionele, fysieke, … klachten? Weinig 

fysieke resources, meer kans op fysieke klachten 

4. Maatschappelijke factoren 
• Sociaal zekerheidsstelsel 

• Gezondheidszorg systeem 

• Wetgeving inzake arbeidsvoorwaarden 

• Macro-economische invloeden 

5. Persoonlijke en individuele determinanten 
• Persoonlijke kenmerken (bv. demografische factoren) 

• Individuele kenmerken (bv. levensstijl individu: sport, eetgewoontes, …) 

6. Werkgerelateerde determinanten 
• Arbeidsinhoud 

• Arbeidsomstandigheden: bv. veiligheidsrisico’s 



• Arbeidsverhoudingen: bv. geen inspraak, geen vakbondswerking, … 

• Arbeidsvoorwaarden 

7. Interventies op organisatieniveau 

7.1 Veranderingsaspecten van absentiebeleid 

• Diagnose 

• Actieplan 

• Implementatie 

• Evaluatie 

7.2 Stijlen van absentie reductiebeleid 

• Preventief beleid: voorkomen dat mensen ziek worden 

• Inhibitie beleid: mensen afschrikken bv. loon afhouden 

• Curatief beleid: hoe mensen werk laten hervatten bv. coaching, arbeidsintegratie… 

 

 

 

 

 

 

Ziekteverzuim soms 

voorloper van 

arbeidsongeschiktheid, 

maar ook werkhervatting 

(arbeidspotentieel) 

Als bedrijf inzetten op 

hervattingsdrempels en 

verzuimdrempels  



8. Artikel: Impact of recurrent changes in the work environment on 

nurses’ psychological well-being and sickness absence (Verhaeghe, 

et al., 2006) 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



Arbeidsverhoudingen: jobcontrole en sociale 
werkaspecten  

1. Job controle 

1.1 Job controle 

• Verwante termen: autonomie, decision latitude, decision authority, participation, 

empowerment, ….. = de beslissingen kunnen nemen, de macht om te beslissen 

• Generiek job control: 

= degree to which employees have a say about activities and the conditions under 

which they work so that they correspond most closely to their needs and goals 

• Specifiek  

o Wat doen? In onderhandeling gaan welk takenpakket je krijgt, wat je precies doet. 

o Hoe werken/op welke manier? Sommige zaken zijn standaardiseerbaar maar 

andere zaken niet. 

▪ Poetsvrouw kan kiezen waarmee ze begint te kuisen, maar niet met welke 

producten… Een chirurg heeft een gestandaardiseerde taak 

o Hoe snel? 

o Wanneer werken? In welke mate mag je beslissen wanneer je werkt 

▪ Ik werk niet in het weekend,…  

o Waar werken? place-control, TPOW (= Tijds en Plaats Onafhankelijk Werken) 

▪ Tele-werk 

• Taylorisme: Tayloristic work design emphasizes breaking tasks into pieces that are 

small as possible, prescribing exactly what to do when and how, thus reducing skill, 

planning and thinking. This sparked research that demonstrated the negative impact 

of job simplification on employee attitudes, motivation and behaviour.  

• As a result it inspired movements such as socio-technical: semi-autonome teams 

o = het team heeft controle over wie wat doet en hoe men werkt 

1.2 Functies van job controle 
1. Motivationeel: Most people feel better about their lives and themselves if they 

believe that they have at least some control over important parts of their lives  

2. Hulpbron tav stress (job resource): job control is of special importance when 

speaking of stress at work, control is a resource that may help  

3. Bevredigen van hogere orde behoefte (need for autonomy): ‘need satisfaction’ i.p.v. 

‘need frustration’  

4. Faciliteert actieregulatie 

There is also a cognitive learning aspect of control. It offers possibilities to explore 

things and to experiment. Such cognitive processes are emphasized in action 

regulation theory which focuses on the way people integrate information to decide 

about actions and to execute them in order to reach their goals 



1.3 Control beliefs & control behavior  

• Gepercipieerde mate van (job) controle kan verschillen van objectieve mate van (job) 

controle door onder andere persoonlijke karakteristieken:  

o Locus of control = intern vs. extern = instrumentaliteitscomponent 

▪ Interne LOC = to perceive the world as being responsive to one’s actions 

▪ Externe LOC = beind dependent on forces that cannot be controlled   

o Self-efficacy = verwachtingscomponent 

▪ = the belief that one is able to carry out a given action successfully  

▪  ‘core self-evaluations’= combo van de interne en externe LOC, 2de orde 

concept   

1e orde Locus of control Self-efficacy 

2e orde Core of self evaluation 
 

• Controle avoidance, control rejection = controle vermijden/ sommige mensen willen 

autonomie niet, hebben daar geen behoefte aan 

1.4 Job control: empirical findings 

• Main effects 

o Positief hoofdeffect op job controle = hoe meer job controle je hebt hoe beter, 

leidt tot meer performantie 

o Negatief hoofdeffect op job controle = keuzestress omdat je teveel autonomie hebt 

• Interactieffecten  

o Job demand x job control (moderating effect)  

▪ Bufferend: hoge job controle kan ervoor zorgen dat je beter kan omgaan met 

de vele leerstof 

▪ Enhancing: versterken van positief effect  

o Job controle x personal resources = combo van werk- en persoonlijkheidskenmerk 

▪ Locus of control intern hoog en self-efficacy hoog = ik bepaal zelf en in staat om 

een oplossing te vinden 

1.5 Controle interventie-onderzoek: redenen van inconsistente resultaten                                

(= 7 mogelijke verklaringen) 

• Insufficient participation: participation is not a quick and easy thing. It needs time, 

thorough preparation, patience, comprehensive information and skilful moderation 

• Lack of management support: management has to demonstrate support throughout 

the whole process. When key supporters leave a project often is endangered  

• Resistance: some people resist change, they may fear to lose privileges. Change 

involves additional effort 

• Over-enthusiasm and resignation (berusting): sometimes there is an enthusiastic 

start followed by resignation when progress is not as anticipated 

• Side-effects: sometimes unanticipated side effects occur (geen job verrijking maar 

een extra job belasting)  



• Spotty succes: control has more positive effects for specific jobs or with specific 

employees than for others  (tijdelijk succes ten koste van iets anders bv. je ziet je 

baas niet meer, je krijgt meer werk,…) 

• Co-occuring changes: autonomy is sometimes accompanied by other changes in the 

job which can counteracts some of its positive effects (e.g. increased workload)  

2. Sociale werkaspecten 
• Bron 

o Sociale steun op het werk:  

▪ Organizatorische support = in welke mate is er in het bedrijf een familie-

vriendelijke bedrijfscultuur?  Bv. thuisblijven voor kinderen,… 

▪ Supervisor support, leiderssupport = in welke mate heb je het gevoel dat je 

terecht kan bij je baas voor sociale steun? 

▪ Coworkers support = in welke mate krijg je sociale steun van collega’s? 

o Privaat 

• Type 

o Instrumenteel/taak vs. emotioneel/relationeel 

▪ Instrumenteel: problem-solving, help doing a task, giving information, … 

▪ Emotioneel: recognize, have empathy for and sympathize with an employee’s 

emotions 

• Visibiliteit 

o Visible social support vs. invisible social support  

▪ Visible social support: weet je bij wie je terecht kan? 

▪ Invisible social support: buitenwereld ziet het niet, maar toch is de steun er 

• Stijl 

o Seeking social support as coping style 

▪ = volgens onderzoek ook een derde manier: steun zoeken bij anderen (social 

support) 

2.1 Social support: empirical findings  

• Hoofdeffecten 

o Positieve hoofdeffecten op sociale support = hoe meer steun, hoe beter                            

 een positief effect 

o Negatieve hoofdeffecten op sociale support = Hoe meer steun hoe slechter                             

 een negatief effect 

▪ Te veel ‘lukt het werk’, ‘gaat het’ zorgt voor twijfels bij de persoon 

• Interactie-effecten = combo is van belang, niet enkel sociale steun! 

o Job demand x sociale support (moderating effect) = sociale steun is pas goed 

wanneer je problemen hebt 

▪ Buffering/verzwakkerend: negatieve outcome 

▪ Enhancing/versterkend effect: positieve outcome (veel werkbelasting maar een 

sociaal netwerk om op terug te vallen zal positief zijn) 



o Sociale support x personal resources = sociale steun is enkel goed als je er ook 

voor openstaat, als je niet wil samenwerken zal sociale steun ook geen baat 

hebben  

▪ Bv. interne LOC hoog: zal minder baat hebben bij sociale steun en liever met rust 

gelaten worden 

o Job demand x job control x social support = combo van de drie 

▪ Drie weginteractie (zie Karasek)   gaan hier het meeste leren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Artikel: Recurrent changes in the work environment, job resources and 

distress among nurses: a comparative cross-sectional survey (2008) 

3.1 Onderzoeksdoel 

• Kader 

o Als je verandering percipeert als 

bedreigingen dan kan je distress 

gevoelens ervaren wat leidt tot 

ziekteverzuim 

o Wat modereert dit verband? 

▪ 3 moderatoren = Steun baas, 

controle tijd en controle 

werkmethode 

o Extra moderator = werksetting 

▪ Om didactische redenen hebben we dit in 2 gedeeld = al dan niet werken op 

intensieve zorgen 

3.2 Methodologische aspecten 

• Cross-sectioneel onderzoeksdesign 

• Data bij subgroep van 1 094 ziekenhuisverpleegkundigen (n=416 ICU; n=678 non-ICU) 

uit ruimere cohortstudie 

• Negatieve perceptie van veranderingen: ‘Threat’ gedefinieerd als beroepsspecifieke 

jobvereiste 

• Perceptie van job resources: ‘steun van supervisor’ – ‘timing controle’ – ‘controle 

over werkmethode’ 

• Distress gemeten a.d.h.v. S.P.P.N. 

3.3 Kernresultaten 

• Afbeelding: Rol van de steun van de baas/leidinggevende/hoofdverpleegkundigen = 

heeft dit een modererend effect op de relatie op negatieve perceptie van verandering 

wat leidt tot distress 

• Grafiek: Supervisor support als buffer 

o Mate van bedreiging (hoog of laag) 

o Wat we voorspellen/afhankelijke variabele is de mate van distress = hoe meer 

distress hoe meer threat = positief verband! 

▪ Dit alles is gecontroleerd voor persoonlijkheidsvariabelen: leeftijd, geslacht, 

mentale en fysische gezondheid.  

o ICU = interactie-effect = veel of weinig sociale steun heeft een substantieel 

verschil: veel sociale steun zorgt voor minder distress: sociale steun van de baas 

modereert enkel bij ICU en niet bij nonICU. Bij non-ICU = illustreert dus dat het 

belangrijk is om een onderscheid te maken tussen de twee afdelingen. 

o Hoe komt het dat de hypothese maar 1x uitkomt? Verklaring voor het feit dat 

sociale steun in tijde van verandering vooral een rol heeft/functioneel is en leidt 



tot mindere distress gevoelens als je op de intensieve behandelings werkt. ICU = is 

een stressvollere job waarbij misschien de nood aan sociale steun hoger is. 

o NON-icu = hoofdeffect van steun 

 
 

• Controle over timing als buffer 

o Is de relatie tussen bedreiging en distress afhankelijk van de hoeveelheid timing 

controle? 

o Omgekeerde van het vorige 

o Veel meer distress ervaren die veel threat ervaren waarbij er weinig tijdscontrole is 

o Timing control modereerd enkel op niet-intensive 

o Non-ICU = significant interactie-effect. 

o ICU = is niet betekenisvol, niet significant, het is een marginaal resultaat 

o Timing controle= op eigen tempo de patiënten verzorgen en verplegen 

o Hoe komt dat er maar weer 1x de hypothese uitkomt?   

 
 

• Controle over werkmethode als buffer 

o Relatie tussen bedreiging en distress gemodereerd door controle werkmethode? 

o Wat stellen we nu vast? Weer maar 1x een interactie-effect. De mate van 

methode-controle speelt een grote rol in niet-intensieve zorg. Er is een verschil in 

mate van methode-controle. 

o Methode-controle buffert enkel en alleen bij niet-intensieve zorg.   



 

3.4 Discussie 

• De nadelige effecten van het percipiëren van recurrente veranderingen als 

bedreiging op het niveau van distress wordt in belangrijke mate gebufferd door 

specifieke job resources 

• Bufferend effect is verschillend in ICU en niet-ICU werksetting 

o ICU: enkel steun van supervisor buffer/moderator in relatie bedreiging-distress 

o NON-ICU: methode controle en timing controle bufferen/modereren in relatie 

bedreigingdistress   

3.5 Take home message 

• Take home message: change… 

o Is een must voor WG ("Modify don't mummify“) én WN (‘Change is the law of life’, 

J.F. Kennedy) 

o Bron van persoonlijke en economische groei vs. lijden (werkstressor): verbetering 

vs. verslechtering vs. status quo 

o Potentieel impact op welzijn en gedrag van WN: afhankelijk van o.a. occurence & 

appraisal van change, werksetting, aan- of afwezigheid/gebruiken van 

werkgerlateerde hulpbronnen, leeftijd, … 

3.6 Praktijkimplicaties 

• Change oriented organizational culture 

• Change management: ‘By failing to prepare, you are preparing to fail’ 

• Change leadership 

• Job resources geven 

• Stimuleren ‘self-management’ 

 

 

 

 

 



Arbeidsvoorwaarden: herstel en werkuren 
1. Inleiding 

• Britse econoom John Maynard Keynes (1930) voorspelde dat de mens in de 21ste eeuw 

gemiddeld slechts 15u/per week zou moeten werken. De rest van de (vrije) tijd genieten. 

 

• Versus 21ste eeuw: 

o Werken, werken en werken 

o Wel armoede en werkloosheid 

o Werkstress 

o Vermoeidheid (strijd om de tijd) 

 

2. The concepts of stress and recovery 

 

 

 

Leeftijd 

We can distinguish two bodily stress systems: 

1. Sympathetic-Adrenal-Medullary (SAM) 

2. Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) 

In essence, a stress response is initiated by the 

perception of a stressor. Via the SAM the brain 

stimulates the adrenal glands to release 

catecholamines (adrenaline and noradrenaline). 

These hormones are responsible for 

cardiovascular activities (acceleration heart rate 

and rise in blood pressure). Via the HPA system 

the brain also produces a hormone that 

stimulates the adrenal glands to release cortisol. 

This causes the mobilization of extra energy.  

In general the SAM facilitates the expenditure of 

mental and physical effort irrespective of the 

stressfulness of the situation. The HPA is more 

likely to be activated is more extreme and 

stressful circumstances.  



3. Theory of effort and recovery 
• Effort-recovery theory (Meijman & Mulder, 1998) 

o = explicitly emphasizes the key role of complete day-to-day recovery in the 

relation between work effort and health. 

▪ Its core assumption us that working has benefits (in term of productivity) but 

also has short term costs or load effects (e.g. stress, fatigue, … box 1). To 

ameliorate these load effects individuals require a period of recovery during 

which the psycho-psychological systems that have been activated during work 

can return to baseline levels. However in case of insufficient recovery from 

work effort and work stress (box 2) individuals will start the next working day in 

a suboptimal condition (box 3) which necessitates the expenditure of additional 

(compensatory) work effort (box 4) to maintain adequate job performances. 

This additional work effort will make an even higher demand on the recovery 

process which can initiate a negative process of accumulation of load effects 

(box 5) resulting in health problems. McEwen’s load theory (1998) 

complements this theory by explaining how accumulation of load effects (box 

5) may in the long run result in chronic and serious health problems (box 6). 

▪ McEwen (1998) refers to ‘allostatic systems’ (including SAM and HPA systems, 

but also the related immune system) that are crucial for maintaining bodily 

homeostasis and for dealing effectively with job stressors and insufficient 

recovery 

 

 



4. Vermoeidheid (Fatigue) 
• Fatigue = A subjective feeling of tiredness that is experienced physically and 

mentally. It ranges from tiredness to exhaustion, creating an unrelenting overall 

condition that interferes with individuals’ physical and cognitive ability to function to 

their normal capacity. Its experience involves some combination of features: physical 

(e.g. sleepiness) and psychological (e.g. compassion fatigue, emotional exhaustion) 

• Indicators of Fatigue: common symptoms 

o Physical: yawning, dropping eyelids, eye-rubbing, reduced motor skills, … 

o Mental: reduced attention span, decreased alertness, poor judgement, poor 

communication, near misses/close calls 

o Emotional: poor temperament, quiet/withdrawn, unmotivated, sluggish/lethargic, 

giddiness 

• Fatigue Risk Management (FRM)  hoe omgaan met vermoeidheid? 

o = A set of ongoing fatigue prevention and mitigation practices, principles, and 

procedures integrated throughout all levels of the clinical and academic work 

environment, and are designed to monitor, ameliorate and manage  

the effects of fatigue and associated risks for the health and safety of healthcare 

personnel and the patient population they serve 

▪ bv. piloten, chirurg = grote gevolgen indien ze fouten maken 

5. Prolonged work hours and recovery 
• Overwerk/Overtime: werkuren bovenop de contractuele werkuren  

• Lange werkuren/Long working hours 

o vlg. EFILW&ILO ≥ 48u/week: de wereldgezondheidsorganisatie heeft een vuistregel 

om te stellen of het problematisch is als iemand teveel werkt. Meer dan 48u 

werken wordt geclassificeerd als een risicowerknemer. 

▪ Wetgeving dat de werknemer beschermt tegen teveel werken 

▪ Werktijdreglementering : o.a. verlof, pauzes,… (verschillen per land) 

▪ World prevalence: 22% van de bevolking werkt meer dan 48u/week  

• Percentage van werknemers met lange uren in ontwikkelde en ontwikkelingslanden 

o Singapore/Filipijnen = hoog aantal werkuren 

o Zweden, Scandinavische landen = Minst aantal overuren 

o Duidelijke landsverschillen in prevalentie van overwerk  

o Meer economische activiteit = meer werken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Gezondheidsrisico’s van prolonged work hours: Mechanismen? 

• Two hypothetically mechanism are suggested that may explain these adverse 

health effects: 

1. Lack of recovery mechanism 

o Less off job – recovery 

o Risk of resource depletion (bron uitputting) 

o Risk of work-home interference  

2. Behavioural lifestyle mechanism (verandering in levensstijl) 

o Doordat je te veel werkt heb je bv. geen tijd meer om gezond te koken 

o Recovery en levensstijl worden als mediatoren naar voor geschoven 

• Moderatoren van effecten van prolonged work hours 

o Quantity: chronic excessively long work hours and extreme overtime have adverse 

health effects  

o Quality: quality of overtime work is an important moderator in the relation 

between overtime and health. Moderate overtime hours and moderately long 

work hours were only associated with fatigue and health problems within high-

strain work environments (high demands, low autonomy and/or low social 

support) 

• Waar consulenten zich op focussen inzake herstel mechanismen: 

o BRAVO: Beweging, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning 

6. Abnormal work hours and recovery 
• Abnormale werkuren = werken buiten normale of standaarduren (bv. nachtwerk) 

o Europa: tussen 07-08 am en 17-18 pm van maandag tem vrijdag (standaard) 

o Landverschillen: bv. Spanje (siësta), weekenddagen (niet alle landen kennen dit), … 

o Individuele prefereniële verschillen: je hebt ochtend- en avondmensen 

o Prevalence ‘normal’ hours: 24% van de beroepsbevolking werkt op abnormale 

werktijden 

o Meerderheid ‘abnormal’ hours: nachtwerk, gesplitste diensten, on- call work, 

weekendwerk, compressed work week (compacte werkweek: 4 dagen en 10 uur 

werken), ... 

7. Recovery tijdens en na de werkuren 
• Twee types: 

1. Interne recovery: during work day (bv. pauze) 

2. Externe recovery: between work periods (bv. weekend, vakantie, avond) 

• Twee mechanismen: (mensen verschillen van elkaar in termen van hoe men herstelt) 

1. Passief mechanisme: direct release from daily exposure to job demands and 

stressors (minder exposure aan JD) 

2. Actief mechanisme: the engagement in valued, pleasant and self-chosen non-work 

activities (bv. doen van plezante, zelf gekozen activiteiten)  



 

 

• Recovery activiteiten (2) 

1. Resource-consuming activities: kan mentaal bevrijden van je werk, maar vergt wel 

energie bv. huishouden, kinderzorg  

2. Resource-providing activities: iets passief doen zonder al te veel inspanningen te 

moeten doen bv. sociaal, psychologisch  

• Recovery experiences (4) 

1. Psychological detachment: bv. netflix kijken 

2. Relaxation: bv. massage 

3. Mastery experiences: bv. aantonen dat je iets beheerst, jezelf bewijzen 

4. Control: bv. zelf kiezen wanneer je iets doet bv. pauze nemen (gevoel van zelfcontrole) 

• Recovery outcomes (2) (manier van ervaring zal leiden tot andere uitkomsten) 

1. Personal: gezondheid, welzijn 

2. Work and organizational: bv. iedereen op hetzelfde moment pauzeren 

• Psychological detachment (Sonnetag & Bayer, 2005) 

o = The individual’s sense of being away from the work situation (Etzion et al., 1998) 

▪ Subjectieve experientiële ervaring 

▪ ‘Goes beyond the pure physical distance from one’s workplace’ 

▪ Impliceert het niet bezig zijn met en niet denken aan werk gerelateerde taken 

▪ Kan tijdens (niet) werktijd 

▪ ‘Within-person variation’: mensen hebben verschillende manieren van bekomen 

afhankelijk van tijd (bepaalde dagen, over de jaren heen) 

▪ ‘Between-person variation’: mensen hebben verschillende manieren van 

bekomen ten opzichte van elkaar 

• Stressor-detachment model (Sonnentag & Fritz, 2015) 

o 4 onderzoekslijnen in de literatuur: detachment is een onafhankelijke variabele, 

detachment is een afhankelijke variabele, detachment is een mediator en 

detachment is een moderator 

 

 

 



 

8. Work-time control and recovery 
• Werktijd controle = mate waarin werknemer zelf beslist wanneer ze werken 

o Effecten op werk-leven balans = gevoel van controle heeft hierop effect 

o Effecten op welzijn (recovery) 

▪ Bij ploegwerkers 

- Zelfroostering = basisbehoefte autonomie: eigen uurrooster maken 

- Innovatief roosteren = hetzelfde als zelfroostering bv. Online roosteren via een 

online software pakket 

▪  Nieuwe werken/tijds-en plaats onafhankelijk werken (TPOW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Artikel: Psycho-social health of permanent night nurses (Vlerick, 1999) 

9.1 Inleiding 
➢ Psychologisch sociaal welzijn van verpleegsters die permanent ’s nachts werken. 

 verband tussen nachtarbeid en burn-out? 

➢ Relatie tussen het ploegstelsel en de psychosociale gezondheid bij verpleegkundigen 

• Ongezonde hulpverleners: 

o Maatschappelijke kosten 

o Organisationele kosten 

o Persoonlijke kosten 

• Verpleegkundig beroep: diverse gezondheidsrisico’s 

o Biologisch (hepatitis B) 

o Chemisch (cytotoxische drugs) 

o Fysisch (rugbelasting) 

o Psycho-sociaal (ploegenstelsel) 

• Doel studie: relatie ploegenstelsel en burn-out 

9.2 Ploegenstelsel 

• Algemeen: diverse problemen 

o Niveau van de individuele ploegenarbeider 

▪ Biologisch 

▪ Subjectieve en objectieve medische klachten 

▪ Sociale en gezinsproblemen 

o Niveau van organisatie 

▪ Productiviteit/dienstverlening 

▪ Aantal ongevallen stijgt 

▪ Absenteïsme = meer ziekteverzuim 

➢ De incidentie van ploegenarbeid blijft stijgen   

• In ziekenhuissector is ploegenarbeid een noodzaak 

o Nachtverpleegkundigen 

▪ Minder huishoudelijke problemen 

▪ Meer klachten in verband met aantal en timing pauzes 

▪ Meer satisfactie met hoeveelheid en distributie vrije tijd 

▪ Een kortere slaapduur  

▪ Minder gezondheidsproblemen 

o Roterende verpleegkundigen = ene keer ochtendshift, nachtshift, avondshift.  

▪ Meer slaapproblemen 

▪ Meer ontevreden met het aantal werkuren 

▪ Meer ontevreden met hoeveelheid en distributie vrije tijd 

▪ Grotere verloopgeneigdheid/turnover 

▪ Vaker ziek 

 



9.3 Burn-out 

• Burn-out 

o Klinisch syndroom 

▪ Emotionele uitputting 

▪ Depersonalisatie 

▪ Verminderde persoonlijke bekwaamheid 

▪ Contactuele beroepen 

▪ Incidentie: 10 – 25%  

• Relatie tussen ploegstelsel en burn-out 

o Slechts twee wetenschappelijke studies 

▪ Ene: Uni-in plaats van multidimensionale burn-out definiëring 

▪ Andere: Geen nachtverpleegkundigen in de steekproef 

o Algemene hypothese 

▪ Nachtverpleegkundigen ervaren minder burn-out dan roterende 

verpleegkundige 

9.4 Methode 

• Vijf algemene ziekenhuizen 

• Anonieme zelfrapporteringsvragenlijst (antwoordrespons 52%)  

• Corss-sectioneel 

• TTAbel 1 en 2: demografische kenmerken van de nacht (n=134) en roterende 

verpleegkundigen (n= 510) 

9.5 Resultaten 

• Tabel 3 

o Wat blijkt dat 76% van de verpleegkundigen/over grote meerderheid werkt in een 

roterend stelsel 

o 1/5 werkt in een permanent nachtstelsel 

o 2,5% een vaste avonddienst 

• Tabel 4 

o Bivariate verschil: significant verschil tussen de groepen = geroteerde meer 

depersonalisatie 4,05 en daarop boven ervaren nachtverpleegkundige zich 

significant laag job bekwaam 

o Wat zijn de incrimenterende variantie zijn die ploegenstelsel verklaard bovenop de 

antecedenten vanuit de literatuur. 

o Burn-out willen we voorspellen aan de hand van de antecedenten (coping, 

werkwaarden, werkstressoren, sociale ondersteuning) en dan gaan kijken of 

ploegenarbeid hier ook iets aan toevoegt. 

• Analyse basisvraag: relatie ploegenstelsel en burn-out 

o Bivariaat: tabel 4, ploegenstelsel belangrijk 

o Multivariaat: tabel 5 

▪ Ploegenstelsel niet weerhouden 



▪ Ploegenstelsel echter wel geassocieerd met een aantal ander eonafhankelijke 

variabele die wel weerhouden worden. Deze variabelen laten ons toe om de 

geconstateerde burn-out verschillen te verklaren 

▪ Ploegenstelsel indirect gerelateerd aan burn-out 

✓ Examenvraag: verband ploegenarbeid en burn-out, wat is je conclusie vanuit deze 

tabel?  

- In de tabel zijn alle significantie dimensies weerhouden 

- Degene die ze cursief staan kan je gebruiken bij die vergelijking van bivariate 

verschillen. 

9.6 Emotionele uitputting 

• Beide groepen een even lang mate van emotionele uitputting 

• Vier factoren hierbij belangrijk: 

o Het weinig hanteren van hun werkproblemen door zich mentaal/fysisch terug te 

trekken uit de probleemsituatie = dat is een copingsstrategie 

o Het ervaren van een draagbare werkbelasting heeft invloed op ervaring van 

emotionele uitputting. Beide groepen ervaren in dezelfde mate werkbelasting 

o Het hebben van een goede sociale relatie met de collega’s 

o Het eerder regelmatig krijgen van kansen tot verdere ontwikkeling en updating 

van kennis en vaardigheden 

9.7 Depersonalisatie 

• Roterende verpleegkundigen meer depersonalisatie 

• Drie factoren hierbij belangrijk: roterende verpleegkundigen 

o Uiten meer frequent hun emoties bij het ervaren van werkproblemen = andere 

copingsstijl omdat ze meer emotioneel gaan reageren op stressvolle situaties 

o Werken meer voltijds (70%) (nachtverpleegkundige: 30.4%) = is een groot verschil, 

er is dus een verband in aantal uren van werken en depersonalisatie 

o Hebben minder frequentie een volgens regelmatig uren werkende levenspartner 

(40,3%) (nachtverpleegkundigen: 57,6%)   

 

9.8 Persoonlijke bekwaamheid 

• Nachtverpleegkundigen hebben een lagere persoonlijke bekwaamheid, hiervoor zijn 

er ook 4 factoren (de eerste 4 die in tabel 5 cursief gedrukt staan) 

• Vier factoren hierbij belangrijk: nachtverpleegkundigen 

o Rapporteren dat hun actueel potentieel aan verpleegkundige kennis en 

vaardigheden minder goed benut wordt 

▪ Andere functie-inhoud ’s nachts 

- Nachtverpleegkundigen meer problemen of stress ervaren ten gevolge van 

het moeten werken met veranderende technologie en werkuitrusting 

- Mogelijke oorzaken: transferprobleem, leeftijdsgebonden probleem 

o Ervaren, onafhankelijk van de kwantiteit van de contacten met de artsen, minder 

sociale ondersteuning van de artsen 



▪ Niet beschikbaar zijn van de artsen op kritische momenten 

▪ Het delegeren van medische verantwoordelijkheid en taken naar 

verpleegkundigen toe 

o Zijn ouder (minder beheersen van de recente verpleegkundige kennis en 

vaardigheden, ander engagement of verwachtingspatroon) 

o Hechten meer belang aan de realisatie van extrinsieke werkwaarden 

(economisch/materiaal) 

▪ Minder belang aan het krijgen van dankbetuigingen van patiënten en familie 

▪ Minder belang aan de mogelijkheid om voortdurend bij te leren in de job 

▪ Minder belang aan het gevoel van volwaardige verpleegkundige te worden 

9.9 Discussie 

• Nachtverpleegkundigen 

o Een numerieke minderheid  

o Op demografisch vlak duidelijk differentieerbaar 

• Niet de aard van het ploegenstelsel op zich maar wel de subjectieve beleving van de 

gevolgen ervan (Functie-inhoud, salariëring, medische en verpleegkundige 

bestraffing, inpasbaarheid in privé leven) zijn gerelateerd aan burn-out 

• Het werken in een permanente nachtdienst lijkt een bewuste keuze te reflecteren die 

het resultaat is van een persoonlijke kosten-baten analyse (cf. gunstige 

tewerkstellingskansen op het moment van de studie) 

• Belangrijke baten: 

o Financiële baten 

o Tijdwinst 

o Gezinsbaten 

o Vermijden van recupreatieproblemen na een nachtshift  

o Fysiologisch voordeel door vaster leefruimte 

o De meer ervaren persoonlijke controle over de planning van privé en werkuren 

• Belangrijke kosten 

o Taakinhoud wijzigt zich 

o Minder frequent gebruik van kennis en vaardigheden  

o Kwalitatief anders contact met artsen 

• Permanente nachtdienst 

o Is noch het ideale stelsel 

o Is nog een zoveel als mogelijk te vermijden systeem  

o Is wel een stelsel dat functioneel is voor bepaalde types en voor een niet te 

verwaarlozen minderheid van verpleegkundigen 

o Rendeert maximaal wanneer het een bewuste keuze reflecteer vanwege de 

werknemer 

• Elke van de weerhouden antecedenten van die drie burn-out-dimensies kan 

voorwerp worden van beleidsvoering en verder onderzoek  

• Belangrijkste beperking van deze studie 



o Het cross-sectionele design 

o Het negeren van de variëteit in types van permanente nachtdiensten en 

roterende stelsels en van verschillen tussen aard en functioneringswijze van de 

verpleegdienst  

• Verder onderzoek 

o Dient idealiter rekening te houden met de beperkingen 

o De repliceerbaarheid van de bekomen onderzoeksresultaten 

o De lange termijn gevolgen van een verlaagde zelf gedefinieerd job bekwaamheid 

o De effectiviteit van preventieve en curatieve beleidsinitiatieven met betrekking tot 

burn-out en ploegenstelseladaptatie 

▪ Verbeteren design ploegenstelsel 

▪ Identificeren van potentieel risico-versus geschikte personen 

▪ Verbeteren werkomstandigheden 

▪ Inspraak in de keuze van het ploegenstelsel en het aantal te presteren 

werkuren 

▪ Verstrekken van informatie over ploegenwerk en de gevolgen ervan 

▪ Aanleren van functionele copingstrategieën 

▪ Verlagen drempel voor het zoeken van psycho-medische hulp 

▪ Invoeren van flexibele uurroosters 

▪ Loopbaanplanning   

10. Artikel: Detachment from work: a diary study on telepressure, 

smartphone use and empathy (Cambier et al., 2019) 
• Telepressure = In welke mate heb je een onweerstaanbare drang om bezig te zijn 

met digitale communicatie en smartphone gebruik na de werkuren  

• Fluctueert doorheen de dag 

• Hypothese: wn’s met onweerstaanbare drang moeilijker kunnen detachen na 

werkuren (mss dit en dat gemist) = veel telepressure na werkuren, weinig 

detachment gevoelens  

• Verband gemodereerd door persoonlijkheidskenmerk bv. empatische mensen 

geven nog meer toe aan drang 

• Na onderzoek hypothese komt niet uit: 

o Verband op detachment  

o Gemedieerd door smartphone gebruik na werkuren 

o Niet afhankelijk van mate van empathie  

Toepassing: Werkdruk Herstel bij Afwijkende Werktijden (WHAH) 

1. Welzijns- en gezondheidscriteria bij het werken op afwijkende tijden 
1. Vermindering van het aantal nachtdiensten 

2. Beperking van het aantal gelijksoortige diensten achter elkaar 

3. Na iedere nachtdienstperiode minimaal 36 uur vrij 

4. Een hersteltijd van min. 12 uur per 24 uur 



5. Voorwaartse rotatie bij wisselende diensten 

6. Niet beginnen met een nachtdienstperiode 

7. Vroege dienst niet voor 7.00 uur beginnen 

8. Beperking van de lengte van de dienstenreeks (max. 6 aaneensluitende diensten) 

9. Overlap van diensten (overdracht) 

10. Zoveel mogelijk besteedbare vrije tijd in de weekeinden 

11. Zoveel mogelijk doordeweekse avonden vrij 

12. Zoveel mogelijk maaltijden in gezinsverband 

13. Zoveel mogelijk regelmaat in het rooster 

14. Flexibele dienstduur 

15. Flexibele aanvangstijden 

16. Meerdere roostervormen naast elkaar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeidsomstandigheden: technologie en 
veiligheid 

1. Technologie  

1.1 Case  

• Impact van de stijging van digitalisering, automatisering en robotisering 

o Gevolg mijn fysieke arbeid maar wel meer cognitieve arbeid 

o Human engineering: hoe robots inzetten zodat de mens er ook beter van wordt? 

▪ Volvo = volledige automatisering bij het maken van een auto, er zijn hiervoor 

geen mensen nodig 

• Hoe smart is een smart phone? 

o Bijwerkingen: bijziend worden  

• Effecten stijgen screen media use 

o Zowel op de laptop, gsm zitten en tegelijkertijd tv-kijken 

• Ontwerpen en use (usability) bedrijfsintranet, elektronisch patiëntendossier  

o Intranet = we hebben toegang tot Web of science, oasis,… dit moet 

gebruiksvriendelijk zijn of niemand gebruikt het 

o Elektronisch patiëntendossier = alles wordt nu gedigitaliseerd vs. vroeger iedere 

patiënte had een eigen map. Maar in vele ziekenhuizen is er sprake van een 

dubbele boekhouding wat voor dubbel werk zorgt, waarom: hacking, verdwijnen 

info, wantrouwe,…  

o Hoe technologie gaan ontwerpen zodat mensen het gaan gebruiken 

• Technologische literacy 

o Hoe competent ben je op technologisch vlak/hoe technologisch geletterd ben je? 

• Artificiële intelligentie en emotie 

o Er worden meer en meer algoritmes ingezet, maar hoe zit het met emoties?  

1.2 Outcomes of technological change?  

• Employee 

o Health 

o Well-being  (e.g. technostress) 

• Work characteristics 

o Verandering in werkrelatie, werkinhoud, werkcondities en werkomstandigheden 

▪ Arbeidsinhoud: Taak wat vroeger manueel was wordt nu geautomatiseerd 

▪ Arbeidsomstandigheden: Je kan nu thuis werken, telewerken 

• Job and labour market 

o Job creation (meer werkgelegenheid in de informaticasector) 

o Job destruction (geautomatiseerde jobs verdwijnen) 

o Job competences (e.g. digitale competentie, omnichannel skills = niet enkel 

communiceren face-to-face, maar ook online via mail,…) 



• Organizational 

o Teleclimate 

▪ Zijn er percepties die werknemer hebben over belang in technologiegebruik op 

je werk 

▪ Is het bedrijf bewust van de mogelijke risico’s die samenhangen met 

technologie? Beschermen privacygegevens 

o Nood voor technologische leiderschap 

o Prestatie (e.g. innovatie) 

• Customer/client 

o Customer satisfaction (e.g. service quality) 

▪ Gaat de patiënt gelukkiger zijn nu er gebruik gemaakt wordt van een 

elektronisch patiëntendossier, gaat hij een beter gevoel over de service krijgen 

in deze organisatie? 

1.3 Technological Readiness and Acceptance Model (TRAM-model) (Lin et al., 2007) 

• TRAM = in welke mate bereidt om nieuwe technologie te gebruiken? 

o Hoe komt het dat men er toch geen gebruik van maakt? 

▪ Mensen gaan meer gebruik maken van technologie als er ook een grotere 

meerwaarde is voor de persoon die het gebruikt. 

▪ Gebruiksvriendelijkheid is een andere factor die bepaalt of men al dan niet 

technologie hanteert, als het niet te ingewikkeld is om te gebruiken zal de 

intentie hoger zijn 

 

1.4 Smartphone use as moderator (Derks & Bakker, 2012) 

• Smartphone use is schadelijk 

• Hij zegt dat er een verband is tussen herstel van werkdag 

o Slecht herstel zal leiden tot meer risico op werk-thuis inferentie en daardoor heb je 

meer risico op het ontwikkelen van burn-out indien men een hoog gebruik van 

smartphone constateert 

o Mediator = Daily work home interferentie. 



 

 

1.5 Email op het werk (Brown et al., 2014) 

• Is er een verband tussen e-mail gedrag en uitputting? 

o Je ziet duidelijk dat er een positief verband is tussen e-mailambiguïteit en 

uitputting. Hoe meer gevoelens ambiguïteit, hoe meer emotioneel exhaustion.  

o De moderator is de mate waarin je normatieve druk ervaart van je collega’s op het 

werk. 

 
 

 

 

 

• Dagelijks gebruik meer kans op 

burn-out 

• Weinig werk-home conflict + 

weinig smartphone use = lage kans 

burn-out 

 



1.6 Technologie en ethiek 

• Evolutie van ‘mens leren omgaan met technologie’ naar ‘technologie leren omgaan 

met de mens’ (‘robo sapiens’) 

o Technologie is niet neutraal 

• ‘Mens beschermen tegen technologie’ (scepticisme) vs. ‘Mens verbeteren door 

technologie’ 

o Slimmer, sneller, langer leven (‘homo technologicus’) 

o Geloof in biologisch en technisch ‘maakbare mens’ (transhumanisme) 

1.7 Mens en robot in het ziekenhuis in 2045 

• Casus mr. Groenendaal: robots in een ziekenhuis 

o Voordelen: permanente aanwezigheid, daling fouten, jobcreatie, …  

o Nadelen: duur, communicatie en persoonlijkheid is artificieel, wantrouwen t.o.v. 

technologie (security), jobverlies door robot,… 

2. Veiligheid 

2.1 Inleiding 

• Van wie? 

o Patiëntenveiligheid 

o Werknemersveiligheid 

• Van wat? Waarover? Welke context? 

o Informatieveiligheid  

o Brandveiligheid 

o Voedselveiligheid 

o Verkeersveiligheid 

o Nucleaire veiligheid 

• Welke schaal? (Micro-Meso-Macro)?  

o Psychologische veiligheid (micro)  

o Psychosociaal veiligheidsklimaat (e.g. als er gepest wordt, waar kan je dan terecht?) 

o Fysiek veiligheidsklimaat 

o Geografische gebied (haven, land) (macro) (e.g. hoe veilig is Brussel bij een aanslag?) 

2.2 Safety versus security  

• Arbeidsveiligheid: voorkomen en beheersen van risico’s die kunnen leiden tot 

accidentele schade (bv. arbeidsongeval) 

▪ Skill based = arbeidsongeval opgelopen omdat je de vaardigheid niet hebt 

▪ Rule based = arbeidsongeval opgelopen omdat je de regels niet kent 

➢ Safety management: voorkomen en beheersen van risico’s 

• Security/Beveiliging: voorkomen en beheersen van risico’s tegen intentionele 

schade (bv. criminaliteit) 

➢ Security management: risico’s voorkomen en beheersen om intentionele schade 

te voorkomen 



2.3 Terminologie 

• Een ongeval (of incident): Een ongewilde gebeurtenis dat tot schade aan personen, 

materiaal en/of het milieu heeft geleid 

• Een bijna ongeval (of bijna incident): Een ongewilde gebeurtenis die net geen 

menselijke, materiële of milieuschade heeft veroorzaakt 

• Een onveilige situatie: Een situatie die kan leiden tot een ongeval   

• Een onveilige handeling: Betreft het specifieke menselijke gedrag dat zou kunnen 

leiden tot een ongeval 

2.4 Model of workplace safety (based on Christian et al., 2009) 

• Safety outcome: veilige voeding op de markt brengen 

• Hangt af van de safety performance van het bedrijf/de onderneming 

o Compliance: de mate waarin je personeel veiligheidsprocedures opvolgen 

o Participation: in welke mate voelt het personeel zich betrokken bij veiligheidsinitiatieven 

▪ Brandalarm gaat af, doe je je enthousiast mee met de oefening? 

• Person-related: Hoe komt het dat de werknemer meer participeert dan de andere? 

o Motivation: mensen verschillen van elkaar op vlak van motivatie 

o Knowledge: mensen verschillen van elkaar in kennis van veiligheidsregels 

• Situation related: verschillen hebben te maken met veiligheidsklimaat, contextuele 

factoren die invloed hebben op de individuele verschillen 

• Person related: kennis is niet volledig gedetermineerd door de omgeving van je 

organisatie maar ook persoonlijkheidskenmerken spelen hierop in 

o Bv. conscientieusheid: hoe lager dat je hierop scoort hoe meer kans je hebt om in 

een onveilige situatie terecht te komen. 

 

 

 

 



3. Artikel: Transformational leadership and safety performance among 

nurses: the mediating role of knowledge-related job characteristics 

(Lievens & Vlerick, 2014) 

3.1 Introduction 

• Safety = challenging matter for health care organizations e.g., Belgian nurse 

population: 22 occupational accidents/workday (FAO, 2010) 

o Antecedents of employee safety performance: 

▪ Transformational leadership (e.g., Mullen & Kelloway, 2009)  

▪ Job characteristics (Nielsen et al., 2008) 

▪  …. 

• Safety performance = Dependant variable (DV) = Afhankelijke variabele 

o Safety compliance = zich houden aan veiligheidsregels 

o Safety participation = bereidwillig veiligheid promoten 

• Focus: nurses safety performance   

• Welke leiderschap hebben wij nodig om de veiligheid presentaties van de 

werknemers te verbeteren en leiderschap op gebied van veiligheid te verbeteren? 

o Leider = iemand die invloed kan uitoefenen op andere en die manager autoriteit bezit 

o Leiderschap = wat leiders doen, het proces van beïnvloeding van een groep op 

doelen te bereiken 

o Transactioneel of transformationeel leiderschap?: Wat is het beste? 

• Transactional leadership 

o Managerial leadership, focuses on the role of supervision, organization, and group 

performance 

o Leaders using transactional leadership as a model pay attention to followers' work 

in order to find faults and deviations. 

o The leader promotes compliance of his followers through both rewards and 

punishments. 

o Unlike Transformational leadership, leaders using the transactional approach are 

not looking to change the future, they are looking to merely keep things the same. 

o This type of leadership is effective in crisis and emergency situations, as well as 

when projects need to be carried out in a specific fashion 

• Transformational leadership = Independant variable (IV) = onafhankelijke variabele   

o = charismatic leaders, encourage employees to do more than is formally expected 

from them (Bass, 1990) 

▪ Associated with ample positive outcomes in nursing such as more job 

satisfaction, effectiveness, and productivity (Cummings et al., 2009) 

 

 

 



• Transformational leadership (4 x i) (Bass & Avolio 1995) 

o Idealized Influence 

▪ Provides a role model for high ethical behavior, instills pride, gains respect and 

trust. 

o Inspirational Motivation 

▪ Has a vision that is inspiring to followers. 

▪ Challenge followers with high standards, communicate optimism about future 

goals, and provide meaning for the task at hand. 

▪ Followers need to have a strong sense of purpose if they are to be motivated to 

act. 

▪ Provide the energy that drives a group forward. 

▪ Communication skills that make the vision understandable, precise, powerful 

and engaging. 

▪ The followers are willing to invest more effort in their tasks, they are 

encouraged and optimistic about the future and believe in their abilities. 

o Intellectual Stimulation 

▪ Challenges assumptions and solicits followers' ideas.  

▪ Stimulate and encourage creativity in their followers.  

▪ They develop people who think independently. 

▪ Learning is a value and unexpected situations are seen as opportunities 

▪ Followers asking questions and figure out better ways to execute their tasks. 

o Individualized Consideration 

▪ Attends to each follower's needs, acts as a mentor or coach to the follower and 

listens to the follower's concerns and needs. 

▪ Gives empathy and support, keeps communication open and places challenges 

before the followers. 

▪ Respect and celebrates the individual contribution that each follower can make 

to the team. 

▪ The followers have a will and aspirations for self-development and have 

intrinsic motivation for their tasks. 

 

 

 

  



3.2 Hypotheses 1 
• = Transformational leadership is positively associated with nurses’ (a) safety 

compliance, and (b) safety participation 

 

• Mediator: link TL and safety 

o Nielsen et al. (2008): transformational leadership and performance: 

▪ Directe link = hoe meer TL hoe meer veiligheid 

▪ Indirecte link via perceived job characteristics = TL managed zijn afdeling op 

een andere manier, aanvaard andere mensen in de organisatie,… 

o Empirical evidence mediating role job characteristics (e.g., Piccolo & Colquitt, 2006) 

▪ Also regarding safety performance ? 

▪ Also in nursing ? 

• Key Work Design/ job characterstics (Morgeson & Humphrey, 2006) 

1. Task characteristics (e.g. task identity, task variety, task significance,…) 

2. Knowledge characteristics (e.g. job complexity, information processing, specialization,…) 

3. Social characteristics (e.g. social support, feedback from others,…) 

4. Work context (e.g. physical demands, ergonomics, work conditions,…) 

➢ 4 mogelijke mediatoren die mogelijks het verband tussen LT en veiligheid kunnen 

verklaren. Alle 4 belangrijk, maar in dit artikel focus op kennis 

• Mediator knowledge related job characteristics = kinds and amount of knowledge, 

skill, and ability demands that are required from an employee to execute his or her 

job and can lead to the enrichment of jobs (Morgeson & Humphrey, 2006) 

o Highly relevant for nursing (Pearson, 2011) 

3.2 Hypotheses 2 
• = Knowledge related job characteristics mediate the relation between 

transformational leadership and nurses’ (a) safety compliance, and (b) safety 

participation 

 

3.3 Method 
• 152 Belgische verpleegkundigen 

• Vragenlijsten op papier 

• Data analyse 

o Hiërarchische regressie (H1) 

o Multi-stappen procedure voor mediërende effecten. (H2)   



3.4 Results 
• Tabel 1 

o Geslacht en leeftijd meegenomen alsook controleren we over de 

persoonllijkheidskenmerk conscientieusheid = 3 controle variabelen 

o Onafhankelijke = de leider 

o Mediator = kennis. De kennis hangt ook samen met de 2 afhankelijke variabelen 

o Afhankelijke variabelen = compliance en participation 

o Hoe meer TL hoe meer compliance en hoe meer participation .25 en .30 

 
• H1 supported  

o Regressie analyse nodig om correlaties met elkaar te voegen! Dus geslacht in 

rekening te brengen want daarvoor was dat apart! 

o Participatie hangt niet significant samen met gender, age en conscientiousness  

o Je brengt leiderschap erin en je ziet een positieve beta wat wilt zeggen = als je 

meer transformationeel aanziet hoe meer compliance (14% van de variantie wordt 

verklaard = significant) ongeacht de leeftijd en ongeacht geslacht heeft impact van 

hoe je je baas zit op compliance en presentatie want je gaat van 10 naar 14! 

o .20 en .30 = als je kennis hieraan toevoegt blijft het significant? = indirect als het 

verdwijnt.   

 
 

 



• Results: step 2 (mediator is DV) 

o Onafhankelijke variabele moet gemedieerd zijn met kennis!! 

o .29  

o Als je leiderschap niet erbij betrekt verklaar je .06 en .14 als je het wel betrekt. Dus 

kennis heeft een mediërende rol in hoe je …? 

 

 
• Results: step 3 

o Stap 1 = controle variabele 

o Stap 2 = leiderschap toevoegen op veiligheid 

o Stap 3 = kennis toevoegen, de mediator toevoegen op veiligheid 

o Kennis en leiderschap zijn onafhankelijke variabelen 

o Het zakt van .20 naar .13 

o Kennis blijft significant 

o Volledige mediatie = directe verband verdwijnt volledig via kennis. Er is wel 

degelijk een verband tussen leiderschap en veiligheid maar niet direct want het 

loopt via kennis! 

o 2de afhankelijke variabele is de participatie! Wat gebeurt er met .30? = het blijft 

significant, maar minder sterk omdat het afgezwakt is = dus geen volledige maar 

partiële mediatie 

 

 



3.5  Discussion 
• Both hypotheses confirmed => In line with previous research 

• Explanations (n=5) : 

1. Effect transformational leadership component intellectual stimulation on 

knowledge 

 
2. TL objectively design other jobs 

3. TL influences nurses’ job perceptions (e.g. through creating other work 

environment or social influencing of job meaning/ safety appraisal,…) 

4. Goal-setting/ regulation focus : TL are more prevention then promotion oriented? 

5. TL increases safety motivation & safety knowledge 

 
• Contribution by integrating knowledge related job characteristics: 

o Under-researched in safety 

o Relevant in nursing 

• Study limitations 

o Small sample size and modest response rate: 

▪ Tiredness of questionnaires 

▪ Lack of time 

▪ Hesitation towards assessment leader 

o But sample comparable to Belgian nursing population 

o Cross-sectional design : e.g. nurses’ knowledge sharing  TL ? 

o Common method bias : e.g. objective measures; shared/aggregated scores 

• Future research 

o Boundary conditions knowledge (moderators) : e.g. safety culture/climate; 

organizational knowledge management 

o Role other work characteristics (e.g. impact social characteristics on safety 

compliance) and other leadership styles? 

o Psychology of patient safety , human error? 

3.6  Conclusion 
• Head nurses should be sensitive to knowledge related job characteristics when they 

(re)design nursing jobs as it can enhance safety performance. 

• Encouraging and training head nurses to use and maintain a transformational 

leadership style can ameliorate the safety performance of their nurses. 

➢ Becoming a transformational safety leader 

3.7 Take home message 
• Transformational leaders may become catalysts of knowledge and ameliorate safety 

performance! 

• ‘Safety leadership’ ! also outside nursing : in a variety of/all industrial sectors & contexts 

• Psychology of safety! 



4. Andere modellen i.v.m. veiligheid 

4.1 Model of Eid et al. (2012): Authentic Leadership & safety 

• = Studie waarbij men zei dat transformationele leiderschap verleden tijd is 

• Iedereen moet authenticiteit terug hebben, als de baas authentiek is dan ga je betere 

veiligheidsresultaten hebben 

• H1: naarmate je baas maar als authentiek aanziet ga er een beter veiligheidsklimaat 

zijn. Staat veiligheid centraal, management betrokken, is het plan duidelijk? 

• H2: meer psychologisch kapitaal wordt gegenereerd door authentiek leiderschap. 

Psychologisch kapitaal: optimistisch zin over de toekomst, hoop, veerkracht, self-

efficacy 

• H3: Naarmate er meer psychologisch kapitaal is in een afdeling is er minder ongeval, 

meer compliance, meer participatie, …  

• H4: naarmate er een beter klimaat is gaan er meer positieve veiligheidsuitkomsten 

worden waargenomen.  

• H5: je gaat minder negatieve uitkomsten hebben ~ H4 

• Stippenlijn = feedbackloop 

 

Vb. examenvraag: welke 4 

dimensies horen bij 

psychological capital?  



4.2 Workplace safety culture 

 

4.3 Food safety climate (De Boeck et al., 2015) 

• 5 dimensions/scales: 

o Leadership 

o Resources 

o Risk awareness 

o Communication 

o Commitment 

➢ Hoog scoren op de 5 factoren = dan is er een goed klimaat  meer performant zijn, 

meer veiligheid compliance vertonen 

➢ HACCP: Hazard Analysis Critical Checkpoint (hoort bij risk awareness): Verschillende 

mogelijke hazards identificeren en analyseren, waarna je per gevaar zal bepalen wat 

het kritiekst is (hoe groot is de kans dat het zal gebeuren?/hoe ernstig is het?) 

4.4 Psychosocial safety climate (PSC) (Hall, Dollard & Kang, 2010) 

• 4 dimensions/scales: 

o Management commitment 

o Management priority 

o Organizational communication 

o Organizational participation 

➢ 4 kenmerken die gebruikt worden als indicator voor een psychosociaal klimaat 

➢ 4x hoog op scoort beter klimaat op de afdeling = minder burn-out etc 

 


