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Figuur 1 

 

Onderzoeksmodel. 
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Figuur 2A 

 

Interactie tussen werkdruk en intrinsieke arbeidsoriëntatie op bevlogenheid. 

 

 

 
 

 

Figuur 2B 

 

Interactie tussen autonomie en intrinsieke arbeidsoriëntatie op bevlogenheid. 
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Figuur 2C 

 

Interactie tussen ontwikkelingsmogelijkheden en intrinsieke arbeidsoriëntatie op 

bevlogenheid. 

 

 
 

 

Figuur 2D 

 

Interactie tussen complexiteit van het werk en intrinsieke arbeidsoriëntatie op bevlogenheid. 
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Figuur 3A 

 

Interactie tussen autonomie en intrinsieke arbeidsoriëntatie op arbeidstevredenheid. 

 

 
 

Figuur 3B 

 

Interactie tussen ontwikkelingsmogelijkheden en intrinsieke arbeidsoriëntatie op 

arbeidstevredenheid. 
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Figuur 3C 

 

Interactie tussen complexiteit van het werk en intrinsieke arbeidsoriëntatie op 

arbeidstevredenheid. 
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Tabel 1 

 

Gemiddelden (M), standaarddeviaties (sd) en correlaties tussen werkeisen, hulpbronnen, 

arbeidsoriëntaties, arbeidstevredenheid en bevlogenheid (Cronbach’s α op diagonaal) (TAS). 

 
 M sd 1 2 3 4 5 6 7 

1. Werkdruk 2.42 .59 (.82)       

2. Complexiteit van het werk 2.87 .60 .40** (.81)      

3. Autonomie 2.84 .68 .05** .21** (.86)     

4. Ontwikkelingsmogelijkheden 2.87 .62 .24** .61** .31** (.80)    

5. Intrinsieke arbeidsoriëntatie 3.29 .49 .15** .29** .20** .34** (.74)   

6. Extrinsieke arbeidsoriëntatie 3.18 .67 ns .03* -.11** ns .30** (.77)  

7. Bevlogenheid 3.43 .83 -.12** .40** .30** .54** .25** .03* (.92) 

8. Arbeidstevredenheid 3.90 .80 -.12** .12** .19** .23** .05** -.04* .46** 

** .01 of minder 

* .05 of minder 
 

 

 

 



Tabel 2 

 

Hiërarchische regressieanalyse met arbeidstevredenheid als afhankelijke variabele (TAS). 

 
 Arbeidstevredenheid 

Onderwijsniveau  ns ns ns ns 

Leeftijd  ns ns ns ns 

Aantal contracturen  -.08** -.08** -.08** -.08** 

Geslacht  ns ns ns ns 

Werkdruk  -.20** -.20** -.20** -.20** 

Complexiteit  .05* .05* .05* .05* 

Autonomie  .13** .13** .13** .13** 

Ontwikkelingsmogelijkheden .24** .24** .24** .24** 

Intrinsieke oriëntatie ns ns ns ns 
Extrinsieke oriëntatie ns ns ns ns 

     

Ontwikkelingsmogelijkheden x intrinsieke oriëntatie .07**    

Complexiteit x intrinsieke oriëntatie  .04**   

Autonomie x intrinsieke oriëntatie   .03*  

Werkdruk x intrinsieke oriëntatie    ns 

Constante 

Model 

4.047 

41.65** 

4.053 

40.295** 

4.061 

40.01** 

4.065 

39.73** 

Totaal verklaarde variantie (Adj. R kwadraat) .11 .11 .11 .11 
** .01 of minder 

* .05 of minder 
 

 

 



Tabel 3 

 

Hiërarchische regressieanalyse met bevlogenheid als afhankelijke variabele (TAS). 

 
 bevlogenheid 

Onderwijsniveau  -.12** -.12** -.12** -.12** 

Leeftijd  .13** .13** .13** .12** 

Aantal contracturen  -.07** -.07** -.07** -.07** 

Geslacht  ns -.03* ns ns 

Werkdruk  -.05** -.05** -.06** -.05** 

Complexiteit  .12** .12** .13** .12** 

Autonomie  .13** .14** .13** .13** 

Ontwikkelingsmogelijkheden .42** .42** .41** .42** 

Intrinsieke oriëntatie .10** .10** .10** .10** 
Extrinsieke oriëntatie -.03* -.03* -.03* -.03* 

     

Ontwikkelingsmogelijkheden x intrinsieke oriëntatie .08**    

Autonomie x intrinsieke oriëntatie  .06**   

Complexiteit x intrinsieke oriëntatie   .08**  

Werkdruk x intrinsieke oriëntatie    .04** 

Constante 

Model 

3.602 

173.90** 

3.614 

171.78** 

3.598 

174.23** 

3.622 

170.34** 

Totaal verklaarde variantie (Adj. R kwadraat) .35 .34 .35 .34 
** .01 of minder 

* .05 of minder 
 

 

 


