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Samenvatting 

Het doel van deze studie is om te onderzoeken welke samenhang het aantal en de 

impact van meegemaakte negatieve life events hebben met de mate van burnout en of ervaren 

sociale steun vanuit de organisatie deze eventuele relaties modereert. De onderzoeksgroep 

bestond uit medewerkers van een internationale bank die door een reorganisatie boventallig 

zijn geworden en een dienstverband hadden van minimaal 12 uur per week (N= 275). Als 

theoretische onderbouwing is gebruik gemaakt van het Michigan Stress Model. Het aantal en 

de impact van negatieve life events werd gemeten met een aangepaste selectie van de 

vertaling van de Social Readjustment Rating Scale (SRRS), de mate van burnout met de 

Nederlandse versie van de Maslach Burnout Inventory (MBI-NL) en ervaren sociale steun 

vanuit de organisatie met de Nederlandse vertaling van de verkorte versie van de Survey of 

Perceived Organizational Support (SPOS). Deze vragenlijsten zijn online afgenomen. 

Hiërarchische regressie analyse laat zien dat er een significante positieve relatie is tussen de 

ervaren impact van negatieve life events en burnout en een significante negatieve relatie 

tussen ervaren sociale steun vanuit de organisatie en burnout. Er is een significante moderatie 

gevonden van ervaren sociale steun vanuit de organisatie op de relatie tussen het aantal 

negatieve life events en burnout. Er is geen significante moderatie gevonden van ervaren 

sociale steun vanuit de organisatie op de relatie tussen de ervaren impact van negatieve life 

events en burnout. De resultaten dragen bij aan kennisontwikkeling rondom de relatie tussen 

aantal en impact van negatieve life events en burnout en de samenhang van ervaren sociale 

steun vanuit de organisatie. Hiermee kan een bijdrage geleverd worden aan de interventies 

van het meerjaren traject van de overheid om werk gerelateerd verzuim terug te dringen en de 

duurzame inzetbaarheid te verhogen. 

Kernwoorden: burnout, ervaren impact van negatieve life events, ervaren organisatie steun, 

duurzame inzetbaarheid 
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Abstract 

The aim of this study is to examine what the dependency is of the number and impact of 

experienced negative life events on the degree of burnout and whether perceived social 

support from the organization moderates any of those relationships. The research population 

consisted of employees from an international bank that have become redundant due to a 

reorganization, who were employed for at least 12 hours a week (N = 275). The theoretical 

background of the study was the Michigan Stress Model. The number and impact of negative 

life events were measured with custom selection of the translation of the Social Readjustment 

Rating Scale (SRRS), burnout was measured with the Dutch version of the Maslach Burnout 

Inventory (MBI-NL) and perceived social support from the organization was measured with 

the Dutch translation of the abridged version of the Survey of perceived organizational 

support (SPOS). Data were gathered with online questionnaires. Hierarchical regression 

analysis shows that there is a significant positive relationship between the perceived impact of 

experienced negative life events and burnout and a significant negative relationship between 

perceived social support from the organization and burnout. Perceived social support from the 

organization had a significant moderating influence on the relationship between the number of 

negative life events and burnout and had no significant moderating influence on the 

relationship between the perceived impact of negative life events and burnout. The results 

contribute to knowledge around the relationship between the number and impact of negative 

life events and burnout and the impact of perceived social support from the organization 

accordingly. This could contribute to the performance of the multi-annual path of the 

government to reduce work related absenteeism and increase sustainable employability. 

Keywords: burnout, perceived impact of negative life events, perceived organizational 

support, sustainable employability
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Inleiding 

Deze thesis beoogt een bijdrage te leveren aan het vergroten van kennis rondom de 

psychologische aspecten van duurzame inzetbaarheid en meer specifiek op de ervaren impact 

van negatieve life events in relatie tot burnout. Tevens wordt de modererende rol van ervaren 

sociale steun vanuit de organisatie onderzocht. 

 

Life Events 

Grote en impactvolle gebeurtenissen als ontslag, een langdurige ziekte of overlijden 

worden ook wel life events genoemd (Luria & Torjman, 2009). Sarafino (2006) geeft de 

volgende definitie van life events “grote gebeurtenissen die in iemands leven voorkomen en 

een grote mate van psychologische aanpassing vereisen” (Sarafino, 2006, p79). Het 

onderzoek naar life events vindt zijn oorsprong in de Eerste Wereldoorlog, met “shell shock” 

en “battle fatigue” als reacties op de extreme stress van de oorlog op soldaten (Schwarzer & 

Schulz, 2001). Verder onderzoek heeft zich vervolgens ook toegelegd op de effecten van life 

events als natuurrampen en oorlogssituaties om vanaf 1957 ook de focus te leggen op de 

fysieke en psychische invloed van life events (Holmes & Rahe, 1967; Schwarzer & Schulz, 

2001). Er is een onderscheid te maken in drie categorieën van life events (Scully, Tosy & 

Banning, 2000). De eerste categorie is gewenst en ongewenst (Scully et al., 2000). 

Gebeurtenissen als een huwelijk, geboorte of pensionering vallen in het algemeen in de 

gewenste categorie, waar gebeurtenissen als ontslag en ziekte in de ongewenste categorie 

vallen. De tweede categorie zijn de beïnvloedbare of niet beïnvloedbare life events (Scully et 

al., 2000). Hierin vallen de beïnvloedbare life events, als het kopen van een huis en trouwen 

gebeurtenissen waar zelf invloed op uit te oefenen is. De niet-beïnvloedbare gebeurtenissen, 

zijn de negatieve life events als ontslag en overlijden van een dierbare. De derde categorie 
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bevat life events met een antecedent werking die meer een gevolg zijn van grote 

veranderingen in leefstijl, zoals een heel ander eet- en beweegpatroon (Scully et al.,2000). 

Bijvoorbeeld als wordt gestopt met bewegen en gezond eten, geeft dit lichamelijke stress. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het meemaken van een life event stress geeft. 

Het meemaken daarvan kan het geestelijk en lichamelijk welzijn negatief beïnvloeden en kan 

leiden tot depressie, alcoholmisbruik, een verminderde werking van het immuunsysteem en 

een verlaagd zelfbeeld (Dyrbye et al., 2014; Hemenover, 2003; Scully et al., 2000; Schwarzer 

& Schulz, 2001). Volgens Schwarzer & Schulz (2001) kan het meemaken van een life event 

een dusdanige extreme mate van stress geven dat deze zowel acuut als over een langere duur 

belastend is. Tevens is er een cumulatief effect: het meemaken van meerdere life events kan 

een significant hoger risico op aandoeningen geven (Tijhuis et al., 1995). In het 

wetenschappelijk onderzoek naar de impact van negatieve life events heeft de individuele 

subjectieve ervaren impact tot nu toe weinig aandacht gekregen (Koerselman, 1984, Myers, 

2014). De mate van impact van een negatief life event is per individu anders en kan daarmee 

grote individuele verschillen vertonen. (Lutgerhorst, 2013; Myers, 2014; Vossel, 1987). Het 

meten van de mate van impact van negatieve life events is van belang om moderatoren te 

identificeren waar vanuit ondersteunende interventies ontwikkeld kunnen worden (Myers, 

2014). In dit onderzoek wordt de ervaren impact van ongewenste en negatieve, niet 

beïnvloedbare life events onderzocht. 

 

Duurzame inzetbaarheid en burnout  

In een wereld waar verandering de constante is, is het balanceren tussen wat een 

werknemer meebrengt aan kennis, vaardigheden, persoonlijkheid en gezondheid en de context 

waarin het werk gedaan moet worden (Kossen & Albayrak, 2015; Schaufeli, 2011). Deze 

balans tussen mens en werk wordt ook wel duurzame inzetbaarheid genoemd. Een gangbare 
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definitie van duurzaam inzetbaar zijn, is “dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven 

over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden beschikken om in huidig en 

toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit 

impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, en de attitude en motivatie om deze 

mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.”(Schaufeli, 2011, p3).  

Binnen de psychologische aspecten van duurzame inzetbaarheid, ligt de komende 

jaren de focus op de psychosociale arbeidsbelasting (Arbonet, 2014). De overheid is in 2013 

een meerjarenplan gestart om het psychische werk gerelateerde ziekteverzuim terug proberen 

te dringen (Asscher, 2013). Dit psychische werk gerelateerde ziekteverzuim heeft met 25% 

van alle meldingen de hoogste incidentie binnen de beroepsziekten (Arbonet, 2014; 

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten [NCB], 2014). In 2013 zijn er 6% meer meldingen 

gedaan dan in 2012 (NCB, 2014). Uitgedrukt in kosten, laat dit zien dat verzuim door stress 

alleen al in de eerste helft van 2014 € 800 miljoen euro heeft gekost. 

Binnen alle meldingen van psychische aandoeningen is 77% vanwege de diagnose 

overspannenheid of burnout (NCB, 2014). In 2013 had gemiddeld 12% van de 

beroepsbevolking burnout (Van Echteld, 2014). Dit maakt burnout de meest voorkomende 

psychische beroepsziekte in Nederland (Nederlands Instituut voor Psychologen [NIP], nb; 

Van Echteld, 2014; NCB, 2014). Burnout is te definiëren als: 

“een langdurige negatieve, werk gerelateerde geestesgesteldheid bij normale individuen, 

die primair wordt gekarakteriseerd door uitputting en vergezeld gaat met spanning, 

klachten, verminderde persoonlijke effectiviteit, verminderde motivatie en de 

ontwikkeling van disfunctionele werkattituden en –gedragingen. Deze psychologische 

toestand ontwikkelt zich geleidelijk aan en kan lange tijd voor de betreffende persoon 

verborgen blijven. Burnout is het gevolg van een botsing tussen iemands intenties en de 
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realiteit op het werk. De gevoelens van burnout versterken zichzelf vaak als gevolg van 

de inadequate coping strategieën die aan het syndroom gerelateerd zijn”. (Schaufeli en 

Schreurs, 1999, p 24) 

De oorsprong van burnout ligt in de Verenigde Staten waar rond 1970 onderzocht werd 

hoe werknemers in contactuele beroepen omgaan met sterke emoties, emotionele uitputting en 

demotivatie in het werk (Taris, Houtman & Schaufeli, 2013). In eerste instantie lag de focus 

van burnout onderzoek op contactuele beroepen in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs, 

echter de laatste jaren blijkt dat burnout niet alleen gerelateerd is aan contactuele beroepen 

(Taris et al., 2013). Zoals eerdergenoemde definitie aangeeft, is burnout het cumulatieve 

gevolg van een combinatie van langdurige privé en werk gebeurtenissen (Lindblom, Linton, 

Fedeli & Bryngelsson, 2006; Van Echteld, 2014). Burnout ontstaat door een lange periode van 

aanhoudende stress en is vanwege dit chronische karakter en uitingsvormen een specifieke 

vorm van werkstress. Daarmee is burnout in feite het eindstadium van een langdurig proces 

van het uitputten van de eigen bronnen (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009; Schaufeli & 

Schreurs, 1999). Er zijn drie aspecten die burnout kenmerken (Schaufeli & Bakker, 2013; 

Schaufeli et al., 2009). Het eerste aspect is emotionele uitputting: het paradoxale gevoel dat 

alle energie uit de emotionele bronnen opgebruikt is en desondanks toch niet kunnen 

ontspannen. Het tweede aspect is de vervreemding van anderen: cynisme en afstandelijkheid 

van het werk en collega’s. Het derde aspect is het gevoel van verminderde persoonlijke 

bekwaamheid: twijfel aan de eigen prestatie en het beroepsmatig functioneren. 

In het ontstaan van burnout spelen psychosociale werkomstandigheden een cruciale 

rol. In een omgeving waar geen sociale steun is, waar onrechtvaardigheid is en/of een 

bedreigende werkomgeving, komt meer burnout voor (Lindblom et al., 2006, Taris, 2013; Van 

Echteld, 2014). Een uitputtende werksituatie of werkomstandigheid als te hoge taakeisen en te 
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weinig regelmogelijkheden, correleren met een hogere mate van burnout (Lindblom et al., 

2006; Taris, 2013; Van Echteld, 2014;). Ook persoonlijkheid en manier van coping kunnen 

van betekenis zijn in het ontstaan van burnout, maar zijn hierin van ondergeschikt belang 

(Taris, 2013; Van Echteld, 2014). Een conclusie die uit onderzoeken naar voren komt, is dat 

het ontstaan van burnout niet is terug te voeren naar één enkele oorzaak, maar multifactorieel 

is (Lindblom et al., 2013; Taris, 2013 ; Schaufeli et al., 2009; Van Echteld, 2014). 

De gevolgen van burnout kunnen ingrijpend en langdurig zijn. Burnout kan een scala 

aan lichamelijke klachten geven, waaronder een verhoogde kans op depressie, 

angststoornissen, slaapproblemen, hartklachten, diabetes en gewrichts- en spierproblemen 

(Lindblom et al., 2013; Taris, 2013, Van Echteld, 2014). Ook zijn werknemers met burnout 

vaker ziek (Taris, 2013, Van Echteld, 2014). Mede door de verandering van de positie en 

houding op de arbeidsmarkt, doen werknemers die burnout hebben gehad tevens een groter 

beroep op de sociale zekerheid. (Van Echteld, 2014). Uitval vraagt een langdurig herstel 

traject, met de reële mogelijkheid dat een werknemer nooit meer op hetzelfde niveau komt en 

zich soms zelfs volledig terugtrekt van de arbeidsmarkt (Van Echteld, 2014). 

 

Ervaren sociale steun vanuit de organisatie als moderator 

Sociale steun kan helpen om met een moeilijke situatie om te gaan. Sociale steun is te 

definiëren als “sociale interacties of relaties die een individu voorzien van echte 

ondersteuning of die het individu opneemt in een sociaal systeem die voorziet in liefde, zorg 

of verbondenheid in een gewaardeerde sociale gemeenschap” (Norris & Kaniasty, 1996, p 

498). 

Er zijn twee aspecten van sociale steun: ontvangen en ervaren sociale steun. 

Ontvangen sociale steun omvat alles wat een individu aan sociale steun ontvangt. Dit hoeft 

door de ontvanger echter niet als helpend of als voldoende ervaren te worden en kan zelfs 
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meer stress geven (Boren, 2013; Norris & Kaniasty, 1996; Luria & Torjman, 2008). Ervaren 

sociale steun daarentegen is wel wenselijk en helpend en sluit daarmee aan bij de behoefte 

van de ontvanger. In dit onderzoek wordt alleen ervaren sociale steun onderzocht. 

De vorm waarin sociale steun gegeven wordt, is te onderscheiden in vier categorieën 

(Cohen & Wills, 1985; Reevy & Maslach, 2001). De eerste categorie is steun in 

zelfvertrouwen door de acceptatie en waardering. De tweede categorie is informationele 

support, die meer cognitief en oplossingsgericht is. Bijvoorbeeld in de vorm van een goed 

advies. De derde categorie is door gezelschap en het tijd met anderen doorbrengen. De vierde 

categorie is instrumenteel en houdt in dat er financiële en materiele hulp wordt gegeven. In dit 

onderzoek worden alle categorieën meegenomen. Ervaren sociale steun heeft zowel een 

preventieve als een curatieve werking (Arnberg, Hultman, Michel & Lundin, 2012; Cohen & 

Wills, 1985; Galek, Flannelly, Greene & Kudler, 2011). Als goed ervaren sociale steun kan 

door het genereren van positieve ervaringen voorkomen dat psychische symptomen dusdanig 

verergeren dat iemand ziek wordt. Anderzijds, als uitval plaatsvindt, kan sociale steun 

bijdragen aan het herstel (Arnberg et al., 2012; Cohen & Wills, 1985; Dirkzwager, Bramsen, 

& Van der Ploeg, 2003). Sociale steun kan hiermee ook gezien worden als een continu proces 

van het opbouwen van positieve bronnen (Galek et al., 2011). Sociale steun kan een positieve 

invloed hebben op werkstress, op coping in moeilijke situaties, zoals een life event (Arnberg 

et al., 2012; Etzion, 1984; Luria & Torjman, 2008). Gemis aan sociale steun kan directe 

negatieve psychologische effecten hebben zoals angststoornissen en depressie; en indirecte 

effecten als de psychische effecten het gedrag en de fysieke gezondheid negatief beïnvloeden 

(Cohen & Wills, 1985; Galek et al., 2011). 

Sociale steun staat in de wetenschappelijke literatuur bekend als een positieve bron 

met een bufferende werking en zou de negatieve effecten van stress kunnen verminderen 

(Cohen & Wills, 1985; Etzion, 1984; Halbesleben & Buckley, 2004). Ook kan het een 
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positieve invloed hebben op het immuunsysteem, cardiovasculaire ziekten en stress reacties 

(Boren, 2013, Cohen & Wills, 1985). 

De positieve effecten van sociale steun zijn aangetoond in relatie tot burnout en in 

relatie tot negatieve life events, maar alleen als de sociale steun als positief wordt ervaren 

(Arnberg et al., 2012; Cohen & Wills, 1985; Hobfoll, 2002; Norris & Kaniasty, 1996). Tot op 

heden is er voor zover mij bekend geen onderzoek gedaan naar de modererende invloed van 

ervaren sociale steun op de relatie tussen het meemaken van één of meerdere negatieve life 

events en burnout. Wel heeft Etzion (1984) aangetoond dat sociale steun de relatie tussen 

stress en burnout modereert: medewerkers die meer sociale steun ervaren, scoren lager op 

burnout dan medewerkers die minder sociale steun ervaren. Het onderzoek van Pengilly & 

Dowd (2000) heeft aangetoond dat sociale steun de relatie tussen stress en depressie 

modereert: voor medewerkers die een hoge mate van sociale steun ervaren, is de relatie 

minder sterk dan voor de medewerkers die een lagere mate van sociale steun ervaren. Een 

ander moderatie effect van sociale steun is die op de relatie tussen werkloosheid en de 

algemene gezondheid en op de relatie tussen werkloosheid en somatische klachten: hoe hoger 

de score op ervaren sociale steun van werkloze respondenten, hoe zwakker de relaties zijn dan 

voor werkloze respondenten die lager scoren op ervaren sociale steun (Guarino & Sojo, 

2011).   

De focus in dit onderzoek ligt op de sociale steun die medewerkers ervaren vanuit de 

organisatie waarin zij werkzaam zijn. Deze zogenaamde ervaren steun vanuit de organisatie 

is te definiëren als “de mate waarin medewerkers ervaren dat hun bijdrage gewaardeerd wordt 

door de organisatie, dat deze organisatie geeft om hun welzijn en tegemoet komt aan hun 

sociaal-emotionele behoeften” (Eisenberger, Cummings; Armeli, & Lynch, 1997, p 812). Het 

modererende effect van sociale steun vanuit de organisatie is aangetoond op de relatie tussen 

alcoholconsumptie en afwezigheid op het werk in het onderzoek van Bacharach, Bamberger, 
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& Biron (2010): medewerkers met een hoog alcoholgebruik die meer sociale steun vanuit de 

organisatie ervaren, zijn minder afwezig dan medewerkers met een hoog alcoholgebruik die 

minder sociale steun vanuit de organisatie ervaren. Ook is een moderatie effect aangetoond in 

de relatie tussen werkstress en werktevredenheid: medewerkers die meer sociale steun vanuit 

de organisatie ervaren in een situatie met veel werkstress, hebben een hogere mate van 

werktevredenheid dan medewerkers die weinig tot geen sociale steun vanuit de organisatie 

ervaren (Singh & Nayak, 2015). Uit het onderzoek van Kim, Paek, Choi & Lee, (2015) blijkt 

een modererend effect van sociale steun uit de organisatie op de relatie tussen emotionele 

uitputting en de mate van burnout bij medewerkers met veel klantencontact: medewerkers met 

een hoge mate van sociale steun vanuit de organisatie scoren lager op burnout, dan 

medewerkers die een lagere mate van sociale steun vanuit de organisatie ervaren. 

 

Theoretisch kader 

Bovenstaande redenatie kan toegelicht worden aan de hand van het Michigan Stress 

Model (Caplan, Cobb, French, Harrisson & Pinneau, 1975). Dit model geeft de mechanismen 

weer tussen objectieve factoren enerzijds en de individuele subjectieve perceptie van deze 

objectieve factoren anderzijds en hoe dit kan leiden tot bepaalde affectieve, cognitieve, 

gedrags- en psychologische uitkomsten (Jones, Smith & Johnston, 2005; Haesevoets, Dehue 

& Pouwelse, 2012). De nadruk in dit model ligt dan ook op de subjectieve interpretatie van de 

objectieve werkomgeving door het individu. De objectieve factoren zijn te onderscheiden in 

de objectieve omgeving, dat is de omgeving waar de werknemer niet direct invloed op heeft, 

en de sociale omgeving, dat zijn de contacten op het werk. De subjectieve factoren zijn te 

onderscheiden in persoonlijkheidskenmerken, dat zijn de stabiele karaktereigenschappen; de 

subjectieve omgeving, dat is de manier waarop het individu de objectieve omgeving 

interpreteert, en stressreacties, dat zijn de reacties die kunnen ontstaan door disbalans in de 
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subjectieve interpretatie van de objectieve omgeving (Haessevoets et al., 2012). De 

ziekteverschijnselen vervolgens, ontstaan als gevolg van deze stressklachten. De nadruk in dit 

model ligt dan ook op de subjectieve interpretatie van de objectieve werkomgeving door het 

individu. 

In het huidige onderzoek wordt het meemaken van een negatief life event gezien 

als een gebeurtenis in de objectieve omgeving, die door subjectieve interpretatie, ofwel het 

betekenis geven aan de impact van het negatieve life event, kan leiden tot disbalans. 

Zonder adequaat herstel zou dit uiteindelijk kunnen leiden tot burnout. 

Sociale steun vanuit de organisatie zou een modererend effect kunnen hebben op het 

ontstaan van burnout als gevolg van stressreacties op het meegemaakte life event. 

Gerelateerd aan het huidige onderzoek ondersteunt het Michigan Stress Model de 

navolgende gestelde hypothesen. In figuur 1 wordt dit verband weergegeven toegepast op 

het huidige onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Het Michigan Stress Model (Caplan et al., 1975), toegepast op huidig onderzoek. 
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tussen het meemaken van één of meerdere negatieve life events en burnout. Het conceptuele 

model van deze thesis, is weergegeven in figuur 2. 

 

 

 

 

Figuur 2. Conceptueel model met vier variabelen: ervaren sociale steun modereert de relatie 

tussen negatieve life events en burnout. Leeftijd, sekse, opleidingsniveau en functieniveau 

zijn controle variabelen. 

De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: welke samenhangen hebben het aantal 

meegemaakte negatieve life events en de ervaren impact van een één of meerdere negatieve 

life events met burnout en heeft ervaren sociale steun vanuit de organisatie een modererende 

samenhang met deze relaties? Met het inzichtelijk maken van deze mogelijke relaties, wordt 

met deze thesis een wetenschappelijke bijdrage geleverd aan verder onderzoek naar burnout 

in de beroepsbevolking. Daarmee dient dit onderzoek tevens een praktisch doel, waarmee een 

bijdrage geleverd kan worden aan de interventies van het eerdergenoemde meerjaren traject 

van de overheid om werk gerelateerd verzuim terug te dringen en de duurzame inzetbaarheid 

te verhogen. 

Uit de geformuleerde probleemstelling kunnen de volgende hypothesen worden 

afgeleid: 

Ervaren Sociale 

Steun vanuit de 

Organisatie 

Negatieve Life 

Event(s) 
Burnout 
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1. Er is een positieve relatie tussen het meemaken van één of meerdere negatieve life-

events en burnout. Dat wil zeggen dat naarmate het aantal meegemaakte life-events 

toeneemt, de mate van burnout stijgt. 

2. Er is een positieve relatie tussen de hoogte van de ervaren impact van het meemaken 

van één of meerdere negatieve life-events en burnout. Dat wil zeggen dat naarmate de 

ervaren impact hoger is, de mate van burnout stijgt. 

3. Ervaren sociale steun vanuit de organisatie modereert de relatie tussen het aantal 

meegemaakte life-events en burnout. Dat wil zeggen dat naarmate er meer sociale steun 

vanuit de organisatie wordt ervaren, de veronderstelde relatie tussen het aantal 

meegemaakte negatieve life events en de mate van burnout zwakker is voor werknemers 

die hoog scoren op de sociale steun die zij vanuit de organisatie ervaren. De 

veronderstelde relatie tussen het aantal meegemaakte negatieve life events en de mate van 

burnout is sterker bij werknemers die laag scoren op de sociale steun die zij vanuit de 

organisatie ervaren. 

4. Ervaren sociale steun vanuit de organisatie modereert de relatie tussen de ervaren 

impact van negatieve life-events en burnout. Dat wil zeggen dat de veronderstelde relatie 

tussen de ervaren impact van negatieve life events en burnout sterker is bij werknemers 

die laag scoren op de sociale steun die zij vanuit de organisatie ervaren. 

 

Binnen de geformuleerde hypothesen worden er vier achtergrond kenmerken als 

controle variabelen getoetst op hun invloed op de veronderstelde relaties. De eerste controle 

variabele is sekse. Hierin is een verschil tussen mannen en vrouwen in gerapporteerde 

burnout. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [RIVM] is op 1 januari 

2011 bij 3,9 per 1.000 mannen en 7,2 per 1000 vrouwen de diagnose burnout gesteld (RIVM, 

2014). Vrouwen ervaren meer stress vanuit de verschillende rollen die zij thuis en op het werk 
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vervullen en tevens hebben zij in hogere mate te maken met sekse discriminatie (Matud, 

2004). Er is tevens een verschil in de relatie tussen sekse en sociale steun. Zo zouden vrouwen 

een hogere mate en vanuit meer verschillende bronnen sociale steun ontvangen dan mannen 

(Reevy & Maslach, 2001). 

De tweede controle variabele is leeftijd. Onderzoek wijst uit dat er alleen een kleine 

correlatie is tussen leeftijd en burnout (Galek et al., 2011).  

De derde controlevariabele is opleidingsniveau. Onderzoek wijst uit dat een hoger 

opleidingsniveau meer risico op burnout geeft (Galek et al., 2011; Van Echteld, 2014). 

Daarentegen geeft een hogere sociaal-economische status ook meer sociale steun (Norris & 

Kaniasty, 2011).  

De vierde controle variabele is functieniveau. Deze variabele hangt gedeeltelijk samen 

met opleiding niveau. Een hoger functieniveau geeft een hogere sociaal-economische status 

aan. Verder geeft een hoger functie niveau in het algemeen meer regelmogelijkheden, die 

negatief gerelateerd zijn aan burnout (Van Echteld, 2013, Schaufeli et al., 2009; Taris et al., 

2013). 

 

Methode 

Respondenten 

De hypothesen in dit onderzoek zijn middels een online survey met een cross-

sectionele onderzoeksopzet getoetst. Voor het digitaliseren van de vragenlijst is gebruik 

gemaakt van “Lime Survey”, een website van de Open Universiteit om vragenlijsten digitaal 

af te nemen. De link van de online survey is digitaal verstuurd naar respondenten werkzaam 

binnen de organisatie waar de onderzoeker ook werkt, een bedrijf in de financiële sector. De 

respondenten moesten voldoen aan een aantal criteria. Zij moesten een arbeidsovereenkomst 
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in een betaalde baan van tenminste 12 uur per week hebben en binnen dit bedrijf in de 

financiële sector werkzaam zijn. De onderzoeksgroep bestond uit 960 medewerkers die 

minder dan negen maanden geleden boventallig zijn verklaard als gevolg van een 

reorganisatie. Dit betekent dat hun arbeidsovereenkomst wordt ontbonden als zij binnen de 

termijn van 9 maanden, zoals gesteld is in het Sociaal Plan van ING, geen andere functie 

intern hebben gevonden (ING, 2012).  

 

Procedure 

Op basis van het programma G*Force, is berekend dat er 74 respondenten benodigd 

zijn voor dit onderzoek (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007, 2009). De werving van de 

respondenten vond plaats in april en mei 2016. Voor het benaderen van de respondenten is 

gebruik gemaakt van e-mail, Facebook, LinkedIn en Intranet binnen de werkconnecties van 

de onderzoeker. Voor ieder communicatiekanaal is dezelfde standaard tekst gebruikt waarin 

het doel, de gevraagde actie van de respondent en de waarborg van de anonimiteit toegelicht 

worden. Verder is de link naar de vragenlijst op het programma Lime Survey opgenomen in 

de tekst. Na zeven dagen is een tekst opgenomen in de digitale nieuwsbrief voor deze 

doelgroep. Na een maand is een herinneringsbericht verstuurd. 

 

Meetinstrumenten 

De gebruikte vragenlijst bevatte 46 items onderverdeeld in vier onderdelen, waarin 

ook achtergrond kenmerken als leeftijd, sekse, opleidingsniveau, functieniveau en branche 

zijn gemeten. 

Om de ervaren impact van negatieve life events van de laatste 12 maanden te meten, is 

gebruik gemaakt van een selectie van de vertaling van de Social Readjusment Rating Scale 

(SRRS). De originele vragenlijst bestaat uit 43 items die elk een levensgebeurtenis weergeven 
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die in een bepaalde mate stress veroorzaakt. Voorbeelden van items zijn “Dood van de 

partner”, “Persoonlijke verwonding” en “Ontslag”. Aan iedere levensgebeurtenis is een 

waarde gekoppeld tussen 1-100, waarbij 100 de maximale stressscore is (Hobson & Delunas, 

2001; Scully, Tosi & Banning, 2000). Alle waarden van de individuele gebeurtenissen worden 

bij elkaar opgeteld en de uiteindelijke totaalscore geeft de mate van stressrisico weer. Een 

score van <150 geeft een minimaal risico en een score van 300 geeft het hoogste risico aan. 

De SRRS is het meest gebruikte internationale instrument om stress-gerelateerde symptomen 

van negatieve life events te meten en is in 2000 herzien en aangepast (Hobson, Kamen, 

Szostek, Nethercut, Tiedmann & Wojnarowicz, 1998; Scully et al., 2000). Spearman’s Rho 

varieert tussen de .89 en .96 (Gerst, Grant, Yager & Sweetwood, 1978; Hobson & Delunas, 

2001; Scully, Tosy & Banning, 2000). Voor dit onderzoek is het voorkomen van 11 negatieve, 

niet beïnvloedbare life events gemeten. Om de ervaren impact van negatieve life events te 

meten, is een 7-punts Likert schaal gebruikt waarin de respondenten is gevraagd om per 

negatief live event de hoogte van het ervaren persoonlijk leed aan te geven. De scores lopen 

van 0 (geen) tot 6 (zeer veel). Daarnaast is er een optie ‘niet meegemaakt’ als de respondent 

het negatieve life event de laatste 12 maanden niet heeft meegemaakt. 

Om de mate van burnout te meten is de Nederlandse versie van de Maslach Burnout 

Inventory [MBI-NL] gebruikt. Deze lijst bestaat uit 20 items op een 7-punts Likert schaal. 

Vragen die gesteld worden zijn “Aan het eind van een werkdag voel ik me leeg” en “Ik voel 

me vermoeid als ik opsta en er weer een werkdag voor me ligt”. De scores lopen van 0 (nooit) 

naar 6 (dagelijks/altijd). De MBI meet drie schaalscores: emotionele uitputting, 

depersonalisatie en competentie. De psychometrische kwaliteiten zijn goed en halen de 

vereiste standaarden. Cronbach’s α varieert van .70 tot .90 (Schaufeli, Enzmann & Girault, 

1993). De items van de MBI-NL voor de schaal competentie dienen na afname te worden 
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gehercodeerd door de gegeven score te vervangen door de tegenoverliggende score. 

Bijvoorbeeld score 0 wordt score 6, score 1 wordt score 5, et cetera. 

De ervaren sociale steun vanuit de organisatie is gemeten met de Nederlandse 

vertaling van de verkorte versie van de Survey of Perceived Organizational Support [SPOS] 

(Eisenberger, Cummings, Armeli & Lynch, 1997; Kemper, 2011). Deze lijst bestaat uit 8 

items op een 5-punts Likert schaal, die vragen naar de waardering voor de bijdrage van de 

medewerker en de zorg voor het welzijn van de medewerker vanuit de organisatie. 

Voorbeelden van vragen zijn: “Mijn organisatie geeft echt om mijn welzijn” en “Mijn 

organisatie houdt sterk rekening met mijn doelen en waarden”. De scores lopen van 1 (zeer 

oneens) tot 5 (zeer eens). Tevens is de vraag gesteld door wie de respondent zich het meest 

gesteund voelt. Hier is er keuze uit drie mogelijkheden: ‘Mijn leidinggevende, directe 

collega’s of Human Resources [HR]. Deze vragenlijst meet de mate waarin werknemers zich 

gesteund en gewaardeerd voelen door de organisatie, alsmede de mate waarin zij het gevoel 

hebben dat de werkgever geeft om hun welzijn. De psychometrische kwaliteiten zijn goed en 

halen de vereiste standaarden. De Cronbach’s α ligt tussen de .84 en .90 (Eisenberger et al., 

1997; Rhoades, Eisenberger en Armelie, 2001). De items 3 en 8 dienen na afname te worden 

gehercodeerd door de gegeven score te vervangen door de tegenoverliggende score. 

Bijvoorbeeld score 0 wordt score 6, score 1 wordt score 5, et cetera. 

 

Analyse 

Voor alle analyses is gebruik gemaakt van het statistische programma SPSS 22. De 

schaal Competentie van de MBI-NL is gehercodeerd door de gegeven score te vervangen door 

de tegenoverliggende score. Bijvoorbeeld score 1 wordt score 5, score 2 wordt score 4, et 

cetera. Er is vervolgens een correlatie analyse uitgevoerd. Tevens is voor de schalen van de 
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variabelen negatieve life events, burnout en ervaren sociale steun een 

betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd.  

Om te onderzoeken of er verbanden zijn tussen de onafhankelijke variabele negatieve 

life events, de moderatorvariabele ervaren sociale steun vanuit de organisatie en de 

afhankelijke variabele burnout (hypothese 1), is een hiërarchische regressie analyse 

uitgevoerd via de methode Enter met sekse, leeftijd, opleidingsniveau en functieniveau als 

controle variabelen (Field, 2005). Voor uitvoering van deze regressie analyse zijn eerst de 

somscores van alle variabelen omgezet in gecentreerde scores (z-scores). 

Vervolgens worden als voorspellers van burnout in stap 1 de controle variabelen 

opgenomen, in stap 2 wordt de onafhankelijke variabele toegevoegd, in stap 3 wordt de 

moderatorvariabele berekend en bij stap 4 worden de interactietermen berekend. In geval van 

moderatie zullen de samenhangen van veel en weinig sociale steun vanuit de organisatie 

middels een simple slope analyse in kaart worden gebracht.  
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Resultaten 

Beschrijvende statistiek 

Van de 340 respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld, zijn er 65 respondenten 

(19%) uit de dataset verwijderd omdat ze een groot deel van de vragenlijst niet ingevuld 

hadden. De resterende 275 respondenten hadden de vragenlijst volledig ingevuld. 

Van de 275 respondenten was 53,5% man en 46,5% vrouw. Er waren geen 

respondenten jonger dan 30 jaar. De jongste respondent was 31 en de oudste respondent was 

66 jaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 50.8 jaar. De hoogst genoten 

opleidingscategorie was HBO/WO met 46.9%. Met 42.9% ligt de opleidingscategorie 

HAVO/MBO daar dichtbij. Slechts 10.2 % van de respondenten is opgeleid op LBO/VMBO 

niveau. Gemiddeld zijn de respondenten 24.1 jaar in dienst van ING met een minimum van 1 

jaar en een maximum van 46 jaar. Het dienstverband met ING is voor 92.7% van de 

respondenten meer dan 12 uur per week. Van de respondenten heeft 14.2% in de laatste 

functie een leidinggevende rol vervuld. Van de onderzochte negatieve life events is ontslag 

het meest voorkomend met 28.78 % van de respondenten wat aangeeft geen ontslag te hebben 

meegemaakt of er geen persoonlijk leed van te ervaren. Met 43.16 % van de respondenten wat 

aangeeft redelijk veel tot zeer veel persoonlijk leed van te ervaren, is de ervaren impact hoger 

dan van de overige onderzochte negatieve life events. Het verlies van de partner is het minst 

voorkomend met 98.2% van de respondenten dat aangeeft het verlies van de partner niet te 

hebben meegemaakt of daar geen persoonlijk leed van te hebben ervaren. In het algemeen 

ervaart 79.1% van de respondenten de meeste steun van de directe collega’s, 16.9% ervaart de 

meeste steun van de leidinggevende en 4% van de afdeling Human Resources. 

In tabel 1 zijn de frequentieverdelingen van de kenmerken van de respondenten 

weergegeven. 
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Tabel 1 

Frequentieverdeling respondenten 

 

Individuele kenmerken    Frequentie (%) 

 

 

Geslacht  Man     53.5 

Vrouw     46.5 

Leeftijd  <30 jaar     0.0 

   30-40 jaar    12.7 

   40-51 jaar    31.2 

   >51 jaar    55.9 

     

Hoogst genoten 

Opleidingsniveau 

Categorie Basisonderwijs/LBO/LTS/ 

VMBO/MAVO   10.2 

   HAVO/VWO MBO/MULO  42.9   

    HBO/WO    46.9 

Gemiddeld dienstverband (jaar)    24.1 

Dienstverband  > 12 uur per week   92.7 

   < 12 uur per week   7.3 

Leidinggevende rol ja     14.2 

   nee     85.8 

 

In tabel 2 zijn de gemiddelden, standdaarddeviaties en correlaties tussen de 

onderzoeksvariabelen weergegeven.  
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Tabel 2 

Gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties tussen de onderzoeksvariabelen (N=275) 

 

Variabelen    Gem  SD α    1  2   3  4   5   6 7  8 

1. Geslacht (% man)   - .50 -  -.07 -.12* -.09 .10  .03 -.02 -.05 

2. Leeftijd     50.8 .71 -   -.27** -.07  .07 -.02 -.03  .01 

3. Opleidingsniveau categorie  - .66 -    -.26** .02  .10 -.00 -.09 

4. Leidinggevende Rol (% ja) - .35 -      -.03 -.03 -.09 -.08 

5. Ervaren impact van  

Negatieve Life events     .24 .33 .78        .60** .25** -.31** 

6. Aantal Negatieve 

Life Events      .21 .42 .94         .06 -.18** 

7. Burnout     2.61 .87 .91        -.32** 

8. Ervaren Sociale Steun 

vanuit de organisatie   3.21 .69 .89    

 

*p<.05  **p<.01   



MODEREERT SOCIALE STEUN DE RELATIE TUSSEN LIFE EVENTS EN BURNOUT? 

 24 

 

 

Uit tabel 2 blijkt dat Cronbach’s Alpha voor alle schalen voldoende hoog is en 

overeenkomen met de waarden zoals in eerdere onderzoeken gevonden en vermeld in de 

meetinstrumenten sectie.  

Tevens is af te lezen dat er sterke positieve relatie is tussen de ervaren impact van 

negatieve life events en het aantal meegemaakte negatieve life events (r = .60, p = <01). Deze 

intercorrelatie vertekent de bevindingen van de hiërarchische regressieanalyse, wat betekent 

dat er één schaal is vervallen. In de hiërarchische regressie analyse is de kwalitatief beste 

schaal meegenomen, wat betekent dat alleen de ervaren impact van negatieve life events is 

meegenomen in de analyse.  

Er is een significante positieve samenhang tussen de ervaren impact van negatieve life 

events en de mate van burnout (r = .25, p = <01), wat betekent dat een hoge score op de 

ervaren impact van negatieve life events samenhangt met een hoge score op burnout. Er is een 

significante negatieve samenhang tussen de ervaren impact van negatieve life events en 

ervaren sociale steun vanuit de organisatie (r = -.31, p = <01), wat betekent dat een hoge 

score op de ervaren sociale steun vanuit de organisatie samenhangt met een lage score op de 

ervaren impact van negatieve life events. 

Er is een significante negatieve samenhang tussen ervaren sociale steun vanuit de 

organisatie en burnout (r = -.32, p = <01), wat betekent dat een hoge score op ervaren sociale 

steun vanuit de organisatie samenhangt met een lage score op burnout.  

Er is ook een significante negatieve samenhang tussen de controle variabelen 

opleidingsniveau en leeftijd (r =-27, p = <01) en tussen opleidingsniveau en geslacht (r =-.12, 

p = <05). Dit betekent dat respondenten hoger in leeftijd, doorgaans een lager 

opleidingsniveau hebben, en dat vrouwelijke respondenten doorgaans een lager 

opleidingsniveau hebben dan mannen. En er is een significante positieve samenhang tussen 



MODEREERT SOCIALE STEUN DE RELATIE TUSSEN LIFE EVENTS EN BURNOUT? 

 25 

 

opleidingsniveau en leidinggevende rol (r =.26 p = <01), wat betekent dat respondenten met 

een leidinggevende rol doorgaans een hoger opleidingsniveau hebben dan respondenten 

zonder leidinggevende rol.  

 

Toetsing hypotheses en onderzoeksvragen. 

Het toetsen van de hypothesen is middels een hiërarchische regressieanalyse 

uitgevoerd. In deze analyse zijn in stap 1 als voorspellers van burnout de controle variabelen 

geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en leidinggevende rol opgenomen, in stap 2 is de 

onafhankelijke variabele ervaren impact van negatieve life events toegevoegd, in stap 3 is de 

moderatorvariabele ervaren sociale steun vanuit de organisatie berekend en bij stap 4 is de 

tweeweg interactieterm van ervaren impact van negatieve life events en ervaren sociale steun 

vanuit de organisatie berekend.  

De resultaten van de hiërarchische regressieanalyse zijn weergegeven in tabel 3.  
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Tabel 3  

Resultaten hiërarchische regressieanalyse met leeftijd, geslacht, leidinggevende rol, opleiding en aantal 

en impact van life-events en sociale steun als voorspellers van burnout (N=275) 

 

       

                                                                                            
Voorspeller      ∆ R2change   β   

    

 

 

Stap 1       -.01 

ZLeeftijd         -.05  

Geslacht-dummy (0=man, 1=vrouw)      -.05 

Leidinggevende_dummy (0=ja, 1=nee)      -.28 

ZOpleiding            .02 

Stap 2       .07**    

ZLife Events impact         .27** 

Stap 3       .06** 

ZSociale Steun          -.26** 

Stap 4       .00 

ZLife events, impact*ZSociale steun        -.03  

Totaal ∆ R2change      .14**     

N        275 

* p < .05, ** p < .01 

 

De resultaten van stap 1 van de hiërarchische regressieanalyse laten zien dat stap 1 met 

F (4, 274) = .79; p = .53 niet significant is en dat de controlevariabelen geen significante 

samenhang hebben met het voorkomen van burnout. Stap 2 van de hiërarchische 

regressieanalyse verklaart 7% van de variantie in burnout en is met F (5, 274) = 4.71; p = .00 

significant. Uit de resultaten van stap 2 van de hiërarchische regressie analyse is op te maken 

dat er een significante positieve samenhang tussen de ervaren impact van negatieve life events 

en burnout, wat betekent dat een hoge score op de ervaren impact van negatieve life events 

samenhangt met een hoge score op burnout. Hypothese 2 wordt ondersteund.  

De toevoeging van de moderatorvariabele ervaren steun vanuit de organisatie voegt in 

stap 3 van de hiërarchische regressieanalyse 6% toe aan de variantie en is met F (6, 274) = 
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6.87; p = .00 significant. Uit de resultaten van stap 3 van de hiërarchische regressie analyse is 

op de maken dat ervaren sociale steun een significant negatieve samenhang heeft met burnout, 

wat betekent dat een hoge score op ervaren sociale steun vanuit de organisatie samenhangt 

met een lage score op burnout.  

Stap 4 is met F (7, 274) = 6.30; p = .00) significant, en voegt 0.1% toe aan de 

variantie. Er is geen significante moderatie van ervaren sociale steun vanuit de organisatie op 

de relatie tussen ervaren impact en burnout, wat betekent dat er geen steun is voor hypothese 

4. 
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Discussie 

De centrale onderzoeksvraag van deze studie is welke samenhangen het aantal en de 

impact van negatieve life events hebben met burnout en of ervaren sociale steun vanuit de 

organisatie deze eventuele relaties modereert. In hypothese 1 werd verondersteld dat een hoge 

score op het aantal meegemaakte negatieve life events samengaat met een hoge score van 

burnout. Door een hoge intercorrelatie tussen het aantal negatieve life events en de ervaren 

impactvan negatieve life events, zijn de analyses met alleen de variabele ervaren impact van 

negatieve life events uitgevoerd. Dit betekent dat hypothese 1 niet bevestigd wordt. Dit sluit 

niet aan bij eerder onderzoek van Tijhuis et al., (1995) waaruit blijkt dat het meemaken van 

meerdere life events een significant hoger risico op aandoeningen geeft. Ook het onderzoek 

van Sinclair, Sliter, Mohr, Sears, Deese, Wright en Jacobs (2015) toont aan dat er een 

cumulatieve samenhang is: een hoge score op het aantal negatieve life events, gaat samen met 

een hoge mate van burnout.  Een mogelijke verklaring kan zijn dat de effecten op burnout pas 

later in de tijd zichtbaar worden.  
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Zoals is verondersteld in hypothese 2, blijkt dat er een significante positieve relatie is tussen 

de ervaren impact van negatieve life events en de mate van burnout. Dit betekent dat een hoge 

score op de ervaren impact van de meegemaakte negatieve life events samengaat met een 

hoge score op de mate van burnout. Deze uitkomst sluit aan bij eerder onderzoek waar is 

aangetoond dat het meemaken van een life event het geestelijk en lichamelijk welzijn negatief 

kan beïnvloeden (Dyrbye et al., 2014; Hemenover, 2003; Scully et al., 2000; Schwarzer & 

Schulz, 2001; Tijhuis et al., 1995). Ook sluiten deze resultaten aan bij, het tot nu toe, beperkte 

wetenschappelijk onderzoek naar de individuele subjectieve ervaren impact van ongewenste 

en negatieve, niet beïnvloedbare life events. En het sluit aan bij het onderzoek van Myers, 

(2014) waaruit blijkt dat life events significante invloed hebben op life stress en dat life 

events een significante invloed hebben op de algemene gezondheid.  

Hypothese 3 waar de moderatie van ervaren sociale steun vanuit de organisatie op de 

relatie tussen het aantal meegemaakte negatieve life events en burnout is onderzocht, wordt 

door de gevonden resultaten ondersteund. Uit de resultaten blijkt dat er significante moderatie 

is van ervaren sociale steun vanuit de organisatie op de relatie tussen het aantal meegemaakte 

negatieve life events en burnout. Dit sluit aan bij het onderzoek van Yaghoubi, Pourghaz, & 

Toomaj (2014) die in hun onderzoek hebben aangetoond dat ervaren steun vanuit de 

organisatie de mate van burnout verlaagt.  
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Hypothese 4, waar de moderatie van ervaren sociale steun vanuit de organisatie op de 

relatie tussen de ervaren impact van meegemaakte negatieve life events is onderzocht, wordt 

door de gevonden resultaten niet ondersteund. Uit de resultaten blijkt dat er geen significante 

moderatie is van ervaren sociale steun vanuit de organisatie op de relatie tussen de ervaren 

impact van negatieve life events en burnout. Deze uitkomst sluit niet aan bij eerdere 

onderzoeken naar de modererende werking van ervaren sociale steun vanuit de organisatie op 

geestelijk en lichamelijk welzijn (Bacharach et al., 2010; Witt & Carlson; 2006; Kim et al.; 

2015). Deze uitkomst sluit ook niet aan bij eerder onderzoek naar de modererende werking 

van sociale steun van Etzion (1984) waarin is aangetoond dat sociale steun de relatie tussen 

stress en burnout modereert: medewerkers die meer sociale steun ervaren, scoren lager op 

burnout dan medewerkers die minder sociale steun ervaren. Ook het onderzoek van Pengilly 

& Dowd (2000) heeft aangetoond dat sociale steun de relatie tussen stress en depressie 

modereert: voor medewerkers die een hoge mate van sociale steun ervaren, is de relatie 

minder sterk dan voor de medewerkers die een lagere mate van sociale steun ervaren. Witt & 

Carlson (2006) vonden een modererende werking van ervaren sociale steun vanuit de 

organisatie in de relatie tussen werk-privé stress en werkmotivatie. Medewerkers die meer 

sociale steun vanuit de organisatie ontvingen, scoorden doorgaans hoger op werkmotivatie. 
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In huidig onderzoek is wel een significante directe negatieve relatie gevonden tussen 

ervaren sociale steun vanuit de organisatie en burnout. Dit betekent dat een hoge score op de 

ervaren sociale steun vanuit de organisatie samengaat met een lage score op de mate van 

burnout. In dit onderzoek blijkt vooral de steun van directe collega’s als belangrijk te worden 

ervaren. Deze bevinding sluit aan bij eerder onderzoek waar is aangetoond dat sociale steun 

een positieve invloed heeft op werkstress en op coping in moeilijke situaties, zoals een life 

event (Arnberg et al., 2012; Cohen & Wills, 1985; Dirkzwager, Bramsen & Van der Ploeg, 

2003). De bevindingen uit het onderzoek van Cao, Chen, Tian, & Diao (2015) wijzen uit dat 

ervaren sociale steun vanuit de organisatie een negatieve samenhang met de mate van burnout 

heeft. Zij toonden aan dat ervaren steun vanuit de organisatie een directe negatieve 

voorspeller is voor burnout bij verpleegsters.  

Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van moderatie van ervaren sociale steun 

vanuit de organisatie van de relatie tussen de ervaren impact van negatieve life events en 

burnout, kan zijn dat die steun niet voldoende aansluit bij de behoefte van de medewerkers. 

Dit kan te maken hebben met de aard van de respondentgroep. Deze bestaat uit medewerkers 

die boventallig zijn en daarmee zijn vrijgesteld van werk. Hun taak is om binnen negen 

maanden ander werk intern of extern te vinden. Vanwege deze vrijstelling van werk valt de 

samenwerking met de directe collega’s en leidinggevende weg. Dit verandert tevens de vorm 

en de mate van ervaren sociale steun vanuit de organisatie. Aangezien er echter wel een 

significante directe relatie is gevonden tussen de ervaren sociale steun vanuit de organisatie en 

burnout, ervaren de respondenten wel een positieve invloed van de sociale steun vanuit de 

organisatie. Zoals uit de resultaten blijkt, ervaren ze deze positieve invloed vooral van directe 

collega’s. Mogelijk zijn dit collega’s die zich in dezelfde situatie bevinden. Het kan ook zijn 

dat de respondenten in het meemaken van negatieve life events meer sociale steun ervaren 

van bronnen buiten de organisatie, zoals vrienden en familie. Dit is in huidig onderzoek niet 



MODEREERT SOCIALE STEUN DE RELATIE TUSSEN LIFE EVENTS EN BURNOUT? 

 32 

 

gemeten.  

De gevonden resultaten zijn slechts ten dele te verklaren middels het gebruikte 

theoretische kader van het Michigan Stress Model. In dit model ligt de nadruk op de 

subjectieve interpretatie en subjectieve factoren die beïnvloeden hoe het individu de 

objectieve omgeving interpreteert. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de 

subjectieve perceptie van de meegemaakte life events in de objectieve omgeving een 

stressreactie geeft en dit kan leiden tot disbalans in de vorm van burnout. De sociale 

omgeving in de vorm van ervaren sociale steun vanuit de organisatie heeft een direct 

negatieve samenhang met burnout, maar er is geen sprake van moderatie als het gaat om de 

ervaren impact van meegemaakte negatieve life events. Volgens het Michigan Stress Model 

wordt de sociale omgeving door de respondenten subjectief geïnterpreteerd en voor wat 

betreft de resultaten van dit onderzoek zou dit kunnen betekenen dat de respondenten behoefte 

hebben aan een ander type sociale steun vanuit de organisatie bij de ervaren impact van 

negatieve life events.  

 

Sterktes en beperkingen van het onderzoek 

Een sterkte van dit onderzoek is de respondentengroep, die qua omvang en 

samenstelling zodanig is dat er valide uitspraken over de resultaten gedaan kunnen worden. 

Een ander sterk punt is dat, voor zover bekend, er niet eerder onderzoek is gedaan naar de 

moderatie van ervaren sociale steun vanuit de organisatie op de relatie tussen de ervaren 

impact van negatieve life events en burnout. Een andere sterkte is het gedegen theoretische 

kader van het Michigan Stress Model als basis. Een volgend sterk punt is dat er voor het 

onderzoeken van de mate van burnout en de ervaren sociale steun vanuit de organisatie, 

gebruik is gemaakt van gevalideerde vragenlijsten.  

Er kleven echter ook een aantal beperkingen aan dit onderzoek. Het is een vragenlijst 
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onderzoek en bij zelfbeoordelingen is er een potentieel gevaar van sociale wenselijkheid en 

beïnvloedende externe factoren. Van deze zogenaamde method bias kan in dit onderzoek 

sprake zijn (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). Vanwege de cross-sectionele 

vorm van het onderzoek, kunnen er geen causale relaties tussen de variabelen vastgesteld 

worden. Ook is er gevraagd naar meegemaakte negatieve life events van de laatste 12 

maanden. Negatieve life events die eerder hebben plaatsgevonden kunnen mogelijk nog wel 

impact hebben en gereactiveerd worden door het meemaken van een nieuw negatief life 

event. Ook kan de impact van een of meerdere negatieve life events die binnen deze 12 

maanden plaatsvinden, mogelijk pas later ervaren worden. Daarnaast kunnen niet alle bronnen 

van ervaren steun vanuit de organisatie onderzocht zijn.   

 

Aanbevelingen 

Er zijn aanbevelingen te geven voor verder onderzoek. Een eerste aanbeveling is om 

dit onderzoek te repliceren in de vorm van een longitudinaal onderzoek. Daarmee kunnen 

causale relaties tussen variabelen vastgesteld worden. Een causale relatie zou bijvoorbeeld 

kunnen zijn dat het meemaken van ontslag een ander negatief life event als bijvoorbeeld 

relatieproblemen, triggert, waardoor er vervolgens een derde life event als problemen met de 

gezondheid kan ontstaan. In longitudinaal onderzoek zou deze cumulatieve invloed van het 

aantal en de ervaren impact van negatieve life events in relatie tot burnout onderzocht kunnen 

worden. Ook kan in een longitudinaal onderzoek de rol van ervaren sociale steun vanuit de 

organisatie onderzocht worden. Een dergelijk longitudinaal onderzoek kan uitgevoerd worden 

middels een cohort studie waarin een groep medewerkers minimaal een jaar gevolgd wordt 

vanaf de datum van boventalligheid. De gewenste informatie kan verkregen worden middels 

gestructureerde interviews en vragenlijsten die gedurende de periode op verschillende 

momenten worden afgenomen.  
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Ervaren sociale steun is in dit onderzoek geen significante moderator gebleken van de 

relatie tussen de ervaren impact van negatieve life events en burnout. Ervaren sociale steun 

vanuit de organisatie kan een veld zijn waar specifieker onderzoek in verricht kan worden. 

Een aanbeveling is om meer inzicht te verkrijgen in de verschillende bronnen van ervaren 

sociale steun vanuit de organisatie en te onderzoeken welke bronnen van ervaren sociale steun 

vanuit de organisatie aansluiten bij de behoefte van respondenten die één of meerder life 

events meemaken. Een voorbeeld van recent onderzoek waar verschillende bronnen van 

ervaren sociale steun vanuit de organisatie zijn onderzocht, is het onderzoek van Puah, Ong & 

Chong, (2016) die de ervaren sociale steun van organisaties, leidinggevenden en collega’s 

hebben onderzocht in relatie tot veiligheid en compliance. Middels dergelijk onderzoek 

kunnen interventies ontwikkeld worden om de relatie tussen de ervaren impact van negatieve 

life events en burnout te beïnvloeden.  

 

Conclusie 

De conclusie uit de resultaten is dat dit onderzoek een bijdrage levert aan het vergroten 

van kennis rondom de psychologische aspecten van duurzame inzetbaarheid en meer specifiek 

op de ervaren impact van negatieve life events en het aantal meegemaakte negatieve life 

events in relatie tot burnout en de modererende rol van ervaren sociale steun vanuit de 

organisatie op deze relatie. Dit onderzoek levert ook een bijdrage aan het Michigan Stress 

Model. Er is een positieve relatie gevonden tussen de ervaren impact van negatieve life events 

en burnout, en er is een directe negatieve relatie gevonden tussen ervaren sociale steun vanuit 

de organisatie en burnout.  
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Bijlagen 

Appendix A 

Vragenlijst 

De invloed van life events op welzijn en het werk 

Beste collega,  

Fijn dat je mee wilt werken aan dit onderzoek naar de invloed van life events, burnout en de 

steun van ING hierin.  

De vragenlijst bevat een aantal vragen en stellingen. Lees elke vraagstelling aandachtig door 

en geef daarna je mening door de antwoordmogelijkheid aan te klikken die het beste bij je 

mening past. Hierbij zijn er geen goede of foute antwoorden. 

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten duren. Alle gegevens die met deze 

vragenlijst worden verzameld, blijven anoniem. Ik wil je vragen zo eerlijk mogelijk antwoord 

te geven. 

 

Alvast hartelijk dank voor je medewerking! 

Angela Koolmees 

Adviseur Transitiemanagement  

06-30491066 

Achtergrondvragen 

Wat is je geslacht?  

 Vrouw   Man  

Wat is je leeftijd?  

Wat is je hoogste afgeronde opleiding? 

 basisonderwijs  

 lager beroepsonderwijs (LBO/LTS)  

 middelbaar voortgezet onderwijs (VMBO/MAVO)  

 hoger voortgezet onderwijs (HAVO/VWO)  

 middelbaar beroepsonderwijs (MBO/MULO)  

 hoger beroepsonderwijs (HBO)  

 wetenschappelijk onderwijs (universiteit)  
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Hoeveel jaar ben je in dienst van ING?  

Heb je een dienstverband van gemiddeld minimaal 12 uur per week?  

 Ja   Nee  

Had je in je laatste functie een leidinggevende rol?  

 Ja   Nee  

Mate van persoonlijk leed bij negatieve impactvolle gebeurtenissen in de afgelopen 12 

maanden. 

Het volgende onderdeel bestaat uit negatieve impactvolle gebeurtenissen die je in de afgelo-

pen 12 maanden mogelijk hebt meegemaakt. Wil je aangeven in hoeverre je in de afgelopen 

12 maanden persoonlijk leed hebt ervaren bij de volgende gebeurtenissen die in jouw leven 

mogelijk plaatsgevonden hebben?  

 

 Zeer 

wei-

nig 

Wei-

nig 

Ge-

mid-

deld 

Redelijk 

veel 

Veel Zeer 

veel 

Niet 

meege-

maakt 

Problemen met je (schoon)fa-

milie 
       

Mantelzorg voor een naaste        
Relatieproblemen en/of echt-

scheiding. 
       

Ernstige problemen in je gezin        
Overlijden van je partner        
Overlijden van een dierbare 

naaste 
       

Ernstige persoonlijke verwon-

ding of ziekte 
       

Ontslag        
Verslechtering van de gezond-

heid van een familielid 
       

Verslechtering van je financi-

ële situatie 
       

Problemen met je leidingge-

vende 
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Werkbeleving vóór boventalligheid. 

De volgende uitspraken gaan over de periode vóór je boventalligheid. Er wordt gevraagd naar 

hoe jij je werk beleefde en hoe je je daarbij voelde. Wil je aangeven hoe vaak iedere uitspraak 

op jou van toepassing is?  

 

 Nooit Spo-

ratis 

Af 

en 

toe 

Regel-

matig 

Dik-

wijls 

Zeer 

dik-

wijls 

Altijd 

Ik voelde me mentaal uitgeput 

door mijn werk 
       

Aan het eind van een werkdag 

voelde ik me leeg 
       

Ik voelde me vermoeid als ik 's 

ochtends opstond en er weer 

een werkdag voor me lag 

       

Ik kon me gemakkelijk inleven 

in de gevoelens van klanten. 
       

Ik had het gevoel dat ik som-

mige klanten te onpersoonlijk 

behandelde 

       

De hele dag met mensen wer-

ken vormde een zware belas-

ting voor mij 

       

Ik wist de problemen van mijn 

klanten adequaat op te lossen 
       

Ik voelde me 'opgebrand' door 

mijn werk 
       

Ik had het gevoel dat ik het le-

ven van anderen op een posi-

tieve manier beïnvloedde door 

mijn werk 

       

Ik had het idee dat ik onver-

schilliger werd tegenover an-

dere mensen sinds ik die func-

tie had 

       

Ik maakte me zorgen dat mijn 

werk mij gevoelsmatig af-

stompte 

       

Ik voelde me gefrustreerd door 

mijn werk 
       

Ik denk dat ik me teveel heb 

ingezet voor mijn werk 
       

Het kon me echt niet schelen 

wat er met sommige klanten 

gebeurde 

       



MODEREERT SOCIALE STEUN DE RELATIE TUSSEN LIFE EVENTS EN BURNOUT? 

 46 

 

Met mijn klanten kon ik ge-

makkelijk een ontspannen 

sfeer scheppen 

       

Het werken met klanten vro-

lijkte me op 
       

Ik heb in mijn laatste functie 

veel waardevolle dingen be-

reikt 

       

Ik voelde me aan het einde van 

mijn latijn 
       

In mijn werk ging ik heel rus-

tig om met emotionele proble-

men 

       

Ik had het gevoel dat klanten 

mij hun problemen verweten 
       

 

Ervaren sociale steun vanuit ING. 

Bij de volgende vragen gaat het erom in welke mate het gedrag en de reactie vanuit ING, af-

wijkt van wat je zou wensen. Het gaat hier om alle collega's met wie je te maken hebt. Wil je 

aangeven welk antwoord het meest op je van toepassing is?  

 

 Zeer 

on-

eens 

Oneens Neu-

traal 

Eens Zeer 

eens 

ING geeft echt om mijn welzijn      
ING houdt sterk rekening met mijn doelen en 

waarden 
     

ING toont weinig belangstelling voor mij      
ING geeft om mijn mening      
ING is bereid mij te helpen als ik een speciaal 

verzoek heb 
     

Hulp is beschikbaar vanuit ING als ik een pro-

bleem heb 
     

Als ik per ongeluk een vergissing maak, vergeeft 

ING mij dat 
     

ING zou misbruik van mij maken als zij de kans 

krijgt 
     

  
      

Ik voel mij binnen ING het meest gesteund door:  

 

Mijn leiding-
gevende 

Directe 
colle-
ga's 

HR 
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      Appendix B 

      Aanschrijfbrief 

Wil je helpen bij mijn onderzoek? 
 

Beste collega, 

  

Mijn naam is Angela Koolmees. Vanuit mijn rol als transitieadviseur bij HR Mobility studeer ik 

binnenkort af in de Arbeids- en Organisatiepsychologie. Voor mijn afstuderen doe ik 

onderzoek naar de invloed van life events, burn-out en de steun van ING hierin. Ik wil 

daarmee bijdragen aan de continue kwaliteitsverbetering binnen HR Mobility. Wil je mij 

hierbij helpen door het invullen van een online vragenlijst? 

 

Wil je door op de volgende link te klikken de vragenlijst invullen? 

http://lab.ou.nl/ls/index.php/193571?lang=nl 
 

Het invullen vraagt maximaal 10 minuten tijd en de antwoorden verwerk ik anoniem.  

 

Heb je vragen naar aanleiding van het onderzoek? Of wil je meer weten over het onderzoek? 

Mail of bel me.  

 

Bij voorbaat dank voor je hulp!  

 

Vriendelijke groeten, 

 

Angela Koolmees 

http://lab.ou.nl/ls/index.php/193571?lang=nl

