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Op basis van Deci en Ryan’s Zelf-Determinatie Theorie wordt in dit onderzoek onderzocht hoe motivatie twee 

vormen van werkgerelateerd welbevinden beïnvloedt. Deze twee vormen zijn werkverslaving, een negatieve 

vorm van werkgerelateerd welbevinden, en bevlogenheid, een positieve vorm van werkgerelateerd welbevinden. 

Daarnaast wordt onderzocht hoe deze twee vormen van werkgerelateerd welbevinden samenhangen met 

subjectieve inzetbaarheid. De data bestaat uit bancaire medewerkers van een Nederlandse bank (680 

medewerkers). Uit de resultaten blijkt, doormiddel van Structural Equation Modeling, dat werkverslaving 

positief samenhangt met geïntrojecteerde regulatie en geïdentificeerde regulatie. Bevlogenheid blijkt positief 

samen te hangen met intrinsieke motivatie. Beide vormen van werkgerelateerd welbevinden blijken niet samen te 

hangen met subjectieve inzetbaarheid. Externe materiële regulatie blijkt negatief samen te hangen met interne 

inzetbaarheid en intrinsieke motivatie blijkt positief samen te hangen met interne inzetbaarheid. 

 

Using Deci and Ryan’s Self-Determination Theory the present study examines in what way motivation is related 

to two types of job related well-being. The two types of job related well-being are workaholism, a negative type 

of job related wellbeing, and work engagement, a positive type of job related well-being. The association 

between these two types of job related well-being and subjective employability are also being studied. In this 

study data is used from Dutch banking employees (680 employees). Structural Equation Modeling shows that 

workaholism is positively associated with introjected regulation and identified regulation. Work engagement is 

positively associated with intrinsic motivation. Both types of job related well-being are not related to subjective 

employability. External material regulation is negatively associated with internal employability while intrinsic 

motivation is positively associated with internal employability. 
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1. Inleiding 

In de komende vijf jaar zullen er een half miljoen 65-plussers bij komen in Nederland (CBS, 

2011). De babyboomers gaan met pensioen, de vergrijzing wordt een feit. Daarnaast is er 

sprake van ontgroening van de samenleving. Het aantal starters zal tot eind jaren ’20 afnemen 

in Nederland (CBS, 2011). De wereldwijde concurrentie zal toenemen aangezien organisaties 

actief op zoek zullen gaan naar talentvolle starters in binnen- en buitenland; de 'war of talent' 

zal beginnen (Michaels, Handfield-Jones & Axelrod, 2001). Werknemers en werkgevers 

zullen zich op deze verandering aanpassen. Door het grote aanbod van vacatures zijn 

werknemers niet meer gebonden aan één organisatie waar zij hun hele loopbaan blijven 

werken. Werknemers zullen vaker van werkgever veranderen (Arthur, 1994; Eby, Butts & 

Lockwood, 2003; Fugate, Kinicki, & Ashforth, 2004). Tegelijkertijd kunnen werkgevers door 

de economische crisis en in de toekomst vergemakkelijkte ontslagregelingen (De Telegraaf, 

2011) geen levenslange loopbaan bij hun organisatie beloven (Ball, 1997; Forrier, Sels, De 

Witte, Vander Steene & Van Hootegem, 2001). Het wordt dus gemakkelijker en 

gebruikelijker om een carrière in verschillende landen, branches, organisaties en afdelingen, 

ofwel een grenzeloze carrière, te starten (DeFillippi & Arthur, 1994; Mirvis & Hall, 1994; 

Rothwell, Jewell, & Hardie, 2009). Om een grenzeloze carrière mogelijk te maken moet een 

werknemer inzetbaar zijn. Hij moet zich aan kunnen passen, en flexibel en meegaand zijn 

(Mirvis & Hall, 1994). Het is bekend dat opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden van 

invloed zijn op de mate waarin werknemers inzetbaar zijn (Fugate e.a., 2004; Mirvis & Hall, 

1994). Naast deze objectieve factoren kunnen ook subjectieve factoren zoals motivatie en 

welbevinden invloed hebben op inzetbaarheid (De Cuyper & De Witte, 2008).  

Naast wereldwijde concurrentie kan de ‘war on talent’ tot gevolg hebben dat 

werknemers steeds harder zullen gaan werken om de concurrentie bij te houden (Van Beek, 

Hu, Schaufeli, Taris & Schreurs, in press). In dit onderzoek zal worden gekeken naar twee 

vormen van hard werken; bevlogenheid en werkverslaving. Deze twee vormen van hard 

werken kunnen ook worden gezien als twee vormen van werkgerelateerd welbevinden 

(Schaufeli, Taris & Van Rhenen, 2008), waarbij werkverslaving wordt geassocieerd met een 

verminderd welbevinden en bevlogenheid met een verhoogd welbevinden (Shimazu & 

Schaufeli, 2009). In dit onderzoek wordt onderzocht hoe arbeidsmotivatie bevlogenheid en 

werkverslaving beïnvloedt en hoe bevlogenheid en werkverslaving inzetbaarheid beïnvloeden. 

Onderzoek dat meer inzicht geeft in factoren die leiden tot werkverslaving, bevlogenheid en 

inzetbaarheid biedt handvaten om interventie- en preventieprogramma's te ontwikkelen welke 

werkverslaving, bevlogenheid en inzetbaarheid beïnvloeden. 
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1.1 Werkgerelateerd welbevinden: werkverslaving en bevlogenheid 

Zowel bevlogen als werkverslaafde werknemers werken zeer hard en zijn loyaal aan de 

organisatie (Schaufeli, Shimazu & Taris, 2009). Bij werkverslaafde werknemers gaat dit ten 

koste van hun fysieke en geestelijke gezondheid en sociale contacten buiten het werk. 

Bevlogen werknemers daarentegen voelen zich in fysiek, psychisch en sociaal opzicht juist 

goed (Schaufeli & Bakker, 2004).  

Oates heeft in 1971 als eerste de term ‘workaholisme’ gebruikt om de verslaving aan 

werk en de drang om voortdurend te werken te omschrijven (Ng, Sorensen & Feldman, 2007). 

Sindsdien is er veel discussie over de definitie van werkverslaving (Ng e.a., 2007). De 

definitie van Oates kan namelijk zowel negatief worden uitgelegd (de werknemer is verslaafd 

aan werk) als positief worden uitgelegd (een werkverslaafde werknemer werkt erg hard en is 

toegewijd; Ng e.a., 2007). In het huidige onderzoek wordt uitgegaan van een negatieve, doch 

vandaag de dag veelgebruikte definitie van werkverslaving. Werkverslaving wordt 

gedefinieerd als de neiging om buitensporig hard te werken en een obsessie met het werk met 

compulsief gedrag als gevolg (Schaufeli e.a., 2009). De werkverslaafde werknemer werkt 

overmatig en dwangmatig (Schaufeli, Van Wijhe, Peeters & Taris, 2011). In deze definitie 

komen de drie kenmerken van werkverslaving naar voren. Ten eerste zijn werkverslaafde 

werknemers harde werkers. Ze besteden, wanneer ze de kans krijgen, veel tijd aan hun werk. 

Familie, sociale gelegenheden en recreatieve activiteiten worden hierbij opgegeven voor werk 

(Scott, Moore & Miceli, 1997). Ten tweede denken werkverslaafde werknemers veel aan het 

werk wanneer zij niet aan het werk zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Ze kunnen hun 

werk slecht loslaten (Schaufeli e.a., 2009; Scott e.a., 1997). Ten derde verrichten 

werkverslaafde werknemers meer werk dan van hen verwacht wordt om aan de eisen van de 

organisatie te voldoen (Scott e.a., 1997). Werkverslaafde werknemers werken dus hard 

vanwege een onweerstaanbare innerlijke drang. Ze worden niet gemotiveerd door externe 

factoren (Taris, Schaufeli, Van Hoogenhuyze & Zon, 2003). Ze werken harder en langer dan 

anderen omdat ze zichzelf hoge eisen opleggen en dus niet omdat dit van hen verwacht wordt 

in hun functie (Taris, Schaufeli & Verhoeven, 2005). 

In tegenstelling tot de definitie van werkverslaving, waar veel discussie over is, is er 

geen twijfel over de definitie van bevlogenheid. Bevlogenheid is een positieve vorm van 

werkgerelateerd welbevinden welke bestaat uit drie aspecten; vitaliteit, toewijding en 

absorptie (Schaufeli & Bakker, 2004). Vitaliteit betreft het bruisen van energie, het sterk en fit 

voelen, lang en onvermoeibaar door kunnen werken en over een grote mentale veerkracht en 

doorzettingsvermogen beschikken (Schaufeli & Bakker, 2004). Toewijding betreft een sterke 
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betrokkenheid bij het werk en het werk als zinvol ervaren. Het werk wordt inspirerend en 

uitdagend bevonden en roept gevoelens van trots en enthousiasme op (Schaufeli & Bakker, 

2004). Absorptie, ten slotte, betreft het op plezierige wijze opgaan in werk. Hierbij gaat de tijd 

snel en is men zeer geconcentreerd aan het werk (Schaufeli & Bakker, 2004).  

Bevlogenheid en werkverslaving zijn twee vormen van hard werken, welke ook als 

werkgerelateerd welbevinden kunnen worden beschouwd (Van Beek e.a., in press). Bevlogen 

werknemers verschillen van werkverslaafde werknemers aangezien ze hard werken omdat ze 

het werk leuk vinden (Schaufeli e.a., 2008) en niet vanwege een sterke innerlijke drang. 

Bevlogen werknemers beleven daarnaast, in tegenstelling tot werkverslaafde werknemers, 

plezier in activiteiten buiten het werk (Bakker & Demerouti, 2008).  

Daarnaast hangt bevlogenheid voornamelijk samen met positieve uitkomsten voor 

zowel het individu als voor de organisatie (Schaufeli & Salanova, 2007). Voorbeelden hiervan 

zijn een hoge tevredenheid met het werk en een proactieve houding (Van Beek e.a., in press). 

Aan organisaties wordt daarom geadviseerd om bevlogenheid te stimuleren (Van Beek e.a., in 

press). Werkverslaving hangt daarentegen vooral samen met negatieve uitkomsten voor het 

individu en de organisatie (Burke, 2000). Voorbeelden hiervan zijn ontevredenheid met het 

werk dat zij verrichten en ruzie met collega’s in de werksferen (Van Beek e.a., in press). Het 

wordt organisaties daarom aangeraden om werkverslaving te voorkomen en tegen te gaan 

(Van Beek e.a., in press). Door meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van 

werkverslaafde en bevlogen werknemers kunnen adequate interventie en 

preventieprogramma’s worden ontwikkeld om werkverslaving te voorkomen en bevlogenheid 

te stimuleren. 

Hoewel beide concepten al veel aandacht hebben gekregen is pas sinds kort duidelijk 

welke processen mogelijk leiden tot bevlogenheid en werkverslaving. De beweegredenen zijn 

tevens pas onlangs in kaart gebracht door Van Beek e.a.(in press). Aan de hand van de Zelf-

Determinatie Theorie (ZDT; Deci & Ryan, 1985) is naar voren gekomen dat een hoog niveau 

van werkverslaving samenhangt met twee vormen van extrinsieke motivatie; geïntrojecteerde 

regulatie en geïdentificeerde regulatie, deze zullen later in dit artikel besproken worden. 

Bevlogenheid blijkt juist samen te hangen met intrinsieke motivatie (Van Beek e.a., in press). 

Het huidige onderzoek poogt deze resultaten te repliceren.  

 

1.2 Werkmotivatie: Zelf-Determinatie Theorie 

Werkmotivatie wordt in het huidige onderzoek aan de hand van de ZDT onderzocht. De ZDT 

gaat in op ‘wat’ personen willen bereiken, ofwel hun doelen, en ‘waarom’ zij deze doelen 
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willen bereiken, ofwel hun gedragsregulaties (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens 

& Andriessen, 2009). Deze doelen en gedragsregulaties zijn de onderliggende aspecten van de 

motivatie (Van den Broeck e.a., 2009).  

In de ZDT wordt uitgegaan van drie psychologische basisbehoeften; competentie, 

verbondenheid en autonomie (Deci & Ryan, 2000). De werkomgeving kan internalisatie en 

integratieprocessen, autonome motivatie en persoonlijke ontwikkeling ondersteunen door de 

bevrediging van deze drie psychologische basisbehoeften te bevorderen (Deci & Ryan, 2000). 

Wanneer binnen een organisatie een klimaat heerst waarbij de drie psychologische 

basisbehoeften bevredigd worden zal dit de bevlogenheid en het welbevinden van de 

werknemers positief beïnvloeden (Deci e.a., 2001; Gagné & Deci, 2005). Wanneer 

werknemers zich echter in een chaotische of gecontroleerde omgeving bevinden en de 

basisbehoeften niet bevredigd worden, kan dit leiden tot gebrek aan motivatie of verminderde 

productiviteit (Van den Broeck e.a., 2009). Competentie betreft de behoefte om lastige taken 

succesvol uit te voeren en de gewenste uitkomsten te behalen (Deci e.a., 2001; Van den 

Broeck e.a., 2009). Verbondenheid betreft de behoefte om te kunnen vertrouwen op anderen 

en de behoefte aan wederzijds respect (Deci e.a., 2001). Autonomie betreft de behoefte om 

zelf keuzes te kunnen maken en zelf te bepalen welke acties ondernomen worden (Deci e.a., 

2001). Bevrediging van de drie psychologische basisbehoeften hangt samen met autonome 

motivatie. Autonome motivatie verwijst naar het gevoel zelf te willen handelen (Van Beek 

e.a., in press). Wanneer een persoon autonomie ervaart, zich gerespecteerd voelt door anderen 

en zichzelf als competent ervaart, ervaart de persoon vrijheid om datgene te doen wat hij/zij 

belangrijk, leuk en interessant vindt. Naarmate personen zich meer identificeren met de 

doelen of het gedrag worden hun daden meer autonoom, ze voelen zich eigenaar van hun 

gedrag (Deci & Ryan, 2000). Wanneer de drie psychologische basisbehoeften minder worden 

bevredigd is er sprake van gecontroleerde motivatie. Gecontroleerde motivatie verwijst naar 

het gevoel gedirigeerd of gedwongen te worden (Van den Broeck e.a., 2009). In de ZDT 

wordt gesteld dat autonome motivatie kwalitatief beter is dan gecontroleerde motivatie (Van 

den Broeck e.a., 2009). Autonome motivatie stimuleert het optimaal functioneren en gaat 

samen met een goede gezondheid en psychisch welbevinden (Deci & Ryan, 2000). 

Gecontroleerde motivatie daarentegen zorgt ervoor dat mensen slechter in hun vel zitten en 

minder goed functioneren (Van den Broeck e.a., 2009).  

Motivatie wordt in de ZDT verdeeld in intrinsieke en extrinsieke motivatie. In de ZDT 

wordt gesteld dat er niet één type extrinsieke motivatie is maar vier typen extrinsieke regulatie 

welke elk een ander effect hebben op de werknemer (Van den Broeck e.a., 2009). Deze vier 
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typen extrinsieke regulatie; externe regulatie, geïntrojecteerde regulatie, geïdentificeerde 

regulatie en geïntegreerde regulatie, zijn verspreid over het continuüm van gecontroleerde tot 

autonome motivatie zie Figuur 1. Wanneer gedrag wordt vertoond om een beloning te krijgen 

of straf te voorkomen dan is er sprake van externe regulatie (Deci & Ryan, 2000). Externe 

regulatie is een vorm van gecontroleerde motivatie. In dit onderzoek wordt externe regulatie 

verdeeld in twee typen regulatie. Het eerste type is externe materiële regulatie. Van externe 

materiële regulatie is sprake wanneer een taak wordt verricht om een materiële beloning te 

verkrijgen of verlies van een materiële beloning te voorkomen. Het tweede type is externe 

sociale regulatie. Van externe sociale regulatie is sprake wanneer een taak wordt verricht om 

waardering te krijgen van anderen en afkeuring door anderen te voorkomen. 

Van geïntrojecteerde regulatie is sprake wanneer gedrag wordt vertoond om positieve 

emoties, zoals trots, te ervaren of om negatieve gevoelens, zoals schaamte of schuldgevoel, uit 

de weg te gaan (Deci & Ryan, 2000). Bij externe regulatie wordt de straf of beloning extern 

gereguleerd, bij geïntrojecteerde regulatie legt de persoon zichzelf een straf of beloning op 

(Van den Broeck e.a., 2009). Dit type regulatie is een product van een internalisatie proces 

aangezien de motieven en waarden die het schuldgevoel of de trots veroorzaken geen 

persoonlijke waarden zijn maar waarden die zijn overgenomen van de externe omgeving 

(Deci & Ryan, 2000). 

Wanneer gedrag wordt vertoond omdat de uitkomst van het gedrag overeenkomt met 

de eigen waarden, is er sprake van geïdentificeerde regulatie (Deci & Ryan, 2000). Wanneer 

een werknemer bijvoorbeeld voorlichting geeft aan klanten over een bepaald product dat 

bijdraagt aan een beter milieu, dan is het doel, een beter milieu, in lijn met de eigen waarden. 

Het gedrag, voorlichting geven, is instrumenteel gedrag om het doel te behalen (Deci & Ryan, 

2000). Dit gedrag wordt niet vertoond wanneer het doel weg zou vallen. Deze vorm van 

regulatie is autonoom aangezien het doel een waarde is welke geaccepteerd wordt als een 

eigen waarde, er is sprake van een integratie proces (Deci & Ryan, 2000). Dit gedrag wordt 

dan ook langer volgehouden dan gedrag dat wordt verricht door externe of geïntrojecteerde 

regulatie (Deci & Ryan, 2000). 

Van geïntegreerde regulatie is sprake wanneer gedrag zo dicht bij de eigen waarden 

ligt, dat het gedrag wordt gezien als een eigen waarde (Deci & Ryan, 2000). Men heeft het 

gevoel dat het vertoonde gedrag deel is van hun identiteit, de regulatie is geïntegreerd (Gagné 

& Deci, 2005). Geïntegreerde regulatie is de meest autonome vorm van extrinsieke motivatie 

en komt deels overeen met intrinsieke motivatie (Gagné & Deci, 2005). Geïntegreerde 

regulatie is echter geen intrinsieke motivatie omdat de persoon zich niet interesseert in de 
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activiteit zelf wanneer het doel weg zou vallen (Gagné & Deci, 2005). Dit type regulatie heeft 

dermate veel overlap met intrinsieke motivatie waardoor het lastig is om deze twee typen van 

elkaar te onderscheiden. In dit onderzoek zal geïntegreerde regulatie om deze reden niet mee 

worden genomen.  

Naast extrinsieke motivatie speelt intrinsieke motivatie een rol in de ZDT. Van 

intrinsieke motivatie is sprake wanneer activiteiten worden ondernomen omdat de persoon 

deze activiteiten interessant vindt, ook in afwezigheid van consequenties als loon of status 

(Ryan & Deci, 2000). Het betreft activiteiten die men uitvoert wanneer zij hun eigen 

instincten mogen volgen. Deze activiteiten worden op natuurlijke en spontane wijze opgepakt 

(Deci & Ryan, 2000). Intrinsieke motivatie is de meest autonome vorm van motivatie. 

Wanneer in een organisatie de psychologische basisbehoeften worden ondersteund zal dit de 

autonome motivatie verhogen. Gevolgen hiervan zijn dat werknemers hun taken effectiever 

zullen volbrengen, zij meer tevreden zullen zijn met hun werk en ze positief over hun werk 

denken (Gagné & Deci, 2005).  

 

Figuur 1. Het Zelf-Determinatie continuüm, waarin de typen motivatie en regulatie staan 

weergegeven, gebaseerd op Deci en Ryan (2000). 

 

1.3 Inzetbaarheid 

Zoals eerder aangegeven, inzetbaarheid is een concept dat belangrijker wordt nu een loopbaan 

bij één werkgever geen garantie meer is (Forrier e.a., 2001). Eerder onderzoek naar 

inzetbaarheid richtte zich vooral op werklozen. Sinds baanonzekerheid toeneemt, aangezien 

een contract voor onbepaalde tijd steeds minder vaak wordt aangeboden, betreft het 

onderzoek naar inzetbaarheid steeds vaker de werkende populatie (De Cuyper & De Witte, 

2008). Het probleem met inzetbaarheid is dat er nog weinig psychologisch onderzoek naar het 

construct is gedaan (Brown, Hesketh & Williams, 2003; De Cuyper & De Witte, 2008) en er 

geen eenduidige definitie is. Hoewel veel onderzoek naar inzetbaarheid wordt gedaan door 

organisaties en de overheid, welke willen dat werknemers inzetbaar zijn, ontbreekt de 

theoretische kennis in de wetenschap vooralsnog grotendeels (Brown e.a., 2003). 
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In het huidige onderzoek wordt inzetbaarheid gedefinieerd als ‘het vermogen om een 

baan te behouden of een nieuwe baan te verwerven’ (De Cuyper & De Witte, 2008). Deze 

definitie waarbij het aantrekken en behouden van werk centraal staat wordt door veel 

onderzoekers aangehangen (Brown e.a., 2003; De Cuyper & De Witte, 2008; Hillage & 

Pollard, 1998). Het betreft een subjectieve benadering van inzetbaarheid. Een voordeel van de 

subjectieve benadering is dat in deze definitie rekening wordt gehouden met het gegeven dat 

mensen niet objectief handelen maar situaties vanuit hun eigen perspectief waarnemen (De 

Cuyper & De Witte, 2008). Een subjectieve benadering sluit dus aan bij het natuurlijk 

handelen van de mens. Een ander voordeel van deze benadering is dat de definitie dynamisch 

is: Factoren die in de tijdsgeest passen kunnen worden toegevoegd. Hierbij kan gedacht 

worden aan baanonzekerheid, welke invloed heeft op de inzetbaarheid en in deze tijd een 

grote rol speelt in de samenleving (De Cuyper & De Witte, 2008).  

De Cuyper en de Witte (2008) maken een onderscheid in kwantitatieve inzetbaarheid, 

de kans op een andere baan, en kwalitatieve inzetbaarheid, de kans op een betere baan. Dit 

onderscheid is vóór het onderzoek van De Cuyper en De Witte (2008) slechts zelden gemaakt, 

hoewel het belang hiervan wel eerder is aangetoond (De Cuyper & De Witte, 2008). 

Daarnaast maken De Cuyper & De Witte (2008) een verschil in interne inzetbaarheid, de kans 

op een andere baan bij de huidige werkgever, en externe inzetbaarheid, de kans op een baan 

bij een andere werkgever (De Cuyper & De Witte, 2008). Het onderscheid tussen interne en 

externe inzetbaarheid wordt gemaakt omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat werknemers 

binnen hun eigen organisatie inzetbaar kunnen zijn maar ook inzetbaar buiten de eigen 

organisatie kunnen zijn (Van der Heijden, 2000).Werknemers met een hoge 

arbeidsmarktwaarde zijn namelijk zowel voor de eigen organisatie als daarbuiten interessant 

(De Cuyper & De Witte, 2008). Werknemers kunnen echter ook enkel intern of extern 

inzetbaar zijn. Werknemers die het gevoel hebben dat er niet in hen wordt geïnvesteerd of dat 

zij niet worden behandeld naar hun waarde voor het bedrijf zijn vooral gericht op externe 

inzetbaarheid (De Cuyper & De Witte, 2008). Werknemers die juist het gevoel hebben dat er 

veel in hun wordt geïnvesteerd en veel loopbaanmogelijkheden voor de toekomst zien bij hun 

huidige werkgever zijn vooral gericht op interne inzetbaarheid (De Cuyper & De Witte, 

2008). 

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen hard werken of 

werkgerelateerd welbevinden enerzijds en inzetbaarheid anderzijds (De Cuyper, Bernhard-

Oettel, Berntson, De Witte & Alarco, 2008). Uit cross-sectioneel onderzoek (De Cuyper e.a., 

2008) is gebleken dat inzetbaarheid positief samenhangt met bevlogenheid en tevredenheid 
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met het leven. Tot nu toe is er geen longitudinaal onderzoek gedaan naar de relatie tussen 

inzetbaarheid en werkgerelateerd welbevinden. De richting van de causale relatie is onbekend 

en een punt van discussie. Er is echter wel longitudinaal onderzoek gedaan naar het effect van 

inzetbaarheid op de algemene en geestelijke gezondheid (Berntson & Marklund, 2007). Uit 

dit onderzoek blijkt dat inzetbaarheid positief gerelateerd is aan algemene en geestelijke 

gezondheid. In dit onderzoek wordt verondersteld dat inzetbaarheid leidt tot algemene en 

geestelijke gezondheid. De causaliteit van deze relatie kan echter niet worden bewezen 

ondanks dat het een longitudinaal onderzoek betreft (Berntson & Marklund, 2007). Algemene 

en geestelijke gezondheid zouden dus ook tot inzetbaarheid kunnen leiden.  

 

1.4 Het huidige onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om de motivatie van bevlogen werknemers en werkverslaafde 

werknemers en de mate waarin bevlogenheid en werkverslaving leiden tot inzetbaarheid te 

onderzoeken. Zo wordt getracht om in het huidige onderzoek kennis betreffende de 

antecedenten en gevolgen te vergroten.  

Bevlogen werknemers hebben een hoog zelfvertrouwen. Daarnaast zijn ze optimistisch 

over de toekomst en zelfverzekerd over hun kunnen (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, & 

Schaufeli, 2007). Zelfverzekerde personen gaan achter hun doelen aan. Deze doelen passen 

bij hun idealen, interesses en waarden (Judge, Bono, Erez, & Locke, 2005). Dit komt overeen 

met autonome motivatie. Daarnaast is bij meer interessante, complexe en belangrijke banen 

autonome motivatie positief gerelateerd aan welbevinden (Gagné & Deci, 2005). Om deze 

redenen wordt evenals in Van Beek e.a. (in press) verondersteld dat autonome motivatie, 

d.w.z. intrinsieke motivatie en geïdentificeerde regulatie, positief gerelateerd is aan 

bevlogenheid (Hypothese 1) en negatief gerelateerd is aan werkverslaving (Hypothese 2).  

Een positieve relatie tussen extrinsieke werkmotivatie en werkverslaving is bevestigd 

in  eerder onderzoek van Van Beek e.a. (in press). De innerlijke drang om te werken komt 

voort uit een gebrek aan bevrediging van de basisbehoeften waar sprake van is bij extrinsieke 

motivatie. Het obsessieve en compulsieve werken is dus manier om het gebrek aan 

bevredigde basisbehoeften te compenseren (Andreassen, Hetland & Pallesen, 2010). 

Daarnaast blijkt gecontroleerde motivatie bij simpele taken tot een slechter welbevinden te 

leiden (Gagné & Deci, 2005; Nauta, De Lange & Görtz, 2010). Het harde werken op een 

compulsieve manier gaat namelijk samen gevoelens van stress (Bonebright, Clay & 

Ankenmann, 2000), deze gevoelens van stress gaan niet samen met gezondheid en 

welbevinden (Schaufeli, Bakker, Heijden & Prins, 2009). 
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Werkverslaafde werknemers proberen negatieve emoties over henzelf uit de weg te 

gaan door excessief te werken (Killinger, 2006). Ze lijken onzeker te zijn en een laag 

zelfbeeld te hebben. De werkverslaving lijkt zich te ontwikkelen door dit negatieve zelfbeeld 

(Mudrack, 2006). Geïntrojecteerde regulatie wordt gekenmerkt door het uit de weg gaan van 

negatieve emoties en het verkrijgen van positieve gevoelens over jezelf. De werkomgeving 

kan invloed hebben op de werkverslaving door werkverslaafde werknemers zelfvertrouwen te 

geven. Dit kan bijvoorbeeld door complimenten van de werkgever of erkenning door 

collega’s. Werkverslaafde werknemers lijken namelijk te werken om aanzien en erkenning 

van hun leidinggevende te verkrijgen (Spence & Robbins, 1992). Werkverslaafde werknemers 

hebben tevens de neiging om een baan te kiezen waarbij de kans groot is dat zij promotie 

zullen maken, een salarisverhoging zullen ontvangen of een andere vorm van erkenning 

zullen verkrijgen (Porter, 1996). Om deze redenen wordt evenals in Van Beek e.a. (in press) 

verondersteld dat gecontroleerde motivatie, d.w.z. geïntrojecteerde, externe sociale en externe 

materiële regulatie, positief gerelateerd zijn aan werkverslaving (Hypothese 3) en dat 

gecontroleerde motivatie, d.w.z. geïntrojecteerde, externe sociale en externe materiële 

regulatie, negatief gerelateerd zijn aan bevlogenheid (Hypothese 4).  

Werknemers die hoog scoren op werkgerelateerd welbevinden lijken meer 

mogelijkheden op de arbeidsmarkt te hebben. Deze gedachte sluit aan bij literatuur over het 

gezonde werknemer effect (De Cuyper & De Witte, 2008). Het gezonde werknemer effect 

houdt in dat gezonde mensen sneller worden aangenomen dan minder gezonden mensen. 

Daarnaast betreft het een continuerend selectie proces waarbij personen die hun baan 

behouden gezonder neigen te zijn dan personen die hun baan niet behouden (Arrighi & Hertz-

Picciotto, 1994). Deze veronderstelling sluit aan bij de redenering in dit onderzoek dat 

werkgerelateerd welbevinden leidt tot inzetbaarheid, en niet andersom. Schaufeli en Bakker 

(2004) geven aan dat mogelijke gevolgen van bevlogenheid een grotere motivatie om te leren, 

meer initiatief tonen en een proactieve houding zijn. Deze aspecten zijn kenmerkend voor 

inzetbaarheid (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). Bevlogenheid lijkt inzetbaarheid in 

deze redenering dus te voorspellen. Een positieve relatie tussen bevlogenheid en inzetbaarheid 

is bevestigd in onderzoek van Berntson en Marklund (2007) en De Cuyper e.a. (2008). Ook in 

het huidige onderzoek wordt verwacht dat bevlogenheid positief gerelateerd is aan 

inzetbaarheid (Hypothese 5).  

Werkverslaving hangt samen met slecht functioneren binnen de organisatie (Porter, 

1996) terwijl inzetbaarheid juist samenhangt met een goede arbeidsprestatie (De Cuyper & De 

Witte, 2008). Werkverslaving is evenals bevlogenheid een vorm van werkgerelateerd 
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welbevinden. In het huidige onderzoek wordt verwacht dat bevlogenheid leidt tot 

inzetbaarheid en niet andersom. Aangezien werkverslaving ook een vorm is van 

werkgerelateerd welbevinden wordt verwacht dat werkverslaving leidt tot inzetbaarheid en 

niet andersom. De verwachting is dat werkverslaving negatief gerelateerd is aan 

inzetbaarheid (Hypothese 6). In Figuur 2 zijn de eerder genoemde hypotheses samengevat in 

een model. 

 

 

Figuur 2. Onderzoeksmodel. 

2. Methode 

2.1 Respondenten en procedure 

In april en mei 2011 zijn 2023 medewerkers van een Nederlandse bank per e-mail benaderd 

om deel te nemen aan een digitale vragenlijst. In totaal hebben 680 medewerkers, 464 mannen 

en 216 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 40.04 jaar (SD = 8.92) de vragenlijst 

ingevuld. Dit komt neer op een respons rate van 33,66%. Het merendeel van de werknemers 

is hoogopgeleid: 80.6% heeft een opleiding op Hbo-niveau of hoger. Daarnaast werken de 

participanten gemiddeld 3.89 jaar (SD = 6.64) in hun huidige functie en gemiddeld 42.73 uur 

(SD = 8.47) per week.  
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2.2 Procedure 

In het huidige onderzoek is gekozen voor een digitale vragenlijst. Alle participanten hebben 

een vragenlijst met gesloten vragen ingevuld. De vragenlijst betreft verschillende thema’s 

zoals motivatie, bevlogenheid, werkverslaving en inzetbaarheid. 

De medewerkers zijn vooraf geïnformeerd doormiddel van een memo die per e-mail is 

rondgestuurd binnen de desbetreffende bank. In de memo is het doel van het onderzoek 

besproken. Er is tevens uitgelegd dat de vragenlijsten anoniem worden behandeld en dat de 

resultaten op organisatieniveau worden teruggekoppeld.  

De vragenlijst is drie weken na de memo per e-mail verspreid. De vragenlijst is 

doormiddel van Net Questionnaire opgesteld. Bij het uitzetten van de vragenlijst volgde een 

instructiemail. In deze mail is het doel en de duur van het onderzoek (tien tot vijftien minuten) 

wederom toegelicht. Na zes weken is de vragenlijst gesloten. 

 

2.3 Meetinstrumenten 

Betrouwbaarheidsanalyses gaven aan dat de interne consistentie, de Cronbach’s alpha’s, voor 

alle schalen voldoende (α > .60) tot goed (α > .70) is.  

Motivatie is gemeten aan de hand van een schaal, welke gebaseerd is op Ryan & 

Connell (1989) en Vansteenkiste, Sierens, Soenens, Luyckx & Lens (2009). Deze schaal 

bevat 16 items en bestaat uit vijf subschalen; Externe materiële regulatie (3 items, α = .67) 

met als voorbeeldstelling ‘Omdat anderen me alleen financieel zullen belonen als ik moeite 

doe op het werk’, Externe sociale regulatie (3 items,  α = .74 ) met als voorbeeldstelling 

‘Omdat anderen me dan meer zullen respecteren’, Geïntrojecteerde regulatie (4 items, α = 

.83) met als voorbeeldstelling ‘Omdat anderen me dan meer zullen respecteren’, 

Geïdentificeerde regulatie (3 items, α = .88) met als voorbeeldstelling ‘Omdat ik mezelf moet 

bewijzen dat ik het kan’ en Intrinsieke motivatie (3 items, α = .90) met als voorbeeldstelling 

’Omdat het heel leuk werk is’. Er is gebruik gemaakt van een vijfpunten Likert-schaal met 

waarden uiteenlopend van 1 ’sterk mee oneens’ tot 5 ‘sterk mee eens’.  

 Bevlogenheid is gemeten aan de hand van de verkorte Utrechtse Bevlogenheid Schaal 

(UBES; Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006). Deze schaal bevat negen items en bestaat uit 

drie subschalen; Vitaliteit (3 items, α = .87) met als voorbeeldstelling ‘Als ik werk, bruis ik 

van de energie’, Toewijding (3 items, α = .90) met als voorbeeldstelling ‘Mijn werk inspireert 

mij’ en Absorptie (3 items, α = .71) met als voorbeeldstelling ‘Ik ga helemaal op in mijn 

werk’. Er is gebruik gemaakt van een zevenpunten Likert-schaal met waarden uiteenlopend 

van 0 ‘nooit’ tot 6 ‘altijd’. In de analyses zullen de samengestelde scores worden gebruikt. 
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 Werkverslaving is gemeten aan de hand van de Dutch Workaholism Scale (DUWAS; 

Schaufeli e.a., 2009). Deze schaal bevat zestien items en bestaat uit twee subschalen; 

Excessief werken (7of 9 items, α = .75) met als voorbeeldstelling ‘Ik werk door terwijl mijn 

collega’s al naar huis zijn’ en Compulsief werken (7 of 9 items, α = .78) met als 

voorbeeldstelling ‘Ik voel me verplicht hard te werken, ook al vind ik dat niet altijd prettig’. 

Er is gebruik gemaakt van een vierpunten Likert-schaal met waarden uiteenlopend van 1 

‘(bijna) nooit’ tot 4 ‘(bijna) altijd’. In de analyses zullen de samengestelde scores worden 

gebruikt. 

Inzetbaarheid is gemeten aan de hand van de inzetbaarheidschaal (De Cuyper & De 

Witte, 2008). Deze schaal bevat acht items en bestaat uit twee subschalen; Interne 

inzetbaarheid (4 items, α = .81) met als voorbeeldstelling ‘Ik kan bij mijn huidige 

werkgever gemakkelijk van baan veranderen, als ik dat zou willen’ en Externe inzetbaarheid 

(4 items, α = .85) met als voorbeeldstelling ‘Ik kan gemakkelijk van werkgever veranderen, 

als ik dat zou willen’. Er is gebruik gemaakt van een vijfpunten Likert-schaal met waarden 

uiteenlopend van 1 ‘sterk mee oneens’ tot 4 ‘sterk mee eens’. Deze twee schalen worden 

afzonderlijk meegenomen in de analyse. 

 

2.4 Statistische analyse 

Na afronding van de dataverzameling zijn de gemiddelden, de standaarddeviaties, de 

betrouwbaarheid van de schalen (Cronbach’s alpha) en de correlaties tussen de schalen 

(Pearson’s r) berekend. 

 Voor elke schaal is de skewness (scheefheid) en kurtosis (piekvorming) berekend. Bij 

bevlogenheid (skewness -1.1; kurtosis 1.4), intrinsieke motivatie (kurtosis 1.6) en 

geïdentificeerde motivatie (skewness -1.3; kurtosis 3.2) waren de skewness en kurtosis over 

lager dan -1 of hoger dan +1. Een skewness hoger dan +2 of lager dan -2 en een kurtosis 

hoger dan +7 of lager dan -7 worden problematisch bevonden (Curran, West & Finch, 1996). 

Geen van de waarden in het huidige onderzoek gaat over deze grenzen, de data is niet 

getransformeerd.    

De hoofdanalyse in deze studie is gedaan aan de hand van Structural Equation 

Modelling (SEM). SEM wordt aan de hand van het AMOS 16.0 (Arbuckle, 2007) software 

pakket uitgevoerd. Alle hypotheses worden tegelijkertijd getoetst. Model 1 bevat het 

onderzoeksmodel zoals in Figuur 2 is weergegeven. In dit model lopen paden van motivatie 

naar werkgerelateerd welbevinden en van werkgerelateerd welbevinden naar inzetbaarheid. 

Model 2 bevat Model 1 inclusief paden van motivatie naar inzetbaarheid zoals in het model 
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weergegeven in Figuur 3. Deze paden zijn gebaseerd op de Modification Indices. In Model 3 

zijn de niet significante paden verwijderd, resulterend in het uiteindelijke model welke is 

weergegeven in Figuur 4. Deze drie modellen zijn met elkaar vergeleken om het best 

passende model bij de data te vinden. 

De modellen zijn getoetst doormiddel van de χ² test, de Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA), de Goodness-of-Fit Index (GFI), de Tucker–Lewis Index (TLI) en 

de Normed Fit Index (NFI). Waarden welke lager zijn dan .08 (bij de RMSEA) of gelijk aan 

of hoger dan .90 (voor de GFI, TLI en NFI) geven aan dat het model goed bij de data past 

(Byrne, 2009). Een significant verschil in χ² test duidde op een verbetering of verslechtering 

van het model.  

 

3. Resultaten 

3.1 Beschrijvende statistieken 

Tabel 1 laat de beschrijvende statistieken zien voor de variabelen die in dit onderzoek zijn 

gebruikt. De gemiddelden, standaard deviaties, interne consistentie (Cronbach’s alpha) en de 

correlaties zijn in Tabel 1 te zien. 



Tabel 1. Gemiddelden (M), Standaard Deviaties (SD), Interne Consistenties (α) en Correlaties tussen de variabelen. 

Variabele M SD α 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Zelfregulatie                  

2   Externe materiële regulatie 1.88 .85 .67 -              

3   Externe sociale regulatie 2.52 1.00 .74 .497** -

-

-

-

             

4   Geïntrojecteerde regulatie 2.79 .94 .83 .316** .571**             

5   Geïdentificeerde regulatie 3.94 .72 .88 -.128** .058 .244**            

6   Intrinsieke motivatie 3.93 .74 .90 -.347** -.150** -.043 .406**           

7 Werkverslaving 2.01 .43 .85 .148** .183** .300** .117** -.136** -         

8   Excessief werken 2.13 .44 .75 .091* .145** .238** .106** -.058 .904** -        

9   Compulsief werken 1.89 .51 .78 .174** .187** .308** .109** -.182** .930** .682** -       

10 Bevlogenheid 4.54 1.02 .92 -.313** -.201** -.086* .238** -.634** -.040 .008 -.076* -      

11   Vitaliteit 4.70 1.07 .87 -.263** -.203** -.125** .183** .543** -.122** -.079* -.140** .897** -     

12   Toewijding 4.77 1.16 .90 -.372** -.239** -.134** .237** .680** -.072 .000 -.123** .926** .781** -    

13   Absorptie 4.16 1.15 .71 -.211** -.103** .024 .222** .489** .079 .094* .054 .882** .658** .719** -   

14 Inzetbaarheid 3.52 .71 .91 -.083* .001 -.017 .029 .182** .043 .123** -.032 .153** .145** .156** .112** -  

15   Interne inzetbaarheid 3.47 .81 .93 -.152** -.028 -.014 .060 .250** -.003 .056 -.053 .203** .184** .217** .146** .838** - 

16   Externe inzetbaarheid 3.57 .85 .96 .008 .029 -.015 -.009 .063 .073 .150** -.003 .060 .064 .051 .047 .855** .434** 

Note: p <.05= *, p <.01= ** 
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3.2 Het onderzoeksmodel 

Model 1, zie Figuur 2, is het model waarin alleen de indirecte relaties zijn getest. De fit 

waarden geven aan dat het een passend model is, χ2 (10)= 31.815, GFI=0.99, TLI=0.94, 

NFI=0.98, RMSEA=0.06. Vanuit dit model is naar een beter passend model gezocht. 

De Modification Indices gaven aan dat toevoeging van twee directe relaties, namelijk 

de relatie tussen externe materiële regulatie en interne inzetbaarheid en de relatie tussen 

intrinsieke motivatie en interne inzetbaarheid, de fit van het model zou verbeteren. Deze 

twee directe relaties zijn in Model 2 opgenomen. 

 Model 2, zie Figuur 3, bevat naast de indirecte relaties die in Model 1 zijn 

onderzocht de twee directe relaties die hierboven zijn benoemd. De fit van dit model is 

significant beter dan de fit van Model 1, χ2 (8)= 9.029, GFI=0.99, TLI=0.94, NFI=0.99, 

RMSEA=0.01. 

Figuur 3. Onderzoeksmodel 2 inclusief indirecte relaties en twee directe relaties. 

 

Model 3, zie Figuur 4, bevat alleen de significante paden en is het uiteindelijke 

model, χ2 (17)= 21.100, GFI=0.99, TLI=0.99, NFI=0.99, RMSEA=0.02.  
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Figuur 4. Onderzoeksmodel 3 inclusief alle significante relaties met de 

gestandaardiseerde pad coëfficiënten. 

 

3.3 De hypotheses getest 

Autonome motivatie, d.w.z. intrinsieke motivatie en geïdentificeerde regulatie, 

en bevlogenheid. In Hypothese 1 wordt gesteld dat autonome motivatie positief 

gerelateerd is aan bevlogenheid. De bevindingen in Figuur 4 bevestigen deze 

verwachting deels. Intrinsieke motivatie is positief gerelateerd aan bevlogenheid. 

Geïdentificeerde regulatie is echter niet gerelateerd aan bevlogenheid. 

Autonome motivatie, d.w.z. intrinsieke motivatie en geïdentificeerde regulatie, 

en werkverslaving. In Hypothese 2 wordt gesteld dat autonome motivatie negatief 

gerelateerd is aan werkverslaving. De bevindingen in Figuur 4 bevestigen deze 

verwachting deels. Intrinsieke motivatie is negatief gerelateerd aan werkverslaving. 

Geïdentificeerde regulatie is echter positief gerelateerd aan werkverslaving. 

Gecontroleerde motivatie, d.w.z. externe sociale, externe materiële en 

geïntrojecteerde regulatie, en werkverslaving. In Hypothese 3 wordt gesteld dat 

gecontroleerde motivatie positief gerelateerd is aan werkverslaving. Deze verwachting 

wordt deels bevestigd door de bevindingen in Figuur 4. Geïntrojecteerde regulatie is 

positief gerelateerd aan werkverslaving. Externe materiële regulatie en externe sociale 

regulatie zijn echter niet gerelateerd aan werkverslaving.  
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Gecontroleerde motivatie, d.w.z. externe sociale, externe materiële en 

geïntrojecteerde regulatie, en bevlogenheid. In Hypothese 4 wordt gesteld dat 

gecontroleerde motivatie negatief gerelateerd is aan bevlogenheid. Deze verwachting 

wordt deels bevestigd door de bevinden in Figuur 4. Externe sociale regulatie is 

negatief gerelateerd aan bevlogenheid. Externe materiële regulatie en geïntrojecteerde 

regulatie zijn echter niet gerelateerd aan bevlogenheid. 

Bevlogenheid en inzetbaarheid. In Hypothese 5 wordt gesteld dat bevlogenheid 

positief gerelateerd is aan inzetbaarheid. Deze verwachting wordt niet bevestigd door de 

bevindingen in Figuur 4. Bevlogenheid is niet gerelateerd aan inzetbaarheid. Intrinsieke 

motivatie, welke positief gerelateerd is aan bevlogenheid, blijkt wel positief gerelateerd 

te zijn aan interne inzetbaarheid. 

Werkverslaving en inzetbaarheid. In Hypothese 6 wordt gesteld dat 

werkverslaving negatief gerelateerd is aan inzetbaarheid. Deze verwachting wordt niet 

bevestigd door de bevindingen in Figuur 4. Werkverslaving is niet gerelateerd aan 

inzetbaarheid. Externe materiële motivatie, een vorm van gecontroleerde motivatie, 

waarvan verwacht werd dat deze positief gerelateerd zou zijn aan werkverslaving blijkt 

echter wel negatief gerelateerd te zijn aan interne inzetbaarheid. 

 

4. Discussie 

Het doel van het huidige onderzoek is om de motivatie van bevlogen werknemers en 

werkverslaafde werknemers en de mate waarin bevlogenheid en werkverslaving leiden 

tot inzetbaarheid te onderzoeken. Bevlogenheid en werkverslaving zijn respectievelijk 

een goede en een slechte vorm van hard werken. Deze twee vormen van hard werken 

kunnen ook worden gezien als twee vormen van werkgerelateerd (on)welbevinden. 

Aangezien mensen niet objectief handelen en situaties vanuit hun eigen perspectief 

waarnemen (De Cuyper & De Witte, 2008) is de subjectieve schaal voor inzetbaarheid 

als uitkomstmaat in het onderzoek meegenomen (De Cuyper & De Witte, 2008). Met 

het huidige onderzoek is getracht om kennis betreffende de antecedenten en gevolgen 

van bevlogenheid en werkverslaving evenals de antecedenten van inzetbaarheid te 

vergroten. De belangrijkste bevindingen worden nu besproken.  

Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat intrinsieke motivatie, 

een vorm van autonome motivatie, positief gerelateerd is aan bevlogenheid. Dit geeft 

weer dat bevlogen werknemers hun werk verrichten omdat zij de taken zelf leuk, 

interessant en bevredigend vinden en deze taken hen energie geven. Bevlogen 
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werknemers verrichten hun werk dus niet voor een bepaald doel maar zullen hun werk 

ook verrichten in afwezigheid van het doel (Ryan & Deci, 2000). Deze bevinding komt 

overeen met eerder onderzoek (Van Beek e.a., in press). De tweede vorm van autonome 

motivatie, geïdentificeerde regulatie, blijkt echter niet gerelateerd te zijn aan 

bevlogenheid. Deze bevinding geeft weer dat bevlogen werknemers hun werk puur 

verrichten vanwege het plezier dat zij hier in hebben, niet vanwege het doel van het 

werk. Bevlogen werknemers voelen dus geen interne druk om hun werk te verrichten. 

Hypothese 1 wordt hiermee deels bevestigd.  

Geïdentificeerde regulatie blijkt echter wel positief gerelateerd te zijn aan 

werkverslaving. Deze bevinding indiceert dat werkverslaafde werknemers hun werk 

verrichten omdat zij zich kunnen vereenzelvigen met het doel van hun werkzaamheden 

(Ryan & Deci, 2000). In Van Beek e.a. (in press) komt deze bevinding ook naar voren, 

hoewel deze bevinding in dat onderzoek ook niet verondersteld wordt. Zij stellen dat dit 

kan verklaren waarom werkverslaafden zo hard blijven werken ondanks dat dit geen 

positieve gevolgen met zich meebrengt (Van Beek e.a., in press). Dit gaat in tegen de 

verwachting waardoor hypothese 2 slechts deels kan worden bevestigd aangezien 

intrinsieke motivatie wel negatief gerelateerd is aan werkverslaving. Werkverslaafden 

werken dus niet omdat zij hun werkzaamheden interessant of leuk vinden. Deze 

bevinding komt overeen met de bevindingen uit Van Beek e.a. (in press) waar onder 

zusters ook bleek dat werkverslaving negatief gerelateerd is aan intrinsieke motivatie.  

Verder kan geconcludeerd worden dat geïntrojecteerde regulatie, een vorm van 

gecontroleerde motivatie, positief gerelateerd is aan werkverslaving. Dit geeft aan dat 

werkverslaafde werknemers hun werk verrichten om positieve gevoelens, zoals trots, 

over zichzelf te verkrijgen en negatieve gevoelens, zoals schaamte, uit de weg te gaan 

(Ryan & Deci, 2000). Het werk wordt dus niet verricht vanwege het plezier dat men in 

de taken heeft. De twee andere vormen van gecontroleerde regulatie, externe materiële 

regulatie en externe sociale regulatie, blijken echter niet aan werkverslaving gerelateerd 

te zijn. Hieruit blijkt dat werkverslaafden hun werk niet verrichten om een materiële 

beloning of waardering van collega’s en leidinggevenden te krijgen. Dit komt overeen 

met de gedachte dat werkverslaafde werknemers hun werk vanwege een innerlijke 

compulsieve drang verrichten (Scott e.a., 1997). Hypothese 3 wordt dus deels 

bevestigd. Hypothese 4 wordt ook bevestigd aangezien de verschillende vormen van 

gecontroleerde motivatie niet of negatief gerelateerd zijn aan bevlogenheid. Externe 

sociale regulatie blijkt negatief gerelateerd te zijn aan bevlogenheid. Bevlogen 
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werknemers verrichten hun werk niet om erkenning te krijgen van hun leidinggevende 

of collega’s. 

Daarnaast kan geconcludeerd worden dat bevlogenheid niet gerelateerd is aan 

inzetbaarheid. Intrinsieke motivatie, welke positief gerelateerd is aan bevlogenheid, 

blijkt wel positief gerelateerd te zijn aan inzetbaarheid. In het huidige onderzoek werd 

verwacht dat vanwege het gezonde werknemer effect bevlogenheid zou leiden to 

inzetbaarheid. Daarnaast bleek uit eerder onderzoek dat bevlogenheid overeenkomt met 

diverse indicatoren van inzetbaarheid, zoals een grotere motivatie om te leren, meer 

initiatief tonen en een proactieve houding (Schaufeli & Bakker, 2004; Van der Heijde & 

Van der Heijden, 2006). Een directe relatie tussen autonome motivatie en inzetbaarheid 

leek hierdoor niet van toepassing. Hypothese 5 wordt dan ook niet bevestigd. Daarnaast 

kan geconcludeerd worden dat ook werkverslaving niet gerelateerd is aan inzetbaarheid, 

hypothese 6 komt dan ook niet uit. Een verwachte indicator van werkverslaving, 

externe materiële regulatie, blijkt echter wel negatief gerelateerd te zijn aan 

inzetbaarheid. Werknemers die hun werk verrichten vanwege een salarisverhoging of 

promotie beschouwen zichzelf als minder inzetbaar. 

 

4.1 Beperkingen van dit onderzoek en aanvullend onderzoek 

Hoewel een aantal hypotheses in dit onderzoek deels worden bevestigd, blijft de relatie 

tussen werkgerelateerd welbevinden en inzetbaarheid uit. Een aandachtspunt voor nader 

onderzoek is dat er in het huidige onderzoek gebruik is gemaakt van één instrument om 

inzetbaarheid te meten. De inzetbaarheidschaal die is gebruikt richt zich op de 

subjectieve inzetbaarheid. Hoewel dit als sterk punt heeft dat mensen situaties vanuit 

hun eigen perspectief waarnemen en hiernaar handelen, zou het kunnen zijn dat 

objectieve maten als opleidingsniveau en ontplooiingsmogelijkheden de inhoud van het 

begrip inzetbaarheid beter dekken. Toevoeging of vervanging van deze schaal door een 

objectieve inzetbaarheidschaal zou andere resultaten op kunnen leveren. Wellicht blijkt 

werkgerelateerd welbevinden dan wel gerelateerd te zijn aan inzetbaarheid. Nader 

onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende 

conceptualiseringen van inzetbaarheid is wenselijk. 

 Een tweede beperking van dit onderzoek is dat de vragenlijst onder een 

homogene groep is uitgezet. De bancaire medewerkers werken allen op dezelfde 

locatie. Zij zijn echter wel werkzaam op verschillende afdelingen. De meeste 

participanten zijn hoog opgeleid en allen werken in de financiële sector. Het kan dan 
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ook niet bewezen worden dat de resultaten voor werknemers in andere organisaties, 

branches of landen hetzelfde zullen zijn. De resultaten van het onderzoek komen echter 

wel overeen met bevindingen in eerdere studies (Van Beek e.a., in press) waardoor de 

invloed van de homogeniteit niet groot lijkt te zijn. Desondanks is replicatie van het 

huidige onderzoek onder andere onderzoeksgroepen wenselijk.  

 Een derde beperkingen is dat er in dit onderzoek gebruik is gemaakt van een 

cross-sectioneel design. Door de eenmalige meting kan de causaliteit van de verbanden 

in dit onderzoek niet vast worden gesteld. Motivatie zou dus de werkgerelateerde 

welzijnsvormen kunnen beïnvloeden, dit verband zou echter ook andersom kunnen zijn. 

In voorgaand onderzoek is onvoldoende bewijs gevonden om de causaliteit van de 

verbanden te bepalen (Van Beek e.a., in press). Om de veronderstelde causaliteit te 

bevestigen zou het huidige onderzoek gerepliceerd kunnen worden onder dezelfde 

groep respondenten.  

 

4.2 Praktische en theoretische implicaties  

Het huidige onderzoek heeft, ondanks bovenstaande beperkingen en punten voor 

aanvullend onderzoek, wetenschappelijke relevantie. Vanuit wetenschappelijk oogpunt 

is het belangrijk dat vast kan worden gesteld dat de ZDT een passende theorie is om de 

relatie tussen motivatie en werkgerelateerd welbevinden bloot te leggen. Dit is eerder 

ook gebleken uit onderzoek van Van Beek e.a. (in press). Door de antecedenten van 

deze werkgerelateerde welzijnsvormen bloot te leggen kunnen adequate interventie en 

preventieprogramma’s ontworpen worden. Aangezien bevlogenheid samengaat met 

positieve uitkomsten voor het individu en de organisatie (Schaufeli & Salanova, 2007) 

zouden organisaties bevlogenheid dus moeten stimuleren en werkverslaving moeten 

tegengaan. Om bevlogenheid te stimuleren is het belangrijk dat werknemers hun 

werkzaamheden leuk, interessant en bevredigend vinden. Om werkverslaving te 

voorkomen of tegen te gaan is het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk autonoom 

gemotiveerd zijn. Op basis van ZDT wordt verwacht dat bevrediging van de drie 

basisbehoeften hiervoor belangrijk is. Een praktische implicatie is dan ook dat de 

werkgever de werknemers bijvoorbeeld complimenten en meer autonomie over hun 

werk kan geven. Zo worden de drie basisbehoeften meer gestimuleerd. Hierdoor kan 

autonome motivatie worden bewerkstelligd waardoor de werkverslaving af zal nemen 

en om kan worden gezet in bevlogenheid. Daarnaast biedt het huidige onderzoek 

handvaten om tijdens functioneringsgesprekken de mate van bevlogenheid en 
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werkverslaving te peilen. Wanneer mensen werken om positieve gevoelens ten opzichte 

van zichzelf te verkrijgen dan is dit een indicator voor werkverslaving. Wanneer 

mensen werken omdat zij het werk leuk, interessant en bevredigend vinden dan is dit 

een indicator voor bevlogenheid.  

 

4.3 Conclusie 

In het huidige onderzoek is gekeken naar de motivatie van bevlogen werknemers en 

werkverslaafde werknemers en de mate waarin bevlogenheid en werkverslaving leiden 

tot inzetbaarheid. Werkverslaafden blijken vooral te werken om een goed gevoel over 

zichzelf te krijgen en omdat zij het doel van hun werk erg belangrijk vinden. Bevlogen 

werknemers blijken vooral te werken omdat zij hun werk interessant, uitdagend en leuk 

vinden. Subjectieve inzetbaarheid blijkt geen relatie te hebben met bevlogenheid en 

werkverslaving. Interne inzetbaarheid blijkt echter negatief gerelateerd te zijn aan de 

motivatie om te werken voor een materiële beloning. Inzetbare werknemers werken dus 

niet voor geld of een promotie. Interne inzetbaarheid blijkt positief gerelateerd te zijn 

aan intrinsieke motivatie. Inzetbare werknemers verrichten hun werk dus omdat ze het 

interessant, uitdagend en leuk vinden. Interne inzetbaarheid en bevlogenheid hangen 

dus beiden samen met intrinsieke motivatie hoewel er tussen bevlogenheid en 

inzetbaarheid geen relatie is. Hoewel niet alle verwachtingen zijn uitgekomen, toont het 

onderzoek de beweegredenen van bevlogen en werkverslaafde werknemers. Tevens 

geeft het onderzoek praktische implicaties over hoe werkverslaving tegen kan worden 

gegaan en hoe bevlogenheid gestimuleerd kan worden. 
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