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Managementsamenvatting 
 

Dit onderzoek betreft de vraag of stress, intrinsieke motivatie en ondernemersgerichtheid van de 

ondernemer mogelijke waardedrijvers zijn van de omzet, ziekteverzuim en winstgevendheid. In de 

literatuur zijn aanwijzingen te vinden dat er verbanden bestaan tussen stress, intrinsieke motivatie 

en ondernemersgerichtheid enerzijds en organisatorische uitkomsten en ziekteverzuim anderzijds. 

Afgaand op vorig onderzoek wordt verwacht dat deze variabelen invloed hebben op de waarde van 

een organisatie. Indien de verwachte invloed van de variabelen door statistische analyse wordt 

bevestigd, dan kunnen deze variabelen waardedrijvers worden genoemd. Er wordt hierbij uitgegaan 

van een hypothetisch negatieve relatie van stress bij de ondernemer op de organisatorische 

uitkomsten en ziekteverzuimen, hypothetische positieve relaties van intrinsieke motivatie en 

ondernemersgerichtheid op de organisatorische uitkomsten en ziekteverzuim. Om deze hypotheses 

te onderzoeken worden aan mkb-ondernemers uit dezelfde branche, de mode-retail, vragen gesteld 

door middel van een enquête. Deze enquête omvat 44 vragen die de drie mogelijke waardedrijvers, 

stress, intrinsieke motivatie en ondernemersgerichtheid, meten. Daarnaast worden vragen gesteld 

naar de organisatorische uitkomsten zoals omzet, winst en ziekteverzuim. Door 208 ondernemers 

actief in de mode-retail is de enquête ingevuld. Met behulp van statistische analyses wordt 

onderzocht of er een verband bestaat tussen de mogelijke waardedrijvers stress, intrinsieke 

motivatie en ondernemersgerichtheid enerzijds en organisatorische uitkomsten en ziekteverzuim 

anderzijds.  

Na de factoranalyse blijken de 44 vragen teruggebracht te kunnen worden tot drie factoren die de 

drie veronderstelde begrippen vertegenwoordigen. Met deze factoren zijn verschillende regressies 

uitgevoerd op de omzet, de winst en het ziekteverzuim binnen de mode-retailbedrijven. De 

resultaten geven aan dat een lage stressfactor een positieve invloed heeft op de omzet. Ook is 

gevonden dat de ondernemersgerichtheid positief werkt op de omzet, waarbij gedacht moet worden 

aan innovativiteit, pro-activiteit en het nemen van risico. Het ziekteverzuim kon niet verklaard 

worden door de factoren. Omdat het aantal respondenten laag is en de factorvariabelen niet 

normaal verdeeld lijken kunnen deze resultaten niet gegeneraliseerd worden. De accountant die 

vanwege zijn kennis en de vertrouwensband met zijn klanten om advies wordt gevraagd, zal zowel 

stresspreventie en ondernemersgerichtheid (onderverdeeld in innovativiteit, pro-activiteit en het 

nemen van risico) kunnen noemen als zijnde waardedrijvers.  
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1. Inleiding 

Een accountant wordt vanwege zijn kennis en de vertrouwensband met zijn klanten niet zelden om 

advies gevraagd over de waarde van een onderneming. Dat kan vanuit een ‘going concern’ gedachte 

zijn, als ook in het geval van een fusie of overname, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsopvolging. 

Vaak wordt deze waarde uitgedrukt en gezocht in financieel-economische factoren zoals 

balansratio’s, rendement op vermogen, kasstromen en vermogenskostenvoet Deze factoren zijn als 

een uitkomst of doelvariabele een weergave van de waarde van een onderneming; het zijn echter 

geen verklarende variabelen van die waarde.  

De verklarende variabelen van de waarde van een onderneming worden ook wel waardedrijvers of 

waardestuwers genoemd. Het zijn de drijvende krachten van de waarde van de onderneming, zoals 

een unieke propositie van het product en/of de marketingcommunicatie van dat product, locatie, 

technologie-innovaties en andere resources, strategische partnerships, distributiekanalen, business 

model, kwaliteit van de organisatie, intrinsieke motivatie, mentale gezondheid en de 

ondernemersgerichtheid. 

Niet alle waardedrijvers zijn objectief meetbaar. Zo zijn bijvoorbeeld de kwaliteit van de organisatie, 

de intrinsieke motivatie, de mentale gezondheid en de ondernemersgerichtheid niet objectief 

meetbaar. Echter zijn er steeds meer aanwijzingen vanuit wetenschappelijk onderzoek dat deze 

factoren wel degelijk invloed hebben op de waarde van een organisatie.  

Omdat deze factoren niet op de balans terug te vinden zijn, worden ze vaak niet meegenomen in het 

oordeel c.q. advies van de accountant aan zijn klant. In dit onderzoek wordt onderzocht of stress, 

intrinsieke motivatie en/of ondernemersgerichtheid een waardedrijver is.  

In het vervolg van dit verslag zal eerst de onderzoeksopzet worden behandeld, gevolgd door 

informatie over stress, intrinsieke motivatie en ondernemersgerichtheid. De vragen uit de literatuur 

zullen worden beschreven. Het literatuurverslag dient als achtergrondinformatie en ter 

verantwoording van de vragen die opgenomen zijn in de NEMACC-enquête. Na het 

literatuuroverzicht en de enquêtevragen wordt de analyse van de respons beschreven. De 

rapportage wordt afgesloten met een conclusie.  
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2. Onderzoeksopzet 

Voor dit onderzoek worden aan mkb-ondernemingen die zo veel mogelijk vergelijkbaar zijn in een 

bepaalde branche (de mode-retail) vragen gesteld over:  

1. Stress/de mentale gezondheid  

2. De intrinsieke motivatie/bevlogenheid  

3. Ondernemersgerichtheid 

Daarnaast worden er vragen gesteld over een aantal organisatorische variabelen, zoals omzet, winst 

en ziekteverzuim. Met statistische analyses zal worden onderzocht of er een verband bestaat tussen 

de mogelijke waardedrijvers als stress, intrinsieke motivatie en ondernemersgerichtheid enerzijds en 

bedrijfswaarden (zoals omzet en ziekteverzuim) anderzijds. 
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3. Literatuur 

In dit hoofdstuk zal kort de gedachtegang en de literatuur achter stress, intrinsieke motivatie en 

ondernemersgerichtheid uiteengezet worden. Eerst zal de stress, ook wel de mentale gezondheid 

van de ondernemer genoemd, worden beschreven. Het gaat hierbij om de mate van stress die hij of 

zij ervaart op het werk. Daarna zal de intrinsieke motivatie worden behandeld. Tot slot zal de 

literatuur over ondernemersgerichtheid worden beschreven.  

 

3.1. Stress op het werk/mentale gezondheid 

Voor veel mensen is werk een activiteit die de meeste tijd in beslag neemt gedurende de uren dat ze 

wakker zijn. Het is dus ook niet verrassend dat de aard van het werk, of meer specifiek de druk en 

spanningen die ermee verbonden zijn, algemeen erkend zijn als een belangrijk gezondheidsprobleem 

(Levi, 1998). Er wordt daarom verondersteld dat de werkplaats slecht voor de gezondheid kan zijn. 

Mede hierdoor zijn in veel landen wetten ontwikkeld die de werkgever meer verantwoordelijkheid 

geven over het fysieke en mentale welzijn van de werknemers. Het bewustzijn van de impact van 

werk op de gezondheid van een medewerker heeft ervoor gezorgd dat men hier tegenwoordig beter 

mee omgaat. De bijdrage van sociale en omgevingsfactoren aan veel ziekten is dan ook geruime tijd 

erkend. In een studie van de Health and Safety Executive (HSE, 1999) werd gevonden dat 1 op de 5 

werknemers in het Verenigd Koninkrijk leed aan werkgerelateerde stress. Een enquête over 9000 

veiligheidsvertegenwoordigers van de Trades Union Council (TUC, 2000) identificeerde dat stress op 

het werk de grootste zorg is van twee derde van de respondenten en de grootste zorg in bijna alle 

sectoren die werden bestudeerd. Meer dan 90 procent van de Human Resource professionals die 

geïnterviewd waren door de Industrial Society (2001) vonden dat stress een probleem was in hun 

organisatie. Iets meer dan een derde van deze Human Resource professionals dacht dat stress een 

significant probleem was in hun organisatie.  

Kessler et al. (1999) schatte dat depressies onder werknemers resulteerden in een verlies van 

ongeveer 200 tot 400 dollar per werknemer. Greenberg, Stiglin, Finkelstein en Berndt (1993) schatte 

dat door een verlies van productiviteit van depressieve werknemers Amerikaanse bedrijven 12,1 

miljard dollar verloren in 1990. Verder is in een aantal studies vastgesteld dat een slechte geestelijke 

gezondheid invloed heeft op het ziekteverzuim van werknemers (Pflan & Heidel, 2003). 

Er is ook bewijs gevonden voor de relatie tussen stress en productiviteit. Zo vonden Yeh, Lester en 

Tauber(1986) een negatieve relatie tussen stress en productiviteit. Ze gebruikten hiervoor data van 

makelaars die zelf de mate van stress in hun werk hadden gerapporteerd. De theorieën over stress 
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nemen aan dat het vanzelfsprekend is dat de fysieke opwinding die geassocieerd is met stress de 

prestaties op het werk verbeteren. Echter, als een bepaald niveau van stress is bereikt, nemen de 

prestaties van de werknemers af. Jamal en Baba (1992) vonden een lineaire negatieve relatie tussen 

stress en productiviteit. Ze vonden dat hoe meer stress een werknemer had, des te minder 

productief deze werd. 

Munz, Kohler en Greenberg (2001) onderzochten de impact van stressvermindering op depressies en 

emotionele welzijn. Ze vonden dat de participanten die een stressverminderingsprogramma hadden 

gevolgd een hogere werkprestatie hadden dan de participanten die dit niet hadden gevolgd.  

Samenvattend: In de literatuur is er een negatieve relatie gevonden tussen stress en 

arbeidsproductiviteit. Stress op het werk wordt al geruime tijd erkend als zijnde een 

productiviteitverminderende factor. Er zijn de laatste tijd veel werknemers en werkgevers die zich 

hier zorgen over maken. Verder heeft slechte geestelijke gezondheid een impact op het 

ziekteverzuim onder werknemers. Stressverminderingsprogramma’s resulteren in hogere 

werkprestaties. Al met al kan dus geconcludeerd worden dat gestreste werknemers slecht zijn voor 

een organisatie. Stress bij werknemers zal dan de waarde van een bedrijf beïnvloeden. De hypothese 

is: de mate van stress bij werknemers of bij de werkgever in een bedrijf is negatief gecorreleerd aan 

de waarde van dit bedrijf. 

 

3.2. Intrinsieke motivatie/bevlogenheid 

In tegenstelling tot degenen die lijden aan een burn-out, zijn bevlogen mensen energiek en vinden ze 

dat ze goed kunnen omgaan met de eisen van hun werk. Bevlogenheid is als volgt gedefinieerd: 

Bevlogenheid is een positieve, voldane, werkgerelateerde gemoedstoestand die wordt gekenmerkt 

door vitaliteit, toewijding en absorptie. In plaats van een kortstondige en specifieke staat heeft 

bevlogenheid betrekking op een meer langdurige en indringende affectief-cognitieve toestand die niet 

gefocust is op een bepaald object, gebeurtenis, individu of gedrag. Vitaliteit wordt gekenmerkt door 

hoge niveaus van energie en mentale veerkracht tijdens het werk en de bereidheid om te investeren in 

het werk en door te zetten (zelfs in moeilijke situaties). Toewijding heeft betrekking op sterk 

betrokken zijn in het werk en het ervaren van een gevoel van betekenis, enthousiasme, inspiratie, 

trots en uitdaging. Absorptie wordt, tot slot, gekenmerkt door volledige concentratie en met plezier in 

beslag worden genomen door het werk, waarbij de tijd snel voorbij gaat en men moeite heeft met het 

loslaten van het werk. 
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Voor het meten van de intrinsieke motivatie/bevlogenheid wordt gebruik gemaakt van de 

Werkbelevingslijst (UBES) ©. Deze vragenlijst is gevalideerd en meet de drie sub-items vitaliteit, 

toewijding en compassie. Vitaliteit wordt door middel van zes vragen getoetst, waarbij de vragen 

betrekking hebben op hoge niveaus van energie en veerkracht, de bereidheid om je in te spannen, 

niet snel vermoeid te zijn en te volharden bij moeilijkheden. Als men hoog scoort op Vitaliteit heeft 

men vaak veel energie, levenslust en uithoudingsvermogen tijdens het werken. Terwijl als men laag 

scoort op Vitaliteit men dan minder energie, levenslust en uithoudingsvermogen heeft met 

betrekking tot het werk. Toewijding wordt door middel van vijf vragen getoetst. De vragen hebben 

betrekking op het gevoel om betekenis te hebben in je werk, je enthousiast en trots te voelen over je 

baan en je geïnspireerd en uitgedaagd te voelen door je baan. Degenen die hoog scoren op 

toewijding voelen zich sterk geïdentificeerd met hun werk omdat het wordt ervaren als zinvol, 

inspirerend en uitdagend. Daarnaast voelen ze zich vaak enthousiast en trots over hun werk. 

Degenen die laag scoren, identificeren zich niet met hun werk omdat ze het niet als zinvol, 

inspirerend of uitdagend ervaren. Bovendien voelen ze zich niet enthousiast of trots over hun werk. 

Tot slot wordt absorptie getoetst door middel van zes vragen waarbij de vragen betrekking hebben 

op volkomen en gelukkig ondergedompeld zijn in je werk en dat het lastig is om je los te maken van 

je werk, waardoor de tijd snel voorbij gaat en men alles om zich heen niet opmerkt. Degenen die 

hoog scoren op absorptie voelen dat ze meestal graag verdiept zijn in hun werk, ze voelen zich 

ondergedompeld door hun werk en hebben moeite zich los te maken van het werk omdat het hun 

wegvoert. Hierdoor wordt alles om hen heen niet opgemerkt en lijkt de tijd om te vliegen. Als men 

laag scoort op absorptie dan ervaart men dit gevoel niet. 

Uit onderzoek is gebleken dat bevlogen werknemers initiatief nemen op het werk en hun eigen 

positieve feedback genereren (Schaufeli, Taris, Le Blanc, Peeters, Bakker & De Jonge, 2001). Verder 

lijkt het dat hun waarden goed overeen komen met die van de organisatie waar ze voor werken en ze 

lijken ook betrokken te zijn in activiteiten buiten hun werk. Hoewel de geïnterviewde werknemers 

aangaven zich soms moe te voelen, beschreven ze dit gevoel als een vrij aangename 

gemoedstoestand omdat het werd geassocieerd met positieve prestaties, dit in tegenstelling tot 

medewerkers met een burn-out. Sommige bevlogen medewerkers gaven aan dat ze vroeger wel 

eens een burn-out hebben gehad, wat erop wijst dat zij over een bepaalde veerkracht beschikken en 

gebruik maken van effectieve strategieën om met die achtergrond toch weer bevlogen te worden. 

Tot slot zijn bevlogen medewerkers geen workaholic, omdat ze, in tegenstelling tot workaholics, 

genieten van dingen buiten hun werk. Daarnaast werken zij omdat het ze het als leuk ervaren en niet 

vanwege een sterke en onweerstaanbare drang die vaak bij workaholics aanwezig is.  
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Bevlogenheid is gerelateerd aan betere werkprestaties. Salanova, Agut & Peiro (2005) vonden dat 

bevlogen werknemers van hotels en restaurants betere service gaven aan hun klanten. 

Xanthopoulou, Bakker, Heuven, Demerouti & Schaufeli vonden dat als stewards meer bevlogen 

waren ze beter presteerden tijdens een vlucht. Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, & Schaufeli (2011) 

vonden dat als medewerkers in een restaurant meer bevlogen waren het personeelsverloop 

verbeterde. Volgens Bakker (2009) zijn er verschillende redenen waardoor bevlogen medewerkers 

betere prestaties laten zien dan niet-bevlogen medewerkers. Dit komt volgens Bakker (2009) doordat 

ze positieve emoties ervaren, gezonder zijn, ze creëren hun eigen resources en ze dragen hun 

bevlogenheid over aan anderen.  

Samenvattend: Bevlogenheid kan worden gedefinieerd als een positieve, voldane, werkgerelateerde 

gemoedstoestand die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie. Deze afzonderlijke 

dimensies zullen in de enquête worden bevraagd. In de literatuur is een positieve relatie beschreven 

tussen bevlogenheid en waardeverhogende variabelen zoals productiviteit, servicegerichtheid en 

hogere kwaliteit. De hypothese is: de mate van bevlogenheid is positief gecorreleerd aan de waarde 

van het bedrijf. 

 

3.3 Ondernemersgerichtheid/Entrepreneurial Orientation 

Van Entrepreneurial Orientation (EO) wordt gedacht dat dit een belangrijke bijdrage geeft aan het 

succes van een onderneming. Het concept EO is ontwikkeld door Miller (1983) en bestaat uit drie 

dimensies namelijk innovativiteit, pro-activiteit en het nemen van risico.  

Innovativiteit moet het vermogen en de bereidheid van een bedrijf laten zien tot creativiteit, nieuwe 

ideeën en experimenten die kunnen leiden tot nieuwe producten en/of diensten (Lumpkin & Dess 

1996). Pro-activiteit is het nastreven van kansen en competitieve rivaliteit in verwachting van de 

toekomstige vraag om de bedrijfsomgeving te creëren, veranderen en vorm te geven (Lumpkin & 

Dess 2001). Met het nemen van risico’s wordt bedoeld dat een bedrijf bewust zijn middelen besteedt 

aan projecten met een kans op hoge rendementen, maar dat die ook kunnen leiden tot een grote 

mislukking (Miller & Friesen, 1982, Lumpkin en Dess, 1996). Echter, het nemen van risico wordt ook 

vaak geassocieerd met ondernemend gedrag en vaak zijn succesvolle ondernemers ook risiconemers 

(Kuratko & Hodgetts, 2002). Miller (1983) beargumenteert dat deze drie componenten van 

Entrepreneurial Orientation (EO) een fundamenteel, eendimensionale, strategische oriëntatie 

omvatten. 

Positieve relaties tussen Entrepreneurial Orientation en prestaties zijn gevonden door meerdere 

onderzoekers, namelijk door Covina & Slevin, 1991; Lumpkin & Dess, 1996; Wiklund, 1999; Krieser, 
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Marino & Weaver, 2002; Kraus et al., 2005 en Al Swidi & Mahmood, 2011. Ibeh (2004) vond dat EO 

leidt tot betere exportprestaties en Tang et al. (2007) concludeert dat EO resulteert in succes in 

termen van bedrijfsgrootte en economische groei. Gurbuz & Aykol (2009) vonden dat EO een positief 

effect had op de groei van kleine bedrijven en Chow (2006) vond dat EO een positief effect had op de 

winstgevendheid van niet-statelijke bedrijven in China. 

 

Covin en Slevin (1989, 1991) bouwden een model dat de ondernemende houding verbond met de 

organisatorische prestaties. Ze vonden dat EO positief gerelateerd was aan prestaties en dat een 

ondernemende houding het meest positief gerelateerd was aan bedrijfsprestaties. Miller en Bromiley 

(1990) vonden bewijs dat Entrepreneurial Orientation impact had op de bedrijfsresultaten zoals het 

rendement op eigen vermogen, de activa en de omzet. Zahra (1991) vond een positieve relatie 

tussen EO en de winstgevendheid en de bedrijfsgroei. Wikilund (1999) vond door middel van 

onderzoek dat EO een positieve relatie had op prestaties. Ook vonden Al Swidi & Mahmood (2011) 

en Zahra & Covin (1995) een positieve en significante relatie tussen EO en bedrijfsprestaties. Krauss, 

Frese, Fredrick en Unger (2005) vonden met hun onderzoek dat Entrepreneurial Orientation een 

goede voorspeller is voor het bedrijfsleven. Het kan dus geconcludeerd worden dat onderzoek naar 

Entrepreneurial Orientation bewijs heeft gevonden voor de relatie tussen Entrepreneurial 

Orientation en bedrijfsprestaties (Barringer & Bluedon, 1999; Covin & Slevin, 1989; Miller, 1983; 

Wiklund 1999; Wiklund & Shepherd, 2003; Zahra, 1991; Zahra & Covin, 1995). 

Entrepreneurial Orientation is een vermogen dat er voor zorgt dat het bedrijf een duurzaam 

concurrentievoordeel heeft wat leidt tot superieure prestaties voor het bedrijf. Verder bevestigt de 

literatuur dat het concurrentievoordeel en de prestaties van een bedrijf grotendeels beïnvloed 

worden door het ondernemende gedrag van een onderneming (Wiklund & Shepherd, 2003; Zahra & 

Covin, 1995). 

Samenvattend: Ondernemersgerichtheid, oftewel ‘entrepreneurial orientation’, bestaat uit de drie 

dimensies innovativiteit, pro-activiteit en het nemen van risico. Deze drie dimensies zullen in de 

enquête worden bevraagd. In de literatuur wordt een positieve relatie beschreven tussen 

ondernemersgerichtheid en productiviteit, prestaties en winstgevendheid. De hypothese is: de mate 

van ondernemersgerichtheid is positief gecorreleerd aan de waarde van het bedrijf. 
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4. De NEMACC-enquête voor ondernemers in de mode-retail 

In hoofdstuk 3 is de literatuur beschreven betreffende stress, intrinsieke motivatie en 

ondernemersgerichtheid en de hypothetische relatie met omzet, winstgevendheid en ziekteverzuim. 

Onderstaand worden de enquêtevragen beschreven die de stress, intrinsieke motivatie en 

ondernemersgerichtheid kunnen meten/benaderen. Naast de vragen over stress, bevlogenheid en 

ondernemersgerichtheid zijn er ook vragen opgenomen over de omzet, de winstgevendheid en het 

ziekteverzuim.  

 

4.1. Stress op het werk/mentale gezondheid 

De meeste enquêtes over werkstress zijn gepatenteerd. Er zijn drie enquêtes gevonden over 

werkstress die niet gepatenteerd zijn. De eerste is een, veel te lange, enquête van the National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) van 76 vragen. De tweede enquête is met 10 

vragen beduidend korter, maar is gericht op bedrijven ter voorkoming van stress bij medewerkers. 

De derde enquête beslaat 17 vragen waarbij een lage score veel stress impliceert. Deze enquête is 

ook ontwikkeld om op een werkvloer te bevragen of iemand stress ervaart. Deze enquête sluit het 

beste aan bij dit NEMACC-onderzoek. Respondenten worden gevraagd om aan te geven of zij ‘nooit’ 

of ‘soms/vaak’ last hebben van lichamelijke verschijnselen, zoals vermoeidheid en dwangmatig eten. 

Daarnaast worden er gesloten vragen gesteld waar deelnemers uit vier antwoorden kunnen kiezen, 

bijvoorbeeld ‘Wat is je houding ten opzichte van lichaamsbeweging?’. 

 

4.2. Intrinsieke motivatie/bevlogenheid 

Voor het meten van de intrinsieke motivatie/bevlogenheid wordt gebruik gemaakt van de 

Werkbelevingslijst, Utrechtse Bevlogenheids Schaal (UBES) ©, die ontwikkeld is door Schaufeli en 

Bakker (2003). Met behulp van deze vragenlijst wordt de absorptie, toewijding en vitaliteit van de 

respondent gemeten. De vragenlijst bestaat uit 17 vragen, waar mensen tussen een ‘1’ en een ‘6’ 

kunnen antwoorden om aan te geven of zij ‘nooit’ tot ‘dagelijks’ iets ervaren, een voorbeeldvraag 

betreft: ‘Mijn werk is voor mij een uitdaging.’  
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4.3. Ondernemersgerichtheid/Entrepreneurial Orientation 

Voor het meten van ondernemersgerichtheid wordt gebruik gemaakt van de bestaande enquête van 

Covin en Slevin (1989) die voor dit doeleinde is vertaald naar het Nederlands. Deze vragenlijst is 

bedoeld om de Entrepreneurial Orientation  van een bedrijf te meten. Covin en Slevin (1989) hebben 

deze lijst ontwikkeld op basis van het werk van Miller en Friesen (1982) en Khandwalla (1977). De 

antwoorden op de negen vragen van deze vragenlijst zijn gebaseerd op een 5 punt likert-schaal, 

bijvoorbeeld: ‘Ons bedrijf heeft veel van zijn producten vernieuwd.’ 
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5. Data-analyse 

 

5.1. De dataset 

Er zijn 89 variabelen, waarvan er 43 gebruikt worden om stress, intrinsieke motivatie en 

ondernemersgerichtheid te meten. Deze worden vanaf nu factorvariabelen genoemd. De overige 46 

zijn geografische, algemene en economische vragen over de betreffende persoon en zijn bedrijf. 

In totaal zijn er 208 volledig ingevulde enquêtes ontvangen, waarvoor nauwelijks aanpassingen nodig 

waren voor de vragen die betrekking hebben op de factorvariabelen. Deze dataset kon gelijk gebruikt 

worden voor een factoranalyse. Bij de bedrijfsresultaten en winstcijfers waren veel nul waarden 

ingevuld, zie tabel 1 voor de observaties na opschoning van verschillende variabelen. Omdat de 

variabelen omzet en resultaten gebruikt worden voor de regressie-analyse, kunnen alle 208 enquêtes 

gebruikt worden voor de factoranalyse.  

 Volledig ingevulde 

enquêtes  

Na opschoning van 

omzet 

Na opschoning van 

resultaten 

Na opschoning 

van ziekteverzuim 

Observaties 208 151 120 208 

Tabel 1: Aantal observaties voor en na opschoning van variabelen. 

 

Sample grootte 

De sample-grootte is op verschillende manieren belangrijk voor het onderzoek. Allereerst heeft het 

een belangrijk aandeel in de betrouwbaarheid van de antwoorden die gegeven zijn in de enquête. 

Met behulp van formule 1 en 2 kan het minimum aantal observaties 𝑛∗ worden berekend voor een 

gegeven betrouwbaarheidsinterval c, met z als waarde voor het betrouwbaarheidsniveau. Formule 1 

berekent het aantal observaties 𝑛 in het geval van een oneindige of onbekende sample-grootte. In 

dit geval is er sprake van een populatie van 11.206.  

 

𝑛 =
0.25 ∗ 𝑧2

𝑐2
                                                                  (1) 

𝑛∗ =
𝑛

1 +
𝑛 − 1

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒

                                                          (2) 
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Als we 𝑛 = 208  invullen, samen met de populatiegrootte, komt er 𝑛∗ ≈ 204  uit. Met een 

betrouwbaarheidsniveau van 95% (z-waarde = 1.96) kan het betrouwbaarheidsinterval voor deze 

dataset berekend worden, namelijk c = 6.9%. Dit houdt in dat wanneer 60% van de sample een 

antwoord kiest, er met 95% zekerheid gezegd kan worden dat tussen de 53.1 % en 66.9% van de 

totale populatie dat antwoord gekozen zou hebben. Dit betrouwbaarheidsinterval geeft geen reden 

tot zorgen. 

Behalve voor de betrouwbaarheid van de gegeven antwoorden, is de sample-grootte ook belangrijk 

voor de betrouwbaarheid van de schatting van de factorladingen en correlaties. 

Correlatiecoëfficiënten zullen altijd fluctueren tussen verschillende samples, maar hoe groter de 

dataset hoe minder afwijking van de echte correlatie. Omdat factoranalyse gebaseerd is op deze 

correlatiecoëfficiënten, is de betrouwbaarheid ervan afhankelijk van de grootte van de dataset. Hoe 

groot de dataset precies moet zijn, hangt van veel factoren af, maar om het te versimpelen zijn er 

een aantal verschillende vuistregels. Field (2005) hanteert over het algemeen een sample-size van 

ongeveer 300, met de kanttekening dat de communaliteiten van de variabelen na extractie van de 

factoren hoog genoeg zijn (groter van 0.6). De communaliteit van een variabele geeft aan hoeveel 

procent van zijn variantie wordt verklaard door de factoren die uit de analyse komen.  

In MacCallum et al. (1999) wordt gevonden dat het aantal observaties dat minimaal gehanteerd 

moet worden niet constant is over verschillende onderzoeken. Het hangt af van verschillende 

factoren, maar vooral van de communaliteit. Als deze consistent hoog zijn, gemiddeld hoger dan 0.6,  

dan zal de impact van de sample-grootte drastisch dalen. Een andere vuistregel stelt dat er tienmaal 

zoveel respondenten als aantal variabelen moeten zijn om een veilige grootte voor de statistische 

analyses te creëren. In dit onderzoek zou dat uitkomen op 430 observaties.  

De sample-grootte van dit onderzoek betreft 208 respondenten, wat volgens de vuistregels niet 

voldoende is. Het is belangrijk om dit in het achterhoofd te houden bij het vervolg van dit onderzoek, 

omdat het de interpretatie kan beïnvloeden. Door een kleine sample-grootte en door het feit dat de 

factorvariabelen niet normaal verdeeld lijken (onderzocht in SPSS) kan normaliteit niet worden 

aangenomen. Dit betekent dat de resultaten die gevonden worden in dit onderzoek niet 

gegeneraliseerd kunnen worden.  

 

Corrigeren voor correlaties 

De verwachting is dat de variabelen binnen de drie verschillende enquêtes correleren met elkaar, 

omdat de achterliggende factoren die worden gemeten hetzelfde zijn, namelijk stress, intrinsieke 

motivatie (opgedeeld in vitaliteit, toewijding en absorptie) en ondernemersgerichtheid (opgedeeld in 
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innovativiteit, pro-activiteit en het nemen van risico). Daarom worden variabelen die niet of 

nauwelijks correleren met andere variabelen binnen deze enquête uitgesloten.  

Wanneer variabelen te hoog correleren met andere variabelen worden ze ook verwijderd, dit kan 

namelijk multicollineariteit, hele hoge correlatie met één of meerdere variabelen, en singulariteit, 

perfecte correlatie, veroorzaken. Hierdoor wordt het moeilijk om de individuele toevoeging tot een 

factor te bepalen (onmogelijk bij singulariteit). Multicollineariteit kan getest worden door naar de 

determinant van de correlatie-matrix te kijken. Bij een determinant lager dan 0.00001 is er sprake 

van multicollineariteit.  

 

5.2. Factoranalyse 

Er wordt een Principal Component Analysis (PCA) uitgevoerd met rotatie. De rotatiemethode is de 

methode waarmee de factorlading van elke variabele wordt gemaximaliseerd in één van de factoren, 

terwijl de lading in de andere factoren geminimaliseerd wordt. Er zijn twee soorten rotatiemethoden: 

Orthogonale rotatie (varimax, quartimax en equamax) of oblique (schuine) rotatie (oblimin en 

promax). Orthogonale rotatiemethoden moeten worden gebruikt als de onderliggende factoren 

onafhankelijk zijn. Schuine rotatie moet worden gebruikt als er theoretische redenen zijn om te 

verwachten dat de factoren correleren. In dit geval zijn de onderliggende factoren stress, intrinsieke 

motivatie en ondernemersgerichtheid, waar verwacht wordt dat de onderliggende factoren 

correleren. Als rotatie wordt dan ook de varimax-methode gebruikt 

 

Aantal factoren 

Hoeveel factoren er uiteindelijk gemaakt worden van de verschillende variabelen kan op een aantal 

manieren bepaald worden. Het Kaiser-criterium stelt dat het aantal factoren wordt bepaald aan de 

hand van de eigenwaarden. Namelijk alleen factoren met een eigenwaarde groter dan 1 worden 

meegenomen in de analyse.  

De Scree-plot in figuur 1 toont een duidelijke knik bij component 4, dit wordt ook wel de ‘elleboog’ 

van de Scree-plot genoemd. Dit geeft aan dat er in dit geval uitgegaan moet worden van drie 

factoren. Om nu te zorgen dat er drie factoren resulteren wordt de PCA opnieuw gedraaid, waarbij 

het aantal factoren vast wordt gezet op 3. Dit klopt ook met de theoretische achtergrond, omdat er 

drie verschillende enquêtes zijn die drie verschillende factoren meten. 
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Figuur 1: Scree plot 

 

Extractie van factoren 

Uit de Scree-plot blijkt dat de focus moet liggen op de eerste drie factoren. Nu bekend is hoeveel 

factoren er verkregen gaan worden, is het tijd om ze daadwerkelijk te construeren. De verwachting is 

dat de factoren die uit de analyse komen stress, intrinsieke motivatie en ondernemersgerichtheid 

vertegenwoordigen.  

In tabel 2 op de volgende pagina staat de geroteerde componentenmatrix, met de oplossing voor de 

drie factoren. Om het overzichtelijker te maken zijn de factorladingen gesorteerd op absolute grootte 

binnen elke factor en de ladingen lager dan 0.4 zijn niet weergegeven. De labels van de variabelen 

zijn verdeeld zoals verwacht over de drie factoren. Dit bekent dat de factoren die gevormd zijn de 

theoretische onderbouwing hebben. Factor 1 bestaat uit vragen die uit de enquête voor intrinsieke 

motivatie komen, dus deze factorscore kan gezien worden als de intrinsieke motivatie van de 

ondervraagde. Factor 2 kan gelabeld worden als de stressfactor, omdat deze bestaat uit vragen uit de 

enquête over stress. Een lagere score betekent meer stress, vandaar de negatieve lading bij vraag 

V037. Wat opvalt, is dat enthousiasme over het bedrijf ook meegenomen wordt in deze factor. 
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Factor 3 bestaat uit vragen uit de enquête over ondernemersgerichtheid, waarbij alleen de vragen 

die richten op pro-activiteit en het nemen van risico een grote lading hebben. Deze factor kunnen we 

labelen als ondernemersgerichtheid. 

Tabel 2: Geroteerde Componenten Matrix 

Vragen Component 

 1)  Intrinsieke 
motivatie 

2) Stress 
factor 

3) Ondernemers- 
gerichtheid 

V014B_13 Mijn bedrijf is voor mij een uitdaging 0,732   

V014A_4 Als ik werk voel ik me fit en sterk 0,723   

V014A_9 Wanneer ik heel intensief aan het werk ben, voel ik 

mij gelukkig 

0,709   

V014B_11 Ik ga helemaal op in mijn bedrijf 0,706   

V014A_1 Op mijn werk bruis ik van energie 0,696   

V014A_2 Ik vind het werk dat ik doe nuttig 0,682   

V014B_15 Op mijn werk beschik ik over een grote mentale 

(geestelijke) veerkracht 

0,667   

V014B_10 Ik ben trots op het werk dat ik doe 0,658   

V014B_12 Als ik aan het werk ben, dan kan ik heel lang 

doorgaan 

0,649   

V014B_14 Mijn bedrijf brengt mij in vervoering 0,601   

V014B_17 Op mijn werk zet ik altijd door, ook als het tegenzit 0,581   

V014A_5 Ik ben enthousiast over mijn bedrijf 0,553 0,442  

V014B_16 Ik kan me moeilijk van mijn bedrijf losmaken 0,544   

V014A_8 Als ik 's morgens opsta, heb ik zin om aan het werk te 

gaan 

0,502   

V014A_3 Als ik aan het werk ben, dan vliegt de tijd voorbij 0,467   

V033 Kies de uitspraak die het beste uw gevoel over de 

levensvatbaarheid van uw bedrijf omschrijft. 

 0,619  
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Vragen Component 

 1)  Intrinsieke 
motivatie 

2) Stress 
factor 

3) Ondernemers- 
gerichtheid 

V040 Beschrijf in welke mate u het gevoel hebt dat u controle 

heeft over de werkdruk. 

 0,574  

V037 Hoe vaak voelt u te veel druk?  -0,570  

V039 Hulp en ondersteuning in tijden van zware werklast. Kies 

de uitspraak die het beste past. 

 0,529  

V046 In welke mate krijgt u constructieve feedback op uw 

werk? 

 0,519  

V047 Persoonlijke interesses en werk. Kies de stelling die het 

beste bij u past. 

 0,447  

V044 Hoe vaak wordt in uw bedrijf de werkomgeving 

beoordeeld? 

 0,440  

V042 Hoe wordt er in uw bedrijf verwacht dat u reageert op 

een verzoek vanuit de organisatie? 

   

V048A_1 Mijn bedrijf volgt de modetrends actiever dan de 

gemiddelde modeondernemer. 

  0,782 

V048A_2 Mijn bedrijf speelt sneller in op de modetrends dan 

de gemiddelde modeondernemer 

  0,768 

V048A_5 Mijn bedrijf zet vaak op grote schaal gewaagde 

(mode)producten in de markt. 

  0,740 

V048A_4 Mijn bedrijf heeft de neiging om de voorkeur te 

geven aan risicovolle modeproducten die een hoge 

winstgevendheid hebben. 

  0,699 

V048B_8 Het komt zelden voor dat mijn bedrijf vooruitloopt 

op de markt met het gebruiken van nieuwe 

managementtechnieken. 

   

V048B_10 Merken benaderen ons om opgenomen te worden 

in ons assortiment en niet andersom. 

   

 



 
20 

 

5.3. Regressie-analyse 

Met de verkregen factoren uit de factoranalyse kan er vervolgens regressie-analyse worden 

uitgevoerd. Regressie-analyse heeft verklarende variabelen en een afhankelijke variabele nodig. 

Stress, intrinsieke motivatie en ondernemersgerichtheid zijn de verklarende variabelen. Als 

afhankelijke variabele zijn er meerdere opties. Allereerst willen we onderzoeken of deze factoren 

waardedrijvers zijn, oftewel een verklarende variabele van de waarde van de onderneming. De 

afhankelijke variabele moet dan de waarde van het bedrijf representeren. Er is gekozen om dit te 

doen met zowel de omzet als het resultaat na belastingen, in twee aparte regressies. Daarnaast 

willen we kijken of de eerder genoemde factoren het ziekteverzuim van werknemers kunnen 

verklaren, waarbij het percentage ziekteverzuim in het jaar de afhankelijke variabele is. 

 

5.4. Waardedrijvers 

De omzet is gemeten in euro’s, maar deze is niet normaal verdeeld. De normale verdeling is een 

aanname die gemaakt wordt voor de lineaire regressie. De grotere waarden zijn verder verwijderd 

van het gemiddelde dan de kleinere waarden, daardoor is de verdeling 'scheef’. In dit geval kan de 

lognormale verdeling worden toegepast. Om de relaties tussen de variabelen wat meer lineair te 

maken, nemen we log van de omzet. De verdeling van de omzet lijkt hierdoor een meer op de 

normale verdeling. 

De resultaten van de regressies staan in tabel 3, waarbij de kolommen de afhankelijke variabelen zijn 

en de rijen (factoren en constante) de verklarende variabelen. Stress en ondernemersgerichtheid 

hebben, bij een significantieniveau van 0.05, beide een coëfficiënt die significant verschilt van nul 

voor zowel de log omzet uit 2013 als die uit 2012. De coëfficiënten voor beide factoren zijn positief, 

dus er kan geconcludeerd worden dat beide een positieve invloed hebben op de omzet van het 

bedrijf en dus waardedrijvers zijn. Factor 2 is gelabeld als “stress”, waarbij een lage waarde een 

hogere stress of druk betekende. Dus hoe hoger deze factor hoe lager de stress, wat door een 

positieve coëfficiënt meedraagt aan een hogere omzet en dus waarde van een bedrijf. Factor 3 is 

gelabeld als “ondernemersgerichtheid” en geeft bij een hogere waarde ook een hogere 

ondernemersgerichtheid aan, wat door de positieve coëfficiënt bijdraagt aan een hogere waarde en 

omzet van een bedrijf. Intrinsieke motivatie heeft in geen van de regressies een coëfficiënt die 

significant verschilt van nul en kan dus geen waardedrijver genoemd worden.  
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 Log-omzet 2013 Log-omzet 2012 Ziekteverzuim 2013 Ziekteverzuim 2012 

 Coëfficiënt p-waarde Coëfficiënt p-waarde Coëfficiënt p-waarde Coëfficiënt p-waarde 

Constant 
13,927 

(0,066) 
0,00 

3,804 

(0,466) 
0,00 

2,961 

(0,284) 
0,00 

2,961 

(0,284) 
0,00 

Factor 1: 

Intrinsieke 

motivatie 

0,028 

(0,07) 
0,689 

0,541 

(0,465) 
0,954 

0,494 

(0,284) 
0,083 

0,494 

(0,284) 
0,083 

Factor 2: 

Stress 

0,185 

(0,063) 
0,004 

0,369 

(0,465) 
0,016 

0,346 

(0,284) 
0,224 

0,346 

(0,284) 
0,224 

Factor 3: 

Ondernemers-

gerichtheid 

0,227 

(0,066) 
0,001 

0,592 

(0,466) 
0,008 

-0,001 

(0,285) 
0,998 

-0,001 

(0,285) 
0,998 

 

 

 

        

 
Return on sales 

2013 

Return on sales 

2012 
    

 Coëfficiënt p-waarde Coëfficiënt p-waarde     

Constant 
0,106 

(0,023) 
0,00 

0,118 

(0,023) 
0,00     

Factor 1: 

Intrinsieke 

motivatie 

0,031 

(0,023) 
0,195 

0,026 

(0,024) 
0,275     

Factor 2: 

Stress 

0,001 

(0,022) 
0,978 

0,003 

(0,022) 
0,879     

Factor 3: 

Ondernemers-

gerichtheid 

0,015 

(0,023) 
0,504 

0,009 

(0,023) 
0,685     

Tabel 3: Coëfficiënten van de 3 factoren uit de regressie op de log-omzet en het ziekteverzuim. 
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Zowel het ziekteverzuim als winstgevendheid kunnen, bij een significantie niveau van 0.05, door geen 

van de factoren verklaard worden. Dit kan komen omdat er veel nulwaarden in de data zitten. Deze 

kunnen er niet uitgefilterd worden, omdat niet bekend is of dit de werkelijke hoeveelheid is of dat de 

hoeveelheid onbekend is. 
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6. Conclusie 

De bevlogenheid is in dit onderzoek opgedeeld in drie variabelen: stress, intrinsieke motivatie en 

ondernemersgerichtheid. Afgaand op andere onderzoeken werd verwacht dat deze variabelen 

invloed hebben op de waarde van een organisatie. Indien deze invloed door de analyses zou kunnen 

worden bevestigd, zouden deze variabelen waardedrijvers kunnen worden genoemd. Door 208 

ondernemers in de mode-retail is een enquête ingevuld met vragen naar stress, intrinsieke motivatie 

en ondernemersgerichtheid. De responses zijn vervolgens statistisch geanalyseerd. Na de 

factoranalyse blijken de 44 vragen teruggebracht te kunnen worden tot drie factoren die de 

waardedrijvers vertegenwoordigen. Met deze factoren zijn verschillende regressies uitgevoerd op de 

omzet, de winst en het ziekteverzuim binnen de mode-retailbedrijven. De resultaten geven aan dat 

de mentale gezondheid van de ondernemer, ook wel een lage stressfactor genoemd, een positieve 

invloed heeft op de omzet. Oftewel: hoe minder stress, hoe beter voor het bedrijf. Ook is gevonden 

dat ondernemersgerichtheid positief werkt op de omzet, waarbij gedacht moet worden aan het 

nemen van risico’s, de pro-activiteit van het bedrijf en innovativiteit binnen het bedrijf. Het 

ziekteverzuim kon niet verklaard worden door de factoren. Omdat de sample-grootte “klein” is en de 

factorvariabelen niet normaal verdeeld lijken, kunnen deze resultaten niet gegeneraliseerd worden. 

De accountant die vanwege zijn kennis en de vertrouwensband met zijn klanten om advies wordt 

gevraagd over de waarde van een onderneming zal zowel stresspreventie en ondernemersgericht-

heid (onderverdeeld in innovativiteit, pro-activiteit en het nemen van risico) kunnen noemen als 

zijnde waardedrijvers. 

  



 
24 

Referenties 

Al Swidi, A.K. & Mahmood, R. (2011). How does organizational culture shape the relationship 

between entrepreneurial orientation and the organizational performance of banks? European 

Journal of Social Sciences, 20(1), 28-46. 

Bakker, A.B. (2009). Building engagement in the workplace. In R. J. Burke & C.L. Cooper (Eds.), The 

peak performing organization (pp. 50-72). Oxon, UK: Routledge 

Barringer, R.B. & Bluedon, A.C. (1990). The relationship between corporate entrepreneurship and 

strategic management. Strategic Management Journal, 20(5), 421-444. 

Chow, I.H. (2006). The relationship between entrepreneurial orientation and firm performance in 

China. SAM Advanced Management Journal, 71(3), 11-21. 

Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign 

environments. Strategic Management Journal, 10(1), 75-87. 

Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. 

Entrepreneurship Theory and Practice, 16(1), 7-25. 

Field, A.  (2005), Discovering Statistics using SPSS 

Greenberg, P. E., Stiglin, L. E., Finkelstein, S. N., & Berndt, E. R. (1993). The economic burden of 

depression in 1990. Journal of Clinical Psychiatry, 54, 405–418. 

Gurbuz, G. & Aykol, S. (2009). Entrepreneurial management, entrepreneurial orientation and Turkish 

small firm growth. Management Research News, 32(4), 321-336. 

Health and Safety Executive (HSE). (1999). The costs to Britain of workplace accidents and work-

related ill health in 1995/96. Norwich: HMSO. 

Ibeh, K.I.N. (2004). Furthering export participation in less performing developing countries: the 

effects of entrepreneurial orientation and managerial capacity factors. International Journal of Social 

Economics, 31(1/2), 94-110. 

Industrial Society. (2001). Managing best practice. No 83Occupational Stress, 4–23. 

Jamal, M., & Baba, V. V. (1992). Stressful jobs and employee productivity: Results from studies on 

managers, blue-collar workers and nurses. International Journal of Management, 9, 62–67. 

Kessler, R., Bauber, C., Birnbaum, H. G., Frank, R. G., Greenberg, P. E., Rose, R. M., et al. (1999). 

Depression in the workplace: Effects on short-term disability. Health Affairs, 18,163–171. 



 
25 

Khandwalla, P.N. (1977). Some top management styles, their context and performance. Organization 

and Administrative Sciences, 7, 21-51. 

Kraus, S.I., Frese, M., Friedrich, C. & Unger, J.M. (2005). Entrepreneurial orientation: a psychological 

model success among southern Africal small business owners. European Journal of Work and 

Organizational Psychology, 14(3), 315-344. 

Krieser, P.M., Marino, L. & Weaver, K.M. (2002). Assessing the relationship between entrepreneurial 

orientation, the external environment and firm performance. In Reynolds, P.D., Bygrave, W.D., 

Carter, N.M., Davidsson, P., Gartner, W.B., Mason, C.M. and McDougall, P.P. (eds). Frontiers of 

Entrepreneurship Research. Wellesley, MA: Babson College, (268-282). 

Kuratko, D.F. & Hodgetts, R.M. (2002). Entrepreneurship: a contemporary approach. Mason, OH: 

South-Western. 

Levi, L. (1998). Stress in organisations—theoretical and empirical approaches. In C.L. Cooper (Ed.), 

Theories of organizational stress. Oxford: Oxford University Press. 

Lumpkin, G.T. & Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it 

to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135-172.  

Lumpkin, G.T. & Dess, G.G. (2001). Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm 

performance: the moderating role of environment and industry life cycle. Journal of Business 

Venturing, 16(5), 429-451. 

MacCallum R.C., K.F. Widaman, S. Zhang and S. Hong (1999), Sample Size in Factor Analysis. 

Psycological Methods, Vol 4, No. 1, p 84-99 

Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal stress 

and what to do about it. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. (1996). Maslach Burnout Inventory. Manual (3rd ed.). Palo 

Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 

Miller, D. & Bromiley, P. (1990). Strategic risk and corporate performance: an analysis of alternative 

risk measures. Academy of Management Journal, 33(4), 756-779. 

Miller, D. & Friesen, P.H. (1982). Innovation in conservative and entrepreneurial firms: two models of 

strategic momentum. Strategic Management Journal, 3(1), 1-25. 

Miller, D. 'The correlates of entrepreneurship in three types of firms', Management Science, 29, 

1983, pp. 770-791. 



 
26 

Munz, D. C., Kohler, J. M., & Greenberg, C. I. (2001). Effectiveness of a comprehensive worksite stress 

management program: Combining organizational and individual interventions. International Journal 

of Stress Management, 8, 49–62. 

Pflanz, S. E., & Heidel, S. H. (2003). Psychiatric causes of workplace problems. In A. M. Langlieb & J. P. 

Kahn (Eds.), Mental health and productivity in the workplace: A handbook for organizations and 

clinicians. San Francisco: Jossey-Bass. 

Salanova, M., Agut, S., & Peiró, J.M. (2005). Linking organizational resources and Work engagement 

to employee performance and customer loyalty: The mediating role of service climate. Journal of 

Applied Psychology, 90, 1217-1227 

Schaufeli, W.B., & Bakker, A.B. (2001).Werk en welbevinden: Naar een positieve benadering in de 

Arbeids- en Gezondheidspsychologie  

Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. (2003). UWES: Utrecht Work Engagement Scale 

Schaufeli, W.B., Taris, T., Le Blanc, P., Peeters, M., Bakker, A. & De Jonge, J. (2001). Maakt arbeid 

gezond? Op zoek naar de bevlogen werknemer. De Psycholoog, 36, 422-428. 

Spender, J.C. (1996). Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm. Strategic 

Management Journal, 17(5), 45-62. 

Tang, J., Tang, Z., Zhang, D. & Li, Q. (2007). The impact of entrepreneurial orientation and ownership 

type of firm performance in the emerging region of China. Journal of Developmental 

Entrepreneurship, 12(4), 383-397. 

Tovstiga, G. & Tulugurova, E. (2009). Intellectual capital practices: a four region comparative study. 

Journal of Intellectual Capital, 10(1), 70-80. 

Trades Union Council (TUC). (2000). Focus on health and safety: stress at work tops safety poll.  

Wiklund, J. (1999). The sustainability of the entrepreneurial orientation-performance relationship. 

Entrepreneurship Theory and Practice, 24(1), 37-48. 

Wiklund, J. & Shepherd, D. (2003). Knowledge based resources, entrepreneurial orientation and the 

performance of small and medium sized business. Strategic Management Journal, 24(13), 1307-1314. 

Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2011). Work engagement and 

financial returns: A diary study on the role of job and personal resources. Journal of Organizational 

and Occupational Psychology 

Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Heuven, E., Demerouti, E. & Schaufeli, W.B. (2008). Working in the 

sky: A dairy study among flight attendants. Journal of Occupational Health Psychology, 13, 345-356 



 
27 

Yeh, B. Y. Lester, D., & Tauber, D. L. (1986). Subjective stress and productivity in real estate sales 

people. Psychological Reports, 58, 981–982. 

Zahra, S.A. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An explorative 

study. Journal of Business Venturing, 6(4), 259-285. 

Zahra, S.A. & Covin, J.G. (1995). Contextual influence on the corporate entrepreneurship-

performance relationship: a longitudinal analysis. Journal of Business Venturing, 10, 43-65. 



 
28 

Bijlagen  

1. Vragenlijst: Werk & stress 

 

1. Geef aan of je de volgende symptomen hebt ervaren of niet door middel van een nummer (1 

of 2) 

1 = Soms / vaak ervaar ik dit symptoom 

2 = Nooit ervaar ik dit symptoom 

Slapeloosheid  

Hoge bloeddruk  

Vermoeidheid  

Angst  

Verminderde eetlust  

Dwangmatig eten  

Droge mond  

Zweertjes  

Periodiek laag libido  

Spierpijn / beven  

Nagelbijten  

Hoofdpijn  

Prikkelbare darmen  

Korte aandacht span  

Spiertrekkingen  

Stemmingswisselingen / kort lontje  

Kortademig  

Verslavingsgedrag  
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2. Hoeveel plezier ervaar je in je dagelijkse routine tijdens een gemiddelde werkdag? 

Kies het antwoord wat het beste met je overeenkomt.  

Veel plezier en er wordt veel gelachen. 4 

Een behoorlijk aantal leuke momenten, echter is het niet de gehele dag een feest. 3 

Af en toe leuke momenten, echter over het algemeen is de dag nogal eentonig. 2 

Mijn werkdag is gedurende de gehele dag bloedserieus. 1 

 

3.  Wat is je houding ten opzichte van lichaamsbeweging? 

Kies het antwoord wat het beste met je overeenkomt.  

Ik heb bijna nooit tijd voor lichaamsbeweging. 1 

Eens of twee keer per week doe ik aan lichaamsbeweging. 2 

Ik heb bijna om de dag lichaamsbeweging en ik probeer zo actief te blijven als ik 

kan op mijn werk. 

3 

Ik doe ten minste 30 minuten per dag aan lichaamsbeweging. Verder varieer ik 

mijn trainingsschema zoveel mogelijk. 

4 

 

4. Wat doe je als je je gestrest voelt? 

Kies het antwoord wat het beste met je overeenkomt.  

Ik neem preventief actie als ik de tekenen van stress ervaar.  4 

Ik neem een pauze, ontspan me of probeer mijn stress te beheren bij de volgende 

gelegenheid. 

3 

Ik probeer een pauze te nemen of iets leuks te doen, echter helpt dit niet altijd.  2 

Ik geloof niet dat er specifieke actie nodig is als ik me gestrest voel. 1 

 

5. Kies de uitspraak die het beste je gevoel over je werkzekerheid omschrijft 

Ik voel me onzeker over mijn werkzekerheid. 1 

Ik voel me noch onzeker noch zeker over mijn werkzekerheid. 2 
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Ik voel me zo zeker als maar kan over mijn werk en ik denk dat ik vrij snel nieuw 

werk zou vinden. 

3 

Ik voel me volledig zeker over mijn werk en ik heb het vertrouwen dat iemand me 

meteen zou inhuren door mijn karakter, vaardigheden en ervaring. 

4 

 

6. Hoe vaak voel je dat je onder druk staat op je werk (voornamelijk tijdsdruk)? 

Ik voel af en toe een beetje druk maar het geeft me een kick die me helpt om te 

presteren. Mijn collega’s ondersteunen me ook gedurende drukke tijden en ik 

ontspan gemakkelijk. 

4 

Ik heb vaak het gevoel van hoge druk maar als ik niet op mijn werk ben kan ik me 

ontspannen en mijn batterijen weer opladen.  

3 

Ik sta constant onder zware druk. 2 

Ik voel nooit druk, er is zelfs zo weinig druk dat het bijna saai wordt. 1 

 

7. In welke mate krijg je regelmatig constructieve feedback op je werk? 

Ik krijg bijna nooit positieve of negatieve feedback. 1 

Ik krijg eigenlijk alleen feedback als ik iets fout of onder de maat doe. 2 

Ik krijg voornamelijk feedback gedurende een gestructureerde jaarlijkse evaluatie, 

en af en toe op dagelijkse basis.  

3 

Ik krijg te allen tijde constructieve feedback, ook krijg ik waardering als ik iets goed 

doe. Verder weet ik altijd of ik goed of slecht presteer.  

4 

 

8. Kies de stelling die het beste bij je werksfeer en relaties past. 

Het is sympathiek en dynamisch. Ik kan goed opschieten met mijn collega’s en we 

genieten ervan om samen te werken. We respecteren en steunen elkaar. 

4 

Het is over het algemeen een goede werksfeer al zijn er wel een of twee rotte 

appels in de groep. De meeste van mijn collega’s zijn vriendelijk en ondersteunen 

elkaar. 

3 
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Ik kan goed, maar niet fantastisch met mijn collega’s opschieten. Ik ben geneigd 

om afgezonderd mijn werk te doen. Als ik met mijn collega’s praat, is het puur 

zakelijk. 

2 

Ik kan niet met mijn collega’s opschieten. Er is veel achterbaks en bedrijfspolitiek 

gedrag. 

1 

 

9. Persoonlijke interesses en werk, kies de stelling die het beste bij je past. 

Mijn baan heeft geen betrekking tot mijn persoonlijke interesses. Ik vind het saai 

en repetitief en zie het als een middel tot een doel. 

1 

Hoewel mijn baan niet bijzonder interessant is probeer ik het zo goed mogelijk te 

doen. Verder geniet ik van mijn vrije tijd. 

2 

Ik geniet van mijn werk omdat het overeen komt met mijn interesses en 

vaardigheden. Ik heb een geweldige tijd op mijn werk, hoewel ik wel hard moet 

werken.  

3 

Ik houd van mijn werk omdat het me in staat stelt mijn talenten te tonen. Ik geloof 

in de producten en diensten die mijn organisatie aanbied en ik heb naast mijn 

werk nog een bruisend leven. 

4 

 

10. Hulp en ondersteuning in tijden van zware werklast. Kies de uitspraak die het beste past. 

Ik voel me vaak hulpeloos. Ik kan niet op mijn collega’s bouwen en moet hierdoor 

zelfstandig het werk oplossen. 

1 

Ik ben in staat om hulp te vragen, maar ik zal dit alleen in extreme 

omstandigheden doen. Ik ben namelijk bang dat het vragen om hulp gezien kan 

worden als een zwakte. 

2 

Ik vraag soms om de hulp van mijn collega’s. Hier wordt dan over het algemeen 

positief op gereageerd, echter probeer ik dit niet te vaak te doen. 

3 

Ik ben nooit bang om hulp te vragen en het voelt dat dit helpt bij het verkrijgen 

van de juiste kwaliteit en het behalen van mijn deadlines. Mijn collega’s en ik zijn 

altijd bereid om elkaar te helpen. 

4 
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11. Welke bewering beschrijft het beste je werkomgeving 

Het is vrij relaxed, zelfs als er hard gewerkt wordt. Er zijn relax ruimtes en het 

nemen van pauzes wordt aangemoedigd. Gezond eten, welzijn en 

lichaamsbeweging wordt gestimuleerd. 

4 

Mijn bedrijf doet een poging om te investeren in een veilige en gezonde 

werkomgeving. Hoewel het niet altijd relaxed is, maak ik mijn werkomgeving zo 

aangenaam mogelijk. 

3  

Mijn werkomgeving is niet bijzonder veilig of prettig. 2 

Ik heb het gevoel dat mijn werkomgeving niet veilig, gezond en stressvol is. Ik 

word er depressief van. 

1 

 

12. Beschrijf in welke mate je het gevoel hebt dat je controle hebt over de werkdruk 

Ik heb geen controle over de mate van werkdruk die ik op een gegeven moment 

heb. 

1 

Ik heb enige controle over de mate van werk die ik op een gegeven moment heb. 2 

Hoewel ik soms extra uren moet werken heb ik over het algemeen het gevoel dat 

ik alles onder controle heb. 

3 

Ik heb het gevoel dat ik mijn werkdruk en deadlines goed onder controle heb. Als 

ik voor een periode hard heb gewerkt dan neem ik gerust wat extra vrije tijd. 

4 

 

13. Hoe vaak wordt in u bedrijf het werkklimaat/ de werkomgeving beoordeeld? 

Dit gebeurt niet. 1 

Dit gebeurt slechts af en toe, bijvoorbeeld een keer per jaar.  Verder geven we 

weinig tot geen speciale opleidingen aan het personeel. 

2 

Mijn bedrijf is proactief en we geven regelmatig ondersteuning in de beoordeling 

van de werkplekken en werkomgeving. Oplossingen en trainingen geven we 

onmiddellijk. 

3 

Mijn bedrijf is proactief en oplossingen worden snel geleverd. We staan open voor 

suggesties en moedigen continue verbeteringen gedurende het hele jaar aan. 

4 
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14. Voel je de drang om meteen te reageren op verzoeken van het werk? 

Ja, het wordt van me verwacht om meteen te reageren op een verzoek. Het maakt 

hierbij niet uit hoe dit verzoek wordt overgebracht. 

1 

Respect wordt getoond en verzoeken zijn meestal beleefd, echter is er wel een 

ongeschreven regel dat je altijd ja moet zeggen op een verzoek. 

2 

Verzoeken worden meestal respectvol gecommuniceerd. Ik word aangemoedigd 

om vragen te stellen over een verzoek en ik ben bevoegd om te onderhandellen 

over realistische termijnen. 

3 

Verzoeken worden goed gecommuniceerd en ik voel me vrij om hier nee op te 

zeggen. Ik ben ook in staat om mijn eigen deadlines te stellen. Er is een goede 

team sfeer in ons bedrijf. 

4 

 

15. Heeft je organisatie formele procedures of ondersteuning voor stress management? 

Nee, die hebben we niet. 1 

Er zijn een aantal procedures tegen stress, echter weet ik niet zeker of al mijn 

werknemers hiervan op de hoogte zijn. 

2 

Er zijn een aantal procedures tegen stress en mijn werknemers zijn hiervan op de 

hoogte. 

3 

Mijn bedrijf neemt een preventieve aanpak op stress management en er zijn 

verschillende initiatieven betaald door het bedrijf tegen stress.  

4 

 

16. Hebt u een gevoel van trots over u werk? 

Ik voel me enorm trots over mijn werk en de prestaties op mijn werk. Ik heb het 

gevoel dat ik hier ook erkenning in krijg. 

4 

Ik voel me trots over mijn werk, echter heb ik wel het gevoel dat het niet vaak 

genoeg erkend wordt door mijn organisatie. 

3 

Ik zie mijn werk gewoon als een baan en hoewel ik mijn best doe heb ik niet het 

gevoel dat ik er bijzonder trots op dien te zijn. 

2 
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Ik heb geen trots over mijn werk en ik denk dat ik ondergewaardeerd wordt in de 

organisatie. 

1 

 

17. Hoe vaak neem je pauzes op je werk? 

Ik neem vrijwel geen pauzes gedurende de dag. Ik eet mijn lunch snel op omdat ik 

eigenlijk gewoon te druk ben om te stoppen met werken. 

1 

Ik neem een aantal korte pauzes per dag en ongeveer 30 minuten voor mijn lunch. 

Echter ben ik over het algemeen druk aan het werk. 

2 

Ik streef ernaar om elk uur een kleine fysieke onderbreking te nemen, zelfs is het 

al maar een korte stretch of een kleine wandeling. Verder streef ik ernaar om een 

uur ontspannen te lunchen. 

3 

Ik neem elke 50 minuten stretch pauzes en neem een volledig uur voor mijn lunch 

pauze. Verder doe ik soms een korte siësta or wat lichte oefeningen gedurende de 

dag. 

4 
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2. Vragenlijst: Intrinsieke motivatie/bevlogenheid 

 

Voor het meten van de intrinsieke motivatie/bevlogenheid wordt gebruik gemaakt van de 

Werkbelevingslijst (UBES) ©. Deze is als volgt opgebouwd: 

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u uw werk beleeft en hoe u zich daarbij voelt. Wilt 

u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best passende cijfer 

(van 0 tot 6) in te vullen? 

 

Sporadisch   Af en toe    Regelmatig    Dikwijls    Zeer dikwijls     Altijd 

0   1   2   3   4   5   6 

Nooit  Een paar keer  Eens per  Een paar  Eens per  Een paar keer  Dagelijks 

per jaar of  maand of  keer per week   per week 

minder   minder   maand 

 

1. ________ Op mijn werk bruis ik van energie. (VI01)* 

2. ________ Ik vind het werk dat ik doe nuttig en zinvol. (DE01) 

3. ________ Als ik aan het werk ben, dan vliegt de tijd voorbij. (AB01) 

4. ________ Als ik werk voel ik me fit en sterk. (VI02)* 

5. ________ Ik ben enthousiast over mijn baan. (DE02)* 

6. ________ Als ik werk vergeet ik alle andere dingen om me heen. (AB02) 

7. ________ Mijn werk inspireert mij. (DE03)* 

8. ________ Als ik ‘s morgens opsta heb ik zin om aan het werk te gaan (VI03)* 

9. ________ Wanneer ik heel intensief aan het werk ben, voel ik mij gelukkig. (AB03)* 

10. ________ Ik ben trots op het werk dat ik doe. (DE04)* 

11. ________ Ik ga helemaal op in mijn werk. (AB04)* 

12. ________ Als ik aan het werk ben, dan kan ik heel lang doorgaan. (VI04) 

13. ________ Mijn werk is voor mij een uitdaging. (DE05) 

14. ________ Mijn werk brengt mij in vervoering. (AB05)* 
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15. ________ Op mijn werk beschik ik over een grote mentale (geestelijke) veerkracht. (VI05) 

16. ________ Ik kan me moeilijk van mijn werk losmaken. (AB06) 

17. ________ Op mijn werk zet ik altijd door, ook als het tegenzit. (VI06) 

* Verkorte versie (UBES-9); VI = vitaliteit; DE = toewijding; AB = absorptie. 

 

De score van de 3 sub-schalen wordt berekend door de scores van elke vraag op te tellen en dit totaal 

te delen door het aantal vragen. Dus je krijgt een score voor vitaliteit, toewijding en absorptie die ligt 

tussen de 0 en de 6. 
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3. Vragenlijst: Ondernemersgerichtheid/Entrepreneurial Orientation 

 

De volgende stellingen hebben betrekking op u bedrijf, de gevolgde strategie en het risico wat u 

neemt. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende 9 stellingen door steeds het 

best passende cijfer (van 1 tot 5) in te vullen? 

         1              2             3               4           5 

geheel mee       mee oneens  niet mee eens   mee eens geheel mee eens 

oneens      en niet mee  

     oneens’ 

 

Sub-dimensie: Innovativiteit (INNOV) 

1:  Ons bedrijf heeft veel nieuwe producten geïntroduceerd. 

2:  Ons bedrijf heeft veel van zijn producten vernieuwd. 

3: Ons bedrijf heeft een aantal wijzigingen toegepast in de samenstelling van zijn producten. 

Sub-dimensie: pro activiteit (PRO) 

4: We hebben de neiging om de voorkeur te geven aan risicovolle projecten die een hoge 

winstgevendheid geven. 

5: Vanwege de aard van de omgeving, neigen wij om op grote schaal gewaagde acties goed te 

keuren om onze doelstellingen te bereiken. 

6: We hanteren een systematisch beleid voor het zoeken naar nieuwe kansen. 

Sub-dimensie:  Risico nemen (RISK) 

7: Het komt zelden voor dat ons bedrijf vooruit loopt op de markt op het gebied van het 

lanceren van nieuwe producten, nieuwe management technieken of nieuwe productie 

technieken. 

8: We reageren meer op de acties van onze concurrent dan dat we voorlopen op de concurrent. 

9: We geven de voorkeur om te wachten tot verandering plaatsvindt in plaats van hier al eerder 

op te anticiperen. 
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