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 Voorwoord 
 

In 1994 verscheen een boekje met groene kaft getiteld “Het meten van psycho-

sociale arbeidsbelasting met een vragenlijst”. Niemand kon op dat moment 

vermoeden dat bijlage 3 van dat boek, de “Vragenlijst Beleving en Beoordeling van 

de Arbeid” kortweg VBBA, door meer dan een miljoen Nederlandse werknemers 

zou worden ingevuld in de daaropvolgende 20 jaar. 

 

Nu is er weer een boekje, ditmaal om de VBBA2.0 te presenteren. VBBA2.0, om 

aan te geven dat er op de fundamenten van de oorspronkelijke VBBA een geheel 

nieuwe versie is verrezen. Een vragenlijst die is ingekort en uitgebreid en die 

verschillende updates heeft ondergaan.  

 

De kracht van een instrument ligt niet alleen in een goed ontwerp maar vooral ook 

in de cumulatieve ervaring die met het gebruik ervan wordt opgedaan. Daarom 

bevat dit boek naast een verantwoording van het ontstaan en de meetkwaliteit, 

ook een beschrijving van het omvangrijke onderzoek dat tot nu toe met de 

vragenlijst is gedaan. 

 

In 1994 waren maatschappelijke zorgen over de gevolgen van werkdruk en 

werkstress een belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling van de VBBA. De wortels 

van de vragenlijst liggen in de bedrijfsgezondheidszorg. In de jaren die volgden 

werd de VBBA echter ook steeds meer ingezet voor onderzoek op het gebied van 

medewerkertevredenheid en HRM. Nu, in 2014, kunnen we constateren dat door 

jaren van economische tegenwind en door razendsnelle technische en sociale 

ontwikkelingen, psychosociale arbeidsbelasting (PSA) als thema opnieuw boven 

aan de maatschappelijke agenda staat. Tegelijkertijd is er binnen HRM steeds meer 

erkenning voor een gebalanceerde aanpak om strategische doelen voor de 

organisatie te bereiken, d.w.z. een aanpak die naast aandacht voor prestaties ook 

oog heeft voor de menselijke maat. 

 

De VBBA2.0 is ondertussen uitgegroeid tot een multidisciplinaire gereedschapskist, 

die van dienst kan zijn voor allerlei soorten professionals die betrokken zijn bij het 

optimaliseren van organisatieprestaties enerzijds en het welbevinden van 

werknemers anderzijds. Dit sluit goed aan bij een tendens in de praktijk richting 

combinatieonderzoek. Zo kan een onderzoek naar medewerkertevredenheid 

gecombineerd worden met een onderzoek naar gezondheid of inzetbaarheid. 

Integraal onderzoek bespaart voor de werkgever kosten en voor staf, 

leidinggevenden en medewerkers tijd in vergelijking met het organiseren, 

uitvoeren, interpreteren en opvolgen van meerdere losse onderzoeken .  

 

Vanaf 2006 wordt de VBBA2.0 toegepast in de praktijk. Het ontbrak echter tot nu 

toe aan een verantwoording en beschrijving van het ontstaan en de meetkwaliteit 
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van deze update. Het heeft enige tijd geduurd om de hiertoe benodigde data te 

verzamelen en te verwerken. Het idee ontstond gaandeweg om ter gelegenheid 

van de 20
e
 verjaardag van de VBBA hiermee naar buiten te komen, en dit 

vergezeld te doen gaan van een overzicht van onderzoek dat tot nu toe met 

schalen uit de lijst is gedaan. Dit laatste enerzijds om een zo compleet mogelijk 

beeld te schetsen van de validiteit van de vragenlijst, en anderzijds om gebruikers 

en onderzoekers op een handzame wijze op goede bronnen te wijzen die kunnen 

helpen bij het toepassen van de vragenlijst. Van hieruit is de tekst ontstaan zoals u 

die nu voor u ziet. 

 

Drie personen die betrokken waren bij de totstandkoming van dit boek willen we 

hier expliciet noemen. Ditty Eimers verzorgde een groot deel van de tekstredactie 

en Louwrens Davids gaf adviezen bij de grafische vormgeving. Behalve in het 

Nederlands verschijnt deze tekst ook in het Engels. Hester de Groot hielp bij de 

vertaling. Ditty, Louwrens en Hester, hartelijk dank voor jullie waardevolle 

assistentie! 

 

De VBBA2.0 is tot stand gekomen in interactie met praktijkprofessionals en 

wetenschappers, en wij zijn dan ook velen dank verschuldigd. Achterin dit boek is 

hiertoe een separaat dankwoord opgenomen. Wij bedanken hier alvast iedereen 

die aan de ontwikkeling van de VBBA(2.0) op enige wijze heeft bijgedragen. 

Zonder de vele gebruikers, opdrachtgevers, en respondenten van de VBBA(2.0) 

was het echter ook zeker niet gelukt. Ook aan hen allemaal hartelijk dank. Het was 

een hele reis, hopelijk doet het voorliggende boek hieraan recht. 

 

Marc van Veldhoven 

Jan Prins 

Paul van der Laken 

Lyan Dijkstra 

 

Tilburg/Amsterdam. 
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1 Inleiding 
 

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) wordt in Nederland 

en Vlaanderen massaal gebruikt voor het betrouwbaar meten van Psychosociale 

Arbeidsbelasting. Sinds de VBBA in 1994 werd geïntroduceerd in het Nederlandse 

taalgebied, is deze vragenlijst bij tenminste twee miljoen medewerkers van meer 

dan vijfduizend organisaties in Nederland en België uitgezet. Daarnaast wordt in 

steeds meer internationale onderzoeken gebruik gemaakt van gegevens die via de 

VBBA zijn verzameld.  

 

Door het veelvuldige gebruik is de VBBA een zich ontwikkelend systeem geworden. 

Een systeem dat voortdurend uitdijt en ook steeds wordt verbeterd, zodat het aan 

blijft sluiten bij nieuwe wetenschappelijke inzichten en wensen van gebruikers. Na 

diverse kleine aanpassingen van de vragenlijst, bracht advies- en onderzoeks-

bureau SKB in 2006 de VBBA2.0 uit. Dit is een verbeterde en aanzienlijk 

uitgebreide versie van de oorspronkelijke VBBA. Met de vernieuwde – en inmiddels 

op kleine onderdelen herziene – lijst is ondertussen ook alweer ruime 

onderzoekservaring opgedaan. Het complete VBBA-instrumentarium beslaat 

inmiddels een breed spectrum van onderwerpen op het terrein van HRM, arbeid- 

en organisatiepsychologie en bedrijfsgezondheidszorg. 

 

In dit boek laten we u zien hoe u de VBBA2.0 kunt toepassen in arbeids-

organisaties en in wetenschappelijk onderzoek. Het ontbrak tot nu toe aan een 

handzaam, overzichtelijk document over de kenmerken en kwaliteiten van de 

VBBA2.0 en de verbeteringen ten opzichte van de oorspronkelijke lijst.  

 

Dit boek bestaat uit twee delen. In deel A beschrijven we de achtergronden en 

psychometrische eigenschappen van de vernieuwde vragenlijst. In hoofdstuk 2 

komen de belangrijkste kenmerken en toepassingsmogelijkheden aan de orde. In 

hoofdstuk 3 vindt u de highlights van twintig jaar ervaring met de VBBA. Het 

ontwikkelproces van de oorspronkelijke VBBA wordt beknopt beschreven in 

hoofdstuk 4. Daarin bespreken we de technieken van facet- en Mokkenanalyse, die 

we ook bij de doorontwikkeling hebben gebruikt. In hoofdstuk 5 beschrijven we 

de gebruikerswensen die hebben geleid tot de VBBA2.0, inclusief de stappen die 

we hebben gezet om hieraan tegemoet te komen. We besluiten deel A met een 

psychometrische beschrijving van de VBBA2.0 (hoofdstuk 6). 

 

In deel B presenteren we een overzicht van de belangrijkste bronnen van 

onderzoek naar de validiteit van de VBBA en de VBBA2.0. 

 

Na twintig jaar onderzoek hebben we veel kennis verzameld over het gedrag van 

VBBA-schalen in relatie tot allerlei relevante vraagstukken en variabelen in de 

bedrijfsgezondheidszorg, de arbeids- en organisatiepsychologie en op HRM-
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gebied. Deze kennis heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de validering van 

de vragenlijst. Het meeste onderzoek is gedaan met de schalen van de eerste versie 

van de vragenlijst, maar er is ook al informatie beschikbaar over de nieuwe schalen 

van de VBBA2.0. Dit overzicht biedt u mogelijk aanknopingspunten voor bruikbare 

referenties voor wetenschappelijke onderzoek en/of bij de toepassing van de 

VBBA2.0 binnen uw organisatie.  
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2 Kenmerken en toepassingsmogelijkheden VBBA2.0 
 

Na twintig jaar intensief gebruik is de VBBA uitgegroeid tot een uniek instrumen-

tarium. Een instrumentarium dat breed inzetbaar is voor praktijkonderzoek, maar 

daarnaast ook goed bruikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek naar het 

functioneren van human capital in arbeidsorganisaties.  

 

2.1 Belangrijkste kenmerken 

In tabel 1 staan de belangrijkste kenmerken van VBBA2.0 beschreven. 

 
Tabel 1- Belangrijkste kenmerken van VBBA2.0 

Aspect Omschrijving 

Multidisciplinair  De VBBA is een disciplineoverstijgend instrumentarium dat onder andere wordt gebruikt 

door professionals op het gebied van HRM, bedrijfskunde, bedrijfsgezondheidszorg en 

arbeids- en organisatiepsychologie. 

Hoge 

meetkwaliteit 

De schaalconstructen hebben een hoge meetkwaliteit. Dit geldt met name voor  

a] de begripsvaliditeit: de mate waarin de constructen de te meten factoren inhoudelijk 

afdekken;  

b] de unidimensionaliteit: de mate waarin de items binnen een schaal echt bij elkaar 

horen, en 

c] de interne consistentie: de nauwkeurigheid van de meting. 

Door de hoge meetkwaliteit is het mogelijk om ook subtiele verschillen (kleine 

veranderingen in de tijd en kleine verschillen tussen groepen) te detecteren.  

Individueel 

niveau 

De meetkwaliteit is hoog genoeg voor toepassing op het niveau van individuele mede-

werkers. Bijvoorbeeld voor het signaleren van persoonlijke risico’s voor de gezondheid en 

het welbevinden. Ook kan gerichte, persoonlijke feedback gegeven worden op basis van 

individuele scores. Daarmee is de VBBA ook een interventie-instrument.  

Benchmarks Onderzoeksbureau SKB beheert een databank met onderzoeksgegevens van 1,2 miljoen 

respondenten (2014) op grond waarvan VBBA-benchmarks worden samengesteld. 

Toepassings-

mogelijkheden 

De VBBA wordt vaak ingezet als diagnostisch instrument voor individuen, teams, orga-

nisaties en sectoren.  

Door koppeling met bedrijfskenmerken kunnen met de VBBA voorspellende bedrijfs-

modellen (HR analytics) worden ontwikkeld.  

Op http://www.skb.nl zijn talloze casusbeschrijvingen te vinden van praktijktoepas-

singen.  

Taalversies De VBBA2.0 is ontwikkeld in het Nederlands en in zijn geheel vertaald in het Engels. 

Delen van VBBA zijn vertaald in andere talen, waaronder Frans, Duits en Italiaans. Neem 

voor informatie over andere taalversies contact op met SKB. 
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2.2 VBBA en Copyright 

In de ontwikkeling van de VBBA en de VBBA2.0 is veel tijd en kennis geïnvesteerd. 

Auteurs- en exploitatierechten liggen bij SKB. Gebruik voor educatieve doeleinden 

en voor wetenschappelijk onderzoek is onder strikte voorwaarden toegestaan.  

Op http://www.skb.nl/vbba vindt u de vragenlijst en scoringsinstructies. En de 

voorwaarden voor het gebruik.  

Het is mogelijk om VBBA2.0 of onderdelen daarvan in licentie te gebruiken. Neem 

daarvoor contact op met SKB via vbba@skb.nl. 

 

2.3 Over SKB 

SKB is een onafhankelijk, gespecialiseerd onderzoeksbureau met een integrale, 

professionele blik op motivatie en gezondheid van werknemers. SKB stelt zichzelf 

ten doel om werkgevers en werknemers van betrouwbare informatie en inzichten 

te voorzien en ze concrete handvatten te geven om gewenste veranderingen te 

bewerkstelligen.  

  

In 1990 werd SKB opgericht, als onafhankelijk onderzoeksbureau voor de Research 

and Development-projecten voor de bedrijfsgezondheidszorg. SKB bracht 

wetenschappers en praktijkmensen in projecten bij elkaar om vernieuwende 

concepten en producten te ontwikkelen. Tegenwoordig bouwt SKB verder op de 

ontwikkelingen van toen. Het ontwikkelt, vernieuwt en verbetert instrumenten 

voor medewerkeronderzoek, onderhoudt een landelijke database met 

onderzoeksgegevens en ontwikkelt nieuwe rapportagevormen.  

  

SKB werkt voor werkgevers in alle sectoren van de beroepsbevolking, zowel voor 

grote werkgevers zoals Nationale Politie, Rabobank en Top-klinische Ziekenhuizen, 

als ook voor midden- en kleinbedrijf. 
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3 Historisch overzicht twintig jaar VBBA 
 

Ontwikkeling VBBA (1992 – 1994) 

Gestimuleerd door nieuwe wetgeving, groeit begin jaren negentig de 

belangstelling voor psychosociale factoren op het werk. Bedrijfsgezondheids-

diensten hebben behoefte aan een meetinstrument om hier onderzoek naar te 

doen. Ze willen dat instrument zowel inzetten voor individueel gezondheids-

onderzoek
1
 als voor onderzoek op het niveau van functiegroepen, afdelingen en 

organisaties
2
. Om in deze behoefte te voorzien, ontwerpen Van Veldhoven en 

Meijman de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA). Zij doen 

dat in nauwe samenwerking met professionals uit de bedrijfsgezondheidszorg, 

diverse wetenschappelijke instituten en SKB. In 1994, na twee jaar ontwikkeltijd, 

presenteren ze de vragenlijst: een instrument bestaande uit 27 schalen plus een 

reeks rest-items.  

 

Praktijkondersteuning door SKB (vanaf 1997) 

Om het gebruik van de VBBA te stimuleren, wordt de exploitatie in 1997 overge-

dragen aan SKB. SKB geeft uitleg aan onderzoekers over de toepassingsmogelijk-

heden. Verder regelt SKB de praktische ondersteuning: het drukken van vragen-

lijsten, verwerking van de respons, analyse van de resultaten. SKB zorgt ook voor 

de opbouw van referentiebestanden. Daardoor kunnen vergelijkingen worden 

gemaakt met verwachte scores in vergelijkbare onderzoeksgroepen (bijvoorbeeld 

in de eigen bedrijfstak).  

Op deze manier biedt SKB de VBBA vanaf 1997 aan het veld aan (Van Veldhoven, 

Meijman, Broersen, & Fortuin, 1997). Vanaf die tijd wordt de VBBA op grote 

schaal gebruikt in de Nederlandse bedrijfsgezondheidszorg. De vragenlijst – of 

varianten en deelsecties van de lijst – wordt ingezet bij ruim achtduizend 

projecten. 

 

VBBA vaak gecombineerd toegepast (vanaf 1999) 

Vanaf het eerste begin wordt de VBBA niet alleen als zelfstandig instrument 

gebruikt voor onderzoek naar werkbeleving. Afnemers combineren de vragenlijst 

vaak met vragenlijsten over fysieke arbeidsrisico’s en/of gevolgen voor de gezond-

heid. Uit dergelijk combinatieonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat stress bij beeld-

schermwerkers de belangrijkste factor is voor het ontstaan van Klachten van 

Armen, Nek en Schouders (KANS). Belangrijker dan te lang achter de pc werken of 

slechte ergonomie van de werkplek. (Dijkstra & Peereboom, 2003). 

De complete VBBA wordt ingezet voor diepgaande werkdrukanalyses. Daarnaast 

stelt SKB voor verschillende onderzoeksdoelen varianten van de VBBA beschikbaar, 

                                                
 
1
 Zogenaamd Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek of PAGO, tegenwoordig 

Preventief Medisch Onderzoek of PMO genoemd. 
2
 Zogenaamd Risico inventarisatie en Evaluatie of RIE.  
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in de vorm van modules. Zo komt er een module om de risico’s van psychosociale 

arbeidsbelasting zoals geformuleerd in de Arbowet in kaart te brengen en een 

module voor individuele gezondheidsbewaking. SKB biedt deze VBBA-modules 

sinds 2004 als samenhangend systeem aan onder de productnaam 

Monitor@Work. In dit modulaire systeem zijn ook andere thema’s opgenomen, 

zoals vragenlijsten voor gezondheid, voor leefstijl, voor beeldschermwerk en voor 

fysieke belasting. 

 

Monitor Arboconvenanten (2002 – 2006) 

Tussen 2002 en 2006 voeren veel sectoren grootschalige projecten uit om hun 

zogenaamde arboconvenanten te monitoren en te evalueren. Arboconvenanten 

zijn sectorafspraken van werkgevers en werknemers om veilig en gezond werken 

te bevorderen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid selecteert 

veertig sectoren met een hoog risicoprofiel voor één of meer van de volgende 

thema’s: werkdruk, beeldschermwerk, fysieke belasting, en agressie en geweld. 

Vierentwintig sectoren gebruiken de VBBA voor het monitoren van de oorzaken en 

gevolgen van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) (Dijkstra, Kroft , & Oomkes, 

2004). Het gaat om uiteenlopende bedrijfstakken als ziekenhuizen en andere 

zorginstellingen, banken, taxibedrijven, het beroepsonderwijs en diverse 

productiesectoren. Bij de eindevaluatie blijkt dat de convenantaanpak succesvol is. 

Het verzuim in de deelnemende sectoren ontwikkelt zich in de jaren 2003 t/m 

2007 gunstiger dan in de niet deelnemende sectoren. Meer dan 150.000 

werknemers nemen deel aan de steekproeven voor deze onderzoeken.  

 

Van papier naar digitaal (vanaf 2003)  

Aanvankelijk wordt onderzoek met de VBBA vooral op papier uitgevoerd. SKB stelt 

hiervoor kant-en-klare formulieren beschikbaar. Daarnaast levert SKB specifieke 

vragenlijsten die on demand (per onderzoeksproject) worden gedrukt. Papieren 

vragenlijsten zijn gebruikt bij duizenden organisaties of onderdelen daarvan. 

Vanaf 2003 komt datacollectie via internet in zwang. In 2008 is het aantal 

vragenlijsten dat digitaal wordt afgenomen al groter dan het aantal gedrukte 

lijsten. In 2014, twintig jaar na het verschijnen van de VBBA, worden vrijwel alle 

onderzoeken digitaal uitgevoerd. Papieren vragenlijsten worden nog beperkt 

gebruikt, bijvoorbeeld voor werknemers die vooral fysiek werk doen en/of beperkte 

computervaardigheden hebben.  

 

Werkbaarheidsmonitor Vlaanderen (2004 – 2020) 

In de Werkbaarheidsmonitor van de Vlaamse overheid zijn sinds 2004 schalen van 

de VBBA opgenomen (Bourdeaud’hui, Vanderhaeghe,  & Janssens, 2004). Deze 

monitor meet de kwaliteit van de banen van werknemers en zelfstandige 

ondernemers in Vlaanderen. De monitor fungeert als informatiebron voor de 
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Vlaamse regering, sociale partners, sectororganisaties, verantwoordelijken voor 

welbevinden op het werk en andere geïnteresseerden.
3
 Bij het 

Werkbaarheidsonderzoek in 2013 zijn veertigduizend werknemers in loondienst en 

twaalfduizend zelfstandige ondernemers betrokken. De resultaten van deze 

onderzoeken zijn te bekijken op http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk. 

Voorafgaand aan de Werkbaarheidsmonitor is door het Nationaal 

Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden (NOVA) ook al onderzoek 

verricht met de VBBA onder 35.000 werknemers werkzaam bij Vlaamse, Waalse en 

internationale organisaties in België (De Witte,Vets, & Notelaers, 2010). 

 

Ontwikkeling VBBA2.0 (2005 – 2006) 

Rond 2005 is het in Nederland gemeengoed geworden om aandacht te besteden 

aan stress, welbevinden en psychosociale factoren op het werk. Veel organisaties 

beschouwen dat inmiddels als een kerntaak van hun arbeidsomstandigheden-

beleid. Afnemers van de VBBA vragen SKB of het onderzoek nog efficiënter 

uitgevoerd kan worden. Verder willen veel gebruikers hun arbo-onderzoek 

samenvoegen met andere onderzoeks- en beleidscycli in de organisatie. Doordat 

HRM-afdelingen steeds nauwer betrokken raken bij VBBA-onderzoek, groeit ook 

de behoefte om meer informatie te verzamelen over HRM-gerelateerde onder-

werpen. Deze wensen zijn voor SKB aanleiding om een ontwikkeltraject te starten 

dat leidt tot de VBBA2.0: een verbeterde versie van de VBBA. 

 

Van data verzamelen naar tweerichtingsverkeer (vanaf 2011) 

Het gebruik van internettechnologie maakt het mogelijk om de resultaten direct na 

het invullen van de vragenlijst online terug te koppelen aan de respondent. Door 

de hoge meetkwaliteit van de VBBA kan nauwkeurig worden aangegeven hoe een 

werknemer de aan hem gestelde taakeisen en de beschikbare hulpbronnen op het 

werk ervaart. En wat voor effect dit heeft op zijn welbevinden en de mate van 

stress. 

Sinds 2011 biedt SKB haar klanten de mogelijkheid om voor iedere medewerker 

een Persoonlijk (online) Adviesrapport te laten maken (zie figuur 1). Daarmee is het 

onderzoek tweerichtingsverkeer geworden: niet alleen informatie verzamelen, 

maar ook voorlichting geven en tot actie aanzetten. Met adviezen die zijn toege-

sneden op de persoonlijke scores van de medewerkers. 

  

                                                
 
3
 De Werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale partners. Zij maken met 

de Vlaamse regering afspraken over het stimuleren van ‘kwaliteitsvolle jobs’. Deze 
afspraken zijn uitgewerkt in het zogenaamde Toekomstpact voor Vlaanderen (Pact 2020).  
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Figuur 1 Dit is een voorbeeld van een Persoonlijk Online Adviesrapport waarin de 
meetkwaliteit op individueel niveau gebruikt wordt om specifieke, op de persoonlijke 
situatie toegesneden terugkoppeling en adviezen te geven.  

  



 

 

 

13 

 

4 Ontwikkeling oorspronkelijke VBBA 
 

Voor een beter begrip van de VBBA2.0 is het belangrijk om stil te staan bij de 

oorspronkelijke VBBA. Die is ontwikkeld omdat de bedrijfsgezondheidszorg 

behoefte had aan een goede vragenlijst voor het meten van psychosociale 

arbeidsbelasting (PSA) en werkstress. Hoe is de eerste VBBA tot stand gekomen?  

 

4.1 Schaalconstructie 

Streven was om een vragenlijst te ontwerpen die aansloot bij gangbare theorieën 

en benaderingen van PSA en werkstress. Daarom voerden Van Veldhoven en 

Meijman (1994) een uitgebreide inhoudelijke analyse uit van vijftig bestaande 

meetinstrumenten voor PSA en werkstress. In deze meetinstrumenten zochten zij 

naar begrippen die in de arbeids-, organisatie- en gezondheidspsychologie als 

grootste gemene deler worden gehanteerd voor PSA en werkstress. Deze 

begrippen bleken goed aan te sluiten bij theoretische modellen over belasting en 

belastbaarheid. Daarin wordt stress gezien als resultaat van de discrepantie tussen 

de eisen van het werk en het vermogen van de werknemer om aan deze eisen te 

voldoen. Op het moment dat de eisen van het werk (de belasting) het vermogen 

van de werknemer (de belastbaarheid) te boven gaan, ontstaan er problemen
4
. 

Van Veldhoven en Meijman voorzagen de belangrijkste begrippen van ontwerp-

schalen. In een reeks studies testten zij deze begrippen op hun psychometrische 

kenmerken. Op grond van de tests stelden ze de schalen bij. (Van Veldhoven, 

1996; Van Veldhoven et al., 1997). 

Bij elk gevonden begrip formuleerden ze een aantal vragen. Daarbij combineerden 

ze vragen uit bestaande vragenlijsten met nieuwe vragen. Zo stelden ze nieuwe 

vragen op voor het model achter de 'Job Content Questionnaire' van Karasek 

(1985). De VBBA-schaal 'Emotionele reacties tijdens het werk' is een aanpassing 

van de schaal 'Job-related affective well-being' van Warr (1990). Daarnaast namen 

ze twee schalen op vanwege hun inhoudelijke relevantie en technische schaal-

kwaliteit. Dit zijn de 'Groningse Slaap-Kwaliteit Schaal' (GSKS) (Mulder-Hajonides 

van der Meulen, Wijnberg, Hollanders, DeDiana, & Hoofdakker, 1980, Meijman, 

Vries-Griever, De Vries, & Kampman, 1985) en de 'Schaal Ervaren Belasting' (SEB) 

(Meijman, 1991).  

 

                                                
 
4
 Bij de ontwikkeling van de VBBA2.0 is ook gekeken naar de factoren die juist het 

omgekeerde doen: factoren die energie geven en de gevolgen van PSA compenseren.  
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4.2 Mokkenanalyse 

Veel gangbare meetschalen van andere instrumenten zijn tot stand gekomen door 

gebruik te maken van Cronbach’s alpha en/of factoranalyse. Een nadeel van deze 

werkwijze is dat een hogere schaalscore niet hoeft te betekenen dat de achter-

liggende problematiek ook altijd daadwerkelijk ernstiger is. Daarvoor zijn 

additionele analyses nodig. Voor de ontwikkeling van de VBBA-schalen werkten 

Van Veldhoven en Meijman daarom aanvullend met Mokkenanalyses. Deze 

methode is – in tegenstelling tot klassieke testtheorie – gebaseerd op de 

uitgangspunten van item-response theorie. Dit resulteert in meetschalen waarvan 

een ordinaal meetniveau empirisch is onderbouwd.  

 

Wat in een item-response benadering geldt als een unidimensionele schaal, wijkt 

af van wat een klassieke psychometrische benadering zou vinden (wanneer 

reguliere factoranalyse plus betrouwbaarheidsanalyse zou worden gebruikt). 

Sterker nog: daar waar item-response modellen in staat zijn om makkelijke en 

moeilijke vragen te zien als varianten van eenzelfde achterliggende dimensie, 

zullen klassieke technieken deze nogal eens als afzonderlijke factoren beschouwen. 

Dat heeft te maken met verschillen in de correlatiepatronen tussen lichte en zware 

items. Dat is overigens ook de reden waarom in een VBBA-schaal volgens 

factoranalyse meerdere subschalen kunnen zitten: deze richten zich dan 

doorgaans op een verschillende mate van ernst van de problematiek. 

 

Een belangrijk praktisch voordeel van de Mokkenschalen is de eenvoudige inter-

pretatie van de onderzoeksresultaten. Bij hogere scores kan nu veilig worden 

gesteld dat de achterliggende thematiek daadwerkelijk ongunstiger is, en bij 

lagere scores daadwerkelijk gunstiger. 

 

Om een hoger meetniveau te bereiken dan ordinaal (met name: intervalniveau) 

zijn striktere analyses nodig. Doorgaans resulteren die in vrij lange meetschalen. 

Mokkenanalyse is van de item-response modellen één van de minst strikte bena-

deringen. Dit heeft als grote voordeel dat de geconstrueerde vragenlijsten leiden 

tot betrekkelijk korte en pragmatische schaallengtes.  

 

4.3 Ordening van schalen in de VBBA 

De schaalconstructie en het testen van de psychometrische kwaliteiten van de 

schalen met Mokken-analyse leverden een set van 27 schalen op, plus drie blokken 

van elk veertien rest-items. Om de VBBA-schalen overzichtelijk te kunnen presen-

teren aan gebruikers, bekeken Van Veldhoven en Meijman hoe deze schalen en 

blokken het beste geordend konden worden. Met behulp van confirmatorische 

factoranalyse (Jöreskog & Sörbom, 1993) onderzochten ze welke achterliggende 
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dimensies (zogeheten tweede orde-dimensies) konden worden onderscheiden in 

de schalen van de VBBA (Van Veldhoven, 1996). Dit onderzoek werd uitgevoerd 

op een bestand van 1.306 werknemers uit drie gezondheidszorginstellingen en 

drie productiebedrijven. 

 

Een aantal schalen werd buiten deze analyse gelaten om diverse vooronderstelde 

inhoudelijke redenen: 

 

- 'Lichamelijke inspanning': omdat deze schaal niet specifiek hoort bij het terrein 

psychosociale arbeidsbelasting; 

- alle schalen over arbeidsvoorwaarden, te weten 'Toekomstonzekerheid', 

'Beloning' en 'Loopbaanmogelijkheden': omdat de focus bij het onderzoek 

destijds lag op arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie en werkstress (PSA en 

werkstress); 

- 'Contactmogelijkheden' en 'Verandering in de taak': omdat ze destijds niet tot 

de kernonderwerpen leken te behoren die in de literatuur als stressoren 

werden vermeld; 

- 'Slaapkwaliteit' en 'Vermoeidheid tijdens het werk': deze schalen zijn pas na 

deze fase aan het eindresultaat toegevoegd om het blok over uitkomsten en 

gevolgen compleet te maken.  

 

Op de negentien schalen die overbleven, werden diverse berekeningen uitgevoerd 

om te bekijken welke dimensionalisering het beste paste bij de gegevens. De struc-

tuur zoals weergegeven in figuur 2 kwam naar voren.  

 

De onderverdeling van de negentien schalen in zes dimensies bleek de beste. Het 

was een handige manier om de grote hoeveelheid schalen bij het adviseren en 

rapporteren terug te brengen tot een overzichtelijk te presenteren geheel. Dit is 

ook gebruikt als uitgangspunt voor de ordening van de schalen in de vragenlijst. 

Tenslotte is de hierboven gepresenteerde analyse gebruikt om een kortere versie 

van de VBBA te maken. Een kortere versie die toch de kern van de thematiek van 

PSA en werkstress afdekte: de zogenaamde VBBA-Kern.  
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Figuur 2 Model van de structuur van de VBBA met negentien schalen en zes dimensies. 
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Ordening in VBBA2.0 

In de VBBA2.0 is deze ordening op hoofdniveau gehandhaafd. Grofweg kan men 

hierin de ordening van het Job Demands Resources model (Demerouti, Bakker, 

Nachreiner, & Schaufeli, 2001) zien: taakeisen, hulpbronnen, en daarbij de 

positieve en negatieve gevolgen hiervan voor medewerkers. Bij de hulpbronnen 

maken we onderscheid in factoren die samenhangen met het eigen werk, en 

factoren die betrekking hebben op de organisatie. Waar de onderwerpen uit de 

oorspronkelijke VBBA ondergebracht zijn in VBBA2.0 is te zien in tabel 2.  

 

 
Tabel 2 - Ordening van onderwerpen in VBBA en VBBA2.0 

VBBA VBBA2.0 

Welbevinden, Spanning  Vitaliteit 

Psychologische Taakeisen Het werk: Taakeisen 

 

Veelzijdigheid, Regelmogelijkheden, 

Sociaalorganisatorische aspecten 

Deze factoren zijn verdeeld naar  

Het werk – hulpbronnen 

De organisatie 

Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden 

 

 

De uitbreiding van de onderwerpen in VBBA2.0 heeft vooral betrekking op 

Vitaliteit (positieve psychologie), De organisatie (o.a. organisatieklimaat en 

kwaliteit) en Arbeidsvoorwaarden. Daarmee is VBBA2.0 ook een evenwichtig 

instrument geworden voor HRM onderzoek. 
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5 Van VBBA naar VBBA2.0 
 

Na bijna tien jaar werken met de VBBA vond SKB het tijd voor een grote update 

van het instrumentarium. Daarbij was de doelstelling om tegemoet te komen aan 

verschillende behoeften van de gebruikers. In hoofdzaak waren die terug te voeren 

op twee wensen. Is het mogelijk om de vragenlijst korter te maken? En: kunnen er 

ook betrouwbare schalen worden ontwikkeld voor HRM-onderwerpen en voor 

nieuwe thema’s als organisatieklimaat en positieve psychologie? 

In dit hoofdstuk beschrijven we het ontwikkeltraject van VBBA naar VBBA2.0, 

waarmee we in 2005 zijn gestart.  

 

5.1 Gebruikerswensen 

Bij de uitvoering van VBBA-onderzoeksprojecten kwamen gebruikers regelmatig 

met suggesties om de vragenlijst aan te passen. Daarnaast hebben we een aantal 

grootgebruikers van de VBBA gevraagd welke facetten/schalen zij in de VBBA 

misten. Hierover bleek overigens maar tot op beperkte hoogte consensus te 

bestaan. De belangrijkste gebruikerswensen zetten we hieronder op een rijtje. 

 

Kunnen de schalen korter?  

Mede gestimuleerd door de opkomst van digitaal onderzoek, rees de vraag of er 

ook met minder items per schaal een acceptabele meetkwaliteit bereikt zou 

kunnen worden. Respondenten zouden de vragenlijst dan sneller kunnen invullen. 

Of ze zouden in dezelfde tijd vragen over meer onderwerpen kunnen 

beantwoorden.  

 

Kunnen de antwoordcategorieën beter aansluiten bij de praktijk?  

Toen de VBBA werd ontwikkeld, was het nog gebruikelijk om medewerkers 

papieren vragenlijsten te laten invullen. Daarbij werden vaak formulieren gebruikt 

die door een Optical Mark Reader konden worden gelezen. Deze techniek vereist 

dat antwoordhokjes en -categorieën zoveel mogelijk volgens vaste patronen op 

het vragenformulier worden geplaatst. Hierdoor zijn de antwoordmogelijkheden in 

de oorspronkelijke VBBA beperkt. Zo konden respondenten bij vragen over 

belastende factoren kiezen uit de antwoorden Altijd, Vaak, Soms of Nooit. Bij 

vragen over welbevinden en stress waren de antwoordmogelijkheden beperkt tot 

Nee en Ja. Gebruikers gaven aan dat ze bij sommige onderwerpen de 

antwoordmogelijkheden op basis van frequentie niet altijd passend vonden en bij 

Nee-Ja schalen graag meer keuzemogelijkheden wilden.  

 

Kan de VBBA ook aspecten van organisatieklimaat meten?  

In de beginjaren werd de VBBA vooral gebruikt voor arbo-onderzoek, door 

professionals uit de bedrijfsgezondheidszorg. Rond 2005 werkten ook steeds meer 
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HRM-afdelingen met de VBBA. Naast arbo-onderzoek wilden zij ook graag mede-

werkerstevredenheidsonderzoek doen met de vragenlijst. Daarbij is het gebruikelijk 

om respondenten te bevragen aan de hand van stellingen. De nieuwe schalen over 

organisatieklimaat zijn zodoende gebaseerd op stellingen. Respondenten kunnen 

aan de hand van een vijf-puntsschaal aangeven in hoeverre ze het met een stelling 

eens zijn: variërend van ‘Helemaal mee eens’ tot ‘Helemaal mee oneens’. 

 

Kan de VBBA ook aspecten van positieve psychologie meten?  

Tot de eeuwwisseling werd in de arbeids- en organisatiepsychologie en de 

bedrijfsgezondheidszorg de nadruk gelegd op de negatieve gevolgen van 

veeleisend werk: stress, overbelasting, ziekteverzuim. Maar door de populariteit 

van positieve psychologie (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) kreeg men ook 

steeds meer oog voor de positieve effecten van hoge taakeisen: die kunnen juist 

ook een uitdaging zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Dit leidde tot een meer 

gebalanceerde aanpak, met aandacht voor negatieve én positieve effecten. In het 

‘Job Demands-Resources Model’ (Demerouti et al., 2001) is dit in algemene zin 

uitgewerkt: de eisen die aan mensen worden gesteld, kunnen worden gecompen-

seerd door de hulpbronnen (zoals sociale steun) waarover ze kunnen beschikken. 

Bovendien zijn eisen in het werk vaak ook nodig zodat werknemers hulpbronnen 

daadwerkelijk aanspreken en benutten en zo tot mooie, nieuwe prestaties komen. 

In deze traditie groeide ook de aandacht voor werkbevlogenheid (Bakker & 

Demerouti, 2007). De omslag naar positieve psychologie leidde tot de wens om 

ook in de VBBA meetschalen op te nemen voor energie en proactief gedrag 

(Dorenbosch, 2009).  

 

5.2 Bewerking bestaande schalen en items 

5.2.1 Ontwerpkeuzes bij schaalverkorting  

Een groep deskundigen van binnen en buiten SKB ging aan de slag om de 

uitgangspunten voor het realiseren van de eerste hoofdwens – inkorting van de 

meetschalen – te formuleren. Al vrij snel werd duidelijk dat er twee 

hoofdrichtingen waren:  

 

a] Per schaal kiezen voor de items die de hoogste correlatie met de totaalscore 

hebben. Dit optimaliseert de interne consistentie van de ingekorte schaal. 

Hierbij bestaat echter het risico dat de kwaliteit van de inhoudelijke dekking 

(facetanalyse) die aan de VBBA ten grondslag ligt (Van Veldhoven, 1996) 

vermindert. Anders gezegd: als op deze manier wordt ingekort, kan de 

betekenis van de scores voor een bepaald construct (in zekere mate) 

veranderen. 
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b] De inhoudelijke dekking van de deelconcepten van een VBBA-construct 

(corresponderend met een schaal) als leidend nemen bij de inkorting.  

Dit heeft als voordeel dat een ingekorte schaal inhoudelijk dezelfde 

betekenis heeft als de oorspronkelijke VBBA-schaal. Zodoende kunnen de 

resulterende schalen zelfs als meer afgewogen worden beschouwd dan het 

origineel omdat er nu evenveel items per deelconcept zijn opgenomen. 

Voorwaarde is dat de diverse deelconcepten in onderlinge balans worden 

opgenomen in de ingekorte schaal. Hierbij is dan wel te verwachten dat de 

interne consistentie van de schaal (iets) lager uitkomt dan die van de 

oorspronkelijke schaal. Dit komt bovenop de verlaging ten gevolge van de 

schaalverkorting. 

 

We kozen voor de tweede optie. Daarbij spraken we af dat 0,70 als bodemwaarde 

zou gelden voor de interne consistentie van alle resulterende, ingekorte schalen 

(alhoewel we idealiter graag schalen met een interne consistentie van 0,80 of 

meer zouden overhouden). Een tweede uitgangspunt was het streven naar 50% 

reductie ten opzichte van de oorspronkelijke schaal, tenzij dit vanwege de 

inhoudelijke dekking niet haalbaar was.  

 

Vervolgens onderwierpen we de oorspronkelijke items en schalen van de VBBA aan 

uitgebreide factoranalyses. Daarbij maakten we gebruik van een cumulatief 

bestand tot en met 2003. Uit een bestand van 26.225 complete cases trokken we 

een gestratificeerde steekproef van 1.600 cases. We definieerden 32 strata op 

basis van geslacht, leeftijd (40+ en 40-), opleiding (hoog-laag) en sector 

(industrie, profit, not-for-profit en zorg).  

 

De opzet en procedures die we bij de samenstelling van dit bestand gebruikten, 

zijn onderwerp geweest van het NWO-project ‘Signaleringssysteem Psychische 

Vermoeidheid in de Arbeidssituatie’. Voor meer details: zie de rapportages van dit 

project (Van Veldhoven & Broersen, 1999). 

 

Voor elke factor die in een exploratieve factoranalyse op een bepaalde schaal van 

de VBBA als belangrijk werd onderscheiden, namen we het best ladende item als 

eerste op. Als het een één-factor oplossing betrof, vulden we de schaal volgens 

dezelfde werkwijze aan tot een minimum van drie items. Het maximum was het 

aantal items dat nodig was om een alpha groter dan 0,70 te bereiken voor de 

schaal. Bij een twee-factor of drie-factor oplossing (meer komt niet voor) werkten 

we op dezelfde manier, maar dan door voor elk van de subfactoren items toe te 

voegen.  

 

De ontwikkeling van de VBBA2.0 ging verder dan het selecteren van items voor 

kortere schalen. In tabel 3 staan alle bewerkingen die we hebben uitgevoerd op 

bestaande schalen of bij de ontwikkeling van nieuwe schalen.   
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Tabel 3 - Soorten bewerkingen bij de ontwikkeling van VBBA2.0 

Bewerking Omschrijving 

A Schaal is ongewijzigd opgenomen 

B Schaal is ingekort 

C Schaal is ingekort, antwoordcategorieën zijn veranderd  

D Nieuw ontwikkelde schaal op basis van bestaande VBBA items 

E Nieuw ontwikkelde schaal 

F Nieuw ontwikkeld los item 

 

 

In tabel 4 is te zien welke schalen uit de oorspronkelijke VBBA zijn overgenomen in 

VBBA2.0 en welke bewerkingen daarop zijn toegepast. Alle bewerkingen worden 

hierna toegelicht. In tabel 4 wordt per VBBA-schaal die is ingekort ook vermeld 

welke subfactoren zijn gebruikt bij de inkorting, en hoeveel items voor en na 

inkorting zijn opgenomen in een schaal. 

 

In hoofdstuk 6 beschrijven we ten slotte de psychometrische kwaliteiten van alle 

schalen in VBBA2.0. 
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Tabel 4 - Overzicht van factoren en subfactoren in de oorspronkelijke VBBA en de 
bewerkingen die daarop zijn toegepast voor VBBA2.0 

Legenda  

A=Schaal is ongewijzigd opgenomen; 

B=Schaal is ingekort; 

C=Schaal is ingekort, antwoordcategorieën zijn veranderd.  

  

Onderwerp VBBA2.0 
items 
VBBA subfactoren Bewerking 

Items 
VBBA2.0 

Vitaliteit         
Plezier in het werk 9 1. Taakweerstand C 5 
    2. Verveling     
Betrokkenheid bij de organisatie 8 1. Affectief commitment C 6 
    2. Continuiteitscommitment     
Herstel na het werk 11 1. Vermoeidheid vlak na het werk C 6 
    2. Vermoeidheid op de rest van de avond     
    3. Sociale gevolgen van vermoeidheid     
Afstand nemen  4 1.Piekeren C 3 

Het werk - taakeisen         
Werktempo en werkhoeveelheid 11 1. Tempo B 6 
    2. Problemen met werktempo/-hoeveelheid     
    3. Hoeveelheid     
Emotionele belasting 7 1. Algemene emotionele zwaarte B 5 
    2. Emotionele belasting t.g.v. mensen     
Mentale belasting 7 1. Concentratie B 4 
    2. Precisie     
Lichamelijke belasting 7 1. Lichamelijke belasting B 3 
Problemen met de taak 6 1. Taakconflict B 5 
    2. Aversie van het werk     

Het werk - hulpbronnen         
Afwisseling in het werk 6 1. Taakvariatie B 4 
    2. Creativiteit     
Leermogelijkheden 4 1. Leermogelijkheden C 3 
Zelfstandigheid in het werk 11 1. Tijdsindeling B 4 
    2. Werkwijze     
Taakduidelijkheid 5 n.v.t. B 4 
Feedback 7 1. Taakfeedback B 4 
    2. Procesinformatie     
Relatie met de directe leiding 9 1. Sfeer B 6 
    2. Steun     
    3. Conflict     
Communicatie 4 1. Communicatie B 3 
Inspraak 8 1. Participatie B 4 
    2. Benaderbaarheid van de leiding     
Relatie met collega's 9 1. Sfeer B 6 
    2. Steun     
    3. Conflict     
Contactmogelijkheden 4 n.v.t. B 3 

Arbeidsvoorwaarden         
Toekomstzekerheid 4 n.v.t. C 3 
Loopbaanmogelijkheden 4 n.v.t. C 3 
Beloning 5 n.v.t. C 3 

Diagnostische schalen         
Slaapkwaliteit 14 n.v.t. A 14 
Emotionele reactie tijdens het werk 12 n.v.t. A 12 
Vermoeidheid tijdens het werk 16 n.v.t. A 16 
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5.2.2 Ongewijzigde schalen 

In de VBBA zijn drie schalen opgenomen die vooral gericht zijn op individuele 

diagnostiek. De schalen ‘Slaapkwaliteit’ en ‘Vermoeidheid tijdens het werk’ zijn 

oorspronkelijk ontwikkeld door Meijman en collega’s (RUG). Ook de derde schaal 

‘Emotionele reacties tijdens het werk’ – gemodelleerd naar Warr (1990) – wordt 

als diagnostische schaal beschouwd. Omdat we bij deze op individuele diagnostiek 

gerichte schalen een zo hoog mogelijke meetkwaliteit wilden handhaven, hebben 

we ze niet ingekort (tabel 5). Ook qua itemformulering en antwoordcategorieën 

zijn geen wijzigingen aangebracht in deze schalen. 

 

Tabel 5 - Ongewijzigde schalen 

 Items 

VBBA 

Items VBBA2.0 Antw. 

cat 

Diagnostische schalen    

Slaapkwaliteit 14 14 N-J 

Emotionele reacties tijdens het werk 12 12 HN-N-E-H 

Vermoeidheid tijdens het werk 16 16 1-5 

Legenda 

N-J = Nee, Ja; 

HN-N-E-H = Helemaal niet, Nauwelijks, Enigszins, Helemaal; 

1-5 = 1 t/m 5, waarbij 1 meest ongunstig en 5 meest gunstig. 

 

5.2.3 Ingekorte schalen 

Door de in paragraaf 5.2.1 beschreven methode toe te passen, konden we de 

schalen inkorten volgens de gestelde criteria. Bovendien konden we voor alle 

ingekorte schalen een zeer grote conceptuele gelijkenis met de oorspronkelijke 

VBBA-schaal garanderen. In tabel 6 vindt u de correlatie tussen de originele en 

ingekorte schalen. 
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Tabel 6 - Ingekorte schalen.  

 Items 

VBBA 

Items 

VBBA2.0 

Antw. 

cat 

 

Corr. 

 

N 

Het werk - taakeisen      

Werktempo en -hoeveelheid 11 6 AVSN 0,96 62.365 

Emotionele belasting 7 5 AVSN 0,96 44.821 

Mentale belasting 7 4 AVSN 0,94 15.665 

Lichamelijke belasting 7 3 AVSN 0,93 36.173 

Problemen met de taak 6 5 AVSN 0,98 14.911 

Het werk - hulpbronnen      

Afwisseling in het werk 6 4 AVSN 0,96 44.858 

Zelfstandigheid in het werk 11 4 AVSN 0,94 44.702 

Taakduidelijkheid 5 4 AVSN 0,97 15.388 

Feedback 7 4 AVSN 0,95 19.881 

Relatie met directe leiding 9 6 AVSN 0,98 44.588 

Communicatie 4 3 AVSN 0,97 20.170 

Inspraak 8 4 AVSN 0,93 42.234 

Relatie met collega's 9 6 AVSN 0,97 42.812 

Contactmogelijkheden 4 3 AVSN 0,97 15.379 

Legenda 

AVSN = Altijd, Vaak, Soms, Nooit. 

 

5.2.4 Ingekorte schalen, antwoordcategorie aangepast 

Op twee onderdelen hebben we de vragenlijst vrij fundamenteel aangepast. De 

eerste fundamentele wijziging betrof de antwoordschaal voor oorzakelijke of 

belastende factoren in arbeid en organisatie. In de VBBA kunnen respondenten 

kiezen uit de antwoorden Altijd, Vaak, Soms of Nooit. Deze antwoordschaal is 

zeer goed bruikbaar voor het meten van blootstelling aan psychosociale arbeids-

belasting. Bijvoorbeeld voor het meten van werkdruk en taakautonomie. Voor 

sommige andere onderwerpen zijn dergelijke antwoordopties echter minder 

geschikt. Dat geldt bijvoorbeeld voor beloning en andere arbeidsvoorwaardelijke 

aspecten. Daar gaat het meer om de mate van instemming. Respondenten vonden 

het moeilijk om aan te geven of ze ‘vaak’ of ‘soms’ tevreden waren over hun 

beloning. Het is prettiger om medewerkers in dat geval een stelling voor te leggen, 

gaven gebruikers aan. Via antwoordopties als (Helemaal) mee eens, Neutraal en 

(Helemaal) mee oneens kon dan de mate van instemming worden gemeten. 

Dergelijke vragen komen veel in medewerkerstevredenheidsonderzoeken voor. We 

besloten om de antwoordschalen van de onderwerpen waar dat speelde op die 

manier in te richten. Voordeel is dat de vragenlijst hiermee nog geschikter werd als 

instrument voor medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

 

De tweede ingrijpende wijziging brachten we aan in de antwoordopties bij vragen 

over stress en welbevinden op het werk. In het oorspronkelijke ontwerp van de 

VBBA is gekozen voor de antwoordmogelijkheden Ja of Nee. De VBBA is namelijk 
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oorspronkelijk ontworpen als module voor periodiek bedrijfsgezondheidsonder-

zoek. Bedrijfsartsen wilden op basis van de ingevulde formulieren snel kunnen 

beoordelen of er sprake was van stress of andere gezondheidsklachten. Zonder dat 

ze eerst een schaalscore hoefden te berekenen. Het werken met meetschalen was 

op dat moment ook nog niet algemeen geaccepteerd in de bedrijfsgezondheids-

zorg. Later sloeg dit radicaal om: veel gebruikers – waaronder sociaal-wetenschap-

pers werkzaam in bedrijfsgezondheids- en arbozorg – vonden de ja/nee antwoord-

vorm te beperkt. Vanuit meettechnisch oogpunt, omdat deze vorm relatief weinig 

observatiepunten per meetschaal oplevert. Ieder item levert immers maar één 

onderscheidend punt op in de schaalscore. Maar ook omdat het ja/nee-format 

beperkend was voor de respondent. Inderdaad gaven respondenten van de VBBA 

regelmatig aan dat ze het moeilijk vonden om voor ja of nee te kiezen. Vaak lag 

de waarheid hier tussenin.  

 

We besloten daarom de antwoordopties te veranderen van dichotoom in polycho-

toom: in plaats van twee, kregen respondenten meerdere antwoordmogelijk-

heden. Daarbij hielden we rekening met wat in een bepaald vakgebied gebruikelijk 

was. Bij vragen over stress (vakgebied arbo) kozen we voor de antwoordschaal 

Altijd, Vaak, Soms, Nooit. Bij vragen over welbevinden (vakgebied HRM) kozen we 

voor instemmingsschalen met vijf punten. 

Bij de hierboven genoemde schalen was tegelijkertijd ook schaalinkorting gewenst. 

Vandaar dat we op deze antwoordschalen ook nog eens de procedure uitvoerden 

die in paragraaf 5.2.1 staat beschreven. De resultaten ziet u in tabel 7. Let wel: 

deze correlaties hebben betrekking op items met antwoordmogelijkheden zoals in 

de oorspronkelijke VBBA, met andere woorden: deze zeggen alleen iets over de 

inkorting. De meetkwaliteit van de verbeterde schaal (ingekort en aangepast 

format) beschrijven we in hoofdstuk 6. 

 
Tabel 7 - Ingekorte schalen met veranderde antwoordcategorie 

 Items 

VBBA 

Antw. 

Cat 

Items  

VBBA2.0 

Antw. 

Cat 2.0 

 

Corr. 

 

N 

Vitaliteit       

Plezier in het werk 9 N-J 5 HE-HO 0,94  44.824  

Betrokkenheid bij de organisatie 8 N-J 6 HE-HO 0,98  41.401  

Herstel na het werk 11 N-J 6 AVSN 0,95  65.248  

Afstand nemen 4 N-J 3 AVSN 0,98  42.206  

Het werk - hulpbronnen       

Leermogelijkheden 4 AVSN 3 HE-HO 0,97  42.729  

Arbeidsvoorwaarden       

Toekomstzekerheid 4 AVSN 3 HE-HO 0,99  41.953  

Loopbaanmogelijkheden 4 AVSN 3 HE-HO 0,95  15.312  

Beloning 5 AVSN 3 HE-HO 0,95  14.149  

Legenda 

N-J = Nee, Ja; 

AVSN = Altijd, Vaak, Soms, Nooit; 

HE-HO = Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal, Mee oneens, Helemaal mee oneens. 
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5.2.5 Nieuwe schalen op basis van bestaande VBBA items 

We keken ook kritisch naar de resterende items in de VBBA. Dit zijn items die in de 

facetanalyse naar voren kwamen als relevant, maar niet werden teruggevonden als 

adequate meetschaal. (Van Veldhoven, 1996). Omdat deze items inhoudelijk 

relevant zijn is onderzocht of er met de criteria voor de VBBA2.0 toch nieuwe 

schalen konden worden samengesteld. In tabel 8 staan de schalen die zijn 

ontwikkeld op basis van bestaande items uit de oorspronkelijke VBBA .  

 

De meetkwaliteit van deze opnieuw samengestelde schalen beschrijven we weer in 

hoofdstuk 6.  

 

Tabel 8 - Nieuwe schalen op basis van bestaande items 

 Items 

VBBA2.0 

Antw. 

Cat. 

Vitaliteit   

Verandering van baan 3 HE-HO 

Het werk – taakeisen   

Complexiteit van het werk 3 AVSN 

Verandering in de taak 3 AVSN 

Organisatie van het werk 6 AVSN 

Arbeidsvoorwaarden   

Personeelsbezetting 4 AVSN 

Werk- en rusttijden 7 AVSN 

Legenda 

AVSN = Altijd, Vaak, Soms, Nooit 

HE-HO = Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal, Mee oneens, Helemaal mee oneens. 

 

 

De schaal Verandering in het werk verdient een toelichting. In de oorspronkelijke 

VBBA was ook al een schaal ‘Verandering in de taak’ opgenomen. Die week af van 

de andere schalen omdat hier eerst een conditie werd uitgevraagd: ‘Treden er 

belangrijke veranderingen op in uw taken?’ Het antwoord op deze vraag bepaalde 

de wijze waarop de schaalscore van de volgende items werd berekend. Omdat 

organisaties tegenwoordig vrijwel permanent veranderen, is deze conditievraag 

obligaat geworden. Daarom hebben we op basis van de overige items een nieuwe 

schaal voor dit onderwerp samengesteld.  

 

5.3 Nieuwe schalen en items 

In paragraaf 5.2.2 t/m 5.2.5 zijn schalen besproken die opgenomen waren in de 

oorspronkelijke VBBA. De argumenten voor het opnemen van deze schalen zijn 

beschreven in eerdere publicaties. (Van Veldhoven & Meijman, 1994; Van 

Veldhoven, 1996; Van Veldhoven et al., 1997). Maar er was ook behoefte aan 
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uitbreiding met nieuwe themagebieden. Gebruikers wensten aanvullingen over 

bijvoorbeeld de stijl van leidinggeven, het organisatieklimaat en vitaliteit. Omdat er 

maar beperkte consensus was tussen gebruikers, hebben we ook hier een 

facetanalyse gemaakt van zestien bestaande HR instrumenten. Daarin hebben we 

geïnventariseerd welke onderwerpen breed aan bod komen in HR onderzoeken, en 

dus de moeite waard zijn om op te nemen in VBBA2.0. De uitkomsten van deze 

facetanalyse zijn hieronder opgenomen.  

 

5.3.1 Criteria 

Om in aanmerking te komen als nieuwe schaal voor de VBBA2.0 moest een 

‘kandidaat-schaal’ aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 

1. Meerdere VBBA-gebruikers hebben aan SKB expliciet aangegeven dat ze 

behoefte hebben aan het opnemen van dit onderwerp in de vragenlijst; 

2. Uit de facet-analyse blijkt dat dit onderwerp in tenminste een kwart van 

onderzochte HR instrumenten voorkomt; 

3. Uit (eigen) onderzoek is naar voren gekomen dat deze schaal van belang is 

voor het welbevinden van werknemers en/of voor het presteren van 

organisaties; 

4. Onderwerpen moeten nieuw zijn en niet al (grotendeels) afgedekt zijn door 

een combinatie van items in bestaande schalen.  

 

Drie projecten in het bijzonder speelden een rol in het ‘eigen onderzoek’ (zie 

criterium 3) en daarmee ook bij het ontwikkelen en selecteren van nieuwe schalen 

voor de VBBA2.0.  

 

a] In opdracht van werkgeversorganisatie GGZ Nederland ontwikkelde SKB een 

stressmonitoring-instrument op maat voor de sector geestelijke 

gezondheidszorg. Dit was een project in het kader van de arboconvenanten. 

Vertegenwoordigers van de sector noemden de stijl van leiding geven, de 

samenwerking tussen afdelingen, het organisatieklimaat en de helderheid 

van organisatiedoelen als onderwerpen die zij graag toegevoegd wilden 

zien. Over dit project zijn diverse projectrapportages en een internationaal 

wetenschappelijk artikel verschenen (Van Daalen, Sanders, Willemsen, & Van 

Veldhoven, 2009). 

 

b] Het tweede project is het medewerkerstevredenheids-gedeelte van het 

balanced scorecard systeem van de Rabobank (“Rabobank Kompas”). De stijl 

van leiding geven, de samenwerking tussen afdelingen en het 

organisatieklimaat werden ook hier genoemd als belangrijke aanvullingen op 

de VBBA. Dit project resulteerde in een proefschrift (Van de Voorde, 2010), 
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een tweetal wetenschappelijke artikelen in een Nederlands tijdschrift (Van de 

Voorde & Van Veldhoven, 2007; Van de Voorde, Van Veldhoven, & Paauwe, 

2011), en een viertal internationale artikelen (Van Veldhoven, 2005; Van de 

Voorde, Paauwe, & Van Veldhoven, 2010; Van de Voorde, Van Veldhoven, 

& Paauwe, 2010; Van de Voorde, Van Veldhoven, & Paauwe, 2014). 

 

c] Het derde project is een promotieonderzoek over vitaliteit, werknemers-

welbevinden en organisatieprestaties (Dorenbosch, 2009). Luc Dorenbosch 

deed in samenwerking met SKB onderzoek bij het St. Elisabeth Ziekenhuis in 

Tilburg en een tiental andere organisaties. Daarbij bouwde hij voort op de 

VBBA. De resultaten zijn terug te vinden in zijn proefschrift (Dorenbosch, 

2009), een Nederlandstalig artikel (Dorenbosch & Van Veldhoven, 2010) en 

een Engelstalig artikel (Van Veldhoven & Dorenbosch, 2008). 

 

5.3.2 Facetanalyse 

Om de VBBA2.0 ook geschikt te maken voor onderzoeken vanuit HRM-perspectief 

zijn algemene gebruikerswensen vanuit dit vakgebied vastgesteld. Hiertoe is een 

facetanalyse gemaakt van zestien onderzoeksinstrumenten. Bij elk instrument zijn 

de onderwerpen geïnventariseerd die daarin aan bod kwamen. Vervolgens zijn de 

onderwerpen geordend op de frequentie waarmee ze in deze instrumenten voor-

kwamen. Per onderwerp is bekeken of deze al door de VBBA kon worden 

gemeten. Voor veel onderwerpen was al een schaal beschikbaar, andere 

onderwerpen konden worden gemeten door een combinatie van bestaande items. 

Als een facet niet voldoende kon worden gemeten, was dat de reden om daarvoor 

een nieuwe schaal te ontwikkelen. 

Er bleek verrassend weinig consensus te zijn tussen de bestaande HRM-

onderzoeksinstrumenten over de te meten onderwerpen. Zelfs het meest 

voorkomende onderwerp – leiderschapstijl – kwam maar in de helft van de 

instrumenten aan bod. Veel onderwerpen kwamen maar in één of enkele instru-

menten voor. Omdat we een algemeen bruikbaar HRM-instrument wilden 

ontwikkelen, hebben we de keuze voor nieuw te ontwikkelen schalen beperkt tot 

die onderwerpen die in tenminste een kwart van de onderzochte instrumenten 

aan bod kwamen. 
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Tabel 9 - Meest voorkomende onderwerpen in 16 HRM-onderzoeksinstrumenten 

Legenda 

*:  deze schalen zijn nieuw ontwikkeld voor de VBBA2.0 

A:  Appelbaum (2000) - High-performance work systems/AMO-model van HRM (USA) 

B:  Biessen (1992) - BASAM (NL) 

E:  Effectory (NL) 

Ga:  Gallup-polls (Harter, Schmidt, & Hayes, 2002) over job satisfaction (USA) 

Ge:  Gelade en Ivery (2003) – sectorstudie in banken o.b.v. material International Survey Research 

(ISR) London (UK) 

Gu:  Guest, Michie, Conway en Sheehan (2003) – landelijke studie naar HRM-praktijken (UK) 

I:  ISEO – EFQM benchmark (1997) door de landelijke werkgroep “people satisfaction” van de 

European Foundation for Quality Management (NL) 

J:  James en James (1989) – PCg model van psychologisch werkklimaat (USA) 

K:  Kopelman, Brief en Guzzo (1990) – model van psychologisch werkklimaat (USA) 

M:  METEO-project (Beukhof, 1994) - criterialijst/standaardisatie van MTO’s vanuit Instituut 

Nederlandse Kwaliteit (INK) 

Rb:  Rabobank (NL) 

Rs:  Ryan, Schmit en Johnson (1996) – instrumentarium van Mayflower Group (USA) 

Rw:  Ramsay, Scholarios, en Harley (2000) – Work and Employment Relations Survey m.b.t. HR en 

werkklimaat (UK) 

Sm:  Smith, Kendall en Hulin (1969) – Job Diagnostic Instrument (USA) 

Onderwerp Opgenomen in  In VBBA2.0 gemeten met  

Leiderschapsstijl B,E,Ga,Ge,K,M,Rb,Sm Relatie met directe leiding 
Inspiratie door directe 
leiding* 

Kwaliteitsgerichtheid/verbeteringsgerichtheid I,Ga,Gu,M,Rb,Rs,Rw Kwaliteit* 

Beloning naar prestatie A,E,Gu,K,Rb,Rw,W Beloning 

Algemene tevredenheid over werk/baan 
bij… 

A,Rb,E,I,J,Rs,Sc Algemene tevredenheids-
vraag* 

Doelgerichtheid E,Ge,J,K,Rb,Sc Doelgerichtheid * 

Organisationele rechtvaardigheid / 
vertrouwen in de organisatie/ rechtvaardige 
beloningssystematiek 

A,B,Ge,K,Rb,Sm Welzijnsgerichtheid * 
Beloning 

Aansluiting bij vaardigheden, training en 
competenties 

E,Ga,Ge,Rb,Rs Items uit de schalen 
Afwisseling, Leermoge-
lijkheden, Loopbaan-
mogelijkheden 

Visie & strategie A,E,J,Rb Helderheid van organisatie-
doelen * 

Samenwerking E,I,J,M,Rb Samenwerking tussen 
afdelingen* 

Werkzinvolheid B,Ga,J,M Items uit o.a. Afwisseling, 
Zelfstandigheid, Inspraak 

Omvang/aanbod interne trainingspraktijk A,Gu,Rw,W Loopbaanontwikkeling * 

Teamwork-praktijk A,Gu,Rw,W Items uit de schalen 
Taakduidelijkheid, Inspraak 
en Relatie met collega’s 
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Sc:  Schneider , Hanges, Smith en Salvaggio (2003) – reeks studies naar psychologisch 

werkklimaat bij een consortium van organisaties (USA) 

W:  Wright, Gardner en Moynihan (2003) – reeks studies naar HRM praktijken door Centre for 

Advanced Human Resource Studies/Cornell University (USA) 

 

 

Overzicht van nieuwe schalen voor VBBA2.0 

De inventarisatie van gebruikerswensen en de facetanalyse samen hebben 

uiteindelijk geleid tot een selectie van nieuwe schalen voor de VBBA2.0 (tabel 10). 

In de volgende paragrafen geven we een inhoudelijke toelichting op deze nieuwe 

schalen.  

 

Tabel 10 - Nieuw ontwikkelde schalen 

 Items 

VBBA2.0 

Antw. 

Cat. 

Vitaliteit   

Energie tijdens het werk 5 AVSN 

Initiatief richting het werk 3 HE-HO 

Actief leren 4 HE-HO 

Het werk - hulpbronnen   

Inspiratie door directe leiding 4 AVSN 

De organisatie   

Samenwerking afdelingen 3 HE-HO 

Innovatie 4 HE-HO 

Klantgerichtheid 3 HE-HO 

Helderheid van organisatiedoelen 4 HE-HO 

Doelmatigheid 4 HE-HO 

Kwaliteit 4 HE-HO 

Arbeidsvoorwaarden   

Welzijnsgerichtheid 5 HE-HO 

Loopbaanontwikkeling 3 HE-HO 

Legenda 

AVSN = Altijd, Vaak, Soms, Nooit; 

HE-HO = Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal, Mee oneens, Helemaal mee oneens. 

 

5.3.3 Vitaliteit 

In de bedrijfsgezondheidszorg wordt de term vitaliteit vaak gebruikt als het gaat 

over energie in combinatie met een gezonde leefstijl. Dorenbosch (2009) 

onderzocht in zijn proefschrift hoe het begrip vitaliteit kan worden toegepast in 

arbo- en HRM-beleid. Zo bezien is het niet alleen van belang of iemand energiek 

is, maar vooral ook of hij deze energie gebruikt om goede prestaties te leveren en 

ook op de lange termijn goed te blijven functioneren. Deze benadering sluit aan 

bij de toegenomen belangstelling voor proactief werkgedrag binnen de arbeids- 

en organisatiepsychologie (Grant & Ashforth, 2008; Parker & Collins, 2010). 

Proactief werkgedrag wordt omschreven als gedrag dat buiten het normale 

‘taakfunctioneren’ valt. Het is gericht op de lange termijn, op behoud van het 
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werk en de organisatie. Voorwaarde voor proactief gedrag is dat je ook tijdens het 

werk over de energie beschikt om initiatief te nemen (Sonnentag, 2003). Dit komt 

eveneens naar voren uit onderzoek naar werkbevlogenheid (Bakker & Demerouti, 

2007). Uit onderzoek in de USA blijkt dat het bij vitaliteit van belang is om zowel 

te kijken naar hoe iemand zich voelt als hoe iemand zich gedraagt (Rich, Lepine & 

Crawford, 2010). Hierop voortbouwend hebben we drie schalen toegevoegd aan 

de VBBA: 

1. Energie tijdens het werk; 

2.  Initiatief richting het werk;  

3.  Actief leren. 

 

5.3.4 Stijl van leidinggeven 

Veel gebruikers wilden in de vragenlijst meer informatie over een transforma-

tionele, inspirerende vorm van leidinggeven (Den Hartog, Muijen, & Koopman, 

1997). Transactionele, ondersteunende vormen van leiderschap komen in de 

reguliere VBBA-schaal ‘Relatie met de leiding’ al voldoende aan bod. We kozen 

voor een nieuwe schaal ‘Inspirerend leiderschap’. Deze ligt qua inhoud in het 

verlengde van de schaal zoals ontwikkeld door Den Hartog, Muijen en Koopman 

(1997). Zij bouwden voort op de lijst van Bass en Avolio (1990). 

 

5.3.5 Organisatieklimaat 

Meerdere SKB-klanten gaven aan dat ze in hun medewerkerstevredenheids-

onderzoek vragen op wilden nemen over het organisatieklimaat. Ze verwezen 

daarbij naar het organisatiecultuurmodel van Quinn en Rohrbaugh (1983). Dit 

model beschrijft de verschillende waarden die organisaties nastreven en de 

mogelijke spanningen die dit oplevert. Quinn en Rohrbaugh plaatsen deze 

waarden op twee assen tegenover elkaar, namelijk ‘intern versus extern’ en 

‘flexibiliteit versus controle’. Hierdoor ontstaan vier kwadranten (zie ook figuur 3 

op bladzijde 58):  

a]  intern en flexibel (‘Human Relation’); 

b]  extern en flexibel (‘Open System’); 

c]  extern en controle (‘Rational Goal’); 

d]  intern en controle (‘Internal Proces’). 

 

SKB-klanten wilden hun medewerkers graag bevragen over de eerste drie kwa-

dranten. Kwadrant vier (intern en controle, oftewel de mate waarin de organisatie 

aandacht besteedt aan de eigen administratieve processen) vonden ze minder 

relevant voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek. In aanmerking nemend 
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dat het totaal aantal schalen hanteerbaar moest blijven, hebben we vijf nieuwe 

schalen toegevoegd om de drie gewenste kwadranten af te dekken.  

Deze vijf nieuwe schalen betreffen de mate waarin de organisatie gericht is op 

(tussen haakjes het kwadrant waarbinnen een schaal valt): 

1.  welzijn (intern en flexibel);  

2.  innovatie (extern en flexibel); 

3.  klant (extern en flexibel); 

4.  doelmatigheid (extern en controle); 

5.  kwaliteit (extern en controle). 

 

Deze schalen zijn gemodelleerd naar beschikbare voorbeelden, zoals de Focus-lijst 

(Van Muijen et al., 1996) en vergelijkbare internationale instrumenten, waaronder 

de organisatieklimaat-vragenlijst van het Institute of Work Psychology in Sheffield 

(Patterson et al., 2005). 

 

In één adem met organisatieklimaat noemden klanten van SKB vaak nog twee 

andere onderwerpen: samenwerking en helderheid van organisatiedoelen. Ook 

daarvoor hebben we nieuwe schalen ontworpen. Uit onze facetanalyse bleek dat 

deze onderwerpen veelvuldig terugkomen in de literatuur en in vragenlijsten over 

organisatieklimaat en medewerkerstevredenheid (onder andere in de Focus-lijst en 

de vragenlijst van Patterson et al., 2005).  

 

De schalen over organisatieklimaat, samenwerking tussen afdelingen en helderheid 

van organisatiedoelen zijn ontwikkeld met de Rabobank (Van de Voorde, 2010). 

 

5.3.6 Arbeidsvoorwaarden 

De schaal met betrekking tot een welzijnsgericht organisatieklimaat, die in de 

voorgaande paragraaf is besproken, bevat vooral items over de mate waarin de 

organisatie in haar HR-activiteiten aandacht en zorg besteedt aan 

werknemersbelangen. Bij nader inzien, en in overleg met klanten van SKB, is er 

daarom voor gekozen om deze schaal binnen de VBBA2.0 te rangschikken onder 

arbeidsvoorwaarden, in plaats van onder organisatie. 

 

Een laatste additionele schaal in de VBBA2.0 heeft betrekking op de mate waarin 

een organisatie HR-activiteiten aanbiedt op het gebied van de 

loopbaanontwikkeling, zoals opleidingen en loopbaanbegeleiding. Dit onderwerp 

kwam uit de facetanalyse als belangrijk naar voren. Ook deze schaal is ontwikkeld 

en getest in samenwerking met de Rabobank. 
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5.3.7 Nieuwe losse items 

SKB-klanten gaven veelvuldig aan dat ze behoefte hadden aan een enkele algeme-

ne vraag over arbeidssatisfactie. Sommige klanten wilden de tevredenheid met het 

werk meten. Anderen wilden liever weten of medewerkers tevreden over de 

organisatie zijn. In het ontwerp van de VBBA2.0 namen we twee nieuwe losse 

items over algemene arbeidssatisfactie (tabel 11). 

 

Tabel 11 - Nieuw ontwikkelde losse items 

 Items 

VBBA2.0 

Antw. 

Cat. 

Vitaliteit   

Tevreden over de functie 1 HE-HO 

Tevreden over werken bij organisatie 1 HE-HO 

Legenda 

HE-HO = Helemaal mee eens, Mee eens, Neutraal, Mee oneens, Helemaal mee oneens. 
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6 Psychometrische kwaliteit VBBA2.0 
 

Wat is de betrouwbaarheid en de unidimensionaliteit van de VBBA2.0?  

De VBBA2.0 is vanaf 2006 gebruikt naast de oorspronkelijke VBBA. SKB heeft 

verzamelbestanden aangelegd van de gegevens die met beide vragenlijsten zijn 

verkregen. In dit hoofdstuk beschrijven we het psychometrische onderzoek dat 

gebaseerd is op gegevens die verzameld zijn in de periode 2006 tot en met begin 

2009. 

 

6.1 Databronnen 

De onderzoeken in het VBBA2.0-verzamelbestand zijn met verschillende doel-

stellingen uitgevoerd: 

 

A] Preventief Medisch Onderzoek (PMO, voorheen PAGO) 

Medewerkers worden (periodiek) ondervraagd over hun gezondheid. Daarbij 

beantwoorden ze vaak ook vragen over de werkbelasting. Op die manier kunnen 

organisaties een deel van de arbeidsrisico’s in kaart brengen voor de RI&E. 

Medewerkers die (veel) gezondheidsklachten rapporteren, worden vaak door de 

arbodienst uitgenodigd voor een aanvullend gesprek en/of onderzoek. De laatste 

jaren is de tendens dat medewerkers, op basis van hun Persoonlijk online Advies-

rapport, zelf kunnen besluiten of zij een aanvullend gesprek met de arbodienst 

wensen. 

 

B] Werkbelevingsonderzoek 

Naar aanleiding van een specifiek probleem in de organisatie of specifieke afdeling 

wordt een eenmalig medewerkersonderzoek uitgevoerd om klachten en mogelijke 

oorzaken te inventariseren. Veel voorkomende thema’s zijn: werkdruk en 

werkstress, en RSI. 

 

C] Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 

In opdracht van HR- of lijnmanagement wordt (periodiek) een algemeen mede-

werkersonderzoek uitgevoerd. Zo’n onderzoek bevat vragen over arbeidsinhoud, 

arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en vitaliteit van medewerkers. 

 

In sommige onderzoeken zijn medewerkers van de gehele organisatie onder-

vraagd, in andere gaat het om een deel van de organisatie, of slechts om één 

afdeling of locatie. Sommige organisaties herhalen het onderzoek elk jaar, andere 

doen dat één keer per vier jaar of in het geheel niet.  
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6.2 Cumulatief bestand SKB 

Aan het eind van 2009 bestond het totale SKB-verzamelbestand van de VBBA uit 

921.773 cases. Dit bestand bevat zowel cases van de oorspronkelijke VBBA als van 

de VBBA2.0. In de praktijk levert SKB steeds meer maatwerk, waarbij alleen 

schalen worden gebruikt die van toepassing zijn op de specifieke situatie. 

Daardoor zijn voor het psychometrisch onderzoek slechts van relatief kleine 

aantallen werknemers volledige data van de VBBA2.0 beschikbaar. 

Uit het VBBA verzamelbestand is een subset van 166.338 cases uit de periode 

2006 tot en met begin 2009 geselecteerd, die minimaal één schaal uit de VBBA2.0 

bevatten. Dit bestand vormt de basis voor de analyses in dit hoofdstuk. 

 

6.3 Beschrijving dataset 

De gegevens in het cumulatieve bestand van 166.338 cases uit de periode 2006 

tot en met begin 2009 zijn afkomstig uit 1.143 afzonderlijke 

organisatieonderzoeken.  

Voor de analyses in dit hoofdstuk zijn enkele additionele eisen opgelegd aan de te 

gebruiken data. Uit het cumulatieve bestand zijn alleen onderzoeken geselecteerd 

waarvan bekend is bij welke organisatie ze zijn uitgevoerd. Deze 159.600 cases 

zijn afkomstig van 606 verschillende organisaties, die behoren tot 363 verschil-

lende holdings.  

Van deze cases is 45% (N=75.045) afkomstig van twee holdings. Deze zouden 

een wel erg grote invloed op de analyses hebben als we hiervoor niet zouden 

corrigeren. Daarom is uit deze holdings een naar omvang gestratificeerde 

steekproef getrokken van 5.769 cases. Dit getal is zo bepaald, dat elk van de 

holdings niet meer dan vijf procent uitmaakt van het totale aantal cases in het 

resulterende bestand. Het resultaat is een dataset van 90.324 cases.  

Vervolgens zijn uit het bestand alle cases verwijderd die verzameld zijn buiten 

Nederland en/of via een vragenlijst in en andere taal dan het Nederlands. Aldus 

hebben we een uiteindelijk onderzoeksbestand beschikbaar van N=87.997 met 

minimaal één VBBA2.0-schaal. Van schaal tot schaal is in dit bestand de beschik-

bare N zeer variabel. Dit komt doordat organisaties zelf de samenstelling van hun 

onderzoek bepalen en sommige schalen vaak en andere minder vaak worden 

gekozen. 

In tabel 12 is aangegeven hoe de onderzoeksgegevens zijn verdeeld over de jaren. 
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Tabel 12 - Samenstelling dataset naar kalenderjaar 

 Aantal 

onderzoeken 

Percentage Aantal 

respondenten 

voor selectie 

Percentage  Aantal 

respondenten 

na steekproef 

en selectie op 

land/taal 

Percentage 

2006 505 44 % 61.375 37 % 40.248 46 % 

2007 439 38 % 55.724 34 % 29.503 34 % 

2008 156 14 % 34.180 21 % 10.007 11 % 

2009 43 4 % 15.059 9 % 8.239 9 % 

Totaal 1.143 100 % 166.338 100 % 87.997 100 % 

 

 

Hieronder bespreken we dit onderzoeksbestand aan de hand van diverse typen 

kenmerken. Door maatwerk en keuzes van klanten zijn bepaalde beschrijvende 

gegevens in sommige gevallen niet beschikbaar. Onderstaande beschrijvende 

aantallen zijn daarom bij elkaar opgeteld niet altijd gelijk aan het totaal van 

87.997 cases. 

 

Sekse, leeftijd, opleiding en bedrijfstak 

Het hier gebruikte VBBA2.0-verzamelbestand is heterogeen samengesteld wat 

betreft sekse, leeftijd, opleidingsniveau en bedrijfstak (tabel 13). Het is niet 

representatief voor de totale beroepsbevolking. Zo zijn hoog opgeleide mede-

werkers oververtegenwoordigd. Ook telt het bestand relatief veel respondenten uit 

de profit-sector. Medewerkers uit de zorg en laaggeschoolden zijn juist 

ondervertegenwoordigd.  

 

Tabel - 13 Samenstelling dataset: persoons- en bedrijfskenmerken 

Variabele  Waarde Aantal Percentage 

Sekse Vrouwen 31.645 38 % 

 Mannen 51.441 62 % 

Leeftijd  Jonger dan 25 jaar 2.996 4 % 

 25 t/m 34 jaar 16.619 20 % 

 35 t/m 44 jaar 25.096 30 % 

 45 t/m 54 jaar 26.070 31 % 

 55 jaar of ouder 12.414 15 % 

Opleidingsniveau Basisonderwijs 2.158 3 % 

 MAVO/VBO 13.460 17 % 

 HAVO/VWO/MBO 31.304 38 % 

 HBO/WO 34.551 42 % 

Sector  Industrie 27.927 32 % 

 Profit 26.434 30 % 

 Not-for-profit 23.375 27 % 

 Zorg 9.246 11 % 

 Overig of onbekend 1.015 1 % 
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Arbeidsduur, overwerk en leidinggevende functie 

Zoals uit tabel 14 blijkt, is het VBBA2.0-verzamelbestand ook wat betreft arbeids-

duur, overwerk en leidinggevende functies heterogeen. 

 

Tabel - 14 Samenstelling dataset: functiekenmerken 

Variabele Waarde Aantal  Percentage 

Aanstellingspercentage >= 60% of >= 22 uur/week 68.713 90 % 

 < 60% of < 22 uur/week 7.503 10 % 

Dienstrooster Dagdienst 49.782 79 % 

 Onregelmatige dienst 11.398 18 % 

 Anders 1.913 3 % 

Overwerk  Structureel 11.757 21 % 

 Incidenteel 29.574 73 % 

 Nooit 15.242 100 % 

Leidinggevende Nee 58.825 81 % 

 Ja 14.140 19 % 

 

Hiermee hebben we het ingangsmateriaal voor de hiernavolgende psychome-

trische analyses beschreven.  

 

6.4 Meetkwaliteit VBBA2.0 

De psychometrische eigenschappen van de VBBA2.0 staan in tabel 15. In deze 

tabel staan per schaal twee belangrijke waarden voor de beoordeling van de 

meetkwaliteit: uni-dimensionaliteit en interne consistentie (betrouwbaarheid). 

 

Unidimensionaliteit wordt weergegeven als H(t) en geeft aan in hoeverre één en 

hetzelfde begrip wordt gemeten door de items in een schaal. Hiervoor geldt de 

vuistregel (Mokken, 1971; Mokken & Lewis, 1982) dat deze waarde tenminste 

0,40 moet zijn. Alleen de schalen ‘Personeelsbezetting’ en ‘Werk- en rustijden’ 

voldoen niet aan dit criterium (H(t) = 0,39 resp. 0,35), alhoewel ze wel dicht 

hierbij in de buurt komen. 

 

Interne consistentie wordt gemeten met Rho(t). De waarde van Rho(t) wijkt 

doorgaans niet veel af van Cronbach’s Alpha (een maat die vaak wordt gebruikt 

om de interne consistentie of betrouwbaarheid van een test uit te drukken). Als 

vuistregel geldt dat een betrouwbare schaal idealiter een Rho(t) van minimaal 0,80 

moet hebben (Drenth & Sijtsma, 1990), maar 0,70 is ook goed, en waarden boven 

de 0,60 zijn weliswaar aan de lage kant maar toch ook nog wel acceptabel. Van 

de 42 schalen uit de VBBA2.0 voldoen 35 schalen aan het ideale criterium. Van de 

overige zeven schalen hebben vijf schalen een Rho(t) tussen 0,70 en 0,80. De 

schaal ‘Personeelsbezetting’ heeft de laagste Rho(t), nl. 0,67, maar ook deze 

waarde is dus zeker nog acceptabel.  
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Kortom: de meetkwaliteit van de schalen in de VBBA2.0 is – ondanks de beperkte 

lengte – bijzonder goed te noemen. Slechts bij een minderheid van de schalen 

komt de meetkwaliteit lager uit dan idealiter, maar deze blijft dan wel altijd 

acceptabel.  

 

Tabel 15 - Meetkwaliteit VBBA2.0 

Onderwerp VBBA2.0 
Items 

VBBA2.0 
N H(t) Rho 

Vitaliteit         
Energie tijdens het werk 5       15.038  0,60 0,84 
Initiatief richting het werk 3         6.887  0,84 0,87 
Actief leren 4         5.270  0,62 0,83 
Plezier in het werk 5       16.022  0,60 0,85 
Betrokkenheid bij de organisatie 6       10.520  0,47 0,80 
Herstel na het werk 6       20.256  0,61 0,87 
Afstand nemen (voorheen piekeren) 3         7.528  0,67 0,80 
Verandering van baan 3         3.581  0,79 0,90 

Het werk - taakeisen         
Werktempo en werkhoeveelheid 6       79.254  0,59 0,86 
Emotionele belasting 5       55.837  0,50 0,80 
Mentale belasting 4       20.971  0,55 0,81 
Lichamelijke belasting 3       40.168  0,74 0,88 
Complexiteit van het werk 3       21.249  0,56 0,68 
Verandering in de taak 3       26.377  0,59 0,79 
Problemen met de taak 5       17.006  0,45 0,72 
Organisatie van het werk 6       17.563  0,41 0,76 

Het werk - hulpbronnen         
Afwisseling in het werk 4       63.728  0,58 0,83 
Leermogelijkheden 3       15.480  0,80 0,90 
Zelfstandigheid in het werk 4       61.324  0,65 0,86 
Taakduidelijkheid 4       32.626  0,61 0,83 
Feedback 4       25.274  0,65 0,86 
Relatie met de directe leiding 6       58.861  0,60 0,87 
Inspiratie door directe leiding 4       13.731  0,68 0,86 
Communicatie 3       28.591  0,76 0,86 
Inspraak 4       54.792  0,55 0,81 
Relatie met collega's 6       55.341  0,46 0,81 
Contactmogelijkheden 3       16.100  0,69 0,85 

De organisatie         
Samenwerking afdelingen 3       11.402  0,69 0,84 
Innovatie 4       10.165  0,52 0,78 
Klantgerichtheid 3       12.400  0,82 0,90 
Helderheid van organisatiedoelen 4       11.115  0,65 0,84 
Doelmatigheid 4       11.252  0,51 0,78 
Kwaliteit 4       11.252  0,55 0,80 

Arbeidsvoorwaarden         
Welzijnsgerichtheid 5         1.566  0,61 0,87 
Personeelsbezetting 4         8.847  0,39 0,67 
Werk- en rusttijden 7       16.089  0,35 0,75 
Toekomstzekerheid 3         8.174  0,84 0,93 
Loopbaanmogelijkheden 3         5.354  0,68 0,84 
Beloning 3         8.646  0,71 0,85 

Diagnostische schalen         
Slaapkwaliteit 14         5.902  0,49 0,90 
Emotionele reactie tijdens het werk 12         6.449  0,47 0,88 
Vermoeidheid tijdens het werk 16         6.255  0,58 0,95 
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In tabel 16 vergelijken we de meetkwaliteit van de VBBA2.0 met die van de 

oorspronkelijke VBBA We gebruiken hier de waarden die in 1994 bij de constructie 

werden gevonden als referentie. De waarde voor unidimensionaliteit (H(t)) is soms 

iets hoger, soms iets lager geworden. Hetzelfde geldt voor de interne consistentie 

(Rho). 

 

Belangrijk om te vermelden is dat in de vitaliteitschalen het onderscheidend 

vermogen toeneemt na inkorting. Dit komt omdat tegelijkertijd met de inkorting 

het aantal antwoordmogelijkheden per item is verhoogd. Netto zijn deze schalen 

van de VBBA2.0 daarom beter geschikt voor individuele diagnostiek. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de vernieuwde schalen ‘Herstel na het werk’ en ‘Plezier in het 

werk’. 

 

Tabel 16 - Vergelijking schaalkwaliteit VBBA versus VBBA2.0 

 
Mokkenanalyse 

VBBA 
N=448 

Mokkenanalyse  
VBBA2.0 

 

 Onderwerp H(t) Rho H(t) Rho  N  

Vitaliteit         
Plezier in het werk 0,50 0,79 0,60 0,85 16.022  
Betrokkenheid bij de organisatie 0,54 0,79 0,47 0,80 10.520  
Herstel na het werk 0,48 0,87 0,61 0,87 20.256  
Afstand nemen (voorheen piekeren) 0,67 0,80 0,67 0,80 7.528  
Verandering van baan 0,90 0,90 0,79 0,90 3.581  

Het werk - taakeisen         
Werktempo en werkhoeveelheid 0,48 0,89 0,59 0,86 79.254  
Emotionele belasting 0,45 0,85 0,50 0,80 55.837  
Mentale belasting 0,51 0,87 0,55 0,81 20.971  
Lichamelijke belasting 0,56 0,90 0,74 0,88 40.168  
Verandering in de taak 0,62 0,86 0,59 0,79 26.377  
Problemen met de taak 0,51 0,80 0,45 0,72 17.006  

Het werk - hulpbronnen         
Afwisseling in het werk 0,42 0,82 0,58 0,83 63.728  
Leermogelijkheden 0,57 0,84 0,80 0,90 15.480  
Zelfstandigheid in het werk 0,44 0,90 0,65 0,86 61.324  
Taakduidelijkheid 0,45 0,81 0,61 0,83 32.626  
Feedback 0,41 0,83 0,65 0,86 25.274  
Relatie met de directe leiding 0,58 0,90 0,60 0,87 58.861  
Communicatie 0,48 0,79 0,76 0,86 28.591  
Inspraak 0,42 0,85 0,55 0,81 54.792  
Relatie met collega's 0,52 0,87 0,46 0,81 55.341  
Contactmogelijkheden 0,46 0,77 0,69 0,85 16.100  

Arbeidsvoorwaarden         
Toekomstzekerheid 0,75 0,95 0,84 0,93 8.174  
Loopbaanmogelijkheden 0,46 0,77 0,68 0,84 5.354  
Beloning 0,45 0,80 0,71 0,85 8.646  

Diagnostische schalen      
Slaapkwaliteit 0,41 0,86 0,49 0,90 5.902  
Emotionele reactie tijdens het werk 0,43 0,89 0,47 0,88 6.449  
Vermoeidheid tijdens het werk 0,62 0,96 0,58 0,95 6.255  
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8 Introductie validiteit VBBA2.0  
 

In de ontwikkelfase van de VBBA, werden verschillende soorten validiteit onder-

zocht. Concurrerende en divergente validiteit werden onderzocht door het 

onderzoeken van patronen van correlaties tussen VBBA-schalen zoals voorspeld 

door de theorie, door correlaties met gevestigde schalen in het vakgebied, en door 

te onderzoeken of de schalen te verwachten verschillen tussen groepen op 

relevante indicatoren konden bevestigen. 

 

Van Veldhoven en Meijman (1994) toonden bijvoorbeeld aan dat de kwalitatieve 

werkdruk (emotionele werkbelasting versus fysieke belasting) verschilde tussen 

kantoormedewerkers en werkers in de gezondheidszorg. Zij lieten ook zien hoe 

sociale stressfactoren (rolonduidelijkheid, lage kwaliteit van relaties met collega's, 

gebrek aan informatie en communicatie) gecorreleerd zijn met ziekteverzuim. Een 

ander voorbeeld is de mate van regelmogelijkheden in het werk (autonomie, 

participatie) en of deze systematisch verschilt tussen functieniveau’s (hand-

arbeiders versus lager, middelbaar en hoger geschoold personeel). De regel-

mogelijkheden namen inderdaad toe met de hoogte van het functieniveau. Als 

laatste voorbeeld, VBBA-schalen die spanning (‘Herstelbehoefte’, ‘Afstand nemen’) 

meten, toonden aanzienlijk hogere waarden bij werknemers in ploegendiensten 

dan bij werknemers die niet werkten in ploegendiensten. 

 

In 1996 werkte Van Veldhoven dit thema uit door het uitvoeren van een uitge-

breide set van analyses op de relaties tussen VBBA-schalen onderling, en of deze 

overeenkwamen met de theoretische verwachtingen op basis van het Demand-

Control-Support Model (Karasek & Theorell, 1990). De VBBA-schalen blijken goed 

toepasbaar om de voorspellingen van dit model te testen. Alle relevante dimensies 

in het model kwamen terug als niet-redundante subgroepen van schalen in de 

VBBA (namelijk: taakeisen, kwaliteit van het werk, regelmogelijkheden, sociale 

organisatie, spanning en welbevinden). Verder werden de door het model 

veronderstelde relaties bevestigd tussen de psychosociale arbeidsfactoren enerzijds 

en werkgerelateerde spanning, gezondheid en ziekteverzuim anderzijds. 

 

Dit werk kwam bovenop eerder werk van Meijman en zijn groep, waarin de 

validiteit van de schalen die vermoeidheid tijdens het werk en slaapkwaliteit meten 

werd vastgesteld (Meijman, 1991; Meijman et al., 1985). Daarnaast was de schaal 

‘Emotionele reacties tijdens het werk‘ een vertaling en aanpassing van de schaal 

‘affective well-being at work’ zoals die is ontwikkeld door Peter Warr (1978). Voor 

deze schaal is in het Verenigd Koninkrijk veel bewijs gevonden voor de validiteit 

(Sevastos, Smith & Cordery, 1992; Warr, 1990). Al met al kon, toen de VBBA en de 

originele handleiding werden uitgebracht in 1997, de validiteit van de meeste 

schalen al in aanzienlijke mate als onderbouwd worden beschouwd. 
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Echter, kennis over de validiteit van de VBBA-schalen groeit met elke studie die 

wordt uitgevoerd en inmiddels is veel aanvullende informatie verzameld. Omdat 

veel van de bronnen waarin dit is opgetekend niet publiekelijk beschikbaar zijn, 

bijvoorbeeld doordat het scripties van studenten betreft die alleen beschikbaar zijn 

via een universiteitsbibliotheek, of doordat ze in dure wetenschappelijke 

tijdschriften staan, is het voor veel VBBA-gebruikers moeilijk om toegang te krijgen 

tot deze informatie. Precies om deze reden is dit deel B geschreven.  

 

Deel B gaat echter verder dan alleen het toevoegen van informatie over de 

validiteit van de schalen. Het laat ook zien dat de schalen van de VBBA met goede 

resultaten zijn toegepast in een breed scala aan wetenschappelijk onderzoek. De 

tekst kan dan ook dienen als een snelle introductie in de bestaande literatuur voor 

diegenen die geïnteresseerd zijn in het gebruik van VBBA-schalen voor een 

specifieke onderzoeksvraag of in een bepaald onderzoeksgebied.  

 

Het is belangrijk om vooraf nog expliciet te vermelden dat de meeste studies die 

hieronder genoemd worden gebruik maken van de VBBA, maar waar mogelijk zal 

ook naar bronnen worden verwezen waarin schalen van de VBBA2.0 worden 

gebruikt. 
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Amsterdam: Studiecentrum Arbeid en Gezondheid.  

Meijman, T. F., Cavalini, P., Creemer, R., Van Dormolen, M., Gloerich, F., Hellinga, P., & 
Van Noord, F. (1985). Onderzoek taakbelasting rijexaminatoren. Groningen: Afdeling 
arbeidspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen. 

Sevastos, P., Smith, L., & Cordery, J. L. (1992). Evidence on the reliability and construct 
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and Organizational Psychology, 65(1), 33-49. 
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9 VBBA en theoretische modellen 
 

9.1 Job Demands-Resources Model 

De VBBA (zowel het origineel als de 2.0 versie) kan worden gebruikt bij de vali-

datie van theoretische modellen die betrekking hebben op taakkenmerken en de 

gevolgen daarvan. Als opvolger van de vele andere taakkenmerken modellen, zoals 

het Job Characteristics Model (Hackman & Oldham, 1980) en het Demand-Control 

model (Karasek, 1979) probeert het Job Demands-Resources model (JD-R; Bakker 

& Demerouti, 2007) het effect dat werkkenmerken hebben op het welbevinden 

van werknemers te conceptualiseren. Het model werd oorspronkelijk gebruikt als 

een manier om burn-out te verklaren (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 

2001), maar is later uitgebreid richting de verklaring van meer positieve 

uitkomsten (bijv. Bakker & Demerouti, 2008) zoals werkbevlogenheid. Ongeacht 

de versie van het model, probeert de JD-R aanpak stress en bevlogenheid te 

verklaren door middel van twee factoren, namelijk taakeisen en hulpbronnen in 

het werk. 

 

Het JD-R-model gaat uit van vier veronderstellingen. Allereerst zouden slecht 

ontworpen banen of chronische taakeisen medewerkers zowel mentaal als fysiek 

uitputten, wat zou leiden tot gezondheidsproblemen. Ten tweede hebben 

hulpbronnen in het werk een meer motiverende aard en hun aanwezigheid wordt 

verondersteld te leiden tot hoge bevlogenheid, weinig cynisme en hoge prestaties. 

De derde en vierde aanname bestaan hierin dat hulpbronnen het effect van 

taakeisen op uitputting bufferen, en dat taakeisen het effect van hulpbronnen op 

welbevinden in het werk versterken. 

 

In hun validatiestudie van het JD-R-model, gebruikten Bakker en collega’s meer-

dere VBBA-schalen in geaggregeerde metingen van hulpbronnen en taakeisen 

(Bakker, Demerouti, Taris, Schaufeli, & Schreurs, 2003). De factor voor taakeisen 

bleek positief te zijn gerelateerd aan emotionele uitputting, terwijl de werkhulp-

bronnen negatief gerelateerd waren aan cynisme. Verder bleken de hulpbronnen 

positief geassocieerd te zijn met een gevoel van professionele competentie (Bakker 

et al., 2003).  

 

In 2005 heeft een groep onderzoekers het gebruik van de VBBA gevalideerd bij het 

verklaren van werktevredenheid, organisatiebetrokkenheid en vermoeidheid (Van 

Veldhoven, Taris, De Jonge & Broersen, 2005). Zij vonden onder andere dat ver-

schillende taakeisen gerelateerd waren aan gezondheidsproblemen en spanning. 

Daarnaast konden diverse hulpbronnen een positieve werkhouding en welbe-

vinden verklaren (Van Veldhoven et al., 2005). Het laatst genoemde resultaat werd 

ook gevonden in een uitgebreider onderzoek naar het JD-R-model gebaseerd op 



 

 

48 

 

VBBA gegevens door Bakker, Van Veldhoven en Xanthopoulou (2010). Ze leverden 

bewijs voor het directe effect van hulpbronnen, zoals gebruik van vaardigheden in 

het werk en autonomie in het werk, op zowel werkplezier als organisatie-

betrokkenheid. Bovendien vonden zij bewijs voor de derde en vierde veronder-

stellingen van het JD-R. Volgens hun resultaten toonden diverse hulpbronnen en 

taakeisen significante interactie-effecten. Hetzelfde werd gevonden door 

Ruysseveldt en Van Dijke in 2012. Zij toonden aan dat het effect dat werkdruk op 

het leergedrag van werknemers heeft afhankelijk is van de mate van autonomie in 

het werk. Werknemers met een hoge werkdruk leren minder als de autonomie 

laag is, terwijl ze meer leren wanneer ze een hoge werkdruk ervaren en zich 

autonoom voelen. Ruysseveldt (2006) gebruikte ook eerder al VBBA-schalen om 

het JD-R model te valideren.  

Al met al biedt de VBBA betrouwbare en valide metingen voor constructen zoals 

die gangbaar zijn in onderzoek naar taakontwerp. Ook bieden de VBBA en de 

VBBA2.0 een nuttige set schalen om de verschillende constructen die worden 

gebruikt in het JD-R-model te operationaliseren. 

 

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the 
art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309-328. 

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. Career 
Development International, 13(3), 209-223. 

Bakker, A. B., Demerouti, E., Taris, T. W., Schaufeli, W. B., & Schreurs, P. J. (2003). A 
multigroup analysis of the job demands-resources model in four home care organizations. 
International Journal of Stress Management, 10(1), 16-38. 

Bakker, A. B., van Veldhoven, M., & Xanthopoulou, D. (2010). Beyond the Demand-
Control Model. Journal of Personnel Psychology, 9(1), 3-16. 

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-
resources model of burnout. Journal of Applied psychology, 86(3), 499-512. 

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Reading, MA: Addison-Wesley. 

Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications 
for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24(2), 285–308. 

Van Ruysseveldt, J. V. (2006). Psychische vermoeidheid en plezier in het werk bij Vlaamse 
werknemers. Een toepassing van het JD-R model. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 
4(1), 328-343. 

Van Ruysseveldt, J. V., & Van Dijke, M. V. (2012). Wanneer bevordert en wanneer hindert 
werkdruk het werkplek leren?. Gedrag en organisatie tijdschrift voor sociale, arbeids- en 
organisatie-psychologie, 25, 28-44. 

Van Veldhoven, M., Taris, T. W., De Jonge, J., & Broersen, S. (2005). The relationship 
between work characteristics and employee health and well-being: how much complexity 
do we really need?. International Journal of Stress Management, 12(1), 3. 

 

9.2 Demand-Control(-Support) model 

In zekere zin levert het Demand-Control model (DC) (Karasek, 1979) het 

fundament voor het JD-R-model. Een van de belangrijkste hypothesen van het DC-
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model is de interactie tussen de (kwantitatieve) taakeisen en regelmogelijkheden in 

het werk. In een werkomgeving met hoge taakeisen en hoge regelmogelijkheden 

zouden werknemers 'actieve banen' hebben (Karasek & Theorell, 1990). 

Werknemers die een actieve baan hebben, zouden meer kans hebben om te leren, 

persoonlijke groei te ervaren en te genieten van een hoge mate van welbevinden 

in het werk. 

 

De VBBA en de VBBA2.0 bieden een manier om het Demand-Control model te 

operationaliseren en te valideren. Tijdens het maken van de VBBA diende de Job 

Content Questionnaire van Karasek (1985) als een voorbeeld. Bij het valideren van 

de VBBA dienden verder de hypothesen van het DC-modelmodel als leidraad, en 

deze werden duidelijk bevestigd in een reeks studies (Van Veldhoven, 1996; Van 

Veldhoven et al., 2005). Taakeisen worden hierbij vaak met behulp van de schalen 

van werkdruk (kwantitatieve eisen) en emotionele eisen (kwalitatief) gemeten. 

 

Verder bieden de schalen autonomie en variatie in het werk manieren om de 

verschillende elementen van regelmogelijkheden in het werk te meten. Van Yperen 

en Snijders (2000) gebruikten bijvoorbeeld de VBBA-schaal autonomie in het werk 

om regelmogelijkheden te meten, en werktempo/werkhoeveelheid om taakeisen te 

meten onder 230 respondenten. Hun studie valideerde het DC-model en bewees 

dat het verzuim van werknemers kan worden verminderd door een verhoging van 

de regelmogelijkheden van werknemers. Met behulp van de VBBA is ook bewijs 

gevonden voor het door het DC-model veronderstelde positieve interactie-effect 

(Bakker, Van Veldhoven, & Xanthopoulou, 2010; Van Ruysseveldt, 2006; Van 

Ruysseveldt & Van Dijke, 2012). Echter, deze onderzoeken waren primair gericht 

op validatie van het JD-R-model, niet zozeer het DC-model. 

 

In lijn met Karasek's model (1979), werd in onderzoek omtrent pesten onderscheid 

gemaakt tussen taakeisen en beslissingsruimte in het werk (Notelaers, Baillien, De 

Witte, Einarsen, & Vermunt, 2013). Net als bij de conceptualisering van het DC-

model werd beslissingsruimte gemeten met deelfactoren, gebruik makend van 

meerdere VBBA-schalen. De resultaten lieten zien dat de mate waarin medewer-

kers gepest worden significant samenhangt met de taakeisen en de beslissings-

ruimte. (Notelaers et al., 2013). 

 

Bakker, A. B., van Veldhoven, M., & Xanthopoulou, D. (2010). Beyond the Demand-
Control Model. Journal of Personnel Psychology, 9(1), 3-16. 

Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications 
for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24(2), 285–308. 

Karasek, R. A. (1985). Job content questionnaire and user’s guide. Lowell, MA: University 
of Massachusetts. 

Karasek, R. A., & Theorell, T. (1990). Healthy Work: Stress, Productivity and the 
Reconstruction of Working Life. New York, NY: Basic Books. 
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strain hypothesis of the Demand Control Model to explain severe bullying at work. 
Economic and Industrial Democracy, 34(1), 69-87. 
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4(1), 328-343. 
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werkdruk het werkplek leren?. Gedrag en Organisatie Tijdschrift voor Sociale, Arbeids- en 
Organisatiepsychologie, 25(1), 28-44. 

Van Veldhoven M. (1996). Psychosociale arbeidsbelasting en werkstress. (dissertatie 
Rijksuniversiteit Groningen) Lisse: Swets & Zeitlinger. 

Van Veldhoven, M., Taris, T. W., De Jonge, J., & Broersen, S. (2005). The relationship 
between work characteristics and employee health and well-being: how much complexity 
do we really need?. International Journal of Stress Management, 12(1), 3-28. 

Van Yperen, N. W., & Snijders, T. A. (2000). A multilevel analysis of the demands–control 
model: Is stress at work determined by factors at the group level or the individual level?. 
Journal of occupational health psychology, 5(1), 182-190. 

 

9.3 Modellen in de belasting-belastbaarheid traditie 

Parallel aan de DC- en DCS-modellen van respectievelijk Karasek en Karasek en 

Theorell, kwamen in Nederland enkele andere theoretische modellen over de 

effecten van taakeisen en werkomstandigheden tot ontwikkeling, in het bijzonder 

op het gebied van werkgerelateerde gezondheid. De belangrijkste hiervan zijn het 

(herziene) ‘belasting-belastbaarheid’-model (Van Dijk, Dormolen, Kompier & 

Meijman, 1990) en het ‘inspanning-herstel‘-model (Meijman, 1989; Meijman & 

Mulder, 1998). 

 

Beide modellen zijn gericht op het begrijpen wat er gebeurt als gevolg van een 

gebrek aan evenwicht tussen de (fysieke of psychische) belasting van een individu 

en zijn/haar vermogen om te gaan met deze belasting (belastbaarheid). Een 

disbalans tussen belasting en belastbaarheid heeft een negatieve invloed op 

spanning bij en welbevinden van werknemers op de korte termijn, met 

inspanningsverschijnselen als gevolg. Zonder de mogelijkheid om te herstellen van 

deze disbalans en deze korte-termijn-inspanningsverschijnselen, kunnen ernstige 

gezondheidsproblemen ontstaan op de lange termijn (evenals hiermee verband 

houdende gevallen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid). 

 

De VBBA biedt verschillende schalen om de werkbelasting, de kwaliteit van het 

werk, de mate van regelmogelijkheden in het werk, inspanningsverschijnselen, en 

herstelmogelijkheden te meten. Kortom: de meeste kernbegrippen in de hier 

genoemde theoretische modellen. Een van de doelstellingen bij de ontwikkeling 

van de VBBA-schalen was dan ook om psychosociale factoren in de theoretische 

traditie van belasting-belastbaarheid adequaat te meten. Meijman en van Dijk 

begeleidden beiden de schaalconstructie van de VBBA. Schalen als werkdruk, 
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emotionele eisen, fysieke eisen et cetera, kunnen gebruikt worden om de werk-

belasting meten. Bovendien zijn er meerdere schalen om de hulpbronnen te meten 

die een werknemer helpen om te gaan met de werkbelasting, zoals afwisseling in 

het werk, taakautonomie, sociale steun, en rolduidelijkheid. Om iemands 

vermogen om te herstellen te meten, verschaft de VBBA een directe maat voor 

herstel na het werk en een schaal die iemands vermogen om hem-/haarzelf te 

distantiëren van het werk meet. In dit verband is een aanvullende opmerking op 

zijn plaats over het meten van belastbaarheid met de VBBA. Bij de constructie van 

de vragenlijst werd besloten om het accent te leggen op het meten van 

situationele factoren en symptomen van spannings- en welbevinden-aspecten die 

hiermee verband houden. De VBBA bevat als zodanig hierom geen schalen die 

dienen voor de meting van gezondheidsklachten, ziekteverschijnselen, coping-

stijlen, of persoonlijke hulpbronnen voor het omgaan met werkbelasting. 

Het is echter belangrijk hier te vermelden dat de VBBA deel uitmaakt van een 

breder systeem van vragenlijsten genaamd ‘Monitor@Work’. Binnen dit systeem 

bestaan andere modules die wel gericht zijn op het meten van 

belastbaarheidsaspecten, zoals: gezondheidsklachten, werk-privé-balans, en 

leefstijl.  

 

De VBBA kan ook worden gebruikt om het construct herstelmogelijkheden te 

meten, zoals dat is opgenomen in het Inspanning-Herstel Model (Meijman, 1989; 

Meijman & Mulder, 1998). Items zijn verspreid over een aantal van de VBBA-

schalen. We verwijzen de geïnteresseerde lezer naar een artikel dat specifiek in 

gaat op het meten van herstelmogelijkheden in het werk (Veldhoven & Sluiter, 

2009). 

  

De VBBA meet een groot aantal aspecten die voorkomen in belasting-belastbaar-

heidmodellen. Het is daarom niet verassend dat de VBBA in veel studies is gebruikt 

voor het (gedeeltelijk) testen van deze theoretische modellen of voor het testen 

van deelhypothesen gebaseerd op deze modellen. Voor een deel komt een en 

ander later in deze tekst aan bod. Voor voorbeelden kan de lezer terecht bij Van 

Veldhoven en Broersen (2003), Sluiter en collega’s (2003) en Van Veldhoven en 

Sluiter (2009). 

 

Meijman, T. F. (1989). Belasting en herstel: een begrippenkader voor arbeidspsychologisch 
onderzoek van werkbelasting. In Meijman T. F. (red.), Mentale belasting en werkstress: Een 
arbeidspsychologische benadering. Assen/Maastricht: Van Gorcum. 

Meijman, T.F., & Mulderr, G. (1998). Psychological Aspects of Workload. In: P.J.D. Drenth 
& H. Thierry (Eds.), Handbook of Work and Organizational Psychology (Vol. 2, pp. 5-33). 
Hove: Psychology Press. 

Sluiter, J. K., De Croon, E. M., Meijman, T. F., & Frings-Dresen, M. H. W. (2003). Need for 
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10 VBBA en leiderschap 
 

Kan de VBBA2.0 worden gebruikt in onderzoek over leiderschap? Hoewel de VBBA 

niet specifiek ontworpen is om leiderschapsvraagstukken te operationaliseren, 

heeft de VBBA betrekking op relevante aspecten van leiderschap zoals die voor-

komen in de meeste banen en organisaties. Drie specifieke aspecten van leider-

schap worden behandeld in de VBBA, namelijk of werknemers leiderschap ervaren 

als inspirerend/coachend, ondersteunend en/of participatief. 

 

Dit houdt in dat er geen speciale schalen zijn voor het meten van transactio-

neel/zakelijk leiderschap, autoritair leiderschap, en/of ethisch leiderschap. We 

verwachten echter dat wanneer het leiderschap neigt naar een trans-

actionele/zakelijke, autoritaire en/of onethische benadering, dit ook weerspiegeld 

wordt in de drie schalen die wél zijn opgenomen in de VBBA, omdat in dergelijke 

gevallen werknemers een lage mate van inspiratie/coaching, steun en/of 

mogelijkheden voor participatie zullen ervaren. Verder zullen ook andere schalen 

in de VBBA effecten van dit soort leiderschap signaleren, bijvoorbeeld: een hoge 

mate rolduidelijkheid, een lage mate van autonomie, gebrek aan communicatie, 

oneerlijke beloning et cetera. 

 

10.1 Transformationeel leiderschap 

Inspirerend leiderschap is een van de belangrijkste factoren in de conceptualisering 

van leiderschap volgens Bass (1985). In 1988 werd dit in een her-onderzoek (met 

de MLQ) door Bass (1988) gecombineerd met charismatisch leiderschap. Beide 

constructen gaan over de mate waarin een leider in staat is om het gedrag van 

werknemers te transformeren door het overbrengen van de juiste motivatie, door 

middel van inspiratie en het zijn van een rolmodel. Dit kan vanaf afstand gedaan 

worden door een prachtige toespraak van een topmanager van het hoofdkantoor. 

Het kan echter ook een meer dag in-dag uit vorm aannemen in de relatie met de 

direct leidinggevende. Den Hartog en collega’s paste daarom een deel van de MLQ 

van Bass en Avolio (1990) aan voor Nederland en vroeg werknemers om aan te 

geven in welke mate hun leider hen persoonlijke aandacht en stimulatie geeft (Den 

Hartog, Van Muijen, & Koopman, 1997). Deze set van vragen vormde een leidraad 

voor de schaal ‘Inspiratie door directe leiding‘ in de VBBA2.0., die in eerste 

instantie werd ontwikkeld in een project bij Rabobank. Het is belangrijk te 

vermelden dat ook enkele andere termen gangbaar zijn in de literatuur en in het 

veld om te verwijzen naar dit type leiderschap. Coachend leiderschap is waar-

schijnlijk de meest gebruikte alternatieve term in dit verband. Soms geeft men er 

de voorkeur aan om te spreken van leiderschap door middel van coaching, of van 

mensgericht leiderschap. 
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In meer recente jaren werd deze schaal gebruikt in verschillende studies bij het 

departement HR Studies aan de Universiteit van Tilburg, en hierbij bleek o.a. dat 

een hoge score op deze schaal een significante relatie heeft met de financiële 

prestaties van de lokale vestigingen van een grote financiële organisatie 

(Veldhoven, 2005; Van de Voorde, Van Veldhoven, & Paauwe, 2010). 

 

Avolio, B. J., Bass. B. M., & Jung, D. I. (1999). Re-examining the components of 
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10.2 Ondersteunend leiderschap 

De VBBA2.0 biedt ook een schaal om het niveau van sociale steun dat leiding-

gevenden bieden te meten, en om de algemene sfeer in de relatie tussen leiding-

gevende en werknemer te meten (‘Relatie met directe leiding’). Deze schaal werd 

ook gebruikt in diverse studies om de invloed van sociale steun op vele verschil-

lende uitkomsten te onderzoeken. 

 

Van Veldhoven (1996), bijvoorbeeld, vond bewijs voor een lineaire positieve relatie 

tussen de score op de relatie met de leidinggevende enerzijds en welbevinden in 

het werk anderzijds. Dit is bevestigd door verscheidene andere studies (Schiere, 

2011; Visser, 2012). Bovendien is ondersteuning door de leidinggevende ook 

positief geassocieerd met arbeidssatisfactie (Schiere, 2011), werkplezier (Bakker, 

Van Veldhoven, & Xanthopoulou, 2010), organisatiebetrokkenheid (Bakker et al., 

2010) en prestaties van de business unit (Pol, 2007). 

 

De VBBA-schaal die de kwaliteit van de relatie met/support door de leiding meet is 

ook gebruikt om het welbevinden van werknemers te voorspellen. Zo bleek dat 

een lage score op steun door de directe leidinggevende in verband kon worden 
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gebracht met symptomen van depressie onder projectleiders in de bouw 

(Boschman, Van der Molen, Sluiter & Frings-Dresen, 2013). Verder is een gebrek 

aan ondersteuning van de leidinggevende in relatie gebracht met cynisme en 

negatieve gevoelens over de eigen competentie (Bakker, Demerouti, Taris, 

Schaufeli, & Schreuers, 2003), gezondheidsklachten (De Raeve, Jansen, Van den 

Brandt, Vasse, & Kant, 2008; Sluiter, Frings-Dresen, Van der Beek, & Meijman, 

2001), herstelbehoefte (Sluiter et al., 2001), verloop (De Raeve et al., 2008), 

evenals vermoeidheid en ontevredenheid (De Croon, Blonk, De Zwart, Frings-

Dresen, & Broersen, 2002). 

 

Bovendien is een gebrek aan ondersteuning van de leidinggevende gerelateerd 

gebleken aan een laag werkvermogen van werknemers die lijden aan reumatoïde 

artritis, wat suggereert dat ondersteuning door een direct leidinggevende gezien 

kan worden als een belangrijke voorwaarde om te blijven werken (De Croon et al., 

2005). Echter, er werd geen significante negatief verband gevonden tussen gebrek 

aan ondersteuning en stress-gerelateerde hormonen (Sluiter, Frings-Dresen, Van 

der Beek, Meijman, & Heisterkamp, 2000). 

 

Tot slot, sommige studies hebben aangetoond dat de positieve effecten van 

ondersteuning door de leidinggevende sterker zijn wanneer bepaalde taakeisen 

(bijvoorbeeld werktempo/werkhoeveelheid en emotionele eisen) hoog zijn (Bakker 

et al., 2010). Dit is consistent met het idee dat hulpbronnen in het werk het 

welbevinden van werknemers vooral bevorderen wanneer werknemers worden 

uitgedaagd door hun werkeisen. 

Al met al is de VBBA op vele manieren gebruikt om de ondersteuning vanuit en de 

relatie met de directe leidinggevende te meten en heeft deze schaal bewezen 

nuttig te zijn in onderzoek op dit gebied. 
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10.3 Participatief leiderschap 

Een andere factor die verband houdt met leiderschap, en die in de VBBA wordt 

gemeten, heeft betrekking op de mate van invloed die werknemers ervaren te 

hebben in de werkorganisatie en werkomgeving. De VBBA bevat een aantal 

schalen dat de manier meet waarop werknemers worden betrokken bij de 

dagelijkse bedrijfsvoering in de organisatie, met inbegrip van, maar niet beperkt 

tot die van ‘Inspraak’ en ‘Communicatie’. 

 

Evidentie uit studies die gebruik maken van deze schalen, suggereert dat 

verschillende aspecten van welbevinden van werknemers kunnen worden 

voorspeld door de mate van participatief leiderschap. Onderzoek vond 

bijvoorbeeld dat hoge scores op deze schaal geassocieerd waren met 

arbeidssatisfactie (Schiere, 2011; Bakker, Van Veldhoven, & Xanthopoulou, 2010), 

werkbevlogenheid (Schiere, 2011), organisatiebetrokkenheid (Bakker et al., 2010; 

Van Yperen, Van den Berg, & Willering, 1999), positief organisatiegedrag (Van 

Yperen et al., 1999) en verminderde emotionele uitputting (Le Blanc, Hox, 

Schaufeli, Taris, & Peters, 2007). Tenslotte, in een ander onderzoek is gevonden 

dat voor werkplezier en organisatiebetrokkenheid het positieve effect van 

participatie sterker was wanneer de taakeisen hoog waren (Bakker et al., 2010). 

Dit bevestigt de ’werkdruk-als-uitdaging’-hypothese in het JD-R-model, zoals 

hierboven al eerder genoemd. 

 

Met betrekking tot gezondheidsproblemen waren werknemers die hoog scoren op 

participatie beter in staat om te reïntegreren in het werk (Opsteegh et al., 2009). 
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Bovendien, werknemers met reumatische artritis waren beter in staat om hun 

werkvermogen te behouden als ze vonden dat ze konden participeren in hun 

werkomgeving (De Croon et al., 2005). Terwijl in sommige studies bleek dat de 

lage participatie gerelateerd was aan symptomen van depressie (Boschman, Van 

der Molen, Sluiter, & Frings-Dresen, 2013), bleek in andere studies dat een gebrek 

aan participatie geen invloed had op de herstelbehoefte van werknemers of op de 

gezondheidsklachten (Sluiter et al., 2001). Ook had participatie geen significant 

effect op de mate van stress-gerelateerde hormonen van de werknemers (Sluiter et 

al., 2000). 

 

In een heel ander kader, toonde een Belgische studie aan dat de mate van 

participatief leiderschap een effect had op de kans dat een werknemer werd 

gepest door collega's (Notelaers, Baillien, De Witte, Einarsen, & Vermunt, 2013). 

Een lagere mate van mogelijkheden tot participatie was geassocieerd met een 

hogere kans om het doelwit van pesterijen te zijn.  
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11 VBBA in relatie tot organisatiecultuur en –klimaat 
 

De VBBA is gebruikt om modellen van organisatiecultuur en organisatieklimaat te 

onderzoeken. Zo kan het bijvoorbeeld worden gebruikt om Quinn en Rohrbaugh's 

(1983) zogenaamde competing values-model (zie figuur 3) te operationaliseren. 

Deze auteurs onderscheiden vier typen organisatiecultuur als gevolg van het focus 

van de organisatie op twee verschillende dimensies: de flexibiliteit-controle en 

intern-extern gerichtheid. De vier cultuurtypen zijn (met de klok mee): een open 

systeem-cultuur, met nadruk op innovatie; een rationele doel-cultuur, met nadruk 

op het behalen van bedrijfsresultaten; een interne proces-cultuur, met nadruk op 

soepele interne processen en controle, en tenslotte een menselijke relaties-cultuur 

die vooral het belang van goede sociale relaties benadrukt binnen de organisatie. 

De VBBA2.0 biedt schalen die al deze vier cultuurtypen kunnen meten en die zijn 

gebruikt in onderzoek op dit terrein. In figuur 3 wordt aangegeven welke schalen 

welke cultuurtypen afdekken in de Quinn en Rohrbaugh typologie. 

 

 

 
Figuur 3 VBBA-schalen die verschillende typen organisatiecultuur meten volgens het 

model van Quinn en Rohrbaugh. 

 

 

Meerdere studies hebben VBBA-schalen gebruikt om de cultuurkwadranten van 

Quinn en Rohrbaugh (1983) te meten. Laten we om te beginnen eens kijken naar 

de menselijke relaties-cultuur. Resultaten laten zien dat de perceptie van een 

menselijke relaties-cultuur een positief effect heeft op de betrokkenheid van 
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individuele werknemers (Werger, 2009) en op de afdelingsprestaties(Goedvolk, 

2007).  

 

Ook is er onderzoek gedaan dat gegevens verzamelde in 57 verschillende soorten 

bedrijfseenheden. Hier werd gevonden dat de open systeem-cultuur negatief 

geassocieerd is met proactief werkgedrag (Walen, 2006). De rationele doel-

cultuur, evenals de menselijke relaties-cultuur, vertoonden wél positieve associaties 

met proactief werkgedrag (Walen, 2006). Opvallend is dat het cultuurtype dat 

naar verwachting het meest bevorderlijk zou zijn voor innovatie en flexibel 

werkgedrag blijkbaar gepaard gaat met een relatief laag niveau van initiatief van 

medewerkers. Dit lijkt te bevestigen wat sommige auteurs de ‘initiatief paradox’ 

hebben genoemd (Frese & Fay, 2001): als de organisatie initiatief 

institutionaliseert, wordt het bijbehorende gedrag al getriggerd door deze 

organisatorische initiatieven en neemt het eigen initiatief van werknemers af.  

 

Een ander model dat veel gebruikt wordt in dit gebied van onderzoek is het model 

met betrekking tot organisatieklimaat van Kopelman en collega’s (Kopelman, Brief, 

& Guzzo, 1990). Zij maken onderscheid tussen de vijf belangrijke dimensies van 

organisatieklimaat nodig voor optimale prestaties van de organisatie: nadruk op 

doelen, nadruk op middelen, beloning, taakondersteuning, en sociaal-emotionele 

steun. Van de Voorde(2009) illustreerde hoe deze vijf dimensies 

geoperationaliseerd kunnen worden met behulp van VBBA-schalen. In Van de 

Voorde, Van Veldhoven, en Paauwe (2010) zijn de vijf dimensies verbonden met 

de winst per FTE (financiële prestaties) als uitkomst in een longitudinale studie 

onder afdelingen van een grote organisatie in de financiële dienstverlening. 

 

Als meting voor nadruk op doelen en middelen (de twee worden gecombineerd in 

dit onderzoek) werden de VBBA-schalen ‘Kwaliteit’ en ‘Doelmatigheid’ gebruikt. 

Item-inhoud in deze schalen vertoont qua inhoud gelijkenis met andere schalen 

die gebruikt worden om organisatieklimaat te bestuderen (Van Muijen, Koopman, 

De Witte, & Bast 1996; Patterson et al., 2005). De VBBA-schaal ‘Beloning’ werd 

gebruikt om de beloningsdimensie te meten. De schaal ‘Werktempo en 

werkhoeveelheid’ werd gebruikt om de taakondersteunings-dimensie te meten. Als 

maat voor de sociaal-emotionele steun, tenslotte, werd een mensgerichte 

leiderschap schaal gebruikt (coachend leiderschap). De studie bevestigde dat op 

basis van het organisatieklimaat de financiële prestaties kunnen worden voorspeld, 

in plaats van andersom, en dit is in lijn met het model van Kopelman en collega’s 

(1990). 
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12 VBBA en HR uitkomsten 
 

12.1 VBBA en verloop 

Diverse studies hebben gebruik gemaakt van de VBBA om het verloop en/of de 

antecedenten en correlaten daarvan te meten. Zo heeft onderzoek bijvoorbeeld 

aangetoond dat de verloop(intentie) voorspeld kan worden door taakeisen, zoals 

het tempo en de hoeveelheid van het werk (De Croon, Blonk, & Frings-Dresen, 

2001; De Croon, Sluiter, Blonk, Broersen, & Frings-Dresen, 2004), fysieke eisen (De 

Croon et al., 2004), emotionele belasting (Van Dam, Meewis, & Van der Heijden, 

2013) en door een gebrek aan ondersteuning van de leidinggevende (De Croon et 

al., 2004). Af en toe werd gevonden dat de relatie tussen taakeisen en verloop 

indirect was, via de herstelbehoefte van werknemers (De Croon et al., 2004), of via 

pesten op de werkplek (Hauge, Skogstad, & Einarsen, 2010). Andere variabelen 

waren ook voorspellend voor de verloopintenties. Bijvoorbeeld burn-out (Hu & 

Schaufeli, 2011), weinig werkplezier (De Croon et al., 2001), ontevredenheid met 

het werk (Van Gelderen, 2003), negatieve emoties (Glaso & Notelaers, 2012), een 

onzekere toekomst (De Croon et al., 2001; Hu & Schaufeli, 2011), onvervulde 

carrièreverwachtingen (Houkes, Janssen, De Jonge, & Bakker, 2003; Houkes, 

Janssen, De Jonge, & Nijhuis, 2001a, 2001b; Proost, Van Ruysseveldt, & Van Dijke, 

2012), streven naar promotie (Houkes et al., 2001b) en herstelbehoefte (De Croon 

et al., 2001; De Croon et al, 2004). 

 

Er is verder gevonden dat hulpbronnen in het werk de verloopintenties van 

werknemers verminderen. De literatuur benadrukt hierbij vooral taakautonomie als 

voorspeller van lage verlooptintenties (De Croon et al., 2004; Hauge, Skogstad, & 

Einarsen, 2010). Maar er is ook evidentie die aanduidt dat er een lager verloop is 

wanneer de sociale steun hoog is (Houkes et al., 2001b) en wanneer er veel 

leermogelijkheden zijn (Proost et al., 2012). Ook lijken leermogelijkheden de 

positieve invloed van onvervulde carrièreverwachtingen op verloopintenties te 

verzwakken (Proost et al., 2012). Dit laatste houdt in dat werknemers met veel 

leermogelijkheden in hun werk minder intentie hebben om de organisatie verlaten 

in het geval dat aan hun carrièreverwachtingen niet wordt voldaan. 
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12.2 VBBA en financiële prestaties/productiviteit 

Onderzoek laat zien dat de VBBA kan worden gebruikt bij het voorspellen van 

financiële/economische organisatieuitkomsten. Niet alleen zijn er onderzoeken die 

aantonen dat sommige schalen een associatie hebben met in-en extra-rolgedrag, 

maar er zijn ook studies over de relaties met de meer 'objectieve' prestatie-

indicatoren. 

Een studie over burn-out en werkprestaties gebruikte twee schalen van de VBBA, 

namelijk de emotionele belasting en ondersteuning van collega’s (Bakker, 

Demerouti, & Verbeke, 2004). De resultaten suggereren dat de taakeisen met 

name voorspellend zijn voor het in-rol gedrag vanwege hun relatie met de 

(emotionele) uitputting van de werknemer. Aan de andere kant zijn hulpbronnen 

in het werk, inclusief ondersteuning van collega’s, het meest voorspellend voor 

extra-rol gedrag vanwege hun effect op de bevlogenheid van de werknemer. 

 

Een longitudinale studie naar het effect van HR-uitkomsten op toekomstige 

financiële prestaties in bankfilialen is uitgevoerd met gebruik van VBBA-schalen 

(Van de Voorde, Paauwe, & Van Veldhoven, 2010). Resultaten laten zien dat één 

standaarddeviatie toename van prestatie-oriëntatie (de VBBA-schalen ‘Kwaliteit’ en 

‘Doelmatigheid’) in verband werd gebracht met 3.120 euro/FTE toename van de 

productiviteit. Bovendien is een standaarddeviatie verhoging van salaris-

tevredenheid geassocieerd met een verhoging van 2.840 euro/FTE. Al met al gaven 
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resultaten aan dat, wanneer zowel salaristevredenheid als prestatie-oriëntatie 

organisatie-breed verhoogd zouden kunnen worden met één standaarddeviatie, 

de jaarlijks winst (op basis van extrapolatie) verhoogd zou kunnen worden met 

178 milioen euro’s (Van de Voorde et al., 2010). 

 

Bakker, A. B., Demerouti, E., & Verbeke, W. (2004). Using the job demands-resources 
model to predict burnout and performance. Human Resource Management, 43(1), 83-
104. 

Van de Voorde, K., Paauwe, J., & Van Veldhoven, M. (2010). Predicting business unit 
performance using employee surveys: Monitoring HRM-related changes. Human Resource 
Management Journal, 20(1), 44-63. 

 

12.3 VBBA en innovatie  

Met gebruik van de VBBA zijn de antecedenten van innovatief werkgedrag van 

werknemers onderzocht. Voortbouwend op het Demand-Control model (Karasek, 

1979), werden interactie-effecten van regelmogelijkheden in het werk met 

bepaalde taakeisen onderzocht (De Spiegelaere, Van Gyes, Vandekerckhove, & 

Hootegem, 2012). Resultaten gaven aan dat hoge taakeisen in deze studie niet de 

positieve invloed van regelmogelijkheden op innovatief werkgedrag versterken. 

Werknemers rapporteerden meer innovatief werkgedrag wanneer ze controle over 

het werk hadden in combinatie met lage eisen. 

 

Een dagboekstudie gedurende vier dagen onder productontwikkelaars bij een 

Nederlandse industriële onderneming gebruikte de VBBA om hulpbronnen in het 

werk te meten (Ahrenhold, 2012). De schalen betreffende de relatie met collega's, 

relatie met de leidinggevende, autonomie op het werk, variatie in het werk, 

leermogelijkheden en carrière mogelijkheden werden gecombineerd tot een 

geaggregeerde indicator voor de mate van hulpbronnen. Resultaten van een 

regressie-analyse toonden aan dat werknemers die hoog op hulpbronnen 

scoorden, meer innovatief werkgedrag vertoonden tijdens de werkdagen. Terwijl 

doorgaans wordt aangenomen dat taakeisen – gemeten met de schaal ‘Werk 

tempo en werkhoeveelheid’ – een negatief effect hebben op innovatief werk-

gedrag, kwam er in de uitkomsten naar voren dat ze bij deze onderzoeksgroep 

een klein positief effect hadden, d.w.z. dat ze eerder als uitdaging dan als 

belemmering fungeerden. Volgens Ahrenhold (2012) suggereert dit dat de 

werknemers een behoefte hebben aan een bepaalde mate van werkdruk om 

creatief te kunnen zijn. 

 

De VBBA werd ook gebruikt in een project dat de effecten van kantoorinnovatie 

op werknemers onderzocht . De Jonge en Rutte (1999) bestudeerden de 

implementatie van een flexibel kantoorconcept bij een grote 

verzekeringsmaatschappij met drie meetmomenten. De meeste werkkenmerken 



 

 

64 

 

zoals gemeten met de VBBA bleken niet of nauwelijks te veranderen in relatie tot 

invoering van het nieuwe kantoorconcept (communicatie, participatie, 

herstelbehoefte). Informele contactmogelijkheden werden na de de innovatie 

echter beoordeeld als lager dan voor de verandering. 

 

Van Mierlo en collega’s onderzochten het effect van de introductie van autonome 

teams op het welbevinden van werknemers. Hoe sterker de invoering van het 

concept autonome teams was doorgezet, des te meer werd een hogere mate van 

autonomie in het werk, een hogere mate van variatie in het werk, een lagere 

intensiteit van het werk, een betere kwaliteit van de relatie met collega's en een 

lagere herstelbehoefte (allen gemeten met VBBA-schalen) gevonden (Van Mierlo, 

Rutte, Seinen, & Kompier, 2001). 
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12.4 VBBA en bevlogenheid van werknemers 

Terwijl traditioneel onderzoek naar medewerkersbeleving vooral gericht was op 

passieve aspecten, zoals de tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit, heeft het 

hedendaagse vragenlijstonderzoek onder werknemers ondertussen het concept 

bevlogenheid omarmd. Echter, terwijl andere studies bevlogenheid gedefinieerd 

hebben als een positieve, vervullende, werkgerelateerde gemoedstoestand die 

wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie (Schaufeli, Salanova, 

González-Roma, & Bakker, 2002), stelt de VBBA een net iets ander benadering 

voor. Hoewel deze benadering de elementen van vitaliteit en toewijding bevat, is 

het element van absorptie weggelaten. Daarentegen wordt een meer gedrags-

matig/fysiek element om de betrokkenheid van werknemers te meten toegevoegd. 

 

De aanpak die we voorstellen in de VBBA conceptualiseert bevlogenheid door 

zowel de vitaliteit van werknemers als hun proactiviteit (Dorenbosch, 2009). 

Terwijl de vitaliteit verwijst naar de mate van energie die werknemers beschikbaar 
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hebben en de bereidheid om deze energie in het werk te steken (in tegenstelling 

tot andere vigerende doelen zoals gezin, huishouden, hobbies, vrienden en 

dergelijke), heeft het element van proactiviteit betrekking op de manier waarop de 

werkenergie en -toewijding wordt besteed. Het is iets sterker een resultaatgerichte 

conceptualisering van bevlogenheid die hier wordt voorgesteld. Vitaliteit en 

proactiviteit hebben allebei twee subdimensies. Aan de ene kant wordt de vitaliteit 

gekenmerkt door de beschikbaarheid van energie en de bereidheid om deze 

energie te investeren in het werk. De beschikbaarheid van energie kan worden 

gemeten door de VBBA-schaal ‘Energie tijdens het werk’, terwijl de schaal ‘Plezier 

in het werk’ de bereidheid van werknemers om energie in werk te investeren meet. 

Anderzijds verwijst proactiviteit naar proactief gedrag gericht op ofwel de 

werkuitvoering zelf ofwel de eigen ontwikkeling in het werk. Terwijl de schaal 

‘Initiatief in het werk‘ gebruikt worden om te meten of de werknemer proactief is 

in het eigen werk, meet de schaal ‘Actief leren‘ de mate van proactiviteit die een 

werknemer aan de dag legt richting de eigen ontwikkeling. 

 

Dorenbosch (2009) ontwikkelde de hierboven beschreven conceptualisatie in zijn 

proefschrift en gebruikt de bovengenoemde VBBA-schalen in zijn onderzoek. De 

resultaten toonden aan dat, met de effectiviteit van afdelingen binnen organisaties 

als uitkomst, het nuttig is om de bovengenoemde conceptualisering van bevlogen-

heid te gebruiken in plaats van meer passieve belevingsconcepten zoals 

organisatiebetrokkenheid en arbeidssatisfactie. Om de zaken wat ingewikkelder te 

maken: een studie met 939 respondenten wees erop dat de effecten van vitaliteit 

gemedieerd werden door proactiviteit (De Vries, 2008). Een andere studie 

suggereerde dat hulpbronnen in het werk aanzetten tot proactief werkgedrag via 

vitaliteit (Van der Steen, 2008). Het lijkt erop dat, zoals de conservation of 

resources-theorie van Hobfoll (Hobfoll, 1989; Hobfoll, 2011) voorspelt, er positieve 

spiralen van relaties bestaan tussen deze constructen. Hulpbronnen in het werk, 

vitaliteit van werknemers, en initiatief van werknemers stuwen elkaar vooruit in 

een dynamische wisselwerking tussen al deze factoren. 

 

In een ander onderzoek bleek dat HR-activiteiten gericht op loopbaanontwikkeling 

een positieve invloed hadden op beide typen werknemersproactiviteit (Van 

Veldhoven & Dorenbosch, 2008). Verder: werknemers met meer proactiviteit 

beoordeelden hun carrieremogelijkheden positiever. 

 

Onderzoek met behulp van de VBBA suggereert dat bepaalde individuele ken-

merken een directe invloed hebben op de bevlogenheid van werknemers, en dat 

ze ook een modererende invloed hebben op de effecten van hulpbronnen en taak-

eisen op de bevlogenheid. Zo bleek de mate van optimisme van de werknemer niet 

alleen een positieve invloed te hebben op de bevlogenheid van werknemers in de 

GGZ, maar optimisme bufferde ook de negatieve effecten van een verlies van 

hulpbronnen in het werk (Kloots, 2010). 
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Dezelfde meting van de bevlogenheid van werknemers (de vier hierboven 

besproken schalen) werd ook opgenomen in een groot onderzoek onder 

werknemers van drie multinationals, operationeel in Europa, China en India. De 

resultaten toonden aan dat de energie/toewijdings-kant van bevlogenheid (parallel 

met de UWES; Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006), en de gedragsmatige kant van 

bevlogenheid (Dorenbosch, 2009;. Rich, Lepine, & Crawford, 2010) kunnen 

worden onderscheiden en (deels) verschillende antecedenten (drivers) hebben. 
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13 VBBA, arbeidsomstandigheden en gezondheid op 
het werk 
 

13.1 VBBA in relatie tot gezondheid en veiligheid 

VBBA-schalen zijn uitgebreid gebruikt in academische studies naar veiligheid en 

gezondheid op het werk. Onderzoek heeft uitgewezen dat de volgende VBBA-

schalen geassocieerd zijn met een goede gezondheid: autonomie in het werk 

(Donders, Van der Gulven, Furer, Tax, & Abbing, 2003; Sluiter, Croon, Meijman, & 

Frings-Dresen, 2003; Van Daalen, Willemsen, Sanders, & Van Veldhoven, 2009; 

Van Veldhoven & Sluiter, 2009), afwisseling in het werk (Van Veldhoven & Sluiter, 

2009), ondersteuning van collega’s (Van Daalen et al., 2009), ondersteuning van 

de leidinggevende (Boschman, Van der Molen, Sluiter, & Frings-Dresen, 2013), 

inspraak (Boschman et al., 2013), werkzekerheid (Van Gelderen, 2003) en 

leermogelijkheden (Donders, Roskes, & Van der Gulden, 2007). 

 

Daarentegen blijken sommige VBBA-schalen vooral indicatoren te zijn van slechte 

gezondheid. Dit betreft de schalen tempo en hoeveelheid van het werk 

(Boschman, et al., 2013; Van Daalen et al., 2009; Van Gelderen, 2003; Van 

Veldhoven & Sluiter, 2009; Van Veldhoven, Taris, De Jonge, & Broersen, 2005) 

fysieke werkeisen (Donders et al., 2007; Sluiter et al., 2003; Van Veldhoven et al., 

2005; Van Veldhoven & Beijer, 2012; Kompier, Taris, & Van Veldhoven, 2012), 

emotionele werkbelasting (Van Daalen et al., 2009), het ontbreken van feedback 

en een gebrek aan communicatie (Donders et al., 2007). 

 

De gezondheidsindicatoren in de bovengenoemde studies zijn verschillend van 

aard: vermoeidheid (Donders et al., 2007; Van Veldhoven et al., 2005), emotionele 

uitputting (Donders et al., 2007; Van Daalen et al., 2009), herstelbehoefte (Sluiter 

et al., 2003; Van Veldhoven & Sluiter, 2009) subjectieve gezondheidsproblemen 

(Donders et al., 2007; Van Veldhoven & Sluiter, 2009), psychische gezondheids-

problemen (Boschman et al., 2013; Van Daalen et al., 2009) slaapkwaliteit 

(Kompier et al., 2012) en tenslotte slaapklachten en ziekteverzuim (Van Veldhoven 

& Sluiter, 2009). 

 

Ten aanzien van de veiligheid van werknemers stijgt het risico dat werknemers 

gewond raken als gevolg van arbeidsongevallen sterk als hun herstelbehoefte – 

gemeten door de VBBA – toeneemt (Swaen, Amelsvoort, Bultman & Kant, 2003).  
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13.2 VBBA en verzuim 

Van Veldhoven (1996) toonde aan dat 6% van de variantie in de verzuim-

frequentie en 8% van de verzuimduur verklaard kunnen worden met slechts een 

beperkt aantal VBBA-schalen die psychosociale eisen en werkstress meten. Deze 

bevindingen komen overeen met die van een andere studie. Een test van het JD-R-

model vond met behulp van VBBA-schalen dat bepaalde taakeisen indirect 

voorspellend waren voor de duur van de afwezigheid (Bakker, Demerouti, De Boer, 

& Schaufeli, 2003). Bovendien werd gevonden dat werknemers die over meer 

hulpbronnen beschikken in het werk minder vaak afwezig zijn dankzij hun 

betrokkenheid bij de organisatie. 

 

Onderzoek van De Croon en collega’s maakte gebruik van vijftien schalen van de 

VBBA. Afgezien van een hoge verloopintentie, toonden de resultaten van dit 
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onderzoek ook aan dat ook een hoge herstelbehoefte en een hoge score qua 

tempo en hoeveelheid van het werk een positieve invloed hadden op de 

afwezigheid van werknemers. Wanneer de steekproef gereduceerd werd tot 

vrachtwagenchauffeurs die al afwezig waren geweest in het afgelopen jaar, werd 

gevonden dat zowel hoge emotionele en fysieke taakeisen, als ook beperkte 

hulpbronnen in de vorm van weinig afwisseling in het werk een verband, bleken te 

hebben met de mate van ziekteverzuim (De Croon, Blonk, & Frings-Dresen, 2001). 

Daarnaast bleek in een latere studie van dezelfde onderzoeksgroep dat vooral de 

herstelbehoefte van vrachtwagenchauffeurs een significant deel van hun 

ziekteverzuim voorspelde, boven op de variantie die al werd verklaard door hoge 

taakeisen (De Croon, Sluiter, & Frings-Dresen, 2003). Deze incrementele invloed 

van de herstelbehoefte van werknemers is verder bevestigd door latere studies 

(bijv. Sluiter, De Croon, Meijman, & Frings-Dresen, 2003). 

 

VBBA-schalen werden ook nog gebruikt in diverse andere studies betreffende 

ziekteverzuim onder werknemers (Duijts, Kant, Landeweerd, & Swaen, 2006; 

Jansen et al., 2006; Kant et al., 2009; Mohren, Swaen, Kant, Schayck, & Galama, 

2005; Robroek, Van Lente & Burdorf, 2012). Al met al blijkt uit deze artikelen dat 

vooral de VBBA-schalen die taakeisen, hulpbronnen en de herstelbehoefte meten, 

nuttig kunnen zijn bij onderzoek dat de verzuimfrequentie en verzuimduur 

probeert te voorspellen dan wel verklaren. 
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14 VBBA en HRM 
 

14.1 VBBA en (duurzame) inzetbaarheid 

De (duurzame) inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk onderwerp op het 

gebied van HRM. Het verwijst naar iemands vermogen om te (blijven) presteren en 

zijn baan te behouden op een gemotiveerde en gezonde manier. De VBBA kan 

worden gebruikt om diverse dimensies van (duurzame) inzetbaarheid te meten, 

met name aspecten van het werkvermogen en de vitaliteit. 

 

Allereerst verwijst werkvermogen naar de mate waarin werknemers, zowel 

geestelijk als lichamelijk, in staat zijn om hun werk uit te voeren. De VBBA is 

gebruikt om het werkvermogen van werknemers in diverse studies te voorspellen. 

De Croon et al., (2005) vonden bijvoorbeeld dat hoge fysieke eisen, vermoeidheid, 

een gebrek aan autonomie, lage sociale steun en een lage participatie in de 

besluitvorming – allen gemeten met VBBA-schalen – voorspellend waren voor een 

laag werkvermogen onder werknemers met reumatische artritis. Andere studies 

hebben aangetoond dat ziekteverzuim kan worden voorspeld met behulp van de 

VBBA (Duijts, Kant, Landeweerd, & Swaen, 2006; Jansen et al., 2006; Kant et al., 

2009; Mohren, Swaen, Kant, Schayck, & Galama, 2005; Robroek, Van Lente, & 

Burdorf, 2012). Als we verder hierin betrekken dat gezondheidsgerelateerde 

uitkomsten op een betrouwbare manier kunnen worden voorspeld door VBBA-

schalen over het werk (bijv. Donders, Roskes, & Van der Gulden, 2007; Sluiter, De 

Croon, Meijman, & Frings-Dresen, 2003), leidt dit tot de conclusie dat de VBBA 

kan worden gebruikt als een vragenlijst om het werkvermogen te voorspellen, en 

facetten van werkvermogen te meten. 

 

Vitaliteit is een tweede aspect van inzetbaarheid dat kan worden gemeten met 

behulp van VBBA-schalen. Het verwijst naar de effectieve en duurzame inzet van 

energie door werknemers in de uitvoering van hun werk (Dorenbosch, 2009). 

Volgens Dorenbosch (2009) omvat vitaliteit enerzijds de perceptie van werknemers 

dat ze energie beschikbaar hebben en anderzijds de bereidheid om deze energie te 

richten op hun werk. Verschillende studies hebben bewijs gevonden voor de 

validiteit van de VBBA in het meten van de vitaliteit van werknemers (zowel de 

beschikbaarheid van energie als de bereidheid om energie in het werk te steken) 

als ook hun proactiviteit (Dorenbosch, 2009; Van Veldhoven & Dorenbosch, 2008)  

 

Al met al bevat de VBBA een reeks van schalen die gebruikt kunnen worden bij het 

vastleggen van de (duurzame) inzetbaarheid van werknemers en/of de ante-

cedenten daarvan, of nu gaat om de meer gezondheidgerelateerde of de meer 

motivationele aspecten van inzetbaarheid. 
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14.2 VBBA en het nieuwe werken 

Het nieuwe werken is een nogal breed construct. In Nederland hebben organisa-

ties grote belangstelling voor het onderwerp, omdat meerdere studies bewezen 

hebben dat deze aanpak geld oplevert (Baane, Houtkamp, & Knotter, 2010). De 

VBBA omvat een reeks schalen die kunnen worden ingezet in onderzoek naar het 

nieuwe werken, althans volgens het model dat door Bright & Company (Baane et 

al., 2010) van het onderwerp wordt geschetst. 

 

Ten aanzien van de controle over de tijd en plaats van het werk, biedt de VBBA 

bijvoorbeeld itemsom de werktijdcontrole van werknemers te meten. Deze komt 

min of meer op dezelfde vragen als die welke worden gebruikt om herstel-

mogelijkheden te meten, een concept uit het inspanning-herstel model (Meijman, 

1989). Van Veldhoven en Sluiter (2009) toonden aan hoe deze schaal ‘herstel-
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mogelijkheden’ voorspellend is voor diverse uitkomsten van werknemers, en dat 

het effect daarvan groter of gelijk is aan dat van de meer gangbare regelmogelijk-

heden in het werk (autonomie, afwisseling etc.). 

 

Een recente reeks Master theses aan de Universiteit van Tilburg over het nieuwe 

werken paste verschillende VBBA-schalen toe in een dagboekstudie verspreid over 

drie kantoordagen en drie werkdagen thuis. De analyses lieten een aantal 

interessante bevindingen zien. Het bleek verassend genoeg dat werknemers die 

meer werktijdcontrole hadden een hogere mate van stress aangaven (lagere mate 

van afstand nemen en een hogere mate van herstelbehoefte (Appeldoorn, 2011; 

Holopainen, 2011). In het kader van deze scripties voorziet de VBBA in een schaal 

voor het meten van werktijdcontrole, en in schalen die taakeisen, hulpbronnen en 

inspanningsverschijnselen meten. De VBBA is een handige set van schalen in het 

kader van het onderzoek naar het nieuwe werken/werken onafhankelijk van tijd en 

plaats. 
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way of working. Master thesis Tilburg University. 
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Uitgeverij Van Gorcum. 
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University. 

Meijman, T. F. (1989). Belasting en herstel: een begrippenkader voor arbeidspsychologisch 
onderzoek van werkbelasting. In Meijman T. F. (red.), Mentale belasting en werkstress: Een 
arbeidspsychologische benadering. Assen/Maastricht: Van Gorcum. 

Van Veldhoven, M., & Sluiter, J. K. (2009). Work-related recovery opportunities: testing 
scale properties and validity in relation to health. International archives of occupational 
and environmental health, 82(9), 1065-1075. 

 

14.3 VBBA en HR activiteiten (individuele personeelscyclus) 

Traditionele HRM-leerboeken behandelen doorgaans de HR-activiteiten die worden 

gebruikt in de zogenaamde individuele personeelscyclus (Boxall & Purcell, 2003). 

Deze cyclus bestaat uit kenmerkende HR-activiteiten zoals werving en selectie, 

training en ontwikkeling, beoordeling van de prestaties, beloning, en zo verder. De 

VBBA biedt een aantal schalen die (de perceptie van werknemers van) deze HR 

activiteiten in een organisatie of afdeling kunnen meten. 

 

Zo kunnen –als voorbeeld- schalen zoals ‘Leermogelijkheden’, ‘Loopbaan-

mogelijkheden’, ‘Loopbaanontwikkeling’ en dergelijke gebruikt worden om te 

meten hoe werknemers aankijken tegen de HR-activiteiten die de organisatie 

aanbiedt op het gebied van training en ontwikkeling. Kloots (2010) vond hiervoor 

dat de mate waarin een organisatie training- en ontwikkelingsactiviteiten aanbiedt 

positief samenhangt met de mate van betrokkenheid onder de werknemers. 
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Maar het is ook mogelijk om meer geavanceerd onderzoek te doen naar HRM, 

voortbouwend op schalen in de VBBA. Zo construeerde Dorenbosch (2009) 

indicatoren voor het meten van zogenaamde High Performance Work Practices 

(HPWP’s; Appelbaum, 2002). Diverse studenten deden vervolgens onderzoek met 

de door Dorenbosch (2009) ontwikkelde indicatoren. Zo vond Pol (2007), dat de 

mate waarin bij een afdeling HPWP’s worden toegepast, positief samenhangt met 

de afdelingsprestaties. Hetzelfde werd gevonden in een andere studie (Goedvolk, 

2007). Loenen (2007) vond dat de mate waarin binnen afdelingen training- en 

opleidingsgerichte HR-activiteiten worden aangeboden positief samenhangt met 

de afdelingsprestaties. Het aanbieden van relatief veel HR-activiteiten op het 

gebied van carrière en mobiliteit binnen afdelingen hangt daarentegen samen met 

meer stress onder de werknemers (Loenen, 2007). Een relatief groter aanbod aan 

HR-activiteiten met betrekking tot carrière- en mobiliteit, maar ook een relatief 

grote nadruk op werving en selectie-activiteiten, waren geassocieerd met minder 

ervaren hulpbronnen in het werk door de medewerkers. Meer nadruk op HR-

activiteiten op het gebied van beloning was daarentegen gecorreleerd met meer 

ervaren hulpbronnen onder de medewerkers. (Hulsker, 2006).  

 

De VBBA bevat, samengevat, schalen die de standaardelementen van de 

individuele personeelscyclus kunnen meten. Maar er zitten in de VBBA ook schalen 

die geschikt zijn om HPWP's die in meer hedendaags HRM-onderzoek worden 

onderscheiden te operationaliseren. Voorbeelden van meer actuele schalen en 

items zijn bijvoorbeeld die over participatie, samenwerking tussen afdelingen, en 

werktijdcontrole. 
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15 VBBA en variabelen op individueel niveau 
 

15.1 VBBA en fysiologische parameters 

Over de jaren is de VBBA gebruikt om fysiologische parameters van werknemers 

verklaren. Vooral de relatie tussen stress indicatoren en psycho-neuroendocrine 

parameters is in meer detail onderzocht. 

In tegenstelling tot de verwachtingen, vonden Rydstedt en collega’s dat vrouwen 

met een hoge herstelbehoefte significant lagere waarden van cortisol in hun 

speeksel vertoonden (Rydstedt, Cropley, Devereux, & Michalianou, 2009). Echter, 

deze auteurs benadrukken dat de kleine steekproef de validiteit van dit onderzoek 

beperkt. 

 

Sluiter (1999) onderzocht hoe neuro-endocrine parameters gerelateerd werden 

aan psychosociale werkkenmerken gemeten door de VBBA. Haar resultaten 

toonden aan dat de herstelbehoefte schaal een sterk negatief verband heeft met 

het herstel van de cortisol-waarde, zoals gemeten op de tweede dag van de week. 

Met behulp van de schaal ‘Herstelbehoefte’ vond Sluiter ook dat adrenaline-

waarden, zoals gemeten tijdens het werk, sterk gerelateerd waren aan de 

herstelbehoefte van werknemers. 

 

Een andere studie gebruikte ook VBBA-schalen om vergelijkbare parameters te 

voorspellen. In tegenstelling tot de verwachtingen, medieerden hogere waardes 

van cortisol echter niet de relatie tussen fysieke taakeisen in het werk en de 

werkprestaties van verzorgers in de kinderopvang (De Schipper, Riksen-Walraven, 

Geurts, & De Weerth, 2009). 

Al met al lijken de resultaten op dit gebied nog steeds beperkt in aantal en ook 

enigszins beperkt wat betreft de consistentie van de bevindingen. Wellicht is dit 

echter meer een weerspiegeling van het beperkte begrip dat vooralsnog bestaat in 

de verbanden tussen beleving en fysiologie, en dienen we de hier geciteerde 

bevindingen niet direct uit te leggen als gebrek aan validiteit van de gebruikte 

VBBA-schalen. 
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evening saliva cortisol secretion. Anxiety, Stress, & Coping, 22(4), 465-474. 

Sluiter, J.K. (1999). How about work demands, recovery, and health? A neuroendocrine 
field study during and after work. PhD thesis Amsterdam: AMC/UVA, Coronel 
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15.2 VBBA en persoonlijkheidskenmerken  

De VBBA is gebruikt om de verbanden te onderzoeken tussen enerzijds individuele 

psychologische verschillen en anderzijds het werk, de gezondheid en het 

welbevinden van werknemers. Persoonlijkheidskenmerken (dit overlapt qua inhoud 

met een term die tegenwoordig vaak wordt gebruikt in de A&O-psychologie, 

namelijk de term psychologische hulpbronnen) zijn bijzonder populair als 

mogelijke moderator van relaties tussen stressoren en stressverschijnselen. 

 

Zo is de modererende invloed van de persoonlijkheid op de relatie tussen werk-

kenmerken en stress bestudeerd met behulp van de schalen van autonomie in het 

werk en participatie. Wat betreft persoonlijkheidskenmerken werden de Big Five, 

beheersingsoriëntatie en type-A-gedrag gemeten. De resultaten gaven aan dat de 

relatie tussen werkkenmerken en stress inderdaad beïnvloed werd door deze 

persoonlijkheidskenmerken (Visser, 1998). 

 

Een belangrijke persoonlijke eigenschap die is onderzocht met behulp van de 

VBBA is psychologische flexibiliteit. Dit betreft een gedragspatroon dat wordt 

gekenmerkt door het vermogen om zich te concentreren op het huidige moment, 

met inbegrip van een actieve, open en niet-oordelende houding van de eigen 

gevoelens en gedachten, plus een verminderde neiging om deze interne 

ervaringen te controleren. En – afhankelijk van de situatie – verwijst psycho-

logische flexibiliteit aanvullend naar het gecommitteerd blijven aan gekozen 

doelen of waarden (Bond, Flaxman, Van Veldhoven, & Biron, 2010). Met andere 

woorden, psychologisch flexibele werknemers accepteren de emoties die horen bij 

hun werk en blijven toegewijd aan wat ze zich ten doel hebben gesteld te 

bereiken. Een recente studie toonde aan dat psychologisch flexibele werknemers 

minder emotionele uitputting rapporteerden en betere prestaties op het werk 

lieten zien (Onwezen, Van Veldhoven & Biron, 2014). Bovendien bleek dat 

psychologische flexibiliteit de negatieve effecten van emotionele eisen op het 

welbevinden van werknemers buffert. Dezelfde resultaten werden gerepliceerd in 

een ander onderzoek met een grotere steekproef (Biron & Van Veldhoven, 2012). 

 

Als laatste voorbeeld van onderzoek op het gebied van de persoonlijkheid, kunnen 

we de studie van Kloots (2010) noemen. Deze studie toonde aan dat het optimis-

me van werknemers niet alleen een positieve invloed heeft op de betrokkenheid 

van werknemers, maar dat het ook de negatieve gevolgen van een verlies van 

hulpbronnen in het werk kan opvangen. 

 

Biron, M., & Van Veldhoven, M. (2012). Emotional labour in service work: Psychological 
flexibility and emotion regulation. Human Relations, 65(10), 1259-1282. 

Bond, F. W., Flaxman, P. E., Van Veldhoven, M., & Biron, M. (2010). The impact of 
psychological flexibility and acceptance and commitment therapy (ACT) on health and 
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Visser, H. (1998). De invloed van persoonlijkheidskenmerken op de relatie tussen 
spanningsbronnen en stressklachten. Master thesis Universiteit van Amsterdam. 

 

15.3 VBBA en biografische/objectieve personeelskenmerken  

Al in 1994 hebben Van Veldhoven en Meijman VBBA-data gebruikt om scores op 

de schalen te verbinden aan kenmerken van werknemers, banen en organisaties. 

Bijvoorbeeld, terwijl werktempo en werkhoeveelheid en emotionele taakeisen 

significant hoger waren in de gezondheidszorg, rapporteerden werknemers in de 

industriële sector vooral meer gebrek aan variatie in het werk (Van Veldhoven & 

Meijman, 1994). 

 

Een ander voorbeeld: werknemers die in ploegendienst werkten hadden een 

hogere herstelbehoefte (Van Veldhoven & Meijman, 1994), konden minder goed 

afstand nemen van het (Van Veldhoven & Meijman, 1994) en ondervonden 

hogere emotionele taakeisen (Jansen, Kant, Van Amelsvoort, Nijhuis, & Van den 

Brandt, 2003; Mohren et al., 2002). 

 

Verder is de relatie tussen de VBBA-schalen en demografische kenmerken van 

werknemers onderzocht in een reeks studies. Vooral opleidingsniveau, functie-

niveau, geslacht en leeftijd hebben hierbij de aandacht gekregen. De rol van deze 

variabelen is afhankelijk van de context en het onderwerp van de studie. Enkele 

voorbeelden: werktempo/werkhoeveelheid en herstelbehoefte stijgen bijvoorbeeld 

met het opleidingsniveau en het functieniveau (Van Veldhoven, Broersen & 

Fortuin, 1999). Een ander voorbeeld is dat Kiss, De Meester en Braeckman (2008) 

verschillen in de herstelbehoefte tussen jongere en oudere werknemers in België 

vonden. En tot slot onderzochten van Veldhoven en Beijer (2012) of werkdruk, 

werk-thuis interferentie en gezondheid (psychosomatische klachten plus 

herstelbehoefte) verschillend waren in niveau als ook in onderlinge verbanden 

(correlaties) voor mannen versus vrouwen. Er werd hierbij rekening gehouden met 

het feit dat de context van het privéleven ook een grote rol kan spelen in deze 

niveaus en verbanden/correlaties. De context van het privéleven is hier 

geoperationaliseerd als zes combinaties van de volgende drie factoren: het hebben 

van een partner, het hebben van kinderen, en of de partner ook werkzaam is. Het 

bleek dat er doorgaans verschillen tussen mannen en vrouwen bestaan, maar dat 

deze ook afhankelijk zijn van het privé-context. 
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16 VBBA en objectieve taakkenmerken 
 

Er is veel discussie geweest in de literatuur over de mate waarin medewerker-

vragenlijsten gebruikt kunnen worden om taakkenmerken te meten (Kasl, 1978; 

Spector, 1992). Voor elke schaal die een taakkenmerk meet is het derhalve van 

belang om aan te tonen hoe de medewerkersscore op deze schaal zich verhoudt 

tot een meer objectieve maatstaf, verzameld door middel van bijvoorbeeld 

registraties, waarnemingen of beoordelingen door experts, leidinggevenden of 

collega’s (Algera, 1981). 

 

Een groot deel van de schalen in de VBBA is gewijd aan het meten van subjectieve 

of waargenomen taakkenmerken door middel van zelfevaluaties van werknemers. 

Een studie door Meijman en Van Ouwerkerk (1999) onderzocht of zelfevaluaties 

van werknemers over hun werkkenmerken congruent zijn met observaties en 

beoordelingen door externe, opgeleide deskundigen (studenten in dit geval). Er 

zijn beoordelingsschalen voor waarnemers gemaakt die overeenkomen met de 

opzet en het format van de VBBA. Aan de hand van zelfrapportages door 54 

werknemers en de observaties/beoordelingen door de getrainde experts bleek in 

deze studie, dat de congruentie tussen zelfrapportage en expert-beoordeling 

gebaseerd op observatie nogal afhankelijk is van de schaal die gebruikt wordt in 

het onderzoek. 

De correlatie tussen de zelfrapportage en de beoordeling door experts met 

betrekking tot de kwaliteit van de relatie met collega's was bijvoorbeeld vrij laag. 

Aan de andere kant was de correlatie vrij goed voor het tempo en de hoeveelheid 

van het werk, de emotionele belasting, taakvariatie, leermogelijkheden en 

autonomie in het werk. Voor fysieke taakeisen, participatie en 

carrièremogelijkheden, was de gevonden correlatie matig. 
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17 Conclusie 
 

In deel B is duidelijk geworden dat in de afgelopen 20 jaar veel informatie 

beschikbaar is gekomen over de validiteit van de VBBA voor onderzoek naar werk, 

welbevinden en prestaties. De meeste resultaten zijn verkregen met schalen uit de 

oorspronkelijke VBBA en vanuit theoretisch oogpunt zou het wenselijk zijn om 

(een deel van) het valideringsonderzoek met de verkorte schalen te herhalen. 

Anderzijds ligt het gezien de hoge correlatie tussen de oorspronkelijke en 

bewerkte versies van de schalen voor de hand dat informatie zoals verkregen met 

de volledige schaal ook (tenminste enige) betekenis heeft voor de validiteit van de 

bewerkte schalen Dit betekent echter niet dat het verhaal van de validiteit van de 

schalen 2.0 af is. Integendeel, we hebben nog de nodige wensen en het is de 

moeite waard om deze hier aan het eind expliciet te vermelden. 

 

In de eerste plaats, het geheel van evidentie overziend lijkt vooral de link met 

werkgedrag op individueel niveau veelbelovend te zijn voor verder aanvullend 

onderzoek. Eerder onderzoek liet zien dat energie hebben tijdens het werk vooraf 

lijkt te gaan aan het leveren van betere prestaties, zoals blijkend uit individuele 

pretatiebeoordelingen (Van Veldhoven, Koenders, & Dijkstra, 2009). Daarom 

willen we meer studies verrichten waarbij we VBBA-schalen koppelen aan 

individuele werkprestaties, positief organisatiegedrag et cetera. 

 

Ten tweede willen we graag verder met het ontwikkelen van afkappunten. In 2004 

werden de eerste afkappunten bepaald voor VBBA-schalen. (Broersen, Fortuin, 

Dijkstra, Van Veldhoven, & Prins, 2004; Van den Bossche en Smulders, 2004). 

Hiermee ontstonden voor de praktijk en voor nationaal onderzoek bruikbare en 

onderbouwde criteria voor identificatie van medewerkers at risk. Afkappunten 

bieden verder ook goede handvatten voor arbo- en organisatieadviseurs bij hun 

adviespraktijk. 

Nu de resultaten van de VBBA2.0 steeds vaker online worden teruggekoppeld naar 

medewerkers, en dit ook gebruikt wordt om medewerkers te stimuleren om 

maatregelen te nemen binnen hun eigen regelruimte, neemt de wens toe om voor 

meer onderwerpen onderbouwde afkapwaarden te ontwikkelen die voorspellen op 

positieve of negatieve uitkomsten voor de persoon en de organisatie.  

 

Als derde, hoewel voor sommige oorspronkelijke schalen onderzoek is gedaan 

naar de stabiliteit (De Croon, Sluiter & Frings-Dresen, 2006) en de sensitiviteit voor 

het meten van verandering (ten gevolge van interventies), is de informatie op dit 

terrein nog incompleet. Vooral bij de nieuwe VBBA-schalen doen we daarom 

graag aanvullend onderzoek naar de test-hertest kenmerken en/of de gevoeligheid 

om verandering in de scores te detecteren (bijvoorbeeld in het kader van 

interventie-onderzoek). 
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Als vierde zien we belangwekkende mogelijkheden voor multilevel-onderzoek met 

de VBBA in geneste systemen (individuen binnen afdelingen binnen organisaties 

bijvoorbeeld). Als we  systematische kennis kunnen  verzamelen over de aggre-

gatiekenmerken van de schalen in de VBBA2.0 weten we beter hoe we deze 

schalen optimaal kunnen inzetten bij het voorspellen van  organisatieprestaties. 

Dit is best ingewikkeld, aangezien aggregatie mogelijk is naar heel verschillende 

niveau’s en  groepen, zoals afdelingen, functies, locaties, hiërarchische eenheden, 

business units, organisaties, sectoren, of zelfs landen en regio’s in de wereld. De 

ervaringen die we tot nu toe op dit gebied hebben opgedaan zijn veelbelovend. 

(Beijer, 2014; Dorenbosch, 2009; Van de Voorde, 2010).  

 

Als vijfde en laatste punt: dit deel B laat zien dat de VBBA2.0 in heel veel 

onderzoekskaders een nuttige rol kan vervullen. Aan het eind past echter wel een 

caveat: nagenoeg alle informatie in dit deel van de tekst is verzameld met de 

Nederlandse versie onder werknemers in Nederland. De VBBA is beschikbaar in 

diverse andere talen en is gebruikt in een reeks andere landen, maar we hebben 

hier niet geprobeerd deze internationale studies ook af te dekken. Dit lag buiten 

de scope van dit boek. Het is echter zeker een wens om VBBA-onderzoek in 

andere landen en talen te stimuleren, binnen de gestelde voorwaarden met 

betrekking tot intellectueel eigendom. Onderzoek tot nu toe laat zien dat vertaling 

en bewerking richting andere landen en talen goed mogelijk is (Farndale, Beijer, 

Van Veldhoven, Kelliher, & Hope-Hailey, 2014; Moriguchi, Alem, Van Veldhoven, 

& Coury, 2010; Notelaers & Van Veldhoven, 2002; Pace et al., 2013). 
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Dankwoord  
 

Vanaf het begin is de VBBA een instrument geweest waaraan velen bij hebben 

gedragen, als mede-ontwikkelaar, collega-onderzoeker, adviseur, gebruiker, 

opdrachtgever en/of respondent. De VBBA2.0 is wat dit betreft een product 

ontwikkeld door en voor professionals en onderzoekers die op een goede wijze de 

werkbeleving willen onderzoeken. Een belangrijk deel van het plezier van werken 

aan vragenlijstontwikkeling en -onderzoek ligt in de mensen die je onderweg 

tegenkomt. En dat is ook terug te zien in het resultaat. De volgende personen 

willen we met name bedanken voor hun bijdrage. 

 

In de beginfase was Theo Meijman, als initiator en promotor van Marc van 

Veldhoven, van groot belang voor de VBBA. Philip Koster van Groos, Jos van 

Collenburg en andere medewerkers van de BGD West-Brabant hebben veel 

support gegeven bij de eerste ontwikkeling. Ook Jacques Allegro, Kitty Meulenbeld 

en andere medewerkers van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandig-

heden, evenals Frank van Dijk van de Universiteit van Amsterdam zorgden in de 

beginperiode voor steun, ideeën en kritische reflectie.  

 

Het was een voorrecht dat de VBBA vlak na het verschijnen werd opgepikt door de 

Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg, voorloper van de huidige 

SKB. Rick Fortuin, Marian Lebbink en Sjaak Broersen leverden geweldige support in 

deze periode. Vanaf 1999 leiden Jan Prins en Lyan Dijkstra vanuit SKB de verdere 

ontwikkeling van, en de praktijkondersteuning bij de VBBA. Samen met de 

tientallen medewerkers van SKB hebben zij gezorgd dat de VBBA en de VBBA2.0 

uiteindelijk op een landelijke schaal is ingezet in duizenden projecten, bij meer dan 

twee miljoen werknemers. Dankzij hun tomeloze inzet om de kwaliteit van de 

onderzoeksgegevens te waarborgen is een bijzonder rijke en omvangrijke database 

met VBBA-data ontstaan. 

 

In België werd de VBBA voor het eerst ingezet door het Nationaal Onderzoeks-

instituut voor de Arbeidsomstandigheden, dankzij de inzet van met name Guy 

Notelaers, Ludo Daems en Sim Moors. In het kader van het meerjarige onderzoek 

van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor, dat later volgde, horen zeker de namen 

van Frank Janssens, Ria Bourdeaud’hui, Stephan Vanderhaeghe en Paul Berkmans 

genoemd te worden. Allen hartelijk dank voor het op verantwoorde wijze 

overbrengen van onderzoek met de VBBA naar België. 

 

Een grote rol bij de inkorting van de VBBA-schalen speelden Kars Oomkes, Sjaak 

Broersen en Guy Notelaers. Luc Dorenbosch en Karina van de Voorde hielpen bij 

het ontwikkelen en/of valideren van nieuwe schalen voor vitaliteit en HRM-

gerelateerd onderzoek. Sommige klantorganisaties droegen verder in grote mate 

bij aan de ontwikkeling en/of validering van de VBBA2.0. Met name van de 
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Rabobank Arbodienst willen we in dit kader graag Jan Hageraets, André van 

Boekholt, Arno Haartsen, Els van den Wollenberg, Karin Bouwman en Ruud 

Nelemans bedanken. Goede inhoudelijke feedback en inbreng met het oog op de 

VBBA2.0 kregen we ook van Johan Huizing (Nationale Politie), Henk Bolk (in 

opdracht van GGZ Nederland) en Chris van der Schors (Top-klinische 

ziekenhuizen), met hartelijke dank.  

 

De keuze van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2002 om 

zeven VBBA-schalen op te nemen als de module Werkdruk en Werkstress in de 

Monitor Arboconvenanten gaf een grote impuls aan het ontwikkelen van 

afkappunten en het gebruik van de VBBA op sectorniveau. Rob Kuipers, destijds 

directeur-generaal, tekende voor dit besluit, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Van 

alle contactpersonen bij het ministerie willen wij in het bijzonder bedanken: Hein 

Kroft als mede-auteur van de Handleiding Monitor Arboconvenanten en Ferdi 

Licher vanwege zijn support bij het ontwikkelen van afkappunten. Seth van den 

Bossche en Peter Smulders willen we in dit kader bedanken voor hun bijdrage aan 

de ontwikkeling van afkappunten voor VBBA-schalen op basis van de Nationale 

Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) in de periode 2003-2007. 

Zes jaar later kiest FNV Bondgenoten vanwege het succesvolle gebruik van de 

schalen ‘Werktempo en –hoeveelheid’ en ‘Herstel na het werk’ in het 

Arboconvenant Banken ervoor om de VBBA2.0-versie hiervan op te nemen in de 

gezamenlijk ontwikkelde FNV Sneltest Werkdruk. Hester Konijnenberg bedanken 

we voor de prettige samenwerking.  

 

Verder willen we ook alle Nederlandse onderzoekers bedanken die VBBA-schalen 

hebben opgenomen in hun studies. De volgende personen publiceerden tien of 

meer wetenschappelijke artikelen met schalen uit de VBBA (en er zijn nog 

tientallen onderzoekers meer te noemen die in één of meer van hun studies 

werkten met schalen uit de VBBA). Binnen de A&O-psychologie: Arnold Bakker, 

Wilmar Schaufeli, Hans de Witte, Eva Demerouti, Toon Taris, Michiel Kompier, Guy 

Notelaers en Sabine Geurts. Binnen de bedrijfsgezondheidszorg: Monique Frings-

Dresen, Judith Sluiter, Allard van der Beek, Ijmert Kant, Ute Bültmann, Frank van 

Dijk, Gerard Swaen, Nicole Jansen, en Ludovic van Amelsvoort.  

 

Tot slot zijn veel voorbeelden van onderzoek die in dit boek worden genoemd 

afkomstig uit onderzoek door medewerkers en Master-studenten van het 

departement Human Resource Studies (voorheen Personeelwetenschappen) aan de 

Universiteit van Tilburg. Ook jullie, allemaal hartelijk bedankt voor deze bijdragen! 
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