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Abstract 

 Negatieve ervaringen tijdens het zoeken naar werk maken dat het zoekproces erg stressvol 

kan zijn en eerder gepaard gaat met een slechte, dan een goede mentale gezondheid (McKee-

Ryan et al., 2005). In een experimentele veldstudie (N= 145) onder werkzoekenden is daarom 

onderzocht of een online zelfcompassie-interventie hen kan helpen beter om te gaan met 

tegenslagen tijdens het zoeken naar werk, en hoe en voor wie dit werkt. Werkzoekenden werden 

willekeurig verdeeld over twee condities (zelfcompassie-interventie vs. controle-interventie). Uit 

de resultaten kwam naar voren dat tegenslagen tijdens het zoeken naar werk, via een verhoogde 

mate van zelfkritiek, zorgen voor meer negatief affect bij werkzoekenden. De manipulatiecheck 

liet zien dat werkzoekenden in beide condities niet van elkaar verschilden in hun mate van 

zelfcompassie na de interventie. Tegen de verwachtingen in, bleek de zelfcompassie-interventie 

de positieve relatie tussen tegenslagen en negatief affect niet te verzwakken. Daarentegen lieten 

exploratieve resultaten zien dat werkzoekenden na de zelfcompassie-interventie wel minder 

negatief affect hadden dan daarvoor. Verder ervoeren werkzoekenden die deelnamen aan de 

zelfcompassie-interventie minder negatief affect dan werkzoekenden die deelnamen aan de 

controle-interventie, maar dit verschil werd niet verklaard door de mate van zelfkritiek. De 

verwachting dat een zelfcompassie-interventie een minder goede buffer zou zijn tegen de 

negatieve gevolgen van tegenslagen voor perfectionistische werkzoekenden, werd niet 

ondersteund in deze studie. Correlationele, exploratieve resultaten suggereren dat een 

zelfcompassie-interventie een veelbelovende manier is om de negatieve gevoelens van 

werkzoekenden te verminderen. 
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1. Zelfcompassie als Buffer tegen de Negatieve Gevolgen van Tegenslagen 

Elk jaar zijn er in Nederland bijna een miljoen mensen op zoek naar een baan (Centraal 

Bureau voor de Statistiek, 2017); dit zijn mensen die ontslagen zijn, iets nieuws willen, pas 

afgestudeerden die aan hun eerste baan beginnen of mensen die na een lange tijd opnieuw de 

arbeidsmarkt willen betreden (Bosswel, Zimmerman & Swider, 2012). De zoektocht naar een 

baan kan stressvol zijn en wordt eerder geassocieerd met een slechte, dan met een goede mentale 

gezondheid (McKee-Ryan et al., 2005). Onderzoek van Song, Uy, Zhang en Shi (2009) toonde 

bijvoorbeeld aan dat tegenslagen die mensen ervaren tijdens het zoeken naar werk ontmoedigend 

kunnen werken en psychologische stress met zich meebrengen. Wanneer men herhaaldelijk 

tegenslagen ervaart, wordt men er steeds pijnlijk aan herinnerd dat men niet in staat is om een 

baan te vinden. Deze bewustwording kan zorgen dat men negatieve gevoelens ervaart, zich 

terugtrekt en niet meer betrokken is bij zijn doel om een baan te vinden, wat de kans op het 

vinden van een baan kan verlagen (Carver & Scheier, 1982; Kanfer et al., 2001). De negatieve 

gemoedstoestand en emoties die men kan ervaren na tegenslagen, kunnen ook wel worden 

samengevat met de term ‘negatief affect’ (Larsen & Diener, 1987). Het is hierbij wel van belang 

dat mensen een baan vinden, omdat langdurige werkloosheid onder meer samenhangt met 

depressie en psychologische stoornissen (Song, Uy, Zhang & Shi, 2009). In deze studie zal 

daarom worden onderzocht wat er gedaan kan worden om de negatieve gevoelens van 

werkzoekenden te verminderen na het ervaren van tegenslagen tijdens het zoeken naar werk.  

 Een veelbelovende manier waarop werkzoekenden om kunnen gaan met tegenslagen 

tijdens het zoeken naar werk is het hebben van zelfcompassie. Zelfcompassie houdt in dat men 

geraakt wordt door en open staat voor zijn eigen pijn, en gevoelens van vriendelijkheid en zorg 

ervaart richting zichzelf. Tevens zorgt zelfcompassie dat men een begripvolle, niet-oordelende 
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attitude heeft tegenover zijn eigen fouten en dat men herkent dat andere mensen hetzelfde 

ervaren (Neff, 2003). Wanneer mensen weinig zelfcompassie hebben, wordt over het algemeen 

aangenomen dat pijn en gevoelens van falen in stand gehouden worden door harde 

zelfveroordeling (Blatt, Quinlan, Chevron, McDonald & Zuroff, 1982), gevoelens van isolatie 

(Wood, Saltzberg, Neale & Stone, 1990) en overidentificatie met gedachten en gevoelens 

(Nolen-Hoeksema, 1991). Mensen met een hoge mate van zelfcompassie denken daarentegen op 

een manier die de negatieve gevolgen van een stressvolle gebeurtenis kan verminderen (Neff, 

2003). 

Enkele studies hebben al aangetoond dat het hebben van zelfcompassie mensen kan 

helpen beter om te gaan met tegenslagen (Krawitz, 2012; Leary, Tate, Adams, Batts Allen & 

Hancock, 2007). Zo is aangetoond dat wanneer mensen veel zelfcompassie hebben, zij minder 

negatieve emoties ervaren na het krijgen van vervelende feedback dan wanneer zij weinig 

zelfcompassie hebben (Leary, Tate, Adams, Batts Allen & Hancock, 2007). Daarnaast is 

gevonden dat als mensen wordt aangeleerd met zelfcompassie over zichzelf en hun eigen fouten 

na te denken, mensen minder zelfkritisch worden, wat weer samenhangt met een verminderde 

mate van negatief affect (Gilbert & Procter, 2006). Hoewel onderzoekers begonnen zijn de 

voordelen van zelfcompassie te onderzoeken, is er nog veel onderzoek nodig naar de processen 

die betrokken zijn bij zelfcompassie en naar de vraag in hoeverre zelfcompassie een buffer kan 

zijn voor uitdagende, alledaagse gebeurtenissen in het echte leven (Leary, Tate, Adams, Batts 

Allen & Hancock, 2007). Voorgaande onderzoeken naar zelfcompassie hebben zich namelijk 

vooral gericht op studies in het laboratorium en op correlationele designs en er zijn nog maar 

weinig experimentele studies gedaan buiten het laboratorium (Leary, Tate, Adams, Batts Allen & 

Hancock, 2007). Wegens de grote focus op correlationele studies in het laboratorium zou het 
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kunnen dat deze studies, en de omgeving waarin deze studies plaatsvinden, de realiteit niet goed 

weerspiegelen (Howitt, 2007). Daarnaast hebben eerdere studies zich vooral gericht op 

zelfcompassie als persoonlijkheidseigenschap en gaan veel van deze studies voorbij aan de 

mogelijkheid dat een tijdelijke staat van zelfcompassie kan worden opgeroepen. Onderzoek naar 

een staat van zelfcompassie kan nieuwe inzichten opleveren, die van belang kunnen zijn voor het 

ontwikkelen van nieuwe trainingen en interventies voor werkzoekenden. Bovendien is er, voor 

zover bij de onderzoeker bekend, nog weinig onderzoek gedaan naar zelfcompassie in de context 

van het zoeken naar werk. Kennis over eventuele positieve effecten van zelfcompassie op het 

affect van werkzoekenden zou een relevante bijdrage kunnen leveren aan de wetenschappelijke 

literatuur omtrent het zoeken naar werk, omdat veel werkzoekenden last hebben van negatieve 

gevoelens tijdens hun zoektocht (Song, Uy, Zhang & Shi, 2009). Om bovengenoemde 

onderzoeksbeperkingen te ondervangen en een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de 

bestaande kennis omtrent zelfcompassie, zal het huidige onderzoek worden uitgevoerd onder 

werkzoekenden. Tevens zal gebruik gemaakt worden van een experimenteel design, waarbij 

getracht wordt een staat van zelfcompassie op te roepen. Onderzocht zal worden of een online 

zelfcompassie-schrijfoefening werkzoekenden kan helpen minder gevoelig te zijn voor 

tegenslagen tijdens het zoeken naar werk, en hoe en voor wie dit werkt. 

Het huidige onderzoek borduurt voort op eerdere bevindingen, die hebben aangetoond dat 

zelfcompassie kan zorgen voor minder zelfkritiek na een tegenslag (Adams & Leary, 2007; 

Shapiro, Astin, Bishop & Cordova, 2005) en dat een lagere mate van zelfkritiek geassocieerd is 

met minder negatief affect (Gilbert & Procter, 2006). In dit onderzoek zal worden onderzocht of 

een zelfcompassie-schrijfoefening, na het ervaren van tegenslagen tijdens het zoeken naar werk, 

kan zorgen voor een verminderde mate van negatief affect, via een afname van zelfkritiek. Als 
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een zelfcompassie-schrijfoefening de mate van zelfkritiek zou kunnen verminderen, zouden 

mensen die veel zelfkritiek hebben hier baat bij kunnen hebben. Perfectionistische mensen 

worden gekenmerkt door hun hoge mate van zelfkritiek (Dunkley, Zuroff & Blankenstein, 2003). 

Hoewel perfectionistische werkzoekenden wellicht gebaat zouden zijn bij een zelfcompassie-

schrijfoefening, is aangetoond dat hun neiging tot zelfkritiek redelijk stabiel blijft en moeilijk te 

veranderen is (Gilbert & Procter, 2006; Scharffee & Tsignouis, 2003). Het is dus mogelijk dat 

een zelfcompassie-schrijfoefening niet in staat is de mate van zelfkritiek van perfectionistische 

mensen te verminderen. In deze studie zal daarom worden onderzocht of een zelfcompassie-

schrijfoefening, net als voor minder perfectionistische werkzoekenden, ook voor 

perfectionistische werkzoekenden een buffer kan zijn tegen de negatieve gevolgen van 

tegenslagen tijdens het werkzoekproces. 

Het is van belang meer onderzoek te doen naar de bufferende werking van zelfcompassie 

op het gebied van tegenslagen tijdens het werkzoekproces, en naar hoe en voor wie dit werkt. 

Deze kennis kan niet alleen zeer informatief zijn voor werkzoekenden, maar bijvoorbeeld ook 

voor loopbaancoaches en recruitmentbureaus (da Motta Veiga & Turban, 2014). Het kan voor al 

deze partijen nuttig zijn om te weten dat een zelfcompassietraining een werkzoekende beter 

bestand kan maken tegen negatieve gebeurtenissen tijdens het zoekproces, wat de kans op 

ontmoediging en terugtrekgedrag doet verkleinen en daarmee de kans op een baan kan doen 

vergroten (Carver & Scheier, 1982; Kanfer et al, 2001). Daarnaast is het belangrijk om te 

onderzoeken of een zelfcompassie-schrijfoefening perfectionistische werkzoekenden ook kan 

helpen minder gevoelig te worden voor tegenslagen tijdens het zoeken naar werk. Het zou voor 

perfectionistische mensen namelijk wel voordelig zijn om te leren hoe zij hun negatieve 

automatische gedachten kunnen omzetten in positieve automatische gedachten. Perfectionisten 
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zouden aanzienlijk kunnen profiteren van cognitieve interventies, waarbij ze leren om met meer 

tevredenheid naar hun prestatie te kijken (Besser, Flett & Hewitt, 2004). Verder zouden de 

resultaten van het huidige onderzoek zowel informatief kunnen zijn in de context van het zoeken 

naar werk, als in andere contexten waarin tegenslagen kunnen voorkomen, zoals bij diëten, 

sporten of studeren. 

Samenvattend, zal worden onderzocht of zelfcompassie, na een tegenslag tijdens het 

zoeken naar werk, via een verminderde mate van zelfkritiek kan zorgen voor minder negatief 

affect bij werkzoekenden. Tevens zal worden gekeken of deze bufferende werking van 

zelfcompassie ook opgaat voor perfectionistische werkzoekenden. De huidige studie toetst deze 

onderzoeksvragen met behulp van een micro-interventie, waarbij deelnemers in de 

zelfcompassieconditie een zelfcompassie-schrijfoefening krijgen en deelnemers in de 

controleconditie een controle-schrijfoefening. Figuur 1 geeft de verwachtingen weer in een 

procesmodel. In de volgende paragrafen zullen deze verwachtingen verder worden toegelicht.     

De eerstvolgende paragraaf (1.2) zal beschrijven hoe tegenslagen tijdens het zoeken naar 

werk samenhangen met negatief affect. Vervolgens zal in de derde paragraaf (1.3) dieper worden 

ingegaan op de vraag of zelfcompassie, via een verminderde mate van zelfkritiek, kan zorgen 

voor minder negatief affect bij werkzoekenden en een buffer kan zijn tegen de negatieve 

gevolgen van tegenslagen tijdens het zoekproces. In de vierde paragraaf (1.4) zal worden 

beschreven waarom perfectionisten over het algemeen meer negatief affect ervaren tijdens het 

zoeken naar werk. Tot slot, zal in de vijfde paragraaf (1.5) worden ingegaan op de vraag of 

perfectionistische werkzoekenden na tegenslagen tijdens het werkzoekproces, net als minder 

perfectionistische werkzoekenden, profijt zullen hebben van een zelfcompassie-schrijfoefening. 
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Figuur 1. Het procesmodel met de verwachte relaties tussen de mate van tegenslagen, zelfkritiek, 

perfectionisme, zelfcompassie en negatief affect. De pijlen geven de richting van de verwachte 

relaties aan, waarbij zowel positieve (+) als negatieve (-) relaties worden verwacht. 

 

1.1  Tegenslagen en Affect 

Een van de belangrijkste determinanten van welzijn in een periode van werkloosheid is 

de ervaring van het zoeken naar werk (Vinokur & Caplan, 1987). Op zoek gaan naar werk is een 

van de meest praktische manieren om te reageren op werkloosheid (Song, Uy, Zhang & Shi, 

2009). Het zoeken naar werk wordt dan ook vaak gezien als problem-focused-coping gedrag, 

waarbij men actie onderneemt om het probleem van werkloosheid aan te pakken (McKee-Ryan 

et al., 2005). Over het algemeen wordt er in de coping-literatuur verwacht dat problem-focused 

coping bijdraagt aan positieve gevoelens en welzijn (Thoits, 1995). Dit zou betekenen dat het 

zoeken naar werk samenhangt met positieve gevoelens en een hoog mentaal welzijn bij 

werkzoekenden. Een meta-analyse van McKee-Ryan et al. (2005) strookte echter niet met deze 

Zelfcompassie 

Negatief Affect 

Perfectionisme 

Zelfkritiek Tegenslagen 

- - - - 

+ 

+ 

+ 
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verwachting en toonde het tegenovergestelde aan. In hun studie werd aangetoond dat het zoeken 

naar werk vaker gepaard gaat met een laag dan met een hoog mentaal welzijn (McKee-Ryan et 

al., 2005). Song, Uy, Zhang en Shi (2009) lieten zien dat de hoge mate van distress tijdens het 

zoeken naar werk vooral voortkomt uit de negatieve ervaringen tijdens het zoekproces. 

Voorbeelden van negatieve ervaringen tijdens het zoeken naar werk zijn afwijzing, weinig 

vooruitgang en falen om mogelijke banen te identificeren (Barber, Daly, Giannantonio & 

Phillips, 1994). 

Deze negatieve ervaringen tijdens het zoekproces kunnen een belemmering zijn voor het 

behalen van een doel, in dit geval het vinden van een baan, wat negatieve gevolgen kan hebben 

voor iemands affect (Carver & Scheier, 1990). De Control Theory (Carver & Scheier, 1982) stelt 

dat het behalen van doelen gebeurt aan de hand van een negatieve feedbackloop, waarbij het 

verschil wordt verkleind tussen iemands huidige situatie en iemands gewenste situatie. Wanneer 

iemand een verschil waarneemt tussen zijn huidige situatie en zijn gewenste situatie, past iemand 

zijn gedrag aan om dichter in de buurt te komen van zijn gewenste situatie.  Dit zou bijvoorbeeld 

betekenen dat werkzoekenden harder gaan zoeken naar een baan, wanneer ze zien dat er een 

discrepantie bestaat tussen het vinden van een baan en waar zij nu staan in het proces. Carver en 

Scheier (1982, 1990) benadrukken echter dat wanneer het lastig is voor mensen om deze 

discrepantie te reduceren en er dus weinig vooruitgang wordt waargenomen, mensen zich bewust 

worden van hun onvermogen om hun doel te behalen, hetgeen kan leiden tot ontmoedigende 

gedachten en negatieve gevoelens. Tegenslagen zouden ervoor kunnen zorgen dat men minder 

vooruitgang waarneemt bij het behalen van het doel. Wanneer werkzoekenden bijvoorbeeld veel 

tegenslagen hebben tijdens het zoeken naar werk, zullen zij minder vooruitgang waarnemen bij 

hun doel om een baan te vinden en herhaaldelijk worden herinnerd aan hun onvermogen om een 
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baan te vinden. Ten gevolge van hun waarneming van weinig vooruitgang bij het vinden van een 

baan, zullen zij waarschijnlijk meer ontmoedigd raken en meer negatief affect ervaren. Daarbij 

kan het ervaren van ontmoediging en negatief affect ervoor zorgen dat werkzoekenden minder 

moeite stoppen in het zoeken naar werk, wat het vinden van een baan niet ten goede komt 

(Carver & Scheier, 1982; Kanfer et al., 2001). 

Naast dat affect een gevolg kan zijn van de waarneming van hoe goed iemand zich 

richting zijn doel beweegt, stellen Carver en Scheier (1990) ook dat affect invloed kan hebben op 

deze waarneming van vooruitgang. Men baseert zijn waarneming van vooruitgang bij het 

behalen van zijn doel namelijk deels op informatie over de huidige situatie en deels op 

informatie uit het geheugen. Wanneer men negatief affect ervaart vanwege een eerdere 

waarneming van weinig vooruitgang, neemt men zijn huidige situatie mogelijk negatiever waar. 

Zo zullen werkzoekenden bijvoorbeeld eerder waarnemen dat zij nog ver verwijderd zijn van 

hun doel om een baan te vinden, wanneer zij al negatief affect ervoeren door een vorige 

waarneming van weinig vooruitgang. De huidige situatie wordt mogelijk negatiever ingeschat, 

omdat bij mensen met negatief affect selectieve codering plaatsvindt van de ongunstige 

elementen van de situatie (Antes & Matthews, 1988). Tevens zijn negatieve herinneringen van 

eerdere slechte uitkomsten toegankelijker en worden deze herinneringen gemakkelijk opgehaald 

uit het geheugen bij mensen met negatief affect. Kortom, het ervaren van negatief affect na 

tegenslagen zorgt er dus voor dat een werkzoekende zijn huidige situatie op zo’n manier 

waarneemt, dat zijn negatief affect behouden blijft.  

Dat het hebben van tegenslagen tijdens het zoeken naar werk samenhangt met negatief 

affect, wordt door verschillende onderzoekers aangetoond (Caplan, Vinokur, Price & van Ryn, 

1989; Song, Uy, Zhang & Shi, 2009). De negatieve ervaringen tijdens het zoeken naar werk, 
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zoals een gebrek aan vooruitgang, kunnen ernstige psychologische gevolgen hebben (Caplan, 

Vinokur, Price & van Ryn, 1989; Song, Uy, Zhang & Shi, 2009). Zo vonden Caplan, Vinokur, 

Price en van Ryn (1989) dat mensen die tegenslagen ondervonden tijdens het zoeken naar werk 

meer angst, boosheid en depressieve symptomen ervoeren. Een ander onderzoek liet zien dat 

negatieve ervaringen tijdens het zoeken naar werk, zoals afwijzing of weinig vooruitgang, 

samenhangen met meer angst, stress en negatieve gevoelens (Song, Uy, Zhang & Shi, 2009). Op 

basis van bovenstaande theorie en bevindingen is de volgende hypothese opgesteld. Zie 

Appendix 1 voor een grafische weergave van Hypothese 1.  

 

H1: Het hebben van tegenslagen tijdens het zoeken naar werk is positief gerelateerd aan 

negatief affect. Hoe meer tegenslagen men heeft tijdens het zoeken naar werk, hoe meer 

negatief affect men ervaart. 

 

Om te begrijpen waarom tegenslagen tijdens het zoeken naar werk positief gerelateerd 

zijn aan negatief affect, zal worden onderzocht of deze relatie verklaard kan worden door de 

mate van zelfkritiek. Volgens Neff (2003) zijn mensen bij negatieve ervaringen, bijvoorbeeld 

tijdens het werkzoekproces, namelijk vaak gefocust op de implicaties hiervan voor hun 

zelfwaarde, wat leidt tot zeer kritisch denken over zichzelf. Gilbert et al. (2006) stellen ook dat 

het gebruikelijk is om meer zelfkritiek te hebben na tegenslagen, zoals falen of een gebrek aan 

vooruitgang tijdens het zoeken. Tevens heeft eerder onderzoek aangetoond dat wanneer mensen 

tegenslagen ervaren op een gebied dat belangrijk voor hen is, bijvoorbeeld op het gebied van 

werk zoeken (Van Hooft, Wanberg & Van Hoye, 2012), zij kritischer worden tegenover zichzelf 

(Pinto-Gouveia, Castilho, Matos & Xavier, 2013). Op basis van bovengenoemde theorie en 
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empirie kan verwacht worden dat tegenslagen tijdens het zoeken naar werk samenhangen met 

een stijging in de mate van zelfkritiek.  

Daarnaast kan verwacht worden dat zelfkritiek positief gerelateerd is aan negatief affect 

bij werkzoekenden, wat betekent dat hoe meer zelfkritiek werkzoekenden hebben, hoe meer 

negatief affect zij zullen ervaren. Verschillende onderzoeken laten zien dat zelfkritiek 

geassocieerd is met depressieve symptomen (Dunkley, Zuroff & Blankenstein, 2003; Dunkley & 

Blankenstein, 2000), een hoge mate van dagelijks negatief affect en een lage mate van dagelijks 

positief affect (Zuroff, Moskowitz & Cote, 1999). Op basis van bovenstaande bevindingen kan 

worden verwacht dat hoe meer zelfkritisch werkzoekenden zijn, hoe meer negatief affect zij 

ervaren. 

 Samenvattend, kan verwacht worden dat tegenslagen tijdens het werkzoekproces 

samenhangen met een stijging van negatief affect bij werkzoekenden, en dat deze relatie 

gedeeltelijk gemedieerd wordt door de mate van zelfkritiek. Het valt te verwachten dat er sprake 

is van een gedeeltelijke in plaats van een volledige mediatie, aangezien er meer mogelijke 

factoren zijn die de relatie tussen tegenslagen en negatief affect kunnen verklaren. Zo is 

aangetoond dat tegenslagen tijdens het zoeken naar werk samenhangen met piekeren, gevoelens 

van isolatie (Caplan, Vinokur, Price & van Ryn, 1989) en een laag zelfvertrouwen (Niiya, 

Crocker en Bartmess, 2004); factoren die sterk samen blijken te hangen met negatief affect 

(Blatt, Quinlan, Chevron, McDonald & Zuroff, 1982). Zie Appendix 1 voor een grafische 

weergave van Hypothese 2. 
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H2: Tegenslagen tijdens het zoeken naar werk hangen samen met een stijging van 

negatief affect bij werkzoekenden, wat gedeeltelijk gemedieerd wordt door de mate van 

zelfkritiek.  

 

Bekend is, dat wanneer men meerdere tegenslagen ervaart tijdens het zoekproces, dit 

demotiverend en ontmoedigend kan werken (Carver & Scheier, 1982), wat de kans op het vinden 

van een baan naar beneden haalt (Kanfer et al., 2001). Het is van belang dat mensen beter om 

kunnen gaan met tegenslagen, zoals een gebrek aan vooruitgang, zodat zij minder negatief affect 

zullen ervaren en minder ontmoedigd zullen raken na deze negatieve ervaringen. Het hebben van 

zelfcompassie blijkt veelbelovend te zijn voor de omgang met tegenslagen (Leary et al., 2007). 

In de volgende paragraaf zal worden besproken hoe verwacht wordt dat zelfcompassie ervoor 

kan zorgen dat werkzoekenden minder negatief affect hebben na het ervaren van tegenslagen 

tijdens het zoeken naar werk. 

 

1.2  De Bufferende Werking van Zelfcompassie  

Zelfcompassie is al eeuwen een belangrijk begrip in de Oosterse, Boeddhistische filosofie 

en is een relatief nieuw begrip in de Westerse psychologie (Neff, 2003). Sinds een aantal 

decennia is er een stijging in de uitwisseling van ideeën tussen het Boeddhisme en de 

psychologie, hetgeen tot veel nieuwe inzichten heeft geleid. Zo wordt zelfcompassie sinds kort 

gezien als een belangrijke manier om stemming en welzijn van mensen te verbeteren en wordt 

het ook opgenomen in verschillende therapieën (Gilbert, Baldwin, Irons, Baccus & Palmer, 

2006; Shapiro, Astin, Bishop, & Cordova, 2005; Krawitz, 2012).  
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Volgens Neff (2003) denken mensen, die hoog scoren op zelfcompassie, na over hun 

tekortkomingen en falen op een manier die self-kindness, mindfulness en common humanity 

reflecteert. Self-kindness is een aspect van zelfcompassie, dat inhoudt dat men met 

vriendelijkheid en zorg naar zichzelf kijkt in plaats van met harde zelfkritiek (Neff, 2003). 

Mensen met zelfcompassie behandelen zichzelf ook vriendelijk op het moment dat zij een 

negatieve gebeurtenis meemaken (Allen & Leary, 2010). Bekend is dat wanneer men aardig en 

begripvol blijft tegenover zichzelf bij gemaakte fouten of andere tegenslagen, men minder 

negatieve gevoelens tegenover zichzelf ontwikkelt (Leary, Tate, Adams, Batts Allen & 

Hancock, 2007).  

Het tweede aspect van zelfcompassie is mindfulness; een aspect dat ervoor zorgt dat men 

eigen fouten en bijhorende pijn accepteert in plaats van vermijdt, minder blijft hangen in emoties 

en zich dus niet overidentificeert met emoties (Neff, 2003). Op deze manier heeft men meer 

cognitieve ruimte om van een afstand en objectief naar zijn eigen gevoelens en tekortkomingen 

te kijken, wat zorgt dat men pijnlijke gedachten en gevoelens in een breder perspectief kan 

plaatsen en men sneller in staat is deze te tolereren.  

Common humanity is het derde aspect van zelfcompassie en houdt in dat men inziet niet 

de enige te zijn die de negatieve gebeurtenissen en gevoelens ervaart, waardoor men minder 

kritisch wordt tegenover zichzelf, zichzelf minder schuld oplegt voor gemaakte fouten, positiever 

naar zichzelf gaat kijken en minder negatief affect ervaart (Adams & Leary, 2007). Daarnaast 

wordt aangenomen dat het idee van een gedeelde negatieve ervaring met anderen zorgt voor een 

gevoel van verbondenheid met andere mensen, wat negatieve gevoelens na een tegenslag 

vermindert en het welzijn bevordert (Blatt, 1995; Allen & Leary, 2010). Op basis van de 

bovengenoemde conceptualisatie van zelfcompassie is het aannemelijk dat zelfcompassie de 
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positieve relatie tussen tegenslagen tijdens het zoeken naar werk en negatief affect kan 

verzachten.  

Bovendien bestaan er verschillende studies die aantonen dat zelfcompassie kan zorgen 

dat tegenslagen tijdens het zoekproces minder sterk samenhangen met negatief affect bij 

werkzoekenden (Krawitz, 2012; Leary, Tate, Adams, Batts Allen & Hancock, 2007; Kreemers, 

van Hooft, van Vianen, in progress). Uit een studie van Kreemers, van Hooft en van Vianen (in 

progress) kwam bijvoorbeeld naar voren dat werkzoekenden minder negatief affect ervoeren na 

een waargenomen gebrek aan vooruitgang in hun werkzoekproces, naarmate zij meer 

zelfcompassie hadden. Een ander onderzoek liet zien dat bij studenten, die gefaald hadden op een 

tentamen, een hoge mate van zelfcompassie er voor kon zorgen dat zij hun falen benaderden met 

acceptatie en positieve herinterpretatie in plaats van met vermijding en negatieve emoties (Neff, 

Hsieh & Dejitterat, 2005). Studenten die hoog scoorden op zelfcompassie ervoeren minder 

negatieve emoties na falen dan studenten die laag scoorden op zelfcompassie. Tevens toonde een 

studie van Leary et al. (2007) aan dat mensen, die de instructie kregen met zelfcompassie over 

hun eigen fout te schrijven, minder negatieve emoties ervoeren na de gemaakte fout dan mensen, 

die als controle-conditie de instructie kregen hun diepste gevoelens met betrekking tot de fout te 

beschrijven. Op basis van bovenstaande bevindingen kan worden aangenomen dat 

werkzoekenden, die met zelfcompassie naar hun tegenslagen en tekortkomingen kijken, minder 

negatief affect zullen ervaren na deze tegenslagen dan werkzoekenden die niet met 

zelfcompassie naar hun tegenslagen kijken. Zie Appendix 1 voor een grafische weergave van 

Hypothese 3. 
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H3: Naarmate werkzoekenden meer zelfcompassie hebben, hangen tegenslagen minder 

sterk samen met negatief affect. Bij werkzoekenden in de zelfcompassieconditie zullen 

tegenslagen tijdens het zoeken naar werk minder sterk samenhangen met negatief affect 

dan bij werkzoekenden in de controleconditie. 

 

Om te begrijpen hoe zelfcompassie als buffer kan dienen tegen negatief affect na 

tegenslagen tijdens het werkzoekproces, zal worden onderzocht of een afname van zelfkritiek dit 

bufferende effect kan verklaren. Verschillende studies tonen namelijk aan dat zelfcompassie 

ervoor kan zorgen dat mensen minder zelfkritisch zijn na tegenslagen (Adams & Leary, 2007; 

Shapiro, Astin, Bishop & Cordova, 2005). Uit een studie over diëten van Adams en Leary (2007) 

kwam bijvoorbeeld naar voren dat als mensen aangespoord werden met zelfcompassie over hun 

eigen fouten na te denken en hierdoor inzagen dat iedereen weleens van zijn dieet afwijkt, zij 

minder zelfkritisch werden dan mensen die niet de instructie kregen met zelfcompassie over 

zichzelf na te denken. Volgens Adams en Leary (2007) zorgt het idee dat anderen dezelfde 

negatieve ervaringen hebben (common humanity) ervoor dat men zichzelf minder schuld oplegt, 

waardoor men meer positieve gevoelens tegenover zichzelf ontwikkelt en men minder 

zelfkritisch wordt na een tegenslag. Daarnaast is het aangetoond dat deelname aan een 

Compassionate Mind Training, waarbij mensen leren zich bewust te zijn van eigen gevoelens en 

tekortkomingen zonder hier een oordeel over te hebben en met vriendelijkheid naar zichzelf te 

kijken, de mate van zelfkritiek na tegenslagen kan verminderen (Gilbert & Procter, 2006). Op 

basis van bovenstaande bevindingen kan verwacht worden dat werkzoekenden, die met 

zelfcompassie naar hun tegenslagen en tekortkomingen kijken, minder zelfkritiek zullen hebben 

na deze tegenslagen dan werkzoekenden die niet met zelfcompassie naar hun tegenslagen kijken.  
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Daarbij is het aannemelijk, zoals eerder beargumenteerd is (zie 1.1), dat hoe minder 

zelfkritiek werkzoekenden hebben, hoe minder negatief affect zij zullen ervaren. Het wordt 

daarom verwacht dat zelfcompassie kan zorgen dat werkzoekenden minder zelfkritisch zijn na 

tegenslagen tijdens het werkzoekproces en dat dit ervoor zorgt dat werkzoekenden minder 

negatief affect ervaren. Zie Appendix 1 voor een grafische weergave van Hypothese 4.  

 

H4: Bij werkzoekenden in de zelfcompassieconditie zijn tegenslagen tijdens het zoeken 

naar werk minder sterk gerelateerd aan zelfkritiek, en daardoor minder sterk gerelateerd 

aan negatief affect, dan bij werkzoekenden in de controleconditie.  

 

Naast de verwachting dat zelfcompassie de relatie tussen tegenslagen en zelfkritiek kan 

verzwakken en daarmee zorgt voor een vermindering van negatief affect, wordt verwacht dat 

zelfcompassie ook een hoofdeffect heeft op negatief affect. De drie aspecten van zelfcompassie, 

self-kindness, mindfulness en common humanity, dragen namelijk allemaal bij aan een 

vermindering van negatief affect (Neff, 2003). Daarnaast hebben meerdere studies aangetoond 

dat een hoge mate van zelfcompassie kan zorgen voor minder negatief affect (Gilbert & Procter, 

2006; Leary, Tate, Adams, Batts Allen & Hancock, 2007 ). Dit sterkt de verwachting dat, 

wanneer werkzoekenden met zelfcompassie naar zichzelf kijken door middel van een 

zelfcompassie-schrijfoefening, zij minder negatief affect ervaren dan wanneer zij dat niet doen. 

Zie Appendix 1 voor een grafische weergave van Hypothese 5. 
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H5: Zelfcompassie zorgt voor een vermindering van negatief affect, waarbij 

werkzoekenden in de zelfcompassieconditie minder negatief affect zullen ervaren dan 

werkzoekenden in de controleconditie. 

 

Om te begrijpen hoe een zelfcompassie-schrijfoefening bij werkzoekenden kan zorgen 

voor een verminderde mate van negatief affect, zal onderzocht worden of dit effect verklaard kan 

worden door een afname van zelfkritiek bij werkzoekenden. Wanneer men met zelfcompassie 

over zichzelf nadenkt, denkt men namelijk in termen van self-kindness, common humanity en 

mindfulness, wat de mate van zelfkritiek kan verminderen (Neff, 2003; Neff, Kirkpatrick & 

Rude, 2007). Zo liet een studie van Gilbert en Procter (2006) zien dat een Compassionate Mind 

Training, waarbij de focus ligt op het verhogen van zelfcompassie door verzachtende, 

geruststellende en warme gevoelens tegenover jezelf te ontwikkelen, de mate van zelfkritiek doet 

afnemen. Een ander onderzoek vond dat als mensen inzien dat zij niet de enigen zijn die de 

negatieve ervaring doormaken, zij minder kritisch worden tegenover zichzelf (Adams & Leary, 

2007). Op basis van bovenstaande theorie en bevindingen kan verwacht worden dat 

zelfcompassie zorgt voor een vermindering van zelfkritiek, waarbij werkzoekenden in de 

zelfcompassieconditie minder zelfkritisch zullen zijn dan werkzoekenden in de controleconditie.  

Daarnaast is het aannemelijk dat een afname van zelfkritiek bij werkzoekenden 

geassocieerd is met een vermindering van negatief affect (zie 1.1). Het kan dus verwacht worden 

dat zelfcompassie zorgt voor een vermindering van negatief affect bij werkzoekenden en dat dit 

effect gedeeltelijk gemedieerd wordt door de mate van zelfkritiek. Er zal waarschijnlijk sprake 

zijn van een gedeeltelijke in plaats van een volledige mediatie, aangezien er naast zelfkritiek 

meer mogelijke factoren zijn die het effect van zelfcompassie op negatief affect kunnen 
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verklaren bij werkzoekenden. Het is bijvoorbeeld bekend dat zelfcompassie gepaard gaat met 

minder piekeren, overidentificatie met emoties, gevoelens van isolatie (Leary, Tate, Adams, 

Batts Allen & Hancock, 2007) en stress (Gilbert & Procter, 2006) en met meer acceptatie van 

tekortkomingen, gevoel van verbondenheid met anderen (Allen & Leary, 2010), motivatie voor 

verandering (Breines & Chen, 2012) en veerkracht (Neff, Kirkpatrick & Rude, 2007); 

constructen die de mate van negatief affect bij werkzoekenden ook zouden kunnen verminderen. 

Zie Appendix 1 voor een grafische weergave van Hypothese 6. 

 

H6: Zelfcompassie zorgt voor een vermindering van negatief affect, wat gedeeltelijk 

gemedieerd wordt door de mate van zelfkritiek. Werkzoekenden in de 

zelfcompassieconditie zullen minder zelfkritisch zijn en daardoor minder negatief affect 

ervaren dan werkzoekenden in de controleconditie.  

 

Deze paragraaf heeft getracht antwoord te geven op de vraag hoe een zelfcompassie-

schrijfoefening werkzoekenden minder gevoelig zou kunnen maken voor tegenslagen tijdens hun 

werkzoekproces. Er wordt verwacht dat zelfcompassie als buffer kan dienen tegen de negatieve 

gevolgen van tegenslagen tijdens het zoeken naar werk en dat zelfcompassie, via een 

verminderde mate van zelfkritiek, kan zorgen voor minder negatief affect bij werkzoekenden. 

Om antwoord te geven op de vraag voor wie een zelfcompassie-schrijfoefening wel of niet 

werkt, zal in de komende twee paragrafen worden ingegaan op de vraag of een zelfcompassie-

schrijfoefening, net als voor minder perfectionistische werkzoekenden, ook effectief kan zijn 

voor perfectionistische werkzoekenden na tegenslagen tijdens het zoeken naar werk. Eerst zal in 
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de volgende paragraaf (1.3) worden beschreven hoe perfectionistische mensen omgaan met het 

zoeken naar werk. 

 

1.3  Werk Zoeken en Perfectionisme 

 Het zoeken naar werk is een belangrijk aspect van iemands carrière, waar iedereen op een 

bepaald moment mee te maken krijgt (Van Hooft, Wanberg & Van Hoye, 2012). Niet iedereen 

ervaart het zoeken naar werk op dezelfde manier. Zo zijn er volgens Kanfer et al. (2001) 

individuele verschillen, zoals verschillen in persoonlijkheid, verwachtingen, zelf-evaluaties en 

motieven, die een rol spelen bij de ervaring van dit zoekproces. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat 

tegenslagen tijdens het werkzoekproces, waaronder afwijzingen en weinig vooruitgang, 

moeilijker te verdragen zijn voor werkzoekenden die erg zelfkritisch zijn, zoals 

perfectionistische mensen.  

Mensen die perfectionistisch zijn, worden gekenmerkt door hun streven naar 

vlekkeloosheid en het zetten van hoge standaarden voor prestatie, wat gepaard gaat met de 

neiging tot zeer kritische evaluaties van hun eigen gedrag (Stoeber, Hutchfield & Wood, 2008). 

Perfectionisme kan gezien worden als een multidimensionale eigenschap, waarbij twee 

hoofddimensies kunnen worden onderscheiden. De eerste dimensie kan worden beschreven als 

positive striving perfectionisme, wat de facetten van perfectionisme bevat die gerelateerd zijn 

aan perfectionistisch streven, het hebben van perfectionistische persoonlijke standaarden en het 

zetten van veeleisende standaarden voor de prestatie (Frost et al., 1997). Deze dimensie heeft 

positieve relaties laten zien met positief affect, uithoudingsvermogen en prestatie (Stoeber & 

Kersting, 2007). Zo zullen werkzoekenden, die relatief hoog scoren op de positive striving 

dimensie van perfectionisme, waarschijnlijk beter presteren tijdens het zoeken naar werk, minder 

snel opgeven en meer positief affect ervaren tijdens hun zoektocht. 
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De tweede dimensie kan worden beschreven als zelfkritisch perfectionisme, wat de 

facetten van perfectionisme bevat die gerelateerd zijn aan kritische zelfevaluaties van de 

prestatie, gevoelens van discrepantie tussen verwachtingen en resultaten, perfectionistische 

bezorgdheid over fouten en hoge verwachtingen van anderen en de angst dat andermans 

acceptatie afhangt van hoe perfect men is (Dunkley, Zuroff & Blankenstein, 2003). Deze 

dimensie wordt geassocieerd met negatief affect, weinig zelfvertrouwen en pessimistische 

inschattingen van eigen vaardigheden en vermogen om obstakels te overwinnen (Stoeber, 

Hutchfield & Wood, 2008). Werkzoekenden, die relatief hoog scoren op de zelfkritische 

dimensie van perfectionisme, zullen waarschijnlijk meer negatief affect ervaren tijdens hun 

zoektocht naar werk. 

 Naast de bovengenoemde facetten van zelfkritisch perfectionisme, zijn er nog een aantal 

andere aspecten van perfectionisme die kunnen bijdragen aan het ervaren van negatief affect 

tijdens het zoeken naar werk. Zo is aangetoond dat perfectionisten een lage onvoorwaardelijke 

zelf-acceptatie hebben (Flett, Besser, Davis & Hewitt, 2003), de neiging hebben positieve 

informatie over zichzelf te minimaliseren (Besser, Flett & Hewitt, 2004), meer belang hechten 

aan hun prestatie en fouten dan minder perfectionistische mensen (Frost et al., 1997; Besser, 

Flett & Hewitt, 2004) en niet snel tevreden zijn met hun prestatie, ook al is deze beter dan de 

prestatie van anderen (Besser, Flett & Hewitt, 2004). In een onderzoek van Besser, Flett en 

Hewitt (2004) werd gevonden dat perfectionisten sowieso al meer negatief affect ervoeren 

tijdens en na het uitvoeren van een uitdagende prestatietaak dan niet-perfectionisten, ook als ze 

positieve feedback kregen en hun doel wel behaalden. Het zoeken naar werk kan worden gezien 

als een zeer uitdagende taak zonder enige routine, waardoor het continue zelf-regulatie vereist 

(Van Hooft, Wanberg & Van Hoye, 2012). Dit maakt dat als perfectionisten naar werk zoeken, 
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de kans groter is dat zij meer negatief affect ervaren dan minder perfectionistische mensen, en 

dat deze gevoelens zelfs aanhouden wanneer zij positieve ervaringen hebben met het zoeken naar 

werk. Gegeven de bovengenoemde onderzoeksbevindingen, kan verondersteld worden dat 

perfectionistische werkzoekenden meer negatief affect zullen ervaren dan minder 

perfectionistische werkzoekenden met betrekking tot hun zoektocht naar een baan. Naast een 

hoofdeffect van tegenslagen (H1) en zelfcompassie (H5) op negatief affect, wordt ook een 

hoofdeffect verwacht van perfectionisme op negatief affect. Zie Appendix 1 voor een grafische 

weergave van Hypothese 7.   

 

H7: Perfectionisme is positief gerelateerd aan negatief affect tijdens het zoeken naar 

werk. Hoe hoger werkzoekenden scoren op perfectionisme, hoe meer negatief affect zij 

zullen ervaren met betrekking tot het zoeken naar werk.  

 

In deze paragraaf is de verwachting opgesteld dat perfectionistische werkzoekenden over 

het algemeen meer negatief affect zullen ervaren dan minder perfectionistische werkzoekenden 

met betrekking tot hun zoekproces. Perfectionistische werkzoekenden zouden veel baat kunnen 

hebben bij zelfcompassie, omdat het belangrijk is voor hen dat zij hun negatieve automatische 

gedachten kunnen omzetten in positieve automatische gedachten, om zo sneller tevreden te 

kunnen zijn met zichzelf (Besser, Flett & Hewitt, 2004). Ondanks dat zij echter veel baat zouden 

hebben bij zelfcompassie, wordt verwacht dat perfectionistische werkzoekenden minder zullen 

profiteren van een korte zelfcompassie-schrijfoefening na een tegenslag, in vergelijking met 

minder perfectionistische werkzoekenden. In de volgende paragraaf zal deze verwachting verder 

worden toegelicht. 
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1.4  Zelfcompassie en Perfectionisme 

Mensen met een hoge mate van perfectionisme zijn extra gevoelig voor falen en hebben 

sterkere emotionele reacties op falen dan mensen met een lage mate van perfectionisme, omdat 

perfectionistische mensen extreem hoge eisen stellen aan zichzelf en in hoge mate zelfkritisch 

zijn (Stoeber, Hutchfield & Wood, 2008). Zoals eerder genoemd, zouden perfectionistische 

mensen daarom aanzienlijk kunnen profiteren van cognitieve interventies, waarbij ze leren om 

met meer tevredenheid naar hun prestatie te kijken (Besser, Flett & Hewitt, 2004). Hoewel 

perfectionistische werkzoekenden waarschijnlijk extra gebaat zouden zijn bij een zelfcompassie-

schrijfoefening, komt uit onderzoek naar voren dat perfectionistische mensen veel moeite hebben 

om met zelfcompassie over zichzelf na te denken (Gilbert & Procter, 2006). Dat 

perfectionistische mensen het moeilijk vinden met zelfcompassie over zichzelf na te denken, ligt 

voor een groot deel aan de neiging tot kritische evaluaties van hun eigen prestatie en de zorgen 

om gemaakte fouten; facetten die de zelfkritische dimensie van perfectionisme reflecteren 

(Dunkley, Zuroff & Blankenstein, 2003). Eerder onderzoek laat namelijk zien dat zelfkritiek 

geassocieerd is met moeilijkheden in het genereren van beelden en gevoelens van zelfcompassie 

(Gilbert, Baldwin, Irons, Baccus & Palmer, 2006). Mensen met veel zelfkritiek zijn gewend om 

hard en kritisch voor zichzelf te zijn en hebben moeite om warme, rustgevende gevoelens 

tegenover zichzelf te ontwikkelen (Gilbert, Clarke, Kempel, Miles & Irons, 2004). 

Perfectionistische werkzoekenden zullen het dus lastiger vinden om met vriendelijkheid en 

acceptatie naar hun tegenslagen te kijken tijdens het zoeken naar werk.  

Daarnaast bleek uit de Compassionate Mind Training van Gilbert en Procter (2006) dat 

veel zelfkritische mensen angsten hebben voor het ervaren van compassie, compassie zien als 

een zwakte of niet weten hoe ze er mee om moeten gaan. Boosheid en haat richting zichzelf is bij 
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zelfkritische mensen vaak een blokkade voor het voelen van compassie (Gilbert, Baldwin, Irons, 

Baccus & Palmer, 2006). Veel mensen die in hoge mate zelfkritisch zijn, willen ook niet te lief 

zijn voor zichzelf. Volgens Neff (2003) zijn mensen soms onwillig om met zelfcompassie over 

zichzelf na te denken, uit angst voor passiviteit en zelfverwennerij.  

Naast het gegeven dat perfectionisten het moeilijk vinden (Gilbert et al., 2006) en soms 

onwillig zijn (Neff, 2003) om met zelfcompassie naar zichzelf te kijken, is aangetoond dat 

perfectionisme een persoonlijkheidseigenschap is die relatief stabiel blijft over de tijd (Rice & 

Aldea, 2006) en dat de neiging tot zelfkritiek en zelfvervolging van perfectionisten moeilijk te 

veranderen is (Scharffee & Tsignouis, 2003). Aangezien perfectionisten het wegens hun hoge 

mate van zelfkritiek lastig vinden met zelfcompassie naar zichzelf te kijken, ze hier ook vaak 

enige weerstand bij ervaren en hun neiging tot zelfkritiek moeilijk te veranderen is, kost het veel 

tijd en moeite om perfectionistische werkzoekenden met zelfcompassie naar zichzelf te laten 

kijken. Hierdoor is het noodzakelijk om hen een intensieve en langere training aan te bieden. Het 

valt daarom te betwijfelen of een korte zelfcompassie-schrijfoefening ook bij perfectionistische 

werkzoekenden een buffer kan zijn tegen zelfkritiek, en daarmee tegen negatief affect, als gevolg 

van tegenslagen, zoals weinig vooruitgang tijdens het werk-zoekproces. 

Ondanks het gegeven dat perfectionistische werkzoekenden waarschijnlijk extra gebaat 

zouden zijn bij een zelfcompassie-schrijfoefening, is het op basis van bovenstaande bevindingen 

aannemelijk dat een zelfcompassie-schrijfoefening een minder sterke buffer is tegen de negatieve 

gevolgen van tegenslagen, wanneer werkzoekenden meer perfectionistisch zijn. Zie Appendix 1 

voor een grafische weergave van Hypothese 8. Figuur 2 toont het verwachte interactie-effect 

tussen tegenslagen, zelfcompassie en perfectionisme op de mate van zelfkritiek.  
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H8: Bij werkzoekenden in de zelfcompassieconditie zijn tegenslagen tijdens het zoeken 

naar werk minder sterk gerelateerd aan zelfkritiek, en daardoor minder sterk gerelateerd 

aan negatief affect, in vergelijking met werkzoekenden in de controleconditie. Hierbij 

verzwakt zelfcompassie de relatie tussen tegenslagen en zelfkritiek minder, naarmate 

werkzoekenden meer perfectionistisch zijn.  

 

 

 

 
 

 

Figuur 2. Het verwachte interactie-effect tussen zelfcompassie en tegenslagen op zelfkritiek voor 

werkzoekenden met een lage vs. hoge mate van perfectionisme. 
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2. Methodesectie 

 

2.1  Deelnemers en Design 

Deelnemers werden geworven op de Nationale Carrière Beurs in de RAI, via sociale 

media, zoals Facebook en LinkedIn, via Relatiebeheer van de Universiteit van Amsterdam, via 

uitzendbureaus en via het eigen netwerk van de onderzoeker. Deelnemers konden zich 

inschrijven voor het onderzoek via een digitale link. Voor deelname aan het volledige onderzoek 

kregen de deelnemers €10,- op hun rekening gestort.  

Om mee te kunnen doen aan het onderzoek moesten deelnemers aan de volgende 

inclusiecriteria voldoen: a) Deelnemers moesten op het moment van deelname actief op zoek zijn 

naar een betaalde baan van minimaal 20 uur per week, b) de maand voorafgaande aan het 

onderzoek actief op zoek zijn geweest naar een betaalde baan van minimaal 20 uur per week, c) 

in zekere mate negatieve ervaringen hebben gehad tijdens het zoeken naar werk, d) aan beide 

meetmomenten hebben meegedaan, en e) tijdens het gehele onderzoek op zoek zijn geweest naar 

een baan. Mensen die hier niet aan voldeden of bijvoorbeeld op zoek waren naar een stage, een 

tijdelijke bijbaan of freelance werk, werden uitgesloten van deelname aan het onderzoek.  

In totaal deden 294 mensen mee met het onderzoek, met een leeftijd variërend van 19 tot 

64 jaar oud (M= 28.90, SD= 8.92). Hiervan werden 38 deelnemers uitgesloten van deelname, 

omdat zij op het moment van deelname niet actief op zoek waren naar een betaalde baan van 

minimaal 20 uur per week, en 18 deelnemers, omdat zij de maand voorafgaande aan het 

onderzoek niet actief op zoek waren geweest naar een baan. Daarnaast werden 14 deelnemers 

uitgesloten van deelname, omdat zij aangaven helemaal geen negatieve ervaringen te hebben 

gehad tijdens het zoeken naar werk. Eenenzestig deelnemers werden uitgesloten, omdat zij 

slechts aan één meetmoment hadden deelgenomen en 13 deelnemers vanwege het staken van hun 
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zoektocht naar werk. Tot slot, werden vijf mensen uitgesloten van deelname, omdat uit hun 

resultaten kon worden opgemaakt dat zij niet goed hadden begrepen wat er van hen verwacht 

werd of de schrijfoefening niet volledig hadden gemaakt.  

Nadat bovengenoemde deelnemers (N = 149) waren uitgesloten van deelname aan het 

onderzoek, bleven er 145 deelnemers over van wie de resultaten meegenomen konden worden in 

de analyses. Aan het onderzoek deden uiteindelijk 112 vrouwen (M= 29.35 jaar, SD= 9.66) en 33 

mannen (M= 29.24 jaar, SD= 10.19) mee, waarvan het merendeel (80.0%) een Nederlandse 

achtergrond had. Van de deelnemers had 80.0% een hoog opleidingsniveau (hbo, wo-bachelor of 

wo-master), 17.9% een middelhoog opleidingsniveau (havo, vwo of mbo) en 2.1% een laag 

opleidingsniveau (basisonderwijs, vmbo of lbo). Van de deelnemers was 18.6% aan het studeren, 

terwijl ze zochten naar een baan. Verder had 31.7% van de deelnemers geen betaalde baan op het 

moment van deelname, had 11.0% een vast contract, had 27.6% een tijdelijk contract, en werkte 

6.2% als uitzendkracht en 23.5% als freelancer, stagiair of vrijwilliger.  Gemiddeld genomen 

hadden de deelnemers 6 sollicitaties gehad in de afgelopen maand (SD= 5.95) en waren de 

deelnemers al 5.72 maanden op zoek naar een baan (SD= 6.26). 

Het huidige onderzoek was een experimentele studie onder werkzoekenden met twee 

condities en twee meetmomenten. De werkzoekenden werden willekeurig verdeeld over de 

zelfcompassieconditie (N= 67) en de controleconditie (N= 78). Tijdens de baseline-meting (T0) 

werden zelfcompassie (eigenschap), negatief affect, perfectionisme, zelfkritiek en enkele 

controlevariabelen gemeten. Het tweede meetmoment (T1) bestond uit een interventie in de 

vorm van een schrijfoefening, een zelfcompassiemanipulatiecheck en de vragenlijsten van 

tegenslagen, zelfkritiek en affect. Zie Figuur 3 verderop in de methodesectie voor een visuele 

weergave van het design.  
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2.2 Materialen  

  

De interne consistentie van de materialen werd getoetst door middel van Cronbach’s 

Alpha (α). Hierbij werden de COTAN richtlijnen gehandhaafd, waarbij een Cronbach’s Alpha 

tussen .70 en .80 als voldoende betrouwbaar werd gezien, een Cronbach’s Alpha tussen .80 en 

.90 als goed betrouwbaar en een Cronbach’s Alpha hoger dan .90 als zeer goed betrouwbaar 

(Evers, Lucassen, Meijer & Sijtsma, 2009). Volgens de COTAN richtlijnen hebben alle schalen 

van dit onderzoek een voldoende, goede of zeer goede betrouwbaarheid. In Tabel 1 wordt de 

betrouwbaarheid van alle schalen weergegeven op de diagonaal.  

 

Tegenslagen 

De mate van tegenslagen werd gemeten op het tweede meetmoment (T1), door te kijken 

naar de mate van vooruitgang die men had geboekt tijdens het zoeken naar werk. Weinig 

vooruitgang bij het zoeken naar werk kan namelijk gezien worden als een negatieve ervaring of 

tegenslag (Barber, Daly, Giannantonio & Phillips, 1994). Er werden vijf items gebruikt van de 

Job Search Progress Scale van Wanberg, Zhu en Van Hooft (2010). De deelnemers werden 

gevraagd aan te geven in hoeverre zij het eens waren met stellingen over de mate van 

vooruitgang die zij wel of niet hadden geboekt bij het zoeken naar werk in de afgelopen weken. 

Hierbij werd gebruik gemaakt van een vijf-punts Likertschaal (1 = helemaal mee oneens t/m 5 = 

helemaal mee eens). Twee items waren positief geframed (bijvoorbeeld, “De afgelopen weken 

heb ik veel vooruitgang geboekt in mijn zoektocht naar een baan”) en drie items negatief 

(bijvoorbeeld, “In de afgelopen weken kreeg ik een stuk minder gedaan met het zoeken naar een 

baan dan ik had gehoopt”). De positief geframede items (item 1 en 3) moesten worden 

omgescoord, zodat een hoge score op de schaal minder vooruitgang betekent bij het zoeken naar 

werk en een lage score op de schaal meer vooruitgang.  
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Zelfcompassie 

Eigenschap zelfcompassie. De eigenschap zelfcompassie werd gemeten op het eerste 

meetmoment (T0), aan de hand van de Self-Compassion Scale (Neff, 2003). De Self-Compassion 

Scale bestond uit 26 items, waarbij gebruik werd gemaakt van een vijf-punts Likertschaal (1= 

helemaal mee oneens t/m 5 = helemaal mee eens). De drie aspecten van zelfcompassie werden 

gemeten. Een voorbeelditem van self-kindness is; ‘Ik probeer begripvol en geduldig te zijn 

tegenover die aspecten van mijn persoonlijkheid die me niet bevallen’. Een voorbeelditem van 

mindfulness is; ‘Als ik ergens door van streek ben, probeer ik mijn gevoelens in balans te 

houden’, en een voorbeelditem van common humanity is; ‘Ik probeer mijn mislukkingen te zien 

als een gewoon onderdeel van het menselijk bestaan.’ De schaal bestond uit dertien positief 

geframede items en dertien negatief geframede items. De negatief geframede items werden 

omgescoord, zodat een hoge score op de schaal een hoge mate van zelfcompassie betekende.  

 

Pilotstudie. Voordat het onderzoek van start ging, is een (vormtechnische) pilotstudie 

uitgevoerd, waarbij de instructies van de zelfcompassie-schrijfoefening en de schrijfoefening van 

de controleconditie werden geëvalueerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van een ‘think out loud’-

methode, waarbij deelnemers werden aangemoedigd hardop na te denken tijdens het maken van 

de schrijfoefeningen. De deelnemers maakten zowel de zelfcompassie-schrijfoefening als de 

controle-schrijfoefening. De volgorde, waarin de deelnemers de schrijfoefeningen maakten, werd 

afgewisseld. Wanneer de deelnemers toestemming gaven, werden er audio-opnames gemaakt 

tijdens het maken van de schrijfoefeningen. Aan de pilotstudie hebben uiteindelijk zeven mensen 

(M= 24.71 jaar, 6 vrouwen en 1 man) deelgenomen, die allen recentelijke ervaring hadden met 

het zoeken naar werk. Aan de hand van resultaten uit de pilotstudie zijn de oorspronkelijke 
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schrijfoefeningen van Leary et al. (2007) enigszins aangepast. Zo is de instructie van het 

mindfulness-deel van de zelfcompassie-schrijfoefening duidelijker gemaakt door de omschrijving 

simpeler en meer visueel te maken. Daarnaast is de controle-schrijfoefening uitgebreid om qua 

vorm meer gelijkenis te vertonen met de zelfcompassie-schrijfoefening. De controle-

schrijfoefening bestond na de uitbreiding uit twee kortere schrijfoefeningen in plaats van uit één 

grote schrijfoefening. Zie Appendix 3 voor een uitgebreidere beschrijving van de resultaten van 

de pilotstudie.  

 

Manipulatie zelfcompassie. 

Zelfcompassieconditie. Er werd geprobeerd een staat van zelfcompassie op te roepen ten 

aanzien van een negatieve werk-zoekervaring door middel van een interventie op het tweede 

meetmoment (T1), gebaseerd op onderzoek van Leary, Tate, Adams, Batts Allen en Hancock 

(2007). De deelnemers werden eerst verzocht na te denken over een negatieve gebeurtenis die zij 

in de afgelopen weken hadden ervaren tijdens het zoeken naar werk, die hen slecht deed voelen 

over zichzelf en te maken had met falen, afwijzing of vernedering. Vervolgens werd hen 

gevraagd de gedachten omtrent de gebeurtenis en de gebeurtenis zelf gedetailleerd te beschrijven 

door bijvoorbeeld te benoemen wie er aanwezig waren, wat heeft geleid tot de gebeurtenis, wat 

er precies gebeurde en hoe ze zich voelden en gedroegen op dat moment.  

Aansluitend werd deze negatieve werk-zoekervaring gebruikt om met zelfcompassie op te 

reflecteren aan de hand van drie korte schrijfoefeningen. De drie korte schrijfoefeningen hadden 

betrekking op de drie aspecten van zelfcompassie; common humanity, self-kindness en 

mindfulness. Bij de common humanity-schrijfoefening werd de deelnemers gevraagd manieren 

op te schrijven waarop anderen ook soortgelijke gebeurtenissen meemaken. De self-kindness- 
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schijfoefening instrueerde de deelnemers een brief aan zichzelf te schrijven, waarbij ze begrip, 

vriendelijkheid en zorg tegenover zichzelf moesten uitdrukken, op dezelfde manier waarop ze 

een vriend zouden benaderen die hetzelfde had meegemaakt. Om met mindfulness naar de 

gebeurtenis te kunnen kijken, kregen de deelnemers tot slot de opdracht hun gevoelens op een 

objectieve, niet-emotionele manier te beschrijven. Zie Appendix 2 voor de volledige instructies 

van de schrijfoefeningen.  

Controleconditie. Door een controleconditie toe te voegen, waarbij men moest schrijven 

over gevoelens omtrent de gebeurtenis in plaats van een controleconditie zonder schrijfoefening, 

kon gecontroleerd worden voor het feit dat het schrijven over een negatieve gebeurtenis ervoor 

zou kunnen zorgen dat men minder negatieve emoties ervaart (Pennebaker, Colder & Sharp, 

1990). Deelnemers in de controleconditie kregen net als de deelnemers in de 

zelfcompassieconditie eerst de instructie na te denken over een negatieve gebeurtenis tijdens het 

zoeken naar werk en deze tegenslag gedetailleerd te beschrijven. Vervolgens kregen zij de 

opdracht om zich te laten gaan en zowel hun diepste gedachten als gevoelens te ontdekken 

terwijl ze schreven. Zie Appendix 2 voor de volledige instructie van de schrijfoefeningen. 

 

Manipulatiecheck Zelfcompassie. Om te controleren of een staat van zelfcompassie 

succesvol gemanipuleerd was, vulden de deelnemers op het tweede meetmoment (T1) vier items 

in, die eerder uit de Self-Compassion Scale van Neff (2003) geselecteerd waren om een staat van 

zelfcompassie te meten (Breines & Chen, 2012). De items waren gebaseerd op de drie aspecten 

van zelfcompassie; common humanity, self-kindness en mindfulness, en werden aangepast, zodat 

ze aansloten bij een context van werk zoeken. De volgende vier items werden uitgevraagd: “Ik 

ben nu begripvol tegenover mezelf ten aanzien van mijn werk-zoekervaringen” (self-kindness), 
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“Ik behandel mezelf nu met vriendelijkheid en zorg tijdens het zoeken naar werk” (self-

kindness),  “Ik probeer nu een evenwichtige blik te hebben op mijn werk-zoekervaringen” 

(mindfulness), “Ik zie mijn zwaktes bij het zoeken naar werk nu als een deel van het mens zijn” 

(common humanity). Er werd een zeven-punts Likertschaal gebruikt (1= helemaal niet t/m 7 = 

heel veel). 

 

Controlevragen. Daarnaast werd de deelnemers aan de hand van vier items gevraagd in 

hoeverre zij serieus aan de schrijfoefeningen hadden meegedaan en in hoeverre zij deze 

schrijfoefeningen hadden begrepen. Voorbeelditems zijn; “Ik heb serieus deelgenomen aan de 

schrijfopdracht” en “Het was duidelijk wat er van mij verwacht werd”, waarbij deelnemers 

konden antwoorden op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee eens). 

Wanneer deelnemers aangaven dat zij de schrijfoefeningen helemaal niet serieus hadden 

ingevuld of helemaal niet hadden begrepen, en als dit ook bleek uit de antwoorden (bijvoorbeeld 

door lege antwoorden of het plaatsen van vraagtekens), werden de resultaten van de 

desbetreffende deelnemers niet meegenomen in de analyses. 

 

Perfectionisme 

De twee dimensies van perfectionisme, positive striving en zelfkritisch perfectionisme, 

werden op het eerste meetmoment (T0) gemeten door 10 items, die gebaseerd zijn op de 

Multidimensional Inventory of Perfectionism in Sport (Stoeber et al., 2007). De items werden 

aangepast van een sportcontext naar een algemene context, waarbij “tijdens competities of 

wedstrijden” was weggelaten. De deelnemers werd gevraagd aan te geven hoe zij zich over het 

algemeen voelden, waarbij ze konden antwoorden op een zeven-punts Likertschaal (1= nooit, 7= 
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altijd). De positive striving dimensie werd gemeten door 5 items (bijv.; “Ik streef er naar om zo 

perfect mogelijk te zijn”), net als de dimensie van zelfkritisch perfectionisme (bijv.; “Ik voel me 

gestrest als alles niet perfect gaat”). Om methodologische redenen werden items 6 en 8 naar 

eigen inzicht verbeterd door de woorden ‘extreem’ en ‘volledig’ te verwijderen. Een totaalscore 

van perfectionisme kon worden berekend door de scores op de items van positive striving en 

zelfkritisch perfectionisme te combineren.  

 

Zelfkritiek  

Een staat van zelfkritiek werd gemeten op het eerste (T0) en tweede (T1) meetmoment 

aan de hand van de Self-Criticism Questionnaire (SCQ, Brewin et al., 1992). De Self-Criticism 

Questionnaire bestond uit 9 items, waarvan 5 items geselecteerd waren uit de Depressive 

Experiences Questionnaire (DEQ, Blatt et al., 1976) en 4 items uit de Responsibility for Negative 

Outcome (Brewin & Shapiro, 1984). Naar eigen inzicht werd er één item verwijderd en zijn er 

nog twee items toegevoegd uit de DEQ (item 5 en 6), die inhoudelijk goed aansloten bij het 

construct zelfkritiek. Om te meten in hoeverre deelnemers in een staat van zelfkritiek 

verkeerden, was het noodzakelijk om te vragen naar hoe zelfkritisch deelnemers waren op het 

moment van invullen. Bij de items werd daarom een kleine aanpassing aangebracht, door de 

items te laten beginnen met: “Op dit moment…”. Daarnaast werden de items ook aangepast naar 

een context van werk zoeken. Een voorbeelditem is; “Op dit moment… vind ik dat ik mijn 

standaarden en idealen niet waarmaak bij het zoeken naar werk”. Deelnemers konden 

antwoorden op een zeven-punts Likertschaal (1= sterk mee oneens, 7= sterk mee eens), waarbij 

de scores van de items bij elkaar werden opgeteld. Een hoge score op de schaal betekende een 

hoge mate van zelfkritiek als staat.  
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Affect 

 Affect werd gemeten op het eerste (T0) en tweede (T1) meetmoment door een selectie 

van 16 emoties van de PANAS (Crawford & Henry, 2004; Kreemers, Van Hooft & Van Vianen, 

in progress). De emoties waren geclassificeerd in een van de vier categorieën van affect op basis 

van het emotie-circumplex (Yik, Russell & Steiger, 2011). Alleen de emoties die duidelijk in een 

van de vier categorieën vielen, werden geselecteerd. De deelnemers werd gevraagd aan te geven 

op een vijf-punts Likertschaal (1= helemaal mee oneens t/m 5 = helemaal mee eens) in hoeverre 

zij deze 16 emoties ervoeren, wanneer zij dachten aan hun ervaringen en (gebrek aan) 

vooruitgang bij het zoeken naar werk in de afgelopen weken. De deelnemers kregen zowel bij de 

eerste meting (T0) als bij de tweede meting (T1) de volgende instructie: “De volgende vragen 

gaan over hoe u zich voelt over de ervaringen en de vooruitgang die u wel of niet heeft gemaakt 

met betrekking tot het vinden van een baan in de afgelopen weken. Geef aan in hoeverre u de 

volgende emoties ervaart wanneer u hier aan denkt.” Negatief activerend affect (NAA) werd 

gemeten door de emoties ‘nerveus’, ‘gestrest’, ‘gefrustreerd’ en ‘prikkelbaar’, met een 

Cronbach’s Alpha variërend van .86 tot .87 tussen de twee meetmomenten. Negatief 

deactiverend affect (NDA) werd gemeten door de emoties ‘verdrietig’, ‘teleurgesteld’, ‘down’ en 

‘neerslachtig’ (α= .90- .91). Positief activerend affect (PAA) werd gemeten door de emoties 

‘enthousiast’, ‘opgewekt’, ‘levendig’ en ‘energiek’ (α= .94- .95) en positief deactiverend affect 

(PDA) werd gemeten door de emoties ‘op mijn gemak’, ‘kalm’, ‘ontspannen’ en ‘relaxt’ (α= .94- 

.95). Een totaalscore van negatief affect werd berekend door de scores op NAA en NDA te 

combineren. 
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Controlevariabelen 

Gebaseerd op een meta-analyse van Kanfer et al. (2001), werden verschillende 

demografische variabelen, employment status, zoekduur, het aantal sollicitaties, employment 

commitment en financial hardship in het onderzoek meegenomen als controlevariabelen. Eerder 

onderzoek liet zien dat deze controlevariabelen invloed zouden kunnen hebben op het 

werkzoekproces en de uitkomsten van dit zoekproces (Kanfer et al., 2001). Deze 

controlevariabelen werden gemeten op het eerste meetmoment (T0). 

 

Demografische variabelen. Er werden enkele demografische gegevens meegenomen als 

controlevariabelen. Zo werden leeftijd, geslacht, afkomst, opleidingsniveau en type opleiding 

uitgevraagd, omdat eerder onderzoek liet zien dat deze variabelen van invloed zouden kunnen 

zijn op het zoekproces naar werk en de uitkomsten van dit zoekproces (Kanfer et al., 2001). 

Hierbij werd opleidingsniveau gemeten door te vragen naar de hoogst afgeronde opleiding, 

waarbij opleidingsniveau op basis van criteria van het Nationaal Kompas van Volksgezondheid 

(2014) werd ingedeeld in laag, middelhoog en hoog. Onder een laag opleidingsniveau vielen 

basisonderwijs, Lager Beroepsonderwijs (LBO) en VMBO, onder een middelhoog 

opleidingsniveau vielen HAVO, VWO en MBO en onder een hoog opleidingsniveau vielen 

HBO en Universiteit.  

 

Employment Status. Employment status werd gemeten door te vragen of men op dat 

moment werk had. Deelnemers konden kiezen uit vier antwoordopties; 1) Ja, betaald werk, 2) Ja, 

onbetaald werk, 3) Ja, zowel betaald als onbetaald werk, en 4) Nee, geen werk. Hierbij werd 
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employment status opgedeeld in het hebben van werk (antwoordopties 1, 2 en 3) en geen werk 

(antwoordoptie 4).  

 

Zoekduur. De zoekduur van de deelnemers werd gemeten door te vragen hoeveel 

maanden men op dat moment al op zoek was naar een (andere) betaalde baan van minimaal 20 

uur in de week. 

 

Aantal sollicitaties. Het aantal sollicitaties van de deelnemers werd gemeten door te 

vragen hoeveel keer men al gesolliciteerd had op een functie in de afgelopen maand. 

 

Employment Commitment. Employment commitment is een belangrijke drijfveer voor 

het vinden van werk, welke gedefinieerd wordt als het belang dat iemand hecht aan het hebben 

van een betaalde baan, los van de financiële voordelen die hiermee gepaard gaan (Kanfer et al., 

2001). Wanneer werkzoekenden veel employment commitment hebben, kan dit ervoor zorgen dat 

zij harder gaan zoeken naar een baan en minder snel ontmoedigd raken tijdens het zoekproces 

dan werkzoekenden die minder employment commitment hebben. De mate van employment 

commitment werd gemeten door een schaal met vier items (bijv. “Werk is een belangrijk 

onderdeel van het dagelijkse leven”) op basis van Van Hooft et al. (2004). Deelnemers konden 

aangeven op een vijf-punts Likertschaal in hoeverre zij het eens waren met de stellingen (1= 

sterk oneens, 5= sterk mee eens).  

 

Financial Hardship. Financial hardship verwijst naar de mate waarin mensen financiële 

problemen ervaren en is een sterke drijfveer voor het spoedig vinden van een nieuwe baan 
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(Kanfer et al., 2001). Het is bekend dat werkzoekenden met veel financial hardship harder op 

zoek zijn naar een baan en het zoeken minder snel opgeven dan werkzoekenden met minder 

financial hardship (McCall, 1997); iets dat mogelijk de mate van ontmoediging of negatief affect 

zou kunnen beïnvloeden. Om die reden werd financial hardship meegenomen als 

controlevariabele in deze studie. Financial hardship werd gemeten door drie items, gebaseerd op 

de items van Van Hooft en Crossley (2008) voor financial need. De deelnemers werd gevraagd 

aan te geven hoe moeilijk hun financiële situatie zou worden, als zij de komende maanden geen 

baan zouden vinden, door te antwoorden op de volgende stellingen: “Hoe moeilijk zal het voor u 

worden om rond te komen als u de komende maanden geen baan vindt?”, “Als u de komende 

maanden geen werk vindt, hoeveel financiële moeilijkheden verwacht u dan (bijv. wat betreft 

rekeningen, woonlasten, levensonderhoud)?”, en “Hoeveel verwacht u te moeten inleveren op 

uw normale levensstandaard als u de komende maanden geen baan vindt?”. Deelnemers konden 

antwoorden aan de hand van een vijf-punts Likertschaal (1= helemaal niet moeilijk, 5= heel erg 

moelijk, en 1= helemaal geen/niets, 5= heel veel).  

 

2.3 Procedure  

 De deelnemers werden voorafgaande aan het onderzoek op de hoogte gebracht van de 

verwachte inspanning die zij zouden gaan leveren. Hierbij werd benadrukt dat het van belang 

was dat zij zouden deelnemen aan alle meetmomenten van het onderzoek. Deze studie was 

onderdeel van een groter promotie-onderzoek, dat in totaal bestond uit vier meetmomenten: een 

baseline-meting (T0), een interventie met eerste nameting (T1), een tweede nameting vijf dagen 

na T1 (T2) en een derde nameting na drie maanden (T3). De studie die in deze masterthese wordt 

beschreven, heeft zich gericht op het eerste (T0) en tweede (T1) meetmoment. Wegens het 
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grotere promotie-onderzoek waar deze studie deel van uitmaakt, hebben de deelnemers meer 

vragenlijsten ingevuld tijdens de meetmomenten dan in deze methodesectie vermeld staat. De 

totale duur van het onderzoek was ongeveer een uur, waarbij deelname aan het eerste (T0) en het 

tweede (T1) meetmoment beiden ongeveer 20 minuten duurden en het invullen van de 

vragenlijsten van het derde (T2) en vierde (T3) meetmoment ongeveer 5 tot 10 minuten. Voor 

volledige en tijdige deelname aan de eerste drie meetmomenten (T0, T1 en T2) ontvingen de 

deelnemers €10,- , dat gestort werd op hun bankrekening. Na deelname aan het vierde 

meetmoment (T3) ontvingen de deelnemers een overzicht met de belangrijkste 

onderzoeksresultaten en tips om het zoeken naar werk efficiënt in te richten. 

Nadat de deelnemers zich via een link met een wervingstekst hadden ingeschreven voor 

het onderzoek, ontvingen zij per mail een uitnodiging met een link naar het eerste meetmoment 

(T0). Wanneer de informed consent gelezen en ondertekend was, werd hen gevraagd online 

enkele vragenlijsten in te vullen. Het eerste meetmoment (T0) bestond uit de vragenlijsten van 

zelfcompassie (eigenschap), affect, perfectionisme, zelfkritiek en de controlevariabelen (zie 

Figuur 3). Deelnemers kregen de instructie de vragenlijsten van het eerste meetmoment (T0) zo 

snel mogelijk en binnen een week na ontvangst in te vullen. Per mail werden reminders gestuurd 

op dag drie, dag vijf en dag zeven, indien deelnemers de vragenlijsten van het eerste 

meetmoment (T0) nog niet hadden afgerond. 

Een week nadat ze de link naar de vragenlijsten van het eerste meetmoment (T0) hadden 

gekregen, ontvingen de deelnemers per mail een uitnodiging met een link naar de vragenlijsten 

en schrijfoefeningen van het tweede meetmoment (T1). Dit was zo ingesteld, dat er minimaal één 

dag zat tussen het invullen van het eerste meetmoment (T0) en het ontvangen van de link naar 

het tweede meetmoment (T1), en maximaal zeven dagen. Alvorens de deelnemers begonnen aan 
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de interventie van het tweede meetmoment (T1), werden ze willekeurig verdeeld over de 

zelfcompassieconditie (N = 67) en de controleconditie (N= 78). Deelnemers kregen de instructie 

om de vragenlijsten en schrijfoefeningen van het tweede meetmoment (T1) zo snel mogelijk en 

binnen een week na ontvangst in te vullen op een computer. Achtereenvolgend moesten zij 

enkele vragen invullen over ervaren tegenslagen tijdens hun zoekproces, deelnemen aan de 

interventie in de vorm van een schrijfoefening en een zelfcompassie-manipulatiecheck en 

vragenlijsten van zelfkritiek (staat) en affect invullen (zie Figuur 3). Er werden reminders 

gestuurd per mail op dag drie, dag vijf en dag zeven, indien deelnemers het tweede meetmoment 

(T1) nog niet hadden afgerond. 

 

 

Figuur 3. Een experimenteel design met twee meetmomenten: een baseline-meting (T0) en een 

interventie met eerste nameting (T1), waarbij gebruik wordt gemaakt van reminders. 
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3. Resultatensectie 

3.1 Beschrijvende Statistiek 

 Tabel 1 toont de gemiddelden, de standaarddeviaties en de correlaties tussen de 

bestudeerde variabelen. In lijn met eerder onderzoek (Thomsen, Mehlsen, Viidik, Sommerlund, 

Zachariae, 2005) werd een significante positieve relatie gevonden tussen sekse en de mate van 

negatief affect op T1 (r= .20 , p= .015), waarbij vrouwen een hogere mate van negatief affect 

ervaren dan mannen. Daarnaast valt uit Tabel 1 op te maken dat leeftijd significant negatief 

gecorreleerd is met de mate van zelfkritiek op T1 (r= -.29, p <.001) en negatief affect op T1 (r= -

.17, p = .040). Dit houdt in dat hoe ouder mensen zijn, hoe minder zelfkritiek zij hebben en hoe 

minder negatief affect zij ervaren, wat in lijn is met eerdere bevindingen (Charles, Reynolds & 

Gatz, 2001; Thomsen et al., 2005). Verder laat Tabel 1 een sterke, positieve relatie zien tussen de 

leeftijd van de werkzoekenden en de duur van hun zoektocht naar werk (r= .66, p <.001). 

Consistent met voorgaand onderzoek betekent dit dat hoe ouder werkzoekenden zijn, hoe langer 

ze op zoek zijn naar een baan (Hullegie & van Ours, 2014). Volgens Hullegie en van Ours 

(2014) worden oudere werkzoekenden minder snel aangenomen, omdat zij onder andere relatief 

duur zijn en werkgevers het idee hebben dat zij minder productief en innovatief zijn dan jonge 

werknemers. Daarnaast valt uit Tabel 1 op te maken dat employment status negatief samenhangt 

met leeftijd (r= -.31, p <.001), wat betekent dat de werkzoekenden die geen betaalde baan 

hadden op het moment van deelname ouder zijn dan de werkzoekenden die wel een betaalde 

baan hadden op het moment van deelname. 
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Tabel 1 

Gemiddelden ( M ), Standaarddeviaties ( SD ) en Correlaties tussen de Variabelen met Betrouwbaarheden (α) op de Diagonaal 

 
Variabele M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

T0 

1. Leeftijd 

 

29.32 

 

9.75 

 

- 

 

 

              

2. Sekse a  1.77 0.42 -.02 -               

3. Afkomst b 1.20 0.40 .12 .19* -              

4. Opleiding c 2.78 0.46 -.34** -.08  -.06 -             

5. EC d 5.39 1.17 .17* .13 .12 .11 .79            

6. Financial H. e 

7. Employment f 

2.78 

0.50 

1.02 

0.50 

.10 

-.31** 

.10 

.02 

.08 

-.12 

-.11 

.12 

.00 

-.11 

.91 

-.04 

 

- 

         

8. Zoekduur g 5.72 6.26 .66** -.07 -.02 -.23* .02 -.01 -.10 -         

9.Sollicitaties h 6.15 5.95 .12 .10 .12 -.17* -.02 .12 -.08 .20* -        

10.Perfectionisme 4.48 1.29 -.07 .19* .21* -.04 .06 .03 -.15 .01 .02 .93       

11. Zelfcompassie 3.09 0.65 .20* -.21* -.04 -.04 .06 -.07 -.10 .06 -.11 -.55** .94      

12. Zelfkritiek 

13. Neg. Affect 

T1 

14. Tegenslagen 

15. Zelfkritiek 

16. Neg. Affect 

2.78 

4.02 

 

3.02 

2.83 

6.86 

0.84 

1.43 

 

0.80 

0.87 

1.42 

-.21* 

-.24* 

 

-.10 

-. 29** 

-.17* 

.03 

.25* 

 

.05 

.10 

.20* 

-.01 

.10 

 

-.04 

.02 

-.01 

.19* 

.01 

 

-.12 

.13 

.09 

-.10 

0.4 

 

-.12 

-.08 

-.03 

-.03 

.18* 

 

-.06 

-.03 

.10 

.04 

-.07 

 

.20* 

.02 

.00 

.04 

-.10 

 

-.05 

-.02 

-.09 

.11 

.24** 

 

-.09 

.13 

.09 

.33** 

.38** 

 

-.05 

.35** 

.28** 

-.55** 

-.48** 

 

-.18* 

-.55** 

-.40** 

.87 

.50** 

 

.27** 

.77** 

.50** 

 

.91 

 

.14 

.57** 

.68** 

 

 

 

.83 

.24* 

.28** 

 

 

 

 

.88 

.63** 

 

 

 

 

 

.93 

Noot. N = 145,  * p < .05, ** p < .001, tweezijdig getoetst. a 0 = man, 1 = vrouw, b 0= Nederlandse achtergrond, 1= Migratie-achtergrond, c 1= laag, 2= middelhoog, 3= hoog, d Employment 

Commitment, e Financial Hardship, f Employment Status; 0= geen baan, 1= baan,  g Duur zoektocht (aantal maanden), h Aantal sollicitaties in de afgelopen maand.  



 

Vaststellen van de Controlevariabelen 

Wanneer controlevariabelen een significante samenhang vertonen met afhankelijke 

variabelen, wordt aangeraden deze samenhang niet te negeren (Becker, 2005). Om deze reden 

werd onderzocht welke controlevariabelen significant samenhingen met de afhankelijke 

variabelen zelfkritiek (T1) en negatief affect (T1). Er werden negen controlevariabelen 

opgenomen in de correlatietabel (Tabel 1), waarvan op basis van literatuur verwacht werd dat 

ze een rol konden spelen bij het zoekproces (Kanfer et al., 2001): leeftijd, sekse, afkomst, 

opleidingsniveau, employment commitment, financial hardship, employment status, zoekduur 

en het aantal sollicitaties dat werkzoekenden hadden gehad. Van deze negen 

controlevariabelen bleken uiteindelijk alleen de leeftijd en sekse van de werkzoekenden 

significant samen te hangen met de mate van zelfkritiek (T1) en/of negatief affect (T1). 

Om te onderzoeken wat de unieke verklaarde variantie was van leeftijd en sekse in de 

mate van zelfkritiek (T1) en negatief affect (T1), werden twee multipele regressie-analyses 

uitgevoerd. Bij de eerste multipele regressie-analyse werd de mate van negatief affect (T1) 

ingevoerd als afhankelijke variabele, en leeftijd en sekse als onafhankelijke variabelen. 

Resultaten van de multipele regressie-analyse lieten zien dat leeftijd en sekse tezamen 7.0% 

van de variantie in negatief affect (T1) verklaarden (F(2, 142)= 5.32, p = .006). Nadat leeftijd 

en sekse tezamen aan het regressiemodel waren toegevoegd als predictoren, bleek zowel 

leeftijd (β = -.17, t(142)= -2.12, p = .036) als sekse (β = .20, t(142)= 2.49, p = .014) 

significant samen te hangen met negatief affect (T1).  

Bij de tweede multipele regressie-analyse werd de mate van zelfkritiek (T1) ingevoerd 

als afhankelijke variabele, en leeftijd en sekse als onafhankelijke variabelen. De resultaten 

van de multipele regressie-analyse lieten zien dat leeftijd en sekse samen 9.4% van de 

variantie in zelfkritiek (T1) verklaarden (F(2,142)= 7.38, p =.001). Nadat leeftijd en sekse 

tezamen aan het regressiemodel waren toegevoegd als predictoren, bleek alleen leeftijd (β= -
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.29, t(142)= -3.62, p <.001) significant samen te hangen met zelfkritiek (T1). Vanwege de 

significante samenhang van leeftijd en sekse met de mate van negatief affect (T1) en/of 

zelfkritiek (T1), en de unieke variantie die leeftijd en sekse verklaarden in de mate van 

negatief affect (T1) en zelfkritiek (T1), werden leeftijd en sekse meegenomen als 

controlevariabelen in de verdere analyses.     

Voordat elke analyse werd uitgevoerd, werden de assumpties van normaliteit, 

lineariteit, homoscedasticiteit en independence of errors getoetst. Bij alle analyses werd 

voldaan aan deze assumpties. 

 

3.2 Manipulatiecheck Zelfcompassie  

Om te controleren of de manipulatie van zelfcompassie geslaagd is, is er een 

onafhankelijke t-toets uitgevoerd. De conditie waar de deelnemers in zaten (0= 

controleconditie, 1= zelfcompassieconditie) werd meegenomen als onafhankelijke variabele. 

De mate waarin deelnemers over een staat van zelfcompassie beschikten na de interventie, 

werd meegenomen als afhankelijke variabele. Uit de resultaten bleek dat het gemiddelde van 

de mate van zelfcompassie hoger was bij deelnemers in de zelfcompassieconditie (M= 5.04, 

SD= 0.98) dan bij deelnemers in de controleconditie (M= 4.85, SD= 0.89), maar dit verschil 

was niet significant, t(143)= -1.23, d= 0.21, p= .219. Ondanks dat er geen verschil gevonden 

is tussen beide condities in hun mate van zelfcompassie na de interventie, werden de analyses 

om de hypothesen te toetsen wel uitgevoerd.  

 

3.3 Toetsing van de Hypothesen 

 Aangezien deze studie bestond uit meerdere meetmomenten, zijn de mate van 

zelfkritiek en negatief affect meerdere keren gemeten. Bij de analyses om de hypothesen te 

toetsen, werd gebruik gemaakt van de mate van zelfkritiek en negatief affect van het tweede 

meetmoment (T1). Wanneer bij het toetsen van de hypothesen gebruik gemaakt werd van de 
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PROCESS bootstrapping methode van Hayes (2012), werden de ongestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënten (b) weergegeven in de tekst en figuren. 

 

3.3.1 De Relatie tussen Tegenslagen en Negatief Affect (H1 en H2) 

Hypothese 1 voorspelt dat het hebben van tegenslagen tijdens het zoeken naar werk 

positief gerelateerd is aan negatief affect. Verder voorspelt Hypothese 2 dat dit positieve 

verband tussen tegenslagen en negatief affect tijdens het zoeken naar werk gedeeltelijk 

gemedieerd wordt door de mate van zelfkritiek van de werkzoekende. Deze hypothesen 

werden getoetst aan de hand van de PROCESS bootstrapping methode (N=1000) van Hayes 

(2012), waarbij een mediatie-analyse werd uitgevoerd (Model 4). De mate van tegenslagen 

werd ingevoerd als onafhankelijke variabele, negatief affect als afhankelijke variabele en 

zelfkritiek als mediator. Leeftijd en sekse werden ingevoerd als controlevariabelen. 

De resultaten van de mediatie-analyse lieten zien dat de mate van tegenslagen, de 

leeftijd en de sekse van de deelnemers tezamen 13.4% van de variantie verklaarden in het 

negatief affect van de werkzoekenden, F (3,141)= 7.07, p <.001. Verder kwam er uit de 

resultaten naar voren dat er een totaal effect was van de mate van tegenslagen op de mate van 

negatief affect, b = .45, t(143)= 3.10, p =.002. Dit betekent dat hoe meer tegenslagen 

werkzoekenden hadden, hoe meer negatief affect zij ervoeren, wat ondersteuning biedt voor 

Hypothese 1.  

Zoals weergegeven in Figuur 4, werd een indirect effect gevonden van tegenslagen op 

negatief affect, via de mate van zelfkritiek, b = .21, 95% CI [0.03, 0.42]. Nadat zelfkritiek aan 

het model was toegevoegd, verklaarde het model 42.9% van de variantie in negatief affect, F 

(4,140)= 32.92, p <.001. Verder toonden de resultaten aan dat het directe effect van 

tegenslagen op negatief affect significant bleef, wanneer er gecontroleerd werd voor de mate 

van zelfkritiek van de werkzoekende (zie Figuur 4). Dit betekent dat de mate van zelfkritiek 
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de relatie tussen tegenslagen en negatief affect gedeeltelijk verklaart. Deze resultaten bieden 

ondersteuning voor Hypothese 2.   

 

Figuur 4. Mediatiemodel van tegenslagen als voorspeller van negatief affect, gedeeltelijk 

verklaard door zelfkritiek. De bias-corrected bootstrap confidence intervals van het indirecte 

effect zijn gebaseerd op 1000 samples. De ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (b) 

worden getoond. * p <.05, ** p <.001 

 

 

3.3.2  De Bufferende Werking van Zelfcompassie (H3 en H4)  

Hypothese 3 voorspelt dat zelfcompassie een verzachtend effect heeft op de relatie 

tussen tegenslagen en negatief affect, waarbij tegenslagen bij werkzoekenden in de 

zelfcompassieconditie minder sterk samenhangen met negatief affect dan bij werkzoekenden 

in de controleconditie. Om dit te toetsen, werd een moderatie-analyse (Model 1) uitgevoerd 

aan de hand van de PROCESS bootstrapping methode (N=1000) van Hayes (2012). De mate 

van tegenslagen werd hierbij ingevoerd als onafhankelijke variabele, negatief affect als 

afhankelijke variabele en de conditie waar de deelnemers in zaten (0= controleconditie, 1= 

zelfcompassieconditie) als moderator. Hierbij werden leeftijd en sekse ingevoerd als 

controlevariabelen. 

De resultaten van de moderatie-analyse lieten zien dat het model 16.8% van de 

variantie in negatief affect verklaarde, F(5,139)= 6.64, p <.001. Daarbij was het hoofdeffect 

Zelfkritiek 

b = .22* 

Indirect effect: 

b = .21, 95% CI [0.03, 0.42] 

b = .96** 

Tegenslagen Negatief Affect 

Direct effect: 

b = .24* 
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van tegenslagen op negatief affect significant, b =.47, t(139)= 3.41, p =.001, wat betekent dat 

hoe meer tegenslagen werkzoekenden hadden, hoe meer negatief affect zij ervoeren. 

Daarnaast was het hoofdeffect van conditie op negatief affect significant, b = -.53, t(139)= -

2.40, p= .018, wat inhoudt dat deelnemers in de zelfcompassieconditie minder negatief affect 

ervoeren dan deelnemers in de controleconditie. Verder toonden de resultaten een significant 

hoofdeffect aan van zowel leeftijd (b = -.03, t(139)= -2.21, p= .029) als sekse (b = .70, 

t(139)= 2.76, p= .007) op negatief affect. Dit houdt in dat vrouwen meer negatief affect 

ervoeren dan mannen en dat hoe ouder werkzoekenden waren, hoe minder negatief affect zij 

ervoeren. Het interactie-effect van tegenslagen en conditie op de mate van negatief affect 

bleek niet significant, b = .02, t(139)= 0.09, p= .930 (zie de gestippelde pijl in Figuur 5). Dit 

betekent dat de sterkte van de samenhang tussen tegenslagen en negatief affect niet verschilde 

tussen werkzoekenden in de zelfcompassieconditie en de controleconditie. Op basis van de 

resultaten kan worden gesteld dat er geen sprake was van een moderatie, wat ertoe leidt dat 

Hypothese 3 niet wordt ondersteund.  

 Eerder is gevonden dat tegenslagen tijdens het zoeken naar werk een significante 

positieve relatie hebben met de mate van negatief affect bij werkzoekenden en dat dit 

gedeeltelijk verklaard wordt door de mate van zelfkritiek (Hypothese 2). Hypothese 4 

voorspelt dat de mate van zelfcompassie van werkzoekenden de bovengenoemde samenhang 

tussen tegenslagen, zelfkritiek en negatief affect verzwakt. Hierbij wordt verwacht dat de 

mate van tegenslagen tijdens het zoeken naar werk minder sterk gerelateerd is aan zelfkritiek, 

en daardoor minder sterk gerelateerd is aan negatief affect, bij werkzoekenden in de 

zelfcompassieconditie dan bij werkzoekenden in de controleconditie. Om Hypothese 4 te 

toetsen, werd een gemodereerde mediatie-analyse uitgevoerd aan de hand van de PROCESS 

bootstrapping methode (N=1000) van Hayes (2012). Om een gemodereerde mediatie-analyse 

uit te voeren, werd gebruik gemaakt van Model 8 en van gegevens uit Model 1, die eerder 
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gebruikt werd om Hypothese 3 te toetsen. In Model 8 werd de mate van tegenslagen 

ingevoerd als onafhankelijke variabele, negatief affect als afhankelijke variabele, zelfkritiek 

als mediator en de conditie waar de deelnemers in zaten als moderator (0= controleconditie, 

1= zelfcompassieconditie). Leeftijd en sekse werden ingevoerd als controlevariabelen. 

 Ten eerste toonden de resultaten aan dat het interactie-effect tussen tegenslagen en 

conditie op de mate van zelfkritiek niet significant was, R2= .15, F(5, 139)= 5.52, p <.001, b = 

-.09, t(139)= -0.47, p= .636 (zie Figuur 5). Verder bleek uit de resultaten van de analyses die 

gedaan zijn om Hypothese 3 te toetsen, dat het totale interactie-effect van tegenslagen en 

conditie op negatief affect niet significant was, R2=.17, F(5,139)= 6.64, p <.001, b = .02, 

t(139)= 0.09, p= .930 (zie de gestippelde pijl in Figuur 5). Bovenstaande resultaten houden in 

dat de sterkte van de relatie tussen tegenslagen en zelfkritiek, en tussen tegenslagen en 

negatief affect, niet verschillend was voor werkzoekenden in de zelfcompassieconditie en de 

controleconditie. Na toevoeging van zelfkritiek aan het model, was dit interactie-effect van 

tegenslagen en conditie op negatief affect ook niet significant (b = .11, p= .593). De resultaten 

van de gemodereerde mediatie-analyse gaven aan dat het totale indirecte effect niet significant 

was, b = -.09, 95% CI bias corrected [-0.45, 0.26]. Uit de resultaten viel op te maken dat er 

geen sprake was van een gemodereerde mediatie, wat maakte dat Hypothese 4 niet werd 

ondersteund.  
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Figuur 5. Gemodereerd mediatiemodel met tegenslagen als voorspeller van negatief affect, 

gedeeltelijk verklaard door zelfkritiek en met zelfcompassie als moderator. De bias-corrected 

bootstrap confidence intervals van het indirecte effect zijn gebaseerd op 1000 samples. De 

ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (b) worden getoond. * p <.05, ** p <.001 

 

3.3.3  De Relatie tussen Zelfcompassie en Negatief Affect (H5 en H6)  

Om te toetsen of zelfcompassie zorgt voor minder negatief affect bij werkzoekenden 

(Hypothese 5), en of dit effect gedeeltelijk verklaard wordt door de mate van zelfkritiek 

(Hypothese 6), werd een mediatie-analyse uitgevoerd aan de hand van PROCESS (Model 4). 

Hierbij werd de conditie waar de deelnemers in zaten (0= controleconditie, 1= 

zelfcompassieconditie) ingevoerd als onafhankelijke variabele, de mate van negatief affect als 

afhankelijke variabele en de mate van zelfkritiek als mediator. Leeftijd en sekse werden 

ingevoerd als controlevariabelen. 

Uit de resultaten kwam naar voren dat er een totaal effect was van conditie op negatief 

affect, b = -.48, t(143)= -2.11, p =.037. Dit betekent dat deelnemers in de 

zelfcompassieconditie significant minder negatief affect ervoeren dan deelnemers in de 

controleconditie. Daarnaast werd gevonden dat zowel sekse (b = .74, p=.006) als leeftijd (b = 

-.03, p=.011) significant samenhing met negatief affect. Vrouwelijke werkzoekenden ervoeren 

Interactie-effect: 

b = -.09n.s. 

b = .94** 

Totaal interactie-effect: 

b = .02n.s. 

Totaal indirect effect: 

b = -.09, 95% CI [-0.45, 0.26] 
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meer negatief affect dan mannelijke werkzoekenden en hoe ouder werkzoekenden waren, hoe 

minder negatief affect zij ervoeren. Deze resultaten ondersteunen Hypothese 5.  

Verder lieten de resultaten zien dat er geen indirect effect was van conditie op negatief 

affect via zelfkritiek, b = -.14, 95% CI [-0.43, 0.12]. Het directe effect van conditie op 

negatief affect, na controle voor zelfkritiek, was niet significant (b = -.35, p =.070). Dit 

betekent dat deelnemers in de zelfcompassieconditie niet significant minder zelfkritiek 

ervoeren, en daardoor niet minder negatief affect, dan deelnemers in de controleconditie. De 

resultaten lieten zien dat er geen sprake was van een mediatie-effect, wat maakte dat 

Hypothese 6 niet werd ondersteund. Figuur 6 geeft de resultaten weer van de mediatie-

analyse.  

 

Figuur 6. Mediatiemodel van zelfcompassie als voorspeller van negatief affect met zelfkritiek 

als mediator. De bias-corrected bootstrap confidence intervals van het indirecte effect zijn 

gebaseerd op 1000 samples. De ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (b) worden 

getoond. * p <.05, ** p <.001 
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3.3.4 Zelfcompassie en Perfectionisme (H7 en H8) 

Om te toetsen of werkzoekenden die meer perfectionistisch zijn, ook meer negatief 

affect ervaren (Hypothese 7), werd een simpele regressie-analyse uitgevoerd. De mate van 

perfectionisme werd in het regressiemodel ingevoerd als onafhankelijke variabele, de mate 

van negatief affect als afhankelijke variabele en leeftijd en sekse als controlevariabelen. De 

resultaten van de regressie-analyse lieten zien dat de mate van perfectionisme, de leeftijd en 

de sekse van de werkzoekenden 12.7% van de variantie verklaarden in negatief affect, 

F(3,141)= 6.82, p <.001. Leeftijd (b = -.15, p= .052) en sekse (b = .16, p= .054) bleken niet 

significant samen te hangen met negatief affect. Daarentegen kwam naar voren dat 

perfectionisme significant, positief gerelateerd was aan negatief affect, b = .24, t(141)= 3.04, 

p= .003. Hoe hoger de werkzoekenden scoorden op perfectionisme, hoe meer negatief affect 

zij ervoeren (zie Figuur 7). De resultaten ondersteunen Hypothese 7.  

 Eerder werd getoetst of bij werkzoekenden in de zelfcompassieconditie de mate van 

tegenslagen minder sterk gerelateerd was aan zelfkritiek, en daardoor minder sterk gerelateerd 

aan negatief affect, in vergelijking met werkzoekenden in de controleconditie (Hypothese 4). 

Hypothese 8 voorspelt dat zelfcompassie de bovengenoemde relatie tussen tegenslagen, 

zelfkritiek en negatief affect minder verzwakt, naarmate mensen meer perfectionistisch zijn. 

Zie Figuur 7 voor een weergave van dit gemodereerde mediatie-effect. Om dit te toetsen, 

werd eerst de driewegs-interactie tussen tegenslagen, zelfcompassie en perfectionisme op de 

mate van zelfkritiek getoetst met Model 3 van de PROCESS bootstrapping methode 

(N=1000) van Hayes (2012). De mate van tegenslagen werd ingevoerd als onafhankelijke 

variabele, zelfkritiek als afhankelijke variabele, de conditie waar de deelnemers in zaten (0= 

controleconditie, 1= zelfcompassieconditie) als eerste moderator en de mate van 

perfectionisme als tweede moderator. Leeftijd en sekse werden ingevoerd als 
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controlevariabelen. Vervolgens werd het verband tussen zelfkritiek en negatief affect getoetst 

met een simpele regressie-analyse.  

De resultaten toonden aan dat het hoofdeffect van perfectionisme op zelfkritiek 

significant was, b =.24, t(135)= 4.19, p <.001. Hoe hoger werkzoekenden scoorden op 

perfectionisme, hoe meer zelfkritiek ze hadden (zie Figuur 7). Daarnaast werd een significant 

hoofdeffect gevonden van tegenslagen op zelfkritiek, b = .26, t(135)= 2.68, p=.008. Hoe meer 

tegenslagen werkzoekenden hadden, hoe meer zelfkritiek ze hadden. Het hoofdeffect van 

conditie op zelfkritiek was niet significant, b = -.14, t(135)= -1.00, p=.322. Dit houdt in dat 

deelnemers in de zelfcompassieconditie niet verschilden van deelnemers in de 

controleconditie in hun mate van zelfkritiek. Verder bleek het hoofdeffect van sekse op 

zelfkritiek niet significant, b = -.08, t(135)= .48, p=.633, wat betekent dat mannelijke en 

vrouwelijke werkzoekenden niet verschilden in hun mate van zelfkritiek. Het hoofdeffect van 

leeftijd op zelfkritiek was significant, b = -.02, t(135)= -3.69, p <.001. Hoe ouder 

werkzoekenden waren, hoe minder zelfkritiek zij hadden. Tot slot bleek uit de resultaten dat 

de driewegs-interactie tussen tegenslagen, conditie en perfectionisme op zelfkritiek niet 

significant was, R2 = .26, F(9,135)= 4.90, p<.001, b = -.06, t(135)= -0.34, p= .737 (zie Figuur 

7). Hypothese 8 werd niet ondersteund door de resultaten.   

Om het verband tussen de mate van zelfkritiek en negatief affect van de 

werkzoekenden te toetsen, werd een simpele regressie-analyse uitgevoerd met zelfkritiek als 

onafhankelijke variabele, negatief affect als afhankelijke variabele en leeftijd en sekse als 

controlevariabelen. De resultaten van de regressie-analyse lieten zien dat de mate van 

zelfkritiek, de leeftijd en de sekse van de werkzoekenden tezamen 41.2% van de variantie in 

negatief affect verklaarden, F(3,141)=32.94, p <.001. De sekse van de werkzoekenden was 

significant, positief gerelateerd aan negatief affect, β = .14, t(141)= 2.11, p =.037. 

Vrouwelijke werkzoekenden ervoeren meer negatief affect dan mannelijke werkzoekenden. 
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Leeftijd bleek niet significant gerelateerd te zijn aan negatief affect, β = .01, t(141)= 0.09, p 

=.928. Verder kwam naar voren dat de mate van zelfkritiek significant, positief gerelateerd 

was aan de mate van negatief affect, β = .62, t(141)= 9.06, p <.001. Hoe meer zelfkritiek 

werkzoekenden hadden, hoe meer negatief affect zij ervoeren (zie Figuur 7). Deze resultaten 

zijn gedeeltelijk in lijn met Hypothese 8. 

 

 

Figuur 7. De dikgedrukte pijlen geven de verwachte driewegs-interactie weer tussen 

tegenslagen, zelfcompassie en perfectionisme op de mate van zelfkritiek, en daarmee op de 

mate van negatief affect van de werkzoekende. Hierbij geven de gestippelde pijlen een niet-

significant verband aan en de ononderbroken pijlen een significant verband.

 

 

3.4 Exploratieve analyses 

 

 Bij de analyses die werden uitgevoerd om de hypothesen te toetsen werd de mate van 

zelfcompassie gemeten door middel van de conditie waar de deelnemers in zaten, ervan 

uitgaande dat deelnemers in de zelfcompassieconditie na de interventie over meer 

zelfcompassie zouden beschikken dan deelnemers in de controleconditie. Uit de analyse van 

de manipulatiecheck kwam naar voren dat deelnemers in de zelfcompassieconditie (M= 5.04, 

SD= 0.98, range= 2-7) niet significant anders scoorden op de mate van zelfcompassie na de 
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interventie dan deelnemers in de controleconditie (M= 4.85, SD= 0.89, range= 2-7). Andere 

resultaten lieten zien dat sommige hypothesen met betrekking tot zelfcompassie niet werden 

ondersteund. Om te onderzoeken of de resultaten verschillend zijn, wanneer zelfcompassie 

geoperationaliseerd wordt door de scores op de manipulatiecheck in plaats van door de 

conditie waar de deelnemers in zaten, werden de analyses, die eerder gedaan zijn om de 

hypothesen te toetsen, nogmaals uitgevoerd. Daarnaast werd onderzocht of de mate van 

negatief affect en zelfkritiek van de deelnemers verschillend was vóór en na de interventie, en 

of dit verschil anders was bij deelnemers in de  zelfcompassieconditie dan bij deelnemers in 

de controleconditie. 

 

3.4.1  De Meting van Zelfcompassie  

De Bufferende Werking van Zelfcompassie 

Hypothese 3 voorspelde dat zelfcompassie de relatie tussen tegenslagen en negatief 

affect verzwakt, waarbij tegenslagen minder sterk samenhangen met negatief affect naarmate 

werkzoekenden meer zelfcompassie hebben. Hypothese 3 werd niet ondersteund door eerdere 

analyses. Precies dezelfde analyse als bij het toetsen van Hypothese 3 werd uitgevoerd, maar 

ditmaal met de score op de zelfcompassiemanipulatiecheck als moderator.  

De resultaten van de moderatie-analyse lieten zien dat het model 35.3% van de 

variantie in negatief affect verklaarde, F(5,139)= 16.50, p <.001. Het hoofdeffect van 

tegenslagen op negatief affect was niet significant, b =.16, t(139)= 1.18, p = .239, maar het 

hoofdeffect van de manipulatiecheck op negatief affect wel, b = -.75, t(139)= -7.25, p <.001. 

Dit betekent dat hoe hoger werkzoekenden scoorden op een staat van zelfcompassie, hoe 

minder negatief affect zij ervoeren. Daarnaast bleek het hoofdeffect van sekse op negatief 

affect significant, b = .67, t(139)= 2.88, p =.005. Vrouwelijke werkzoekenden hadden meer 

negatief affect dan mannelijke werkzoekenden. Het hoofdeffect van leeftijd op negatief affect 

was niet significant, b = -.01, t(139)= -1.51, p =.133. Verder toonden de resultaten aan dat het 



56 
 

interactie-effect van tegenslagen en de manipulatiecheck op de mate van negatief affect niet 

significant was, b = .13, t(139)= 0.98, p= .331. In overeenstemming met resultaten uit eerdere 

analyses, betekent dit dat de sterkte van de samenhang tussen tegenslagen en negatief affect 

niet werd beïnvloed door de mate van zelfcompassie, wat niet in lijn is met Hypothese 3. 

 Daarnaast werd door Hypothese 4 voorspeld dat tegenslagen minder sterk 

samenhangen met zelfkritiek, en daardoor minder sterk samenhangen met negatief affect, 

naarmate mensen meer zelfcompassie hebben. De analyses, die gedaan werden om Hypothese 

4 te toetsen, werden nogmaals uitgevoerd, maar ditmaal met de score op de 

zelfcompassiemanipulatiecheck als moderator.  

 Ten eerste toonden de resultaten van de gemodereerde mediatie-analyse aan dat het 

interactie-effect tussen tegenslagen en de manipulatiecheck op de mate van zelfkritiek niet 

significant was, R2= .33, F(5,139)= 18.32, p<.001, b = .08, t(139)= 1.03, p= .307. Dit houdt in 

dat de mate van zelfcompassie geen effect had op de samenhang tussen tegenslagen en 

zelfkritiek. Uit de resultaten van Model 1 bleek dat het totale interactie-effect van tegenslagen 

en de manipulatiecheck op negatief affect niet significant was (b = .13, p= .331), wat betekent 

dat de sterkte van de samenhang tussen tegenslagen en negatief affect niet werd beïnvloed 

door de mate van zelfcompassie. Na toevoeging van zelfkritiek aan het model, was dit 

interactie-effect van tegenslagen en de manipulatiecheck op negatief affect ook niet 

significant (b = .07, p= .569). De resultaten van de gemodereerde mediatie-analyse lieten zien 

dat het totale indirecte effect niet significant was; b =.06, 95% CI bias corrected [-0.05, 0.19]. 

Uit de resultaten valt op te maken dat er ook geen sprake is van een gemodereerde mediatie, 

wanneer de mate van zelfcompassie op een andere wijze wordt geoperationaliseerd. In 

overeenstemming met de resultaten uit eerdere analyses, waren deze resultaten niet in lijn met 

Hypothese 4. 
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De Relatie tussen Zelfcompassie en Negatief Affect  

Om te toetsen of zelfcompassie zorgt voor minder negatief affect bij werkzoekenden 

(Hypothese 5), en of dit effect gedeeltelijk verklaard wordt door de mate van zelfkritiek 

(Hypothese 6), werden dezelfde analyses uitgevoerd als bij het toetsen van Hypothese 5 en 6, 

maar ditmaal met de score op de zelfcompassiemanipulatiecheck als onafhankelijke variabele.  

De resultaten van de mediatie-analyse lieten zien dat de score op de manipulatiecheck, 

leeftijd en sekse tezamen 33.9% van de variantie in negatief affect verklaarden, F(3,141)= 

27.86, p <.001. Gevonden werd dat het hoofdeffect van leeftijd (b= -.01, p= .119) op negatief 

affect niet significant was, maar het hoofdeffect van sekse (b= .66, p=.005) op negatief affect 

wel. Vrouwen hadden meer negatief affect dan mannen. Daarnaast kwam naar voren dat er 

een totaal effect was van de manipulatiecheck op negatief affect, b = -.79, t(141)= -8.25, p 

<.001. Hoe meer zelfcompassie werkzoekenden hadden na de interventie, hoe minder negatief 

affect ze hadden. Consistent met resultaten uit eerdere analyses, waren deze resultaten in lijn 

met Hypothese 5.  

Zoals te zien is in Figuur 8, kwam uit de resultaten naar voren dat er een indirect effect 

was van de manipulatiecheck op negatief affect via zelfkritiek, b = -.33, 95% CI [-0.52,-0.19]. 

Het directe effect van de manipulatiecheck op negatief affect bleef significant na controle 

voor de mate van zelfkritiek, R2= .48 , F (4,140)= 39.41, p <.001, b = -.46, t(141)= -4.31, p 

<.001. Dit betekent dat de mate van zelfkritiek van de werkzoekende de relatie tussen 

zelfcompassie en negatief affect gedeeltelijk verklaart. In tegenstelling tot de bevindingen uit 

eerdere analyses, waren deze resultaten in lijn met Hypothese 6.  
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Figuur 8. Mediatiemodel van zelfcompassie als voorspeller van negatief affect, gedeeltelijk 

verklaard door zelfkritiek. De bias-corrected bootstrap confidence intervals van het indirecte 

effect zijn gebaseerd op 1000 samples. De ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (b) 

worden getoond. * p <.05, ** p <.001 
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daardoor minder sterk samenhangen met negatief affect, naarmate mensen meer 
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tegenslagen, zelfkritiek en negatief affect minder verzwakt, naarmate mensen meer 
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Uit de resultaten kwam naar voren dat het hoofdeffect van tegenslagen op zelfkritiek 
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op de mate van zelfkritiek was daarentegen wel significant, b = -.39, t(135)= -6.09, p<.001. 

Hoe meer zelfcompassie werkzoekenden ervoeren na de interventie, hoe minder zelfkritiek ze 

hadden. Daarnaast was het hoofdeffect van perfectionisme op zelfkritiek ook significant, b 

=.15, t(135)= 2.71, p=.008. Hoe hoger werkzoekenden scoorden op perfectionisme, hoe meer 

Zelfkritiek 

b = -.45** 

Indirect effect: 

b = -.33, 95% CI [-0.52, -0.19] 

 

 

b = .74** 

Zelfcompassie Negatief Affect 

Direct effect: 

b = -.46** 



59 
 

zelfkritiek zij hadden. Het hoofdeffect van sekse op zelfkritiek was niet significant (b= .11, p= 

.445), maar het hoofdeffect van leeftijd op zelfkritiek wel (b= -.02, p=.001). Hoe ouder 

werkzoekenden waren, hoe minder zelfkritiek zij hadden. Verder kwam uit de resultaten naar 

voren dat de driewegs-interactie tussen tegenslagen, de manipulatiecheck en perfectionisme 

op zelfkritiek niet significant was, R2 = .41, F(9,135)= 15.48, p <.001, b = -.11, t(135)= -1.43, 

p= .156. Consistent met bevindingen uit eerdere analyses, waren deze resultaten niet in lijn 

met Hypothese 8. 

 Verder kwam uit de resultaten van een simpele regressie-analyse, die al eerder gedaan 

was om Hypothese 8 te toetsen, naar voren dat er een significante, positieve relatie was tussen 

zelfkritiek en negatief affect (β = .62, p <.001). Hoe meer zelfkritiek werkzoekenden hadden, 

hoe meer negatief affect zij ervoeren. Deze bevindingen waren gedeeltelijk in lijn met 

Hypothese 8. 

 

3.4.2  De Mate van Negatief Affect en Zelfkritiek voor en na de Interventie 

 

 Om te onderzoeken wat het effect is van de schrijfopdracht-interventie op de mate van 

negatief affect en zelfkritiek van werkzoekenden,  werd hun mate van negatief affect en 

zelfkritiek van vóór (T0) en na (T1) de interventie met elkaar vergeleken. Om te onderzoeken 

of de mate van negatief affect en zelfkritiek verschillend was voor en na de interventie, en of 

dit verschil per conditie anders was, werd tweemaal een repeated measures ANOVA 

uitgevoerd; zowel voor de mate van negatief affect als voor de mate van zelfkritiek. Bij de 

eerste repeated measures ANOVA werd tijd ingevoerd als within-subjects variabele met twee 

niveaus; negatief affect op T0 en negatief affect op T1. De conditie waar de deelnemers in 

zaten (0= controleconditie, 1= zelfcompassieconditie) werd ingevoerd als between-subjects 

variabele en leeftijd en sekse als controlevariabelen. 
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 Uit de resultaten van de eerste repeated measures ANOVA kwam naar voren dat het 

hoofdeffect van tijd op de mate van negatief affect niet significant was, F(1,141)= 0.08, p= 

.772. Dit betekent dat het verschil in de mate van negatief affect op T0 en T1 (M= .17, SD= 

.09) niet significant was. Daarnaast toonden de resultaten aan dat er een significant interactie-

effect bestond tussen tijd en conditie op de mate van negatief affect, F(1,141)= 4.72, p= .031. 

Dit duidt aan dat tijd een verschillend effect had op de mate van negatief affect, afhankelijk 

van de conditie waar de deelnemers in zaten. Contrasten lieten zien dat op T0 het verschil in 

de mate van negatief affect tussen werkzoekenden in de zelfcompassieconditie en 

controleconditie (M= -.06, SD= .23) niet significant was, F(1,141)= 0.07, p= .787. 

Daarentegen toonden contrasten aan dat op T1 het verschil in de mate van negatief affect 

tussen werkzoekenden in de zelfcompassieconditie en controleconditie (M= -.48, SD= .23) 

wel significant was, F(1,141)= 4.35, p= .039 (zie a* in Figuur 9). Zoals weergegeven in Tabel 

3, hadden werkzoekenden in de zelfcompassieconditie minder negatief affect op T1 dan 

werkzoekenden in de controleconditie. Daarnaast bleek het verschil in de mate van negatief 

affect op T0 en T1 (M= .38, SD= .14) significant voor werkzoekenden in de 

zelfcompassieconditie, F(1,141)= 7.48, p= .007 (zie b* in Figuur 9). Zoals aangegeven in 

Tabel 3, hadden werkzoekenden in de zelfcompassieconditie meer negatief affect op T0 dan 

op T1. Het verschil in negatief affect op T0 en T1 (M= -.04, SD= .13) was daarentegen niet 

significant voor werkzoekenden in de controleconditie, F(1,141)= 0.08, p= .782. Zie Figuur 9 

voor een weergave van het interactie-effect tussen tijd en conditie op negatief affect.  
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Figuur 9. Een weergave van het interactie-effect tussen tijd en conditie op de mate van 

negatief affect (de schaal van negatief affect loopt officieel van 1 tot 7). Hierbij toont ‘a’ het 

verschil in negatief affect op T1 tussen de zelfcompassie- en de controleconditie en ‘b’ het 

verschil in negatief affect tussen T0 en T1 in de zelfcompassieconditie. * p <.05, **p <.001. 

 

Bij de tweede repeated measures ANOVA werd tijd ingevoerd als within-subjects 

variabele met twee niveaus; zelfkritiek op T0 en zelfkritiek op T1. De conditie waar de 

deelnemers in zaten (0= controleconditie, 1= zelfcompassieconditie) werd ingevoerd als 

between-subjects variabele, en leeftijd en sekse als controlevariabelen. De resultaten van de 

tweede repeated measures ANOVA lieten zien dat het hoofdeffect van tijd op de mate van 

zelfkritiek niet significant was, F(1,141)= 0.00, p= .987. Dit betekent dat het verschil in de 

mate van zelfkritiek op T0 en T1 (M= -.05, SD= .05) niet significant was. Daarnaast lieten de 

resultaten zien dat het interactie-effect van tijd en conditie op de mate van zelfkritiek niet 

significant was, F(1,141)= 1.38, p= .242. Dit betekent dat tijd geen verschillend effect had op 

de mate van zelfkritiek voor beide condities. Uit de contrasten kwam naar voren dat op T0 het 
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controleconditie (M= -.03, SD= .14) niet significant was, F(1,141)= 0.03, p= .862. Daarnaast 

was op T1 het verschil in de mate van zelfkritiek tussen werkzoekenden in de 

zelfcompassieconditie en de controleconditie (M= -.14, SD= .14) ook niet significant, 

F(1,141)= 0.978, p= .324. Het verschil in de mate van zelfkritiek op T0 en T1 (M= .01, SD= 

.07) was niet significant voor werkzoekenden in de zelfcompassieconditie, F(1,141)= 0.01, p= 

.933.Voor werkzoekenden in de controleconditie was dit verschil in de mate van zelfkritiek op 

T0 en T1 (M= -.11, SD= .07) ook niet significant, F(1,141)= 2.75, p= .100. 

 

Tabel 3 

Gemiddelden (M) en Standaarddeviaties (SD) van Negatief Affect en Zelfkritiek vóór (T0) 

en na (T1) de Interventie  

 Negatief Affect  Zelfkritiek 

 T0 T1  T0 T1 

Conditie M SD M SD  M SD M SD 

Totaal 4.02 1.43 3.86 1.42 
 

2.78 0.84 2.83 0.87 

Zelfcompassie 4.09 1.50 3.69 1.48 
 

2.80 0.96 2.82 0.89 

Controle 3.96 1.38 4.01 1.35 
 

2.76 0.74 2.84 0.85 
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4. Discussie 

 

 Het zoeken naar werk kan stressvol zijn en gaat eerder gepaard met een slechte dan met 

een goede mentale gezondheid (McKee-Ryan et al., 2005), omdat de negatieve ervaringen 

tijdens deze zoektocht onder andere kunnen zorgen voor psychologische stress en 

ontmoediging (Song, Uy, Zhang & Shi, 2009). Het doel van deze studie was daarom om meer 

inzicht te krijgen in manieren waarop de mate van negatief affect van werkzoekenden 

verminderd kan worden na negatieve ervaringen tijdens het werkzoekproces. Onderzocht 

werd of de relatie tussen tegenslagen tijdens het zoeken naar werk en de mate van negatief 

affect verzwakt kon worden door het hebben van zelfcompassie, en hoe en voor wie dit werkt. 

Om dit te onderzoeken werd een experimentele studie uitgevoerd onder werkzoekenden, 

waarbij de werkzoekenden willekeurig verdeeld werden over de zelfcompassieconditie en de 

controleconditie. De interventie bestond uit een schrijfopdracht, waarbij werkzoekenden in de 

zelfcompassieconditie een zelfcompassie-schrijfoefening kregen en werkzoekenden in de 

controleconditie een controle-schrijfoefening. 

 In lijn met de verwachtingen kwam naar voren dat hoe meer tegenslagen 

werkzoekenden hadden ervaren tijdens het zoeken naar werk, hoe meer negatief affect ze 

hadden. De positieve relatie tussen tegenslagen en negatief affect kon gedeeltelijk verklaard 

worden door een verhoogde mate van zelfkritiek. Werkzoekenden die meer tegenslagen 

ervoeren tijdens het zoeken naar werk, rapporteerden een hogere mate van zelfkritiek en 

daardoor een hogere mate van negatief affect. De vraag of zelfcompassie ervoor kon zorgen 

dat de bovengenoemde relatie tussen tegenslagen tijdens het werkzoekproces en negatief 

affect zwakker werd, kon deels bevestigend worden beantwoord. In tegenstelling tot de 

verwachtingen, zorgde de zelfcompassie-schrijfoefening er namelijk niet voor dat de 

bovengenoemde samenhang tussen tegenslagen en negatief affect zwakker werd. Daarentegen 

toonde de studie wel aan dat werkzoekenden, die de zelfcompassie-schrijfoefening hadden 
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gemaakt, minder negatief affect ervoeren dan werkzoekenden, die de controle-schrijfoefening 

hadden gemaakt. Verder lieten exploratieve analyses zien dat werkzoekenden minder negatief 

affect ervoeren na het maken van de zelfcompassie-schrijfoefening dan daarvoor. 

Werkzoekenden die de controle-schrijfoefening hadden gemaakt, ervoeren na de 

schrijfoefening evenveel negatief affect als daarvoor. Deze exploratieve bevindingen tonen 

aan dat de zelfcompassie-schrijfoefening invloed heeft gehad op het affect van de 

werkzoekenden. 

 Om de vraag te beantwoorden hoe zelfcompassie er voor kan zorgen dat 

werkzoekenden minder negatief affect ervaren na een tegenslag tijdens hun zoekproces, werd 

onderzocht of dit verklaard kon worden door een verminderde mate van zelfkritiek.   

Tegen de verwachtingen in, verschilden de werkzoekenden in de zelfcompassieconditie en de 

controleconditie niet van elkaar in hun mate van zelfkritiek. De bevinding dat werkzoekenden 

in de zelfcompassieconditie minder negatief affect ervoeren dan werkzoekenden in de 

controleconditie, werd dan ook niet verklaard door de mate van zelfkritiek van de 

werkzoekenden. Exploratieve analyses lieten echter zien dat, wanneer zelfcompassie gemeten 

werd door de scores op de zelfcompassiemanipulatiecheck in plaats van door de conditie waar 

de werkzoekenden in zaten, de negatieve samenhang tussen de mate van zelfcompassie en 

negatief affect wel verklaard werd door de mate van zelfkritiek. Deze exploratieve 

bevindingen laten zien dat hoe meer zelfcompassie werkzoekenden hadden, hoe minder 

zelfkritiek, en daardoor minder negatief affect, zij hadden.  

 Om meer inzicht te krijgen in voor wie zelfcompassie een buffer kan zijn tegen de 

negatieve gevolgen van tegenslagen, werd onderzocht of perfectionistische werkzoekenden, 

net als minder perfectionistische werkzoekenden, konden profiteren van een zelfcompassie-

schrijfoefening. In lijn met de verwachtingen en eerder onderzoek (Stoeber, Hutchfield & 

Wood, 2008; Besser, Flett & Hewitt, 2004), toonde de studie aan dat meer perfectionistische 
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werkzoekenden meer negatief affect hadden dan minder perfectionistische werkzoekenden. 

De verwachting dat een zelfcompassie-schrijfoefening een minder goede buffer zou zijn tegen 

de negatieve gevolgen van tegenslagen voor perfectionistische werkzoekenden, werd niet 

ondersteund in deze studie. De positieve relatie tussen tegenslagen tijdens het zoeken naar 

werk en de mate van zelfkritiek werd niet verzwakt door de zelfcompassie-schrijfoefening, 

ongeacht de mate van perfectionisme van de werkzoekenden. Met andere woorden, zowel 

voor perfectionistische als voor minder perfectionistische werkzoekenden, zorgde de 

zelfcompassie-schrijfoefening er niet voor dat men minder zelfkritiek had na tegenslagen 

tijdens het zoeken naar werk. 

 

4.1 Theoretische Bijdrage en Implicaties  

  De bevindingen van deze studie dragen op een aantal manieren bij aan de 

wetenschappelijke kennis rondom zelfcompassie en het zoeken naar werk. Zo hebben eerdere 

studies zich vooral gericht op correlationele laboratoriumstudies en op zelfcompassie als een 

persoonlijkheidseigenschap in plaats van een staat (Leary, Tate, Adams, Batts Allen & 

Hancock, 2007). Vanwege de grote focus op correlationele laboratoriumstudies is het 

mogelijk dat deze studies, en de omgeving waarin deze studies plaatsvinden, niet goed 

weerspiegelen wat er in de realiteit zou gebeuren (Howitt, 2007). Daarnaast is het belangrijk 

om, naast onderzoek naar de persoonlijkheidseigenschap van zelfcompassie, ook te 

onderzoeken of een staat van zelfcompassie kan worden opgeroepen. Onderzoek naar een 

staat van zelfcompassie kan namelijk leiden tot nieuwe inzichten, welke bijvoorbeeld nuttig 

zouden kunnen zijn voor het ontwikkelen van nieuwe interventies en trainingen. Voor zover 

bij de onderzoeker bekend, is er verder weinig onderzoek gedaan naar de bufferende werking 

van zelfcompassie in de context van het zoeken naar werk. Kennis over de bufferende 

werking van zelfcompassie bij werkzoekenden zou een relevante bijdrage kunnen leveren aan 
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de wetenschappelijke literatuur omtrent het zoeken naar werk, aangezien veel werkzoekenden 

kampen met negatieve ervaringen en gevoelens tijdens hun zoekproces (Song, Uy, Zhang & 

Shi, 2009). Om aan de bovengenoemde tekortkomingen tegemoet te komen, heeft de huidige 

studie een experimentele studie uitgevoerd onder werkzoekenden, waarbij getracht werd een 

staat van zelfcompassie op te roepen door middel van een schrijfoefening.  

 Zoals eerder genoemd, kwamen de resultaten van deze experimentele studie deels 

overeen met de verwachtingen. In lijn met de verwachtingen en bevindingen uit eerder 

onderzoek (Gilbert & Procter, 2006; Adams & Leary, 2007; Leary, Tate, Adams, Batts Allen 

& Hancock, 2007) werd bijvoorbeeld gevonden dat een zelfcompassie-schrijfoefening de 

mate van negatief affect deed afnemen bij werkzoekenden, en dat werkzoekenden die een 

zelfcompassie-schrijfoefening hadden gedaan minder negatief affect ervoeren dan 

werkzoekenden die een controle-schrijfoefening hadden gedaan. In tegenspraak met de 

verwachtingen en bevindingen uit eerder onderzoek (Leary et al., 2007), werd gevonden dat 

de relatie tussen tegenslagen tijdens het zoeken naar werk en negatief affect niet verzwakt 

werd door de zelfcompassie-schrijfoefening. Daarnaast werd de bevinding, dat een 

zelfcompassie-schrijfoefening de mate van negatief affect deed afnemen, tegen de 

verwachtingen in niet gedeeltelijk verklaard door de mate van zelfkritiek van de 

werkzoekenden. In strijd met resultaten uit eerder onderzoek (Adams & Leary, 2007), hadden 

werkzoekenden die de zelfcompassie-schrijfoefening hadden gemaakt, daarna namelijk niet 

minder zelfkritiek dan de werkzoekenden die de controle-schrijfoefening hadden gemaakt.  

 Dat sommige, bovengenoemde bevindingen rondom zelfcompassie niet overeenkomen 

met de verwachtingen en bevindingen uit eerder onderzoek, kan op meerdere manieren 

verklaard worden. Een eerste mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat werkzoekenden in de 

zelfcompassieconditie en controleconditie niet van elkaar verschilden in hun score op de 

zelfcompassiemanipulatiecheck. Dit betekent dat werkzoekenden, die een zelfcompassie-



67 
 

schrijfoefening hadden gedaan, na deze schrijfoefening niet meer zelfcompassie hadden dan 

werkzoekenden, die een controle-schrijfoefening hadden gedaan. Het kan niet anders dan dat 

de resultaten van deze studie zijn beïnvloed door het gegeven dat beide condities niet van 

elkaar verschilden in hun mate van zelfcompassie. Uit interesse voor mogelijke verschillen 

tussen beide condities, werden de hypothesen evengoed getoetst. Dat werkzoekenden in de 

zelfcompassieconditie en controleconditie niet verschilden in hun mate van zelfcompassie, 

zou een verklaring kunnen zijn voor de bevinding dat de mate van zelfkritiek en de sterkte 

van de samenhang tussen tegenslagen en negatief affect niet verschillend was voor 

werkzoekenden in de zelfcompassieconditie en de controleconditie. De bevinding dat 

werkzoekenden in de zelfcompassieconditie wel minder negatief affect ervoeren dan 

werkzoekenden in de controleconditie na het maken van de schrijfoefeningen, zou verklaard 

kunnen worden doordat de zelfcompassie-schrijfoefening mogelijk als fijner en minder 

confronterend werd ervaren dan de controle-schrijfoefening. Resultaten uit de pilotstudie 

toonden namelijk aan dat deelnemers de zelfcompassie-schrijfoefening fijner vonden om te 

maken dan de controle-schrijfoefening, omdat zij in de zelfcompassie-schrijfoefening iets 

konden doen met hun negatieve gevoelens door deze gevoelens op een andere manier te 

benaderen (Appendix 3). Hun gevoelens werden hierdoor enigszins gerelativeerd. Deelnemers 

gaven aan dat zij meer bleven hangen in negatieve gevoelens na het maken van de controle-

schrijfoefening, omdat hun negatieve gevoelens en gedachten weer naar boven kwamen en 

hier niet veel mee gedaan werd. Dit zorgde ervoor dat de controle-schrijfoefening als 

vervelender en meer confronterend werd ervaren dan de zelfcompassie-schrijfoefening.  

 Het ontbreken van een verschil in de mate van zelfcompassie tussen werkzoekenden in 

de zelfcompassieconditie en de controleconditie heeft verschillende mogelijke verklaringen. 

Een eerste mogelijke verklaring kan zijn dat de manipulatiecheck aan de korte kant was om 

een staat van zelfcompassie te meten en verschillen aan te kunnen tonen tussen de twee 
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condities, aangezien de schaal uit slechts vier items bestaat. Hoewel de manipulatiecheck uit 

niet meer dan vier items bestaat, heeft de schaal een voldoende hoge betrouwbaarheid (α 

=.76) en komt uit verscheidene studies naar voren dat de schaal in staat is een verschil in 

zelfcompassie aan te tonen tussen meerdere condities (Zhang & Chen, 2016; Breines & Chen, 

2012). Het is hierdoor niet aannemelijk dat de manipulatiecheck ervoor gezorgd heeft dat 

werkzoekenden in de zelfcompassieconditie en controleconditie niet van elkaar verschilden in 

hun score op de manipulatiecheck. 

 Een tweede mogelijke verklaring voor de bevinding dat er geen verschil was in de 

scores op de zelfcompassiemanipulatiecheck tussen werkzoekenden in de 

zelfcompassieconditie en de controleconditie, is dat de zelfcompassie-schrijfoefening niet 

onderscheidend genoeg was van de controle-schrijfoefening met betrekking tot het opwekken 

van zelfcompassie. Het is mogelijk dat de schrijfoefeningen teveel op elkaar leken en ze om 

die reden evenveel zelfcompassie hebben opgewekt bij de werkzoekenden. Zo hadden beide 

schrijfoefeningen betrekking op emoties en gedachten omtrent de negatieve gebeurtenis en 

werd in de instructies van beide schrijfoefeningen bijvoorbeeld aangegeven dat psychologen 

aanraadden te schrijven over een negatieve gebeurtenis en de daaruit volgende gevoelens voor 

een beter mentaal welzijn. In de studie van Leary et al. (2007) werd geen manipulatiecheck 

uitgevoerd na de schrijfoefeningen. Uit hun studie kon daardoor niet worden opgemaakt of de 

zelfcompassie-schrijfoefening, die als basis diende voor de zelfcompassie-schrijfoefening van 

de huidige studie, daadwerkelijk meer zelfcompassie opgewekt had bij de deelnemers dan de 

controle-schrijfoefening. Dit maakt dat er niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat het 

de mate van zelfcompassie was, wat een effect heeft gehad op de relatie tussen tegenslagen en 

negatief affect in hun studie. Het is mogelijk dat de zelfcompassie-schrijfoefening iets anders 

gemanipuleerd had dan zelfcompassie, wat er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat deelnemers 

minder negatief affect ervoeren na tegenslagen. Zo bestaat de kans dat de zelfcompassie-
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schrijfoefening een staat van mindfulness gemanipuleerd heeft in plaats van zelfcompassie. 

Mindfulness en zelfcompassie hangen nauw met elkaar samen en vertonen veel overlap (Baer, 

Lykins & Peters, 2012). Volgens Marlatt en Kristeller (1999) houdt mindfulness bijvoorbeeld 

in dat men zich richt op onmiddellijke ervaringen met een houding van liefdevolle 

vriendelijkheid. Daarnaast beweert Neff (2003) dat er een wederkerige relatie bestaat tussen 

mindfulness en zelfcompassie, waarin ze elkaar versterken en faciliteren. Naast het 

mindfulness aspect van zelfcompassie, kunnen de twee andere aspecten van zelfcompassie 

ook een staat van mindfulness in de hand werken. Zo zorgt self-kindness ervoor dat negatieve 

gedachten en gevoelens als minder bedreigend worden ervaren, wat het makkelijker maakt 

zich niet te overidentificeren met de negatieve gevoelens en hier met mindfulness naar te 

kijken (Neff, 2003). Inzien dat men niet de enige is die faalt of vervelende gebeurtenissen 

meemaakt (common humanity), helpt om de gebeurtenis in perspectief te plaatsen, waardoor 

men beter in staat is met mindfulness naar zijn emoties en gedachten te kijken. Dat de drie 

aspecten van zelfcompassie in staat zijn om mindfulness in de hand te werken, maakt het 

mogelijk dat de zelfcompassie-schrijfoefening van Leary et al. (2007) een staat van 

mindfulness gemanipuleerd heeft in plaats van een staat van zelfcompassie. Aangezien de 

zelfcompassie-schrijfoefening van de huidige studie gebaseerd is op de zelfcompassie-

schrijfoefening van Leary et al. (2007), zou het kunnen dat deze eventuele manipulatie van 

mindfulness ook heeft plaatsgevonden in de huidige studie en een verklaring is voor het feit 

dat er geen verschil in zelfcompassie gevonden werd tussen beide condities. In de toekomst 

zou onderzocht kunnen worden in hoeverre de zelfcompassie-schrijfoefeningen, die gebruikt 

zijn in de huidige studie en de studie van Leary et al. (2007), naast een staat van 

zelfcompassie, een staat van mindfulness oproepen.  

 Een derde mogelijke verklaring voor het ontbreken van een verschil in zelfcompassie 

tussen beide condities, kan zijn dat het enige tijd duurt voordat een zelfcompassie-
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schrijfoefening effect heeft op de mate van zelfcompassie en het affect van werkzoekenden. 

Onderzoek van Shapira en Mongrain (2010) toonde namelijk aan dat deelnemers die aan een 

online zelfcompassie-schrijfoefening hadden meegedaan pas na drie maanden minder 

depressieve symptomen ervoeren dan deelnemers die aan een controle-schrijfoefening hadden 

meegedaan. Zowel een week als een maand na de interventie werd er geen verschil gevonden 

in de mate van depressieve symptomen tussen de deelnemers die een zelfcompassie-

schrijfoefening hadden gemaakt en de deelnemers die een controle-schrijfoefening hadden 

gemaakt. De zelfcompassie-schrijfoefening had pas effect op het affect van de deelnemers na 

een langere periode. In de huidige studie zou het dus kunnen zijn dat werkzoekenden in de 

zelfcompassieconditie direct na de interventie nog geen hogere mate van zelfcompassie 

ervoeren dan werkzoekenden in de controleconditie. Het is mogelijk dat dit meer tijd nodig 

heeft, om vervolgens een effect te kunnen hebben op de relatie tussen tegenslagen tijdens het 

zoeken naar werk en negatief affect. 

 Hoewel Shapira en Mongrain (2010) vonden dat het langer kan duren voordat een 

zelfcompassie-schrijfoefening effect heeft, wordt het onwaarschijnlijk geacht dat dit in de 

huidige studie het geval was. In strijd met bovengenoemde bevindingen van Shapira en 

Mongrain (2010), toonde een studie van Leary et al. (2007) namelijk aan dat een 

zelfcompassie-schrijfoefening er direct voor zorgde dat de relatie tussen tegenslagen en 

negatief affect zwakker werd. De huidige studie vertoont veel inhoudelijke overeenkomsten 

met de studie van Leary et al. (2007). Zo zijn de zelfcompassie-schrijfoefening, de controle-

schrijfoefening en de instructie voor het beschrijven van een tegenslag gebaseerd op de 

schrijfoefeningen uit de studie van Leary et al. (2007). Daarnaast namen de deelnemers in de 

studie van Leary et al. (2007) en de huidige studie eenmalig deel aan de schrijfoefeningen in 

plaats van zeven dagen achter elkaar, zoals bij de studie van Shapira en Mongrain (2010) het 

geval was. Aangezien de huidige studie de meeste inhoudelijke en methodologische 
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gelijkenissen vertoont met de studie van Leary et al. (2007), is het aannemelijk dat de 

zelfcompassie-schrijfoefening in de huidige studie eerder direct een effect zou moeten hebben 

op de relatie tussen tegenslagen en negatief affect dan pas na een langere tijd.  

 Dat er veel methodologische en inhoudelijke gelijkenissen zijn tussen de huidige studie 

en de studie van Leary et al. (2007), roept de vraag op hoe het kan dat de zelfcompassie-

schrijfoefening in de huidige studie er niet voor zorgde dat de relatie tussen tegenslagen en 

negatief affect zwakker werd. Dat de zelfcompassie-schrijfoefening de samenhang tussen 

tegenslagen en negatief affect wel verzwakte in de studie van Leary et al. (2007), maar niet in 

de huidige studie, zou te maken kunnen hebben met verschillen in de steekproeven van beide 

studies. Terwijl de steekproef van de huidige studie bestond uit werkzoekenden met 

verschillende leeftijden en opleidingsachtergronden, bestond de steekproef van de studie van 

Leary et al. (2007) uit psychologiestudenten. Psychologiestudenten hebben veel kennis van 

psychologische vragenlijsten en onderwerpen, doen in hun opleiding veel aan zelfreflectie en 

hebben mogelijk al relatief veel compassie voor zichzelf en anderen, wat ervoor gezorgd kan 

hebben dat zij de vragenlijsten en schrijfoefeningen anders hebben ingevuld dan niet-

psychologiestudenten. Het zou voor psychologiestudenten bijvoorbeeld makkelijker kunnen 

zijn om de vragenlijsten in te vullen en deel te nemen aan de zelfcompassie-schrijfoefening in 

vergelijking met niet-psychologiestudenten. Verder zou het kunnen dat psychologiestudenten 

door hun ervaring met psychologische vragenlijsten en schrijfoefeningen eerder de bedoeling 

van de schrijfoefening doorhebben, waardoor de kans bestaat dat zij deze sociaal wenselijk 

zullen invullen. Daar komt ook nog bij kijken dat psychologiestudenten voor hun opleiding 

verplicht mee moeten doen aan meerdere onderzoeken in plaats van vrijwillig, wat er 

mogelijk toe kan leiden dat zij minder serieus deelnemen aan de schrijfoefeningen. Om 

bovengenoemde redenen is het mogelijk dat de zelfcompassie-schrijfoefening bij de 
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psychologiestudenten een ander effect heeft gehad op de relatie tussen tegenslagen en negatief 

affect dan bij de werkzoekenden in de huidige studie.  

 Een tweede verschil, dat mogelijk de tegenstrijdige bevindingen van de huidige studie 

en de studie van Leary et al. (2007) zou kunnen verklaren, is dat de studie van Leary et al. 

(2007) in het laboratorium is uitgevoerd en de huidige studie in de praktijk. Het laboratorium 

is een gecontroleerde setting, terwijl de deelnemers van deze studie bijvoorbeeld gestoord of 

afgeleid konden worden tijdens het maken van de schrijfoefeningen en deze met tussenpozen 

kunnen hebben ingevuld. Wanneer men gestoord wordt tijdens het maken van de 

schrijfoefening of de schrijfoefeningen met tussenpozen invult, is het mogelijk dat de 

schrijfoefening oppervlakkiger gemaakt wordt wegens het verdwijnen van de concentratie. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat anderen uit de omgeving invloed hebben op de 

antwoorden door zich er bijvoorbeeld mee te bemoeien. Aangezien in de instructies benadrukt 

is een stille ruimte op te zoeken waar men niet gestoord kan worden en de schrijfoefeningen 

te maken zonder tussenpozen, is het niet waarschijnlijk dat dit een grote rol heeft gespeeld bij 

de tegenstrijdige bevindingen. 

 Een derde verschil tussen de huidige studie en de studie van Leary et al. (2007), wat 

mogelijkerwijs de tegenstrijdige bevindingen kan verklaren, is de meting van negatief affect. 

In de huidige studie werd negatief affect gemeten door te vragen naar de mate van negatief 

affect die werkzoekenden ervaren met betrekking tot hun werk-zoekervaringen en de 

vooruitgang die zij wel of niet hebben geboekt. De mate van negatief affect in de studie van 

Leary et al. (2007) werd gemeten door te vragen hoe deelnemers zich voelden op dat moment. 

In tegenstelling tot de meting van negatief affect in de studie van Leary et al. (2007), bevat de 

meting van negatief affect in de huidige studie een evaluatieve component door 

werkzoekenden te vragen naar hun gevoelens over hun werk-zoekervaringen in plaats van 

naar hun algemene gevoelens van dat moment. Het is mogelijk dat gevoelens die ergens op 
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gericht zijn, zoals in dit geval de werk-zoekervaringen, verschillend zijn van de gevoelens die 

men ervaart op het moment van invullen. Zo zou het kunnen zijn dat werkzoekenden zich na 

het maken van de zelfcompassie-schrijfoefening over het algemeen goed voelen, omdat ze de 

schrijfoefening als fijn ervoeren (Appendix 3), maar dat hun gevoelens met betrekking tot hun 

werk-zoekervaringen nog steeds slecht zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wanneer 

gevraagd wordt naar hun gevoelens over hun werk-zoekervaringen, de negatieve werk-

zoekervaring uit de schrijfoefening als eerst bij hen opkomt en dat deze negatieve werk-

zoekervaring hun gevoelens over alle werk-zoekervaringen ‘kleurt’ (Maio & Haddock, 2014). 

Kortom, de bevinding dat de zelfcompassie-schrijfoefening de relatie tussen tegenslagen en 

negatief affect wel zwakker kon maken in de studie van Leary et al. (2007), maar niet in de 

huidige studie, zou verklaard kunnen worden door het feit dat beide studies een andere maat 

van negatief affect gebruikten. Het is mogelijk dat gevoelens over de werk-zoekervaringen 

vanwege de evaluatieve component lastiger te veranderen zijn door een zelfcompassie-

schrijfoefening dan meer algemene gevoelens, die deelnemers op dat moment ervaren. Een 

suggestie voor toekomstig onderzoek kan zijn om de huidige studie te repliceren, waarbij 

negatief affect gemeten wordt door te vragen hoe werkzoekenden zich voelen op dat moment 

in plaats van hoe ze zich voelen over hun werk-zoekervaringen.  

 Een andere mogelijke verklaring voor het feit dat sommige bevindingen rondom 

zelfcompassie niet overeenkomen met de verwachtingen en resultaten uit eerdere studies, zou 

kunnen zijn dat de hypothesen van deze studie niet overeenkomen met de werkelijkheid. Het 

is bijvoorbeeld mogelijk dat het verhogen van zelfcompassie niet genoeg is om de mate van 

negatief affect te verminderen na het ervaren van tegenslagen tijdens het zoeken naar werk. 

Dat een zelfcompassie-schrijfoefening de relatie tussen tegenslagen tijdens het zoeken naar 

werk en negatief affect niet verzwakte in de huidige studie, zou te maken kunnen hebben met 

het feit dat de tegenslagen in deze studie betrekking hadden op het zoeken naar werk.  Het is 
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bijvoorbeeld mogelijk dat tegenslagen met betrekking tot het zoeken naar werk zwaarder 

wegen en pijnlijker zijn voor mensen dan de tegenslagen waar eerdere studies omtrent 

zelfcompassie zich op hebben gefocust. Wanneer tegenslagen als zeer zwaar en pijnlijk 

worden ervaren, zou het kunnen dat het hebben van zelfcompassie niet genoeg is om de mate 

van negatief affect te verminderen na een dergelijke tegenslag. Het is mogelijk dat 

tegenslagen met betrekking tot het zoeken naar werk als relatief zwaar worden ervaren, 

aangezien werken tegenwoordig van centraal belang is in het leven van de meeste mensen 

(Scroggins, 2008) en een belangrijk onderdeel vormt van iemands zelfconcept (Garrett-Peters, 

2009). Tegenslagen tijdens de zoektocht naar werk, zoals afwijzingen of vervelende 

sollicitatiegesprekken, kunnen dan ook ernstige negatieve gevolgen hebben voor het 

zelfvertrouwen, de eigenwaarde en de mentale gezondheid van werkzoekenden (Caplan, 

Vinokur, Price & van Ryn, 1989). Bij veel tegenslagen tijdens het zoeken naar werk, zoals 

afwijzingen of niet worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek, wordt een van de 

belangrijkste basisbehoeften van de mens ondermijnd; de behoefte aan controle (Gerber & 

Wheeler, 2009). Dat anderen bepalen of men bijvoorbeeld wordt aangenomen voor een 

functie of wordt uitgenodigd voor een gesprek, zorgt ervoor dat men geen controle over de 

situatie ervaart en er machteloze en negatieve gevoelens ontstaan. 

 Naast tegenslagen met betrekking tot het zoeken naar werk, hebben vergelijkbare 

studies, waarin een zelfcompassie-schrijfoefening de mate van negatief affect wel kon 

verminderen na een tegenslag, zich gericht op tegenslagen van iets andere aard. Zo hebben 

deze studies zich bijvoorbeeld gefocust op een negatieve gebeurtenis tijdens het studeren 

(Leary et al., 2007), een algemene spijtervaring (Zhang & Chen, 2016) of een vervelende 

gebeurtenis die diezelfde dag had plaatsgevonden (Shapira & Mongrain, 2010). Men zou een 

tegenslag op het gebied van studie, zoals bij Leary et al., (2007), wellicht als minder zwaar 

kunnen ervaren dan een tegenslag met betrekking tot het zoeken naar werk, omdat een 
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tegenslag tijdens het studeren meestal niet meteen financiële zorgen met zich meebrengt 

vanwege mogelijke sponsoring door ouders of studiefinanciering. Een tegenslag met 

betrekking tot het zoeken naar werk zal bij werkzoekenden sneller voor financiële problemen 

zorgen, aangezien zij afhankelijk zijn van de inkomsten die gepaard gaan met het hebben van 

een baan. Daarnaast staan studenten, in tegenstelling tot werkzoekenden, vaak in direct 

contact met elkaar, wat kan zorgen voor gevoelens van verbondenheid en common humanity. 

Gevoelens van isolatie kunnen hierdoor worden tegengegaan (Neff, 2003), wat een tegenslag 

minder zwaar zou kunnen maken. Een algemene spijtervaring (Zhang & Chen, 2016) en een 

vervelende gebeurtenis, die moet hebben plaatsgevonden op de dag van invullen (Shapira & 

Mongrain, 2010), kunnen beiden erg breed worden opgevat en kunnen over van alles gaan. 

Een algemene spijtervaring kan daarnaast van een lange tijd terug zijn geweest, wat de 

ervaring minder pijnlijk zou kunnen maken. Verder is het niet waarschijnlijk dat deelnemers 

uit de studie van Shapira en Mongrain (2010) zeven dagen achter elkaar een zware, negatieve 

gebeurtenis hadden meegemaakt. Wegens de brede benadering van een tegenslag in de studies 

van Zhang en Chen (2016) en Shapira en Mongrain (2010), is het mogelijk dat de zwaarte van 

de tegenslagen erg uiteenliep in deze studies. Het zou kunnen dat de beschreven tegenslagen 

in deze studies als relatief minder zwaar werden ervaren door de deelnemers dan de 

tegenslagen in de huidige studie, die betrekking hadden op het zoeken naar werk. Kortom, het 

zou kunnen dat tegenslagen met betrekking tot het zoeken naar werk als relatief zwaar worden 

ervaren, wat ervoor zou kunnen zorgen dat een zelfcompassie-schrijfoefening de samenhang 

tussen tegenslagen en negatief affect bij werkzoekenden niet kan verzwakken. Een suggestie 

voor vervolgonderzoek is om rekening te houden met de waargenomen zwaarte van de 

tegenslag, door deelnemers bijvoorbeeld te vragen naar hoe zwaar of vervelend ze de 

negatieve gebeurtenis vonden. Zo kan in de toekomst worden onderzocht of een 
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zelfcompassie-schrijfoefening minder effect heeft op de mate van negatief affect na een 

tegenslag, naarmate de deelnemers de beschreven tegenslag als zwaarder ervoeren.  

   

4.2 Limitaties en Suggesties voor Vervolgonderzoek 

 Zoals de meeste andere studies, bevat de huidige studie ook enkele beperkingen. Een 

eerste beperking van deze studie is dat de manipulatiecheck van zelfcompassie slechts werd 

afgenomen ná de interventie en niet daarvoor, wat ook het geval was bij andere studies waarin 

deze manipulatiecheck is gebruikt (Breines & Chen, 2012; Zhang & Chen, 2016). Aangezien 

de manipulatiecheck alleen na de interventie werd afgenomen, kon de mate van zelfcompassie 

voor en na de interventie niet met elkaar vergeleken worden en was het onbekend of de 

interventie een toename in zelfcompassie had veroorzaakt. In de huidige studie werd de 

manipulatiecheck alleen na de interventie afgenomen, omdat er vanwege willekeurige 

toewijzing aan de twee condities vanuit werd gegaan dat deelnemers uit beide condities 

voorafgaande aan de interventie niet verschilden in hun mate van zelfcompassie. Een andere 

reden om de manipulatiecheck alleen na de interventie af te nemen, was dat dezelfde items 

kort na elkaar herhaald zouden worden bij toevoeging van een voormeting. Mensen zouden 

zich de items herinneren en zouden uit de behoefte om consistent te zijn mogelijk dezelfde 

antwoorden geven (Gelderman, 1998), waardoor het effect van de interventie op de mate van 

zelfcompassie niet goed gemeten zou kunnen worden. Om dit probleem te ondervangen en 

een voormeting mogelijk te maken, zou er voor en na de interventie een andere selectie van 

zelfcompassie-items kunnen worden afgenomen. Op deze manier kan voorkomen worden dat 

deelnemers de items herkennen en precies dezelfde antwoorden geven. Het is hierbij 

belangrijk dat de selectie van items, die voor de interventie wordt afgenomen, even goed in 

staat is de mate van zelfcompassie te meten als de selectie van items, die na de interventie 

wordt afgenomen. Met behulp van een factoranalyse zou gekeken kunnen worden hoe de 26 
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items van de Self-Compassion Scale van Neff (2003) laden op de verschillende aspecten van 

zelfcompassie (self-kindness, common humanity en mindfulness). Door per aspect te kijken 

welke items hier het hoogst op laden, kunnen twee varianten van de manipulatiecheck worden 

samengesteld die ongeveer even goed in staat zijn om zelfcompassie te meten. Om te kunnen 

bepalen of een zelfcompassie-interventie een toename in zelfcompassie veroorzaakt, is het 

van belang dat toekomstige studies ook een manipulatiecheck van zelfcompassie toevoegen 

voorafgaande aan een zelfcompassie-interventie. 

 Een tweede beperking is dat de huidige studie niet heeft gekeken naar de 

langetermijneffecten van een staat van zelfcompassie. Naast de studie van Shapira en 

Mongrain (2010), zijn er weinig andere studies die onderzocht hebben of een zelfcompassie-

interventie ook een langdurig effect kan hebben op de mate van negatief affect. Het is van 

belang meer inzicht te hebben in de langetermijneffecten van zelfcompassie, omdat eventuele 

langdurige, positieve effecten van zelfcompassie veel mensen zouden kunnen helpen beter om 

te gaan met tegenslagen tijdens het zoeken naar werk of met tegenslagen op andere gebieden. 

In toekomstige studies kan worden onderzocht of de positieve effecten van een 

zelfcompassie-schrijfoefening, bijvoorbeeld op de mate van zelfkritiek, negatief affect of 

ontmoedigende gedachten, duurzaam zijn of relatief snel weer verdwijnen.  

 Naast dat het doen van een experimentele studie onder werkzoekenden een toevoeging 

is aan de literatuur omtrent zelfcompassie en het zoeken naar werk, heeft het tegelijkertijd ook 

zijn beperkingen. In tegenstelling tot bij laboratoriumstudies, kunnen omgevingsfactoren niet 

gecontroleerd worden, wanneer onderzoek wordt uitgevoerd in de praktijk. Het is 

bijvoorbeeld onvermijdelijk dat deelnemers de schrijfoefeningen en vragenlijsten invullen op 

verschillende locaties, wat maakt dat sommige deelnemers eerder gestoord of afgeleid zullen 

worden tijdens het invullen van de vragenlijsten of schrijfoefeningen dan anderen. Dit zou 

voor eventuele ruis in de data kunnen zorgen, aangezien afleiding ervoor kan zorgen dat 
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mensen oppervlakkiger deelnemen aan vragenlijsten en schrijfoefeningen, en andere mensen 

zich met de antwoorden zouden kunnen bemoeien. Ondanks de begrensde mogelijkheden om 

omgevingsfactoren te controleren, wordt aanbevolen om in de toekomst meer experimentele 

studies te doen in de praktijk met betrekking tot zelfcompassie-interventies. Het is van belang 

te weten of dergelijke zelfcompassie-interventies effectief kunnen zijn in de context van het 

zoeken naar werk, maar ook in andere situaties. 

 

4.3 Praktische Implicaties  

 De bevindingen van deze experimentele studie hebben veelbelovende praktische 

implicaties. Zo kan een zelfcompassie-schrijfoefening ervoor zorgen dat werkzoekenden 

minder negatief affect ervaren, wat van groot belang is voor het algehele mentale welzijn van 

werkzoekenden en voor de kans op het vinden van een baan (Crossley & Stanton, 2005). 

Gegeven dat de huidige studie is uitgevoerd in een alledaagse setting, maakt dat de 

onderzoeksresultaten de werkelijkheid waarschijnlijk redelijk goed weerspiegelen (Howitt, 

2007). Hierbij moet echter wel rekening worden gehouden met het feit dat aan het onderzoek 

vooral Nederlandse, vrouwelijke en hoogopgeleide werkzoekenden hebben deelgenomen, wat 

maakt dat de resultaten niet zonder meer gegeneraliseerd kunnen worden naar de gehele 

populatie van werkzoekenden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de resultaten van deze studie 

minder goed opgaan voor mannelijke werkzoekenden, aangezien mannen gedragingen die 

gepaard gaan met zwakte vaak vermijden, zoals het zoeken naar hulp voor en het praten over 

negatieve gevoelens (Vogel, Heimerdinger-Edwards, Hammer & Hubbard, 2011). Naast 

mannen, zullen laagopgeleiden ook minder snel proberen hun negatieve gevoelens te 

bespreken of te veranderen, omdat zij over het algemeen minder geneigd zijn probleem-

oplossend gedrag te vertonen dan hoogopgeleiden (Ross & Mirowsky, 1989). Dit maakt dat 

mannelijke en laagopgeleide werkzoekenden mogelijk minder openstaan voor een 
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zelfcompassie-schrijfoefening en dit ook lastiger vinden om te doen dan vrouwelijke en 

hoogopgeleide werkzoekenden, waardoor een zelfcompassie-schrijfoefening wellicht minder 

effectief zou kunnen zijn voor mannen en laagopgeleiden.  

 Hoewel in deze studie niet gevonden werd dat een zelfcompassie-schrijfoefening ervoor 

kan zorgen dat de samenhang tussen tegenslagen en de mate van negatief affect zwakker werd 

bij werkzoekenden, werd deze bufferende werking van een zelfcompassie-schrijfoefening wel 

in andere studies gevonden (Shapira & Mongrain, 2010; Zhang & Chen, 2016; Leary et al., 

2007). Aangezien zelfcompassie te trainen is (Leary et al., 2007) en een zelfcompassie-

schrijfoefening ervoor kan zorgen dat werkzoekenden minder negatief affect ervaren, is het 

belangrijk meer onderzoek te doen naar de positieve effecten van zelfcompassie-interventies. 

Met meer kennis over de effecten van dergelijke interventies kunnen goede trainingen worden 

opgezet voor werkzoekenden om hen beter te leren omgaan met tegenslagen tijdens het 

zoeken naar werk. Loopbaancoaches kunnen werkzoekenden op die manier sneller en 

gerichter helpen bij de omgang met vervelende ervaringen, zoals afwijzingen en weinig 

vooruitgang.  

 Daarnaast zou een verdere ontwikkeling van online zelfcompassie-interventies erg 

nuttig zijn, aangezien er zo gelijktijdig veel mensen geholpen kunnen worden op een relatief 

goedkope manier. Het aanbieden van online zelfcompassie-interventies zou vergeleken 

kunnen worden met zelfhulpboeken, die de laatste jaren steeds populairder geworden zijn 

(Redding, Herbert, Forman & Gaudiano, 2008). In Amerika zijn de zelfhulpinterventies een 

miljoenenindustrie geworden en een integraal kenmerk van de Amerikaanse cultuur. 

Zelfhulpinterventies, zoals een online zelfcompassie-schrijfoefening, zouden een goede 

vervanging van of toevoeging aan een professionele behandeling kunnen zijn. Onderzoek van 

Norcross et al. (2000) laat zien dat al 85% van de Amerikaanse psychologen hun cliënten een 

zelfhulpinterventie aanraadt. 
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 Verder heeft de huidige studie laten zien dat tegenslagen tijdens het zoeken naar werk 

kunnen zorgen voor een verhoogde mate van zelfkritiek bij werkzoekenden. Een hoge mate 

van zelfkritiek kan nadelige effecten kan hebben op iemands affect, zelfvertrouwen en 

inschattingen van de eigen vaardigheden (Stoeber, Hutchfield & Wood, 2008), wat 

uiteindelijk de kans op het vinden van een baan niet ten goede komt (Crossley & Stanton, 

2005). Het is van belang te onderzoeken hoe de mate van zelfkritiek na een tegenslag 

verminderd kan worden om bovengenoemde, negatieve gevolgen te voorkomen. Hoewel de 

zelfcompassie-schrijfoefening in de huidige studie niet heeft gezorgd dat werkzoekenden 

minder zelfkritiek hadden na een tegenslag, werd wel gevonden dat een hogere mate van 

zelfcompassie samenhing met minder zelfkritiek. Het is daarom belangrijk om in de toekomst 

meer onderzoek te doen naar het effect van dergelijke zelfcompassie-interventies op de mate 

van zelfkritiek. Verder kunnen alternatieve interventies worden ingezet om de mate van 

zelfkritiek van werkzoekenden te verminderen na een tegenslag tijdens hun zoektocht. Zo kan 

bijvoorbeeld een training, zoals het Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) programma, 

worden aanbevolen aan zelfkritische werkzoekenden, waarvan is aangetoond dat de mate van 

zelfkritiek verminderd wordt door middel van mindfulness-oefeningen (Shapiro, Astin, 

Bishop & Cordova, 2005). Volgens Jopling (2002) kan een mindfulness-interventie effectief 

zijn voor het verminderen van zelfkritiek, vanwege de niet-oordelende en afstandelijke 

houding die men aanneemt ten opzichte van zichzelf en gevoelens.  
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4.4 Conclusie 

 Samengevat, kan geconcludeerd worden dat het hebben van zelfcompassie 

veelbelovend is in de context van het zoeken naar werk. De resultaten van deze studie 

herhalen bevindingen dat een zelfcompassie-schrijfoefening voordelige psychologische 

effecten kan hebben. Werkzoekenden ervoeren minder negatief affect na het maken van een 

zelfcompassie-schrijfoefening, wat bevorderlijk is voor het vinden van een baan (Crossley & 

Stanton, 2005). De bevindingen van deze studie kunnen aanleiding zijn voor loopbaancoaches 

om zelfcompassie-interventies in te zetten als nieuwe techniek om werkzoekenden vooruit te 

helpen bij het zoeken naar een baan. Er is echter meer onderzoek nodig naar de mogelijke 

positieve effecten van zelfcompassie-interventies op het affect, de mate van zelfkritiek en 

ontmoediging van werkzoekenden en hoe zelfcompassie-interventies werkzoekenden kunnen 

helpen beter om te gaan met tegenslagen tijdens hun zoekproces. Aangezien langdurige 

werkloosheid gepaard kan gaan met depressie en psychologische stoornissen (Song, Uy, 

Zhang & Shi, 2009), is het van groot belang dat werkzoekenden geholpen kunnen worden bij 

het zoeken naar een baan. 
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Appendix 

 

Appendix 1.  Grafische weergave van de hypothesen 

 

 

 

 

Figuur 1. Het totale procesmodel met de verwachte relaties. 

 

 

Hypothese 1 

Het hebben van tegenslagen tijdens het zoeken naar werk is positief gerelateerd aan negatief 

affect. Hoe meer tegenslagen werkzoekenden hebben tijdens het zoeken naar werk, hoe meer 

negatief affect zij ervaren. 
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Hypothese 2 

Tegenslagen tijdens het zoeken naar werk hangen samen met een stijging van negatief affect 

bij werkzoekenden, wat gedeeltelijk gemedieerd wordt door de mate van zelfkritiek.  

 

 

 

 

 

Hypothese 3 

Naarmate werkzoekenden meer zelfcompassie hebben, hangen tegenslagen minder sterk 

samen met negatief affect. Bij werkzoekenden in de zelfcompassieconditie zullen tegenslagen 

minder sterk samenhangen met negatief affect dan bij werkzoekenden in de controleconditie. 

 

 

 

 

Hypothese 4 

Bij werkzoekenden in de zelfcompassieconditie, zijn tegenslagen tijdens het zoeken naar werk 

minder sterk gerelateerd aan zelfkritiek, en daardoor minder sterk gerelateerd aan negatief 

affect, in vergelijking met werkzoekenden in de controleconditie.  

 

 

Zelfkritiek 

Tegenslagen Negatief Affect 

+ + 
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Zelfcompassie 

Tegenslagen Negatief Affect 
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Hypothese 5 

Zelfcompassie zorgt voor een vermindering van negatief affect, waarbij werkzoekenden in de 

zelfcompassieconditie minder negatief affect zullen ervaren dan werkzoekenden in de 

controleconditie. 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothese 6 

Zelfcompassie zorgt voor een vermindering van negatief affect, wat gedeeltelijk gemedieerd 

wordt door de mate van zelfkritiek. Werkzoekenden in de zelfcompassieconditie zullen minder 

zelfkritisch zijn en daardoor minder negatief affect ervaren dan werkzoekenden in de 

controleconditie.  
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Hypothese 7 

Perfectionisme is positief gerelateerd aan negatief affect tijdens het zoeken naar werk. Hoe 

hoger werkzoekenden scoren op perfectionisme, hoe meer negatief affect zij zullen ervaren 

tijdens het zoeken naar werk.  

 

 

 

 

 

 

Hypothese 8 

Bij werkzoekenden in de zelfcompassieconditie zijn tegenslagen tijdens het zoeken naar werk 

minder sterk gerelateerd aan zelfkritiek, en daardoor minder sterk gerelateerd aan negatief 

affect, in vergelijking met werkzoekenden in de controleconditie. Hierbij verzwakt 

zelfcompassie de relatie tussen tegenslagen en zelfkritiek minder, naarmate werkzoekenden 

meer perfectionistisch zijn.  
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Appendix 2. Instructies van de schrijfoefeningen 

Zowel voor de deelnemers in de zelfcompassieconditie als voor de deelnemers in de 

controleconditie, begon de interventie met het beschrijven van een tegenslag met betrekking 

tot het zoeken naar werk. Vervolgens kregen de deelnemers een verschillende schrijfoefening, 

afhankelijk van de conditie waar zij in zaten. 

 

Beschrijven Tegenslag 

“Denk aan uw vervelendste ervaring met betrekking tot het zoeken naar werk in de afgelopen 

maand. Bijvoorbeeld iets dat u slecht deed voelen over uzelf, te maken had met falen, 

afwijzing of vernedering. Dit kan te maken hebben met het niet kunnen vinden van passende 

vacatures, geen vooruitgang kunnen maken bij het zoeken naar werk, een netwerkgesprek wat 

erg ongemakkelijk was, een vervelend sollicitatiegesprek, een afwijzing voor een baan, of een 

andere vervelende gebeurtenis bij het zoeken naar werk.” 

 

STOP EVEN OM NA TE DENKEN OVER ZO’N ERVARING. 

KLIK PAS OP VOLGENDE INDIEN U EEN SPECIFIEKE VERVELENDE 

GEBEURTENIS IN GEDACHTEN HEEFT. 

 

Beschrijf deze gebeurtenis door de volgende zin af te maken: 

 

De vervelende gebeurtenis waar ik aan denk was die keer dat: ______________________  

Hoeveel weken is dit geleden? ___________ 

 

Beschrijf deze gebeurtenis in detail:  

1. Wat heeft geleid tot de gebeurtenis? 

2. Beschrijf de gebeurtenis. Wat gebeurde er precies? Wie waren erbij aanwezig? 

3. Hoe voelde u zich en hoe gedroeg u zich op dat moment?  
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Zelfcompassieconditie 

“Graag nodigen we u uit om de komende 10 tot 15 minuten aandachtig aan de volgende 

schrijfopdrachten te werken. Deze opdrachten hebben betrekking op de gebeurtenis die u 

hierboven heeft beschreven:” 

1. Common humanity- “Psychologen suggereren dat als u negatieve gebeurtenissen 

ervaart, zoals de gebeurtenis die u heeft beschreven, het goed is als u zichzelf 

herinnert aan het feit dat iedereen dit soort ervaringen heeft. Het maakt deel uit van het 

menselijk bestaan om te worstelen met tegenspoed, zoals falen, vernedering en 

afwijzing, en het helpt om te erkennen dat deze ervaringen een normaal onderdeel zijn 

van het leven. Noem hieronder voorbeelden waarbij andere mensen ook negatieve 

gebeurtenissen hebben ervaren die vergelijkbaar zijn met de gebeurtenis die u heeft 

beschreven.” 

 

2. Self-kindness- “Wanneer negatieve dingen gebeuren, helpt het om uzelf te behandelen 

met vriendelijkheid, net zoals u een vriend of vriendin zou behandelen die een 

dergelijke ervaring had. Schrijf hieronder een paragraaf over de gebeurtenis, waarbij u 

begrip, vriendelijkheid en betrokkenheid uit richting uzelf voor wat u heeft 

meegemaakt. Schrijf dit op net zoals u een steunende brief zou schrijven aan een 

vriend(in) die een soortgelijke gebeurtenis heeft ervaren.” 

 

3. Mindfulness-  “Mensen worden vaak gemakkelijk meegesleept in hun emoties als ze 

negatieve gebeurtenissen ervaren. Dit kan vervelend voelen. Het kan opluchten om u 

bewust te zijn van uw gevoelens zonder u te laten overweldigen door deze gevoelens. 

In deze derde en laatste schrijfopdracht nodigen we u uit om te oefenen met het 

creëren van afstand tussen uzelf en uw emoties. Neem de tijd om na te denken over 

wat u voelde (of wat u nu voelt) over de gebeurtenis op een objectieve, afstandelijke 

en niet-emotionele manier. Stel daarbij uw gevoelens voor als wolken die voorbij 

drijven. Welke emoties komen voorbij? Beschrijf deze emoties.” 
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Controleconditie 

“Graag nodigen we u uit om de komende 10 tot 15 minuten aandachtig aan de volgende 

schrijfopdrachten te werken. Deze opdrachten hebben betrekking op de gebeurtenis die u 

hierboven heeft beschreven.” 

 

“Psychologen suggereren dat als u negatieve gebeurtenissen ervaart, zoals de gebeurtenis die 

u heeft beschreven, het goed is om hierover te schrijven. Daarom nodigen we u graag uit om 

uw gedachten en emoties over deze gebeurtenis op te schrijven. Neem de tijd en laat u gaan 

en ontdek uw gedachten en gevoelens omtrent de gebeurtenis terwijl u schrijft.” 

1. “Schrijf hieronder een paragraaf waarin u uw gedachten omtrent de gebeurtenis 

beschrijft.” 

2. “Schrijf hieronder een paragraaf waarin u uw emoties omtrent de gebeurtenis 

beschrijft .” 
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Appendix 3.  Resultaten van de pilotstudie 

In week 16 (17 t/m 23 april 2017) werd een vormtechnische pilotstudie uitgevoerd, om 

de instructies van de schrijfoefeningen te evalueren. Aan de pilotstudie hebben uiteindelijk 

zeven personen (M= 24.71 jaar, 6 vrouwen en 1 man) meegedaan, die allen recentelijke 

ervaring hadden met het zoeken naar werk. De deelnemers maakten zowel de schrijfoefening 

van de zelfcompassieconditie als de schrijfoefening van de controleconditie. De volgorde 

waarin de deelnemers deze schrijfoefeningen deden, werd afgewisseld. Zoals eerder 

beschreven, werden de evaluaties opgenomen met een audio-recorder. Hieronder volgt een 

overzicht van de belangrijkste bevindingen uit deze pilotstudie. 

 

Beschrijven van een tegenslag 

 Voordat de deelnemers de opdracht kregen een tegenslag of negatieve ervaring te 

beschrijven met betrekking tot het zoeken naar werk, hebben zij een vragenlijst ingevuld over 

de mate van vooruitgang tijdens het zoeken en negatieve ervaringen. Deelnemers deden hier 

gemiddeld één tot twee minuten over. Naar aanleiding van de evaluatie is er een kleine 

aanpassing gemaakt aan het eerste item, omdat de zin niet goed liep. De deelnemers deden er 

gemiddeld vijf minuten over om een negatieve ervaring te bedenken, op te schrijven en de 

vragen hierover te beantwoorden. Bij de meeste deelnemers kwamen de gevoelens en 

frustraties rondom de gebeurtenis weer enigszins naar boven. Sommigen vonden het een 

beetje confronterend en vervelend om te doen. 

 

Schrijfoefening Zelfcompassieconditie 

 Gemiddeld waren de deelnemers ongeveer 10 tot 15 minuten bezig met het maken van 

de schrijfoefeningen. Dit kon af en toe iets langer zijn, omdat er tussendoor gesproken werd 

door de deelnemer.  

 De common-humanity schrijfoefening was voor de meesten niet erg lastig om te doen. 

Af en toe vond een deelnemer het lastig om een specifiek voorbeeld te bedenken. De 

deelnemers gingen er vaak vanuit dat het om specifieke voorbeelden ging. Het werd vaak 

ervaren als opluchtend en men vond het een fijne realisatie om niet de enige te zijn. 

Sommigen hadden nog nooit zo gekeken naar een tegenslag en eerder bijvoorbeeld alleen 

gekeken naar mensen die het beter deden dan zij (opwaartse vergelijking). Dit hielp hen om te 

relativeren en was daarom erg fijn. Ze ervoeren geen weerstand bij het maken van de 

schrijfoefening. 
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 Bij het maken van de self-kindness schrijfoefening gaven sommige mensen, die zeiden 

normaal erg zelfkritisch te zijn, aan dat ze het best moeilijk vonden om zo tegen zichzelf te 

‘praten’. De meeste deelnemers vonden dit grappig om te doen en een beetje gek, omdat je 

nooit iets schrijft naar jezelf. Vaak werd gezegd dat het wel helpt om aardige dingen zo op te 

schrijven. Deelnemers gaven namelijk aan dat dit soort dingen wel eens door hun hoofd gaan, 

maar dat je het benadrukt door het zo op te schrijven en je wordt gedwongen er over na te 

denken. Twee van de zeven respondenten zeiden dat het misschien iets natuurlijker zou 

voelen als je de brief aan een vriend of vriendin zou schrijven die hetzelfde had meegemaakt 

als jij. Dit leek mij echter geen goed idee, omdat je het dan niet meer op jezelf betrekt en dat 

is nou precies de bedoeling. Het schrijven van een brief aan jezelf werd soms een beetje 

zweverig ervaren, maar ook grappig en het wekte geen weerstand op. 

 Bij de mindfulness schrijfoefening vonden de meeste deelnemers de volgende zin 

onduidelijk; “Beschrijf uw gevoelens op een niet-emotionele manier”. Nadat ik hen iets meer 

had uitgelegd, begrepen ze het al beter, maar ze gaven aan dat het misschien zou helpen als er 

een voorbeeld gegeven werd in de instructie. Ook zeiden ze dat het hen zou helpen de 

schrijfoefening beter te begrijpen om iets visueels in de instructie te verwerken, zoals het 

aannemen van een ‘helicopter view’. Naar aanleiding van de evaluatie van de eerste 

deelnemers (N= 4), is de mindfulness-schrijfoefening aangepast. De instructie van de 

schrijfoefening is meer visueel gemaakt door deelnemers hun gevoelens te laten voorstellen 

als wolkjes die voorbij drijven en hen daarna te vragen welke emoties ze voorbij zien drijven. 

Na deze verandering begrepen de deelnemers (N= 3) de schrijfoefening in één keer en zijn ze 

nauwelijks teruggekomen op de zin; “Beschrijf uw gevoelens op een niet-emotionele manier”. 

Wanneer ik hen vroeg wat de schrijfoefening duidelijk maakte, gaven ze aan dat het kwam 

door de wolkjes. Ze zeiden allemaal uit zichzelf dat ze letterlijk wolkjes voorbij zagen drijven 

met verschillende emoties erop. Ze hebben puntsgewijs verschillende emoties opgeschreven. 

 

Schrijfoefening Controleconditie 

 De deelnemers gaven aan dat ze het fijn vonden om hun gedachten en gevoelens op te 

schrijven. Daarnaast gaven ze aan (vooral deelnemers die hiervoor de schrijfoefening van de 

zelfcompassieconditie hadden gedaan) een beetje in de negatieve spiraal van emoties en 

gedachten te blijven hangen. Men dacht dat mensen meer in die negatieve emoties konden 

blijven hangen, naarmate de tegenslag meer recent is. Deze schrijfoefening werd als 

confronterender ervaren door alle deelnemers, en zeker door de deelnemers die al eerder de 

zelfcompassie-schrijfoefening hadden gedaan. Deelnemers die de controle-schrijfoefening 
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eerst maakten, beschreven het als redelijk opluchtend, verhelderend en fijn om gevoelens en 

gedachten op te schrijven. Wanneer deze deelnemers, na het maken van de zelfcompassie-

schrijfoefening, de schrijfoefeningen met elkaar vergeleken, vonden ze de zelfcompassie-

schrijfoefening fijner om te doen. Ze gaven aan dat je bij de zelfcompassie-schrijfoefening 

iets doet met de negatieve emoties, en bij de controle-schrijfoefening niet, waardoor je er 

meer in blijft hangen. Verder interpreteerden de deelnemers de schrijfoefening alsof ze de 

emoties en gedachten die zij hadden op dat moment moesten opschrijven, in plaats van de 

emoties en gedachten die zij hadden op het moment van de gebeurtenis. 

 Na de eerste vier deelnemers werd de controle-schrijfoefening enigszins aangepast om 

het qua lengte meer op de zelfcompassie-schrijfoefening te laten lijken. De schrijfoefening 

werd in twee schrijfoefeningen opgedeeld, waarbij deelnemers zowel hun emoties als hun 

gedachten omtrent de gebeurtenis moesten beschrijven. Hiervoor werd hen namelijk in één 

schrijfoefening gevraagd hun emoties en gedachten op te schrijven. Deelnemers (N= 3) 

vonden het hierna soms wel lastig om het onderscheid te maken tussen emoties en gedachten, 

omdat deze twee constructen vaak door elkaar heen lopen.  

 

Samenvatting 

 Deelnemers vonden de zelfcompassie-schrijfoefening over het algemeen erg fijn om te 

doen. Ze gaven aan het soms grappig te vinden, maar wel fijn om de gebeurtenis vanuit een 

ander perspectief te bekijken en op deze manier te relativeren. Ze konden zich voorstellen dat 

het voor hen en voor anderen nuttig kon zijn en dat zij en andere mensen zich er beter door 

konden voelen. De controle-schrijfoefening werd goed begrepen door alle deelnemers en 

werd door sommigen als fijn ervaren. Anderen vonden het minder fijn om deze 

schrijfoefening te maken, omdat de gevoelens weer werden opgeroepen. Wanneer deelnemers 

de twee schrijfoefeningen met elkaar vergeleken, zeiden ze allemaal dat ze de zelfcompassie-

schrijfoefening fijner vonden om te doen, omdat je daar iets met je gevoelens deed en het 

relativeerde en je bij de controle-schrijfoefening je gevoelens slechts opschrijft. Volgens 

deelnemers was de kans groot dat je in je gevoelens bleef hangen en je jezelf juist slechter 

ging voelen dan voor de schrijfoefening. 
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Appendix 4. Overzicht van alle items 

 

Inclusie criteria 

 

 

Search1.  

Bent u momenteel op zoek naar een betaalde baan van minimaal 20 uur in de week?  

1. Ja 

2. Nee 

 

Search2.  

Heeft u de afgelopen maand gezocht naar een betaalde baan van minimaal 20 uur in de 

week? 

1. Ja 

2. Nee 

 

SearchExpP.  

Heeft u de afgelopen maand bij het zoeken naar een betaalde baan van minimaal 20 uur 

in de week positieve ervaringen gehad? 

0. Helemaal geen positieve ervaringen 

1. Weinig positieve ervaringen 

2. Enkele positieve ervaringen 

3. Verscheidene positieve ervaringen 

4. Veel positieve ervaringen 

 

SearchExpN.  

Heeft u de afgelopen maand bij het zoeken naar een betaalde baan van minimaal 20 uur 

in de week negatieve ervaringen gehad? 

0. Helemaal geen negatieve ervaringen 

1. Weinig negatieve ervaringen 

2. Enkele negatieve ervaringen 

3. Verscheidene negatieve ervaringen 

4. Veel negatieve ervaringen 
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Studying 

Bent u momenteel aan het studeren? 

1. Ja  

2. Nee 

 

GraduatingTime 

IF ‘Bent u momenteel aan het studeren?’ 1 is selected  

Bent u binnen 2 maanden afgestudeerd? 

1. Ja  

2. Nee 

 

Inclusie diagram 
Search1. Bent u op zoek naar een betaalde baan van minimaal 20 uur in de week? Ja Nee 
Search2. Heeft u de afgelopen maand actief naar werk gezocht? Ja Nee 
SearchExpP. Hebt u positieve ervaringen opgedaan? 0 helemaal geen t/m 4 veel 
SearchExpN. Hebt u negatieve ervaringen opgedaan? 0 helemaal geen t/m 4 veel 
GraduatingTime Bent u binnen 2 maanden afgestudeerd? 
 
IF ANSWER Search1. IS Nee OR ANSWER Search2. IS Nee OR ANSWER GraduatingTime IS Nee 
 end of study 
IF ANSWER SearchExpN. IS 0 helemaal geen  redirect respondent out of intervention 

 

End of study text 

Dit onderzoek gaat over uw recente ervaringen met het zoeken naar werk. Indien u de 

afgelopen maand niet naar werk heeft gezocht of momenteel niet meer op zoek bent naar 

werk kunt u helaas niet deelnemen aan dit onderzoek. Hartelijk dank voor uw interesse. 

Vriendelijke groet, Loes Kreemers Universiteit van Amsterdam. 
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Informed consent/informatie brochure 

 

 
Beste Deelnemer, 

 

Voor we van start gaan, hebben wij eerst uw officiële toestemming nodig voor deelname. Het is belangrijk dat u 

op de hoogte bent van uw rechten omtrent deelname aan het onderzoek en de procedure die in dit onderzoek 

wordt gevolgd. Lees daarom onderstaande tekst zorgvuldig door. 

 

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om ervaringen van mensen die op zoek zijn naar werk in kaart te brengen. 

Hiervoor wordt u deze week gevraagd om twee vragenlijsten in te vullen en één schrijfopdracht te doen, waarin 

u reflecteert op uw zoekervaringen. Na twee en vier maanden volgt een korte nameting. Deelname aan dit 

onderzoek kost u in totaal ongeveer 1 uur: de eerste vragenlijsten en schrijfopdracht duren 15 tot 20 minuten en 

de tweede vragenlijst duurt 10 tot 15 minuten, de twee nametingen over 2 en 4 maanden duren 5 minuten. De 

vragen zullen gaan over uw houding en ervaringen bij het zoeken naar werk en over u als persoon en uw 

werkzoekgedrag. 

  

Vrijwillig, vertrouwelijk en anoniem 

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en u mag zonder opgaaf van redenen weigeren mee te doen aan het 

onderzoek. U mag op elk moment stoppen met het onderzoek. Tevens mag u achteraf (binnen 24 uur na de 

laatste vragenlijst) weigeren dat uw gegevens voor het onderzoek worden gebruikt. Uw deelname aan dit 

onderzoek is geheel vertrouwelijk en gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. De gegevens van dit 

onderzoek zullen uitsluitend door de onderzoekers worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij 

blijft uw anonimiteit gewaarborgd. 

 

Beloning 

Voor het tijdig invullen van alle vragen op drie meetmomenten ontvangt u €10,- op uw rekening gestort. Na 

afloop van de derde vragenlijst wordt u doorverwezen naar een aparte pagina waar u uw bankgegevens kunt 

achterlaten zodat deze niet gekoppeld kunnen worden aan uw antwoorden op de vragen. Daarbovenop sturen wij 

u wanneer u ook de nameting hebt ingevuld als dank voor volledige deelname een overzicht met de 

onderzoeksresultaten en tips om het zoeken naar werk effectiever in te richten. 

 

Nadere inlichtingen 

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, dan kunt u zich wenden tot de verantwoordelijk 

onderzoeker, Loes Kreemers, MSc. (L.M.Kreemers@uva.nl, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 

129, 1018 WS, Amsterdam). Voor eventuele klachten over het onderzoek kun u zich wenden tot het lid van de 

Commissie Ethiek van de Afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam, Dr. Femke ten Velden 

(F.S.tenVelden@uva.nl, Nieuwe Achtergracht 129, 1018 WS, Amsterdam). 

 

“Ik heb de informatie gelezen en begrepen en geef toestemming voor deelname aan het onderzoek en gebruik 

van de daarmee verkregen gegevens. Ik behoud daarbij het recht om zonder opgaaf van reden deze instemming 

weer in te trekken. Tevens behoud ik het recht op ieder door mij gewenst moment te stoppen met de vragenlijst.” 

 

O Ja  O Nee  
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Meetmoment 1 (T0) 

 

 

C1. Employment Status 

 

Heeft u momenteel werk? 

1. Ja, betaald werk 

2. Ja, onbetaald werk 

3. Ja, zowel betaald als onbetaald werk 

4. Nee, geen werk 

 

IF ‘Heeft u momenteel werk?’ 1, 2 or 3 is selected  

Onder wat voor contract werkt u? In geval van meer dan één contract, selecteer dan het 

contract van uw hoofdbaan. 

o Vast contract 

o Tijdelijk contract 

o Uitzendwerk 

o Gedetacheerd 

o Zelfstandige of freelance 

o Stagiair 

o Vrijwilliger 

o Anders, namelijk...____________________ 

 

IF ‘Heeft u momenteel werk?’ 1, 2 or 3 is selected 

Hoeveel uur in de week werkt u in totaal? (stage of onbetaald werk meegerekend) 

 

Waarom bent u op zoek naar een (andere) baan?  

 

C3. Job Search Duration 

 

Hoeveel maanden bent u nu op zoek naar een (andere) betaalde baan van minimaal 20 uur 

in de week? 
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C4. Aantal Sollicitaties 

 

Hoeveel keer heeft u gesolliciteerd op een functie de afgelopen maand?  

 

 

C5. Financial Hardship 

 

Hoe moeilijk zal het voor u worden om rond te komen als u de komende maanden geen 

baan vindt? 

1. Helemaal niet moeilijk 

2. Niet zo moeilijk 

3. Best wel moeilijk 

4. Moeilijk 

5. Heel erg moeilijk 

 

Als u de komende maanden geen werk vindt, hoeveel financiële moeilijkheden verwacht 

u dan (bijv. wat betreft rekeningen, woonlasten, levensonderhoud)? 

1. Helemaal geen 

2. Nauwelijks 

3. Enigszins 

4. Behoorlijk veel 

5. Heel veel 

 

Hoeveel verwacht u te moeten inleveren op uw normale levensstandaard als u de 

komende maanden geen baan vindt? 

1. Helemaal niets 

2. Nauwelijks 

3. Enigszins 

4. Behoorlijk veel 

5. Heel veel 
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C6. Employment Commitment 

 

strongly disagree (1) to strongly agree (7) 

1. Werk is een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven. 

2. Werk geeft het leven zin. 

3. Als ik genoeg geld had voor de rest van mijn leven, zou ik toch willen (blijven) werken. 

4. De voordelen van het hebben van een baan zijn voor mij groter dan de nadelen. 

 

Eigenschap Zelfcompassie 

 

strongly disagree (1) to strongly agree (5) 

De volgende vragen hebben betrekking op hoe u in het algemeen omgaat met vervelende 

ervaringen. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: 

1. Als er iets ergs gebeurt, ben ik geneigd het op te blazen.  

2. Als ik denk aan mijn tekortkomingen, voel ik me daardoor afgezonderd van de rest van 

de wereld.  

3. Als ik me rot voel, denk ik er aan dat er overal in de wereld mensen zijn die zich net zo 

voelen als ik.  

4. Als de dingen slecht gaan, zie ik mijn problemen als een onvermijdelijk onderdeel van 

het leven waar iedereen doorheen moet.  

5. Ik ben tolerant tegenover mijn tekortkomingen.  

6. Als ik faal in iets wat belangrijk voor me is, kan het gevoel van mislukking mij volledig 

beheersen.  

7. Ik probeer begripvol en geduldig te zijn tegenover die aspecten van mijn persoonlijkheid 

die me niet bevallen.  

8. Als er iets pijnlijks gebeurt, probeer ik een gebalanceerde kijk op de situatie in te nemen.  

9. Als ik me rot voel, heb ik het idee dat de meeste andere mensen gelukkiger zijn dan ik.  

10. Als iets me van streek maakt, laat ik me door mijn gevoelens meeslepen.  

11. Als ik pijnlijke, nare dingen meemaak, ben ik vriendelijk en zacht voor mezelf.  

12. Ik probeer mijn mislukkingen te zien als een gewoon onderdeel van het menselijk 

bestaan.  

13. Als ik een moeilijke tijd meemaak, geef ik mezelf de zorg die ik nodig heb.  

14. Als ik ergens door van streek ben, probeer ik mijn gevoelens in balans te houden.  

15. Als ik ergens mee aan het worstelen ben, heb ik het gevoel dat andere mensen het 

makkelijker hebben.  
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16. Ik ben negatief over mezelf als ik kanten van mezelf zie die me niet bevallen.  

17. Als ik faal in iets wat belangrijk voor me is, ben ik geneigd me alleen te voelen in mijn 

mislukking.  

18. Als ik me rot voel, ben ik geneigd me te fixeren op alles wat er mis is.  

19. Als ik mezelf op een of andere manier tekort voel schieten, herinner ik mezelf er aan dat 

de meeste mensen dit weleens hebben. 

20. Als ik moeilijke tijden meemaak, ben ik hard voor mezelf.  

21. Ik ben afkeurend en oordelend tegenover mijn eigen tekortkomingen.  

22. Als ik me rot voel, probeer ik mijn gevoelens met openheid en nieuwsgierigheid te 

benaderen.  

23. Ik ben intolerant en ongeduldig tegenover die kanten van mezelf die me niet bevallen.  

24. Als ik faal in iets wat belangrijk voor me is, probeer ik het in perspectief te plaatsen.  

25. Als ik emotionele pijn voel, probeer ik lief voor mezelf te zijn.  

26. Ik ben vrij kil tegenover mezelf, wanneer ik ergens onder lijd.  

 

Affect 

strongly disagree (1) to strongly agree (5).  

Als ik denk aan mijn ervaringen en de vooruitgang die ik wel of niet heb gemaakt bij het 

zoeken naar werk de afgelopen maand, voel ik me op dit moment:  

NAA 

1. Nerveus 

2. Gestrest 

3. Gefrustreerd 

4. Gejaagd 

 

PAA 

5. Enthousiast 

6. Opgewekt 

7. Levendig 

8. Energiek 

NAD 

9. Verdrietig 

10. Teleurgesteld 

11. Down 

12. Neerslachtig 

 

PAD 

13. Op mijn gemak 

14. Kalm 

15. Ontspannen 

16. Relaxt 

Anger 

17. Boos 

18. Geïrriteerd 

 

 

Zelfkritiek 

 

totally disagree (1) to totally agree (5).  contextualized to job search: 
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De volgende vragen gaan over hoe u zich op dit moment voelt over uw werkzoekervaringen. 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen.  

Op dit moment… 

1. …is er een aanzienlijk verschil tussen hoe ik nu ben en hoe ik zou willen zijn tijdens het 

zoeken naar werk. 

2. …voel ik me schuldig als ik aan mijn werkzoekervaringen denk. 

3. …heb ik het gevoel dat ik anderen teleurgesteld heb bij het zoeken naar werk. 

4. …vind ik dat ik mijn standaarden en idealen niet waarmaak bij het zoeken naar werk. 

5. …vind ik het moeilijk om zwaktes van mezelf te accepteren bij het zoeken naar werk. 

6. …ben ik erg kritisch over mezelf in het zoeken naar werk. 

7. …zijn de tegenslagen bij het zoeken naar werk voornamelijk te wijten aan fouten die ik 

heb gemaakt. 

8. …wijzen tegenslagen in mijn zoektocht naar werk erop dat er iets mis is met mij. 

9. …kan ik voor de meeste tegenslagen en teleurstellingen tijdens het zoeken naar werk 

niemand anders de schuld geven dan mijzelf. 

10. …geef ik mezelf de schuld voor dingen die fout gaan bij het zoeken naar werk. 

 

Perfectionisme 

 

strongly disagree (1) to strongly agree (7) 

De volgende vragen gaan over uw algemene instelling. Geef aan in hoeverre u het eens bent 

met de volgende stellingen: 

1. Ik streef er naar om zo perfect mogelijk te zijn. 

2. Het is belangrijk voor mij om perfect te zijn in alles wat ik probeer. 

3. Ik voel de behoefte om perfect te zijn. 

4. Ik ben een perfectionist voor zover het mijn doelen betreft. 

5. Ik wil graag alles perfect doen. 

6. Ik voel me gestrest als alles niet perfect gaat. 

7. Ik voel me terneergeslagen/moedeloos als ik niet perfect ben geweest. 

8. Ik word boos als ik fouten maak. 

9. Ik raak gefrustreerd als ik niet aan mijn hoge verwachtingen voldoe. 

10. Als iets niet perfect verloopt, ben ik ontevreden. 
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Demografische variabelen 

 

Age. 

Wat is uw leeftijd?  

Gender. 

Bent u man of vrouw? 

1. Man  

2. Vrouw 

Education level. 

Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?  

1. VMBO 

2. MBO 

3. HAVO 

4. VWO 

5. HBO 

6. WO-Bachelor 

7. WO-Master 

8. Anders, namelijk____________________ 

Education topic. 

Welke opleiding was dit? ____________________ 

Ethnicity. 

Wat is uw nationaliteit? Meer dan één antwoord mogelijk. 

1. Nederlands 

2. Turks 

3. Marokkaans 

4. Surinaams 

5. Antilliaans 

6. Anders, namelijk...____________________ 

Wat is het geboorteland van uw moeder? 

1. Nederland 

2. Turkije 

3. Marokko 

4. Suriname 

5. Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten 
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6. Anders, namelijk...____________________ 

Wat is het geboorteland van uw vader? 

1. Nederland 

2. Turkije 

3. Marokko 

4. Suriname 

5. Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten 

6. Anders, namelijk...____________________ 

 

 

Meetmoment 2 + Interventie (T1) 

 

 

Tegenslagen 

Perceived lack of job search progress totally disagree (1) to totally agree (5).  

De volgende vragen gaan over uw werkzoekervaringen van de afgelopen maand. Geef aan in 

hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken. 

In de afgelopen maand… 

1. …was ik productief met betrekking tot mijn zoektocht naar een baan.  

2. … kreeg ik een stuk minder gedaan met het zoeken naar een baan dan ik had gehoopt.  

3. … heb ik veel vooruitgang geboekt in mijn zoektocht naar een baan.  

4. … ging het niet zo goed met mijn zoektocht naar een baan.  

5. … heb ik nauwelijks vooruitgang geboekt bij het zoeken naar een baan.  

 

Beschrijven van een tegenslag 

Denk aan uw vervelendste ervaring met betrekking tot het zoeken naar werk van de 

afgelopen tijd. Bijvoorbeeld iets dat u slecht deed voelen over uzelf, te maken had met falen, 

afwijzing of vernedering? Dit kan te maken hebben met het niet kunnen vinden van passende 

vacatures, geen vooruitgang kunnen maken bij het zoeken naar werk, een netwerkgesprek wat 

erg ongemakkelijk was, een vervelend sollicitatiegesprek, een afwijzing voor een baan, of een 

andere vervelende gebeurtenis bij het zoeken naar werk. 

 



111 
 

STOP EVEN OM NA TE DENKEN OVER ZO’N ERVARING. 

KLIK PAS OP “VOLGENDE” INDIEN U EEN SPECIFIEKE VERVELENDE 

GEBEURTENIS IN GEDACHTEN HEEFT 

 

Beschrijf deze gebeurtenis door de volgende zin af te maken: 

De vervelende gebeurtenis waar ik aan denk was die keer dat: ______________________  

Hoeveel weken is dit geleden? ___________ 

Beschrijf deze gebeurtenis in detail:  

1. Wat heeft geleid tot de gebeurtenis? 

2. Beschrijf de gebeurtenis. Wat gebeurde er precies? Wie waren erbij aanwezig. 

3. Hoe voelde u zich en hoe gedroeg u zich op dat moment?  

 

Zelfcompassie-schrijfoefening 

Self-compassion writing exercises (1 Common humanity, 2 Kindness, 3 Mindfulness):  

Graag nodigen we u uit om de komende 10 tot 15 minuten aandachtig aan de volgende 

schrijfopdrachten te werken. Deze opdrachten hebben betrekking op de gebeurtenis die u 

hierboven heeft beschreven: 

4. Psychologen suggereren dat als u negatieve gebeurtenissen ervaart, zoals de gebeurtenis 

die u heeft beschreven, het goed is als u zichzelf herinnert aan het feit dat iedereen dit 

soort ervaringen heeft. Het maakt deel uit van het menselijk bestaan om te worstelen met 

tegenspoed, zoals falen, vernedering en afwijzing, en het helpt om te erkennen dat deze 

ervaringen een normaal onderdeel zijn van het leven. Noem hieronder voorbeelden 

waarbij andere mensen ook negatieve gebeurtenissen hebben ervaren die vergelijkbaar 

zijn met de gebeurtenis die u heeft beschreven. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Wanneer negatieve dingen gebeuren, helpt het om uzelf te behandelen met 

vriendelijkheid, net zoals u een vriend of vriendin zou behandelen die een dergelijke 

ervaring had. Schrijf hieronder een paragraaf over de gebeurtenis, waarbij u begrip, 

vriendelijkheid en betrokkenheid uit richting uzelf voor wat u heeft meegemaakt. Schrijf 

dit op net zoals u een steunende brief zou schrijven aan een vriend(in) die een 

soortgelijke gebeurtenis heeft ervaren. 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Mensen worden vaak gemakkelijk meegesleept in hun emoties als ze negatieve 

gebeurtenissen ervaren. Dit kan vervelend voelen. Het kan opluchten om u bewust te zijn 

van uw gevoelens zonder u te laten overweldigen door deze gevoelens. In deze derde en 

laatste schrijfopdracht nodigen we u uit om te oefenen met het creëren van afstand tussen 

uzelf en uw emoties. Neem de tijd om na te denken over wat u voelde (of wat u nu voelt) 

over de gebeurtenis op een objectieve, afstandelijke en niet-emotionele manier. Stel 

daarbij uw gevoelens voor als wolken die voorbij drijven. Welke emoties komen voorbij? 

Beschrijf deze emoties. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___ 

 

Controle-schrijfoefening 

Graag nodigen we u uit om de komende 10 tot 15 minuten aandachtig aan de volgende 

schrijfopdracht te werken. Deze opdracht heeft betrekking op de gebeurtenis die u hierboven 

heeft beschreven: 

Psychologen suggereren dat als u negatieve gebeurtenissen ervaart, zoals de gebeurtenis die u 

heeft beschreven, het goed is om hierover te schrijven. Daarom nodigen we u graag uit om uw 

gedachten en emoties over deze gebeurtenis op te schrijven. Neem de tijd en laat u gaan en 

ontdek uw gedachten en gevoelens omtrent de gebeurtenis terwijl u schrijft. 

1. Schrijf hieronder een paragraaf waarin u uw gedachten omtrent de gebeurtenis beschrijft. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 

2. Schrijf hieronder een paragraaf waarin u uw emoties omtrent de gebeurtenis beschrijft  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 
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Manipulatiecheck Zelfcompassie 

 

1= helemaal niet          7 = heel veel 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen. Wanneer ik nu terugkijk op 

mijn werkzoekervaringen in de afgelopen maand… 

1. …ben ik nu begripvol tegenover mezelf ten aanzien van mijn werkzoekervaringen. 

2. …behandel ik mezelf nu met vriendelijkheid en zorg tijdens het zoeken naar werk. 

3. …probeer ik nu een evenwichtige kijk te hebben op mijn werkzoekervaringen. 

4. …zie ik mijn zwaktes bij het zoeken naar werk nu als een deel van het mens zijn. 

 

Affect 

strongly disagree (1) to strongly agree (5).  

Als ik denk aan mijn ervaringen en de vooruitgang die ik wel of niet heb gemaakt bij het 

zoeken naar werk de afgelopen maand, voel ik me op dit moment:  

NAA 

19. Nerveus 

20. Gestrest 

21. Gefrustreerd 

22. Gejaagd 

 

PAA 

23. Enthousiast 

24. Opgewekt 

25. Levendig 

26. Energiek 

NAD 

27. Verdrietig 

28. Teleurgesteld 

29. Down 

30. Neerslachtig 

 

PAD 

31. Op mijn gemak 

32. Kalm 

33. Ontspannen 

34. Relaxt 

Anger 

35. Boos 

36. Geïrriteerd 

 

 

Zelfkritiek 

totally disagree (1) to totally agree (5).  contextualized to job search: 

De volgende vragen gaan over hoe u zich op dit moment voelt over uw werkzoekervaringen. 

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen.  

Op dit moment… 

1. …is er een aanzienlijk verschil tussen hoe ik nu ben en hoe ik zou willen zijn tijdens het 

zoeken naar werk. 
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2. …voel ik me schuldig als ik aan mijn werkzoekervaringen denk. 

3. …heb ik het gevoel dat ik anderen teleurgesteld heb bij het zoeken naar werk. 

4. …vind ik dat ik mijn standaarden en idealen niet waarmaak bij het zoeken naar werk. 

5. …vind ik het moeilijk om zwaktes van mezelf te accepteren bij het zoeken naar werk. 

6. …ben ik erg kritisch over mezelf in het zoeken naar werk. 

7. …zijn de tegenslagen bij het zoeken naar werk voornamelijk te wijten aan fouten die ik 

heb gemaakt. 

8. …wijzen tegenslagen in mijn zoektocht naar werk erop dat er iets mis is met mij. 

9. …kan ik voor de meeste tegenslagen en teleurstellingen tijdens het zoeken naar werk 

niemand anders de schuld geven dan mijzelf. 

10. …geef ik mezelf de schuld voor dingen die fout gaan bij het zoeken naar werk. 

 

Controlevragen over de oefening (Filler items/ additionele checks ) 

 

Hoe vond u het om deze oefening te maken? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ik heb  serieus deelgenomen aan de schrijfopdracht  

(Helemaal mee oneens (1) – helemaal mee eens (5)) 

Het was duidelijk wat er van mij verwacht werd 

Helemaal mee oneens (1) – helemaal mee eens (5) 

Ik was goed in staat om de schrijfoefening te maken? 

Helemaal mee oneens (1) – helemaal mee eens (5) 

Hoeveel moeite heeft u gestopt in het uitvoeren van de schrijfoefening? 

Geen moeite (1) – veel moeite (5) 

 


