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Samenvatting
Dit onderzoek geeft een antwoord op de vraag: “wat is het belang van autonomie in
arbeidsorganisaties?” In de beantwoording van deze vraag wordt ingegaan op de
opbrengsten van autonomie voor individuen en organisaties en factoren die de relatie
beïnvloeden tussen autonomie en deze opbrengsten van autonomie. In het onderzoek is een
psychologisch model ontwikkeld waarin autonomie wordt gerelateerd aan bevlogenheid,
ervaren competentie en kritisch reflectief werkgedrag . In dit model zijn de modererende
invloed van taakeisen , de mate waarin mensen intrinsieke werkwaar den nastreven en de mate
van selfconcordance die mensen ervaren in het werk gehypothetiseerd.
Het onderzoek bestaat uit twee fasen en maakt gebruik van zowel kwantitatieve als
kwalitatieve data. In de eerste, exploratieve fase is een voorlopig model opgesteld aan de hand
van enerzijds relevante (arbeids- en organisatie)psychologische (onderzoeks-)literatuur en
anderzijds interviews met 15 professionals. Het tweede deel van het onderzoek is
theorietoetsend van aard, waarbij een kwantitatieve toetsing is uitgevoerd met vragenlijsten
onder 85 HRD-professionals.
Autonomie blijkt positief samen te hangen met bevlogenheid, ervaren competentie en
kritisch reflectief werkgedrag. Verder lijken bevlogenheid en ervaren competentie, welke
sterk samen blijken te hangen, een mediërende rol te spelen tussen autonomie en kritisch
reflectief werkgedrag. Taakeisen, selfconcordance en intrinsieke werkwaarden blijken geen
modererende invloed te hebben op de relatie tussen enerzijds autonomie en anderzijds
bevlogenheid, competentie en kritisch reflectief werkgedrag. Wel blijken intrinsieke
werkwaarden samen te hangen met zowel bevlogenheid als kritisch reflectief werkgedrag en
blijken extrinsieke werkwaarden negatief samen te hangen met bevlogenheid.
Selfconcordance blijkt samen te hangen met ervaren competentie. Deze resultaten hebben
geleid tot een uiteindelijk model voor autonomie in het werk.
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1. Inleiding

1.1 Maatschapp elijk kader
De omgeving waarin organisaties functioneren is aan snelle veranderingen onderhevig.
Organisaties moeten inspelen op deze veranderingen om effectief te blijven functioneren,
competitief te zijn en te blijven (Williams & Yang, 1999). Voortdurende ontwikkeling,
innovatie en blijvend leren als organisatie zijn belangrijke voorwaarden om in te spelen op
deze ontwikkelingen in de omgeving (Senge, 1990; Harrisson & Kessels, 2004). Een
werkwijze van organisaties die gericht is op ontwikkeling, innovatie en leren stelt andere
eisen aan medewerkers dan het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van routinehandelingen. Het is
belangrijk dat medewerkers in hun werk steeds actief zoeken naar verbeteringen van het werk
waarbij de organisatiedoelen het best gehaald worden, inspelend op de ontwikkelingen in de
omgeving. Zo ervaren veel organisaties de noodzaak om klantgerichter en vraaggerichter te
werken, wat op alle lagen en afdelingen in organisaties een andere werkwijze vraagt van de
medewerkers en wat een gerichtheid op leren en vernieuwen vraagt.
In de huidige kenniseconomie bestaan de producten en diensten die door organisaties
worden geleverd voor een steeds groter deel uit kennis, waardoor het aantal arbeidskrachten
stijgt dat primair bezig is met kennisontwikkeling. Om innovatief gedrag en leren van
medewerkers te stimuleren is het belangrijk om optimaal gebruik te maken van de
capaciteiten en de motivatie van medewerkers.

1.2 Motivatie
De motivatie van medewerkers om hun capaciteiten in te zetten voor de doelen van de
organisatie wordt op verschillende manieren gestimuleerd. Dit gebeurt allereerst in de vorm
van verschillende extrinsieke motivatoren. Amabile (1997) definieert extrinsieke motivatie als
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volgt: “Individuals are extrinsically motivated when they

engage in the work in order to

obtain some goal that is apart from the work itself, or meet a constraint that is imposed by an
extrinsic source” (p.21). Extrinsieke motivatie in werk is in de eerste plaats het salaris en
allerlei bonussen en vergoedingen (winstdeling, pensioenregelingen) maar ook allerlei
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een auto van de zaak, kinderopvang of een computer
thuis.
Psychologisch onderzoek van de laatste decennia naar de motivatoren in werk en
daarmee de opbrengsten van werk voor het individu laat zien dat mensen verschillende
soorten behoeften hebben in het werk (Deci & Ryan, 1985; Elizur, Borg, Hunt & Beck, 1991;
Hackman & Oldham, 1980). Zo hebben mensen volgens de self-determination theory van
Deci & Ryan (1985) drie basisbehoeften in het werk: de behoefte aan verbondenheid
(relatedness ), de behoefte aan competentie (competence ) en de behoefte aan autonomie
(autonomy ). Veel psychologische motivatietheorieën laten zien dat de mate waarin deze
behoeften bevredigd worden invloed hebben op de manier waarop mensen gemotiveerd zijn
in hun werk (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000a). Met name de mate waarin mensen
intrinsiek gemotiveerd zijn blijkt bepaald te worden door de bevrediging van deze
basisbehoeften in het werk (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci 2000a; Karasek, 1979;
Hackman & Oldham, 1980). Amabile (1997) definieert intrinsieke motivatie in het werk als
volgt: “Individuals are intrinsically motivated when they seek enjoyment, interest, satisfaction
of curiosity, self -expres sion or personal challenge in the work”

(p. 21). Dit houdt in dat

individuen intrinsiek gemotiveerd zijn wanneer zij een taak uitvoeren om de taak zelf; het
uitvoeren van deze taak brengt vreugde en bevrediging.
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1.3 Intrinsieke motivatie en autonomie i n het werk
Uit onderzoeksliteratuur blijkt dat juist voor innovatie, creativiteit en leren het belangrijk is
dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn (Sprenger, 1996; Amabile, 1997; Kessels, 2001).
Daarnaast blijkt intrinsieke motivatie sterk samen te hangen met psychologisch en fysiek
welzijn, persoonlijke groei en tevredenheid (Ryan & Deci, 2000a). Het werken vanuit een
intrinsieke motivatie heeft dus zowel voor individuen als voor de organisaties waar zij deel
van uitmaken waardevolle opbrengsten. Uit psychologische onderzoeksliteratuur blijkt echter
dat deze intrinsieke werkmotivatie veelal ondermijnd wordt door extrinsieke motivatoren, wat
betekent dat het stimuleren van intrinsieke motivatie niet kan via beloningssystemen die
primair op geld en andere extrinsieke motivatoren gebaseerd zijn (meta-analyse van Deci,
Koestner & Ryan, 1999; Sprenger, 1996) Een belangrijke vraag is dan ook welke factoren in
een werkcontext intrinsieke motivatie wel stimuleren.
Om vanuit een intrinsieke motivatie te kunnen werken blijkt autonomie erg belangrijk
te zijn (Hackman & Oldham, 1980; Karasek 1979; Deci & Ryan, 1985). Het begrip
“autonomie” is te herleiden tot de Griekse oudheid, waar "autonomos" stond voor zelfbestuur,
het zelf (autos) maken van wetten (nomos) (de Jonge, 1995). Verschillende onderzoekers
hebben de rol van autonomie onderzocht in een werkcontext, waarbij autonomie zowel als
menselijke basisbehoefte naar voren komt (self-determination theory van Deci & Ryan,
1985), als als kenmerk van het werk (Karasek, 1979; Hackman & Oldham, 1980).

1.4 Probleemstelling
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: wat is het belang van autonomie in
arbeidsorganisaties?
Een aantal subvragen in de beantwoording van deze hoofdvraag is: wat is autonomie?,
wat zijn de opbr engsten van autonomie voor het individu?, wat zijn de opbrengsten van

7

autonomie voor organisaties? en welke individuele factoren beïnvloeden de relatie tussen
autonomie en de opbrengsten van autonomie?

1.4.1 Het ontwikkelen van een nieuw psychologisch mod

el voor autonomie

In dit onderzoek is een nieuw psychologisch model ontwikkeld voor autonomie in het werk,
waarbij autonomie in het werk gerelateerd is aan opbrengsten voor het individu en
opbrengsten voor de organisatie. Ook zijn individuele factoren die invloed hebben op deze
relatie opgenomen in het model.

1.4.1.1 Onderzoeksfasen
In dit onderzoek zijn twee fasen te onderscheiden. In de eerste fase is een voorlopig model
opgesteld aan de hand van enerzijds relevante (arbeids- en organisatie)psychologische
(onderzoeks-)literatuur en anderzijds vijf interviews met professionals in diverse werkvelden
en twee rondetafelgesprekken (focus groups ). Hierbij stonden de bovengenoemde
onderzoeksvragen centraal. De deelnemers aan deze kwalitatieve onderzoeksfase waren 15
professionals, waarvan het merendeel werkzaam is in de Human Resource Development
(HRD) discipline, een deel van hen is werkzaam in andere disciplines. (zie Deelnemers
interviews, bijlage 11). Deze groep deelnemers is willekeurige gekozen om inzicht te krijgen
in de psychologische mechanismen die te maken hebben met autonomie in het werk.
Daarnaast zijn deze deelnemers gekozen aan de hand van beschikbaarheid en verschillende
invalshoeken van waaruit ze een bijdrage zouden kunnen leveren aan de ontwikkeling van het
voorlopige model.
In de tweede fase van dit onderzoek is het voorlopige model getoetst in de
werkpraktijk van HRD-professionals. Aan de hand van deze uitkomsten is het definitieve
model vormgegeven.
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1.4.1.2 Combinatie kwalitatieve en kwant itatieve onderzoeksmethoden
Het onderzoek is enerzijds exploratief en theorieontwikkelend van aard, anderzijds is het
theorietoetsend. Om een model te ontwikkelen waarbij zowel theorie ontwikkeld als getoetst
wordt, is gekozen een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden te
gebruiken. Op deze manier is in dit onderzoek ook de fase waarin hypothesen gegenereerd
worden wetenschappelijk onderbouwd: door een combinatie te maken van inzichten uit de
literatuur en de werkpraktijk van een groep professionals.
Alle kwalitatieve data die verzameld is tijdens de eerste onderzoeksfase, de interviews
en rondetafelgesprekken, zijn geanalyseerd aan de hand van een methodiek die ontwikkeld is
door Miles en Huberman (1994). De verschillende antwoorden van de geïnterviewden zijn per
subvraag geclusterd en samengevat. In de verslaglegging zijn citaten opgenomen ter illustratie
van de verschillende clusters. Op deze manier kan een totaalbeeld worden geschetst van de
beantwoording van de verschillende vragen door de geïnterviewden.
In de tweede fase, de theorietoetsende fase, is een kwantitatieve toetsing uitgevoerd
van het model zoals dat uit de eerste, exploratieve fase naar voren is gekomen. Het
kwantitatieve onderzoek is niet experimenteel en niet long itudinaal wat maakt dat het een
correlationeel veldonderzoek is. Het is een momentopname waarbij de samenhang tussen
verschillende psychologische constructen gemeten wordt. Deze onderzoeksopzet is gekozen
omdat deze het beste past bij het ontwikkelen van een nieuw psychologisch model voor
autonomie in het werk, gegeven de beschikbare tijd en middelen.

1.4.1.3 Het theoretisch belang van een nieuw model voor autonomie
Alleen al binnen de psychologie zijn er vele verschillende theorieën en onderzoeksstromingen
die zich bezighouden met autonomie. Zo wordt vanuit de self-determination theory van Deci
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en Ryan (1985) aandacht besteed aan autonomie vanuit het perspectief van basisbehoeften. De
behoefte aan autonomie die zij definiëren staat gelijk aan het kunnen werken vanuit een
intrinsieke motivatie. Daarnaast besteden de modellen van Hackman & Oldham (1975,1980)
en Karasek & Theorell (1990) aandacht aan autonomie als aspect van de werkinrichting. De
twee laatstgenoemde modellen zijn echter reeds enkele decennia geleden ontworpen binnen
de traditie van job-redesign theorieën en veelal getoetst in industriële organisaties. In de
huidige kenniseconomie is zowel de aard van het werk als de eisen die aan arbeidskrachten
gesteld worden dusdanig anders (Senge, 1990; Kessels, 1996) dat een nieuw model een
bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van de wetenschappelijke theorievorming over
autonomie in werk.
In het ontwerpen van het model voor autonomie in een werkcontext wordt gebruik
gemaakt van de inzichten uit verschillende onderzoeksstromingen zoals job-redesign
(Hackman & Oldham, 1975, 1980; Karasek & Theorell, 1990), behoeftentheorieën (Deci &
Ryan, 1985), arbeids- en gezondheidspsychologie (Jan de Jonge, 1995; Schaufeli & Bakker,
2003; Schaufeli & Dierendonck, 2000), motivatietheorieën (Elizur, et al., 1999; Sheldon &
Elliot, 1999) en vanuit de Human Resource Development: kennisproductiviteit (Kessels,
2001) en kritisch reflectief werkgedrag (Van Woerkom, 2003).

1.5 Voorlopig model en hypothesen
Het voorlopige model zoals dat vormgegeven is in de eerste onderzoeksfase relateert
autonomie in het werk aan een drietal opbrengsten (zie Model 1, bijlage 3). Dit zijn
bevlogenheid, ervaren competentie en kritisch reflectief werkgedrag. Bevlogenheid en ervaren
competentie zijn in eerste instantie opbrengsten voor het individu. Kritisch reflectief
werkgedrag, wat staat voor organisatieleren en organisatieontwikkeling, is de directe
opbrengst voor organisaties. De hoogte en complexiteit van taakeisen in het werk, de mate
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waarin mensen intrinsieke werkwaarden nastreven in het werk en de mate van
selfconcordance die mensen ervaren in het werk beïnvloeden de relatie tussen enerzijds
autonomie en anderzijds bevlogenheid, ervaren competentie en kritisch reflectief werkgedrag.
De hypothesen, afkomstig uit het voorlopige model, die getoetst zullen worden in de
kwantitatieve fase van het onderzoek zijn:

1. Autonomie hangt positief samen met bevlogenheid in het werk.

2. Autonomie hangt positief samen met ervaren competentie in het werk

.

3. Autonomie hangt positief samen met kritisch reflectief werkgedrag

4a. Hoge kwalitatieve en kwantitatieve taakeisen versterken de relatie tussen autonomie
en bevlogenheid in het werk.
4b. Hoge kwalitatieve en kwantitatieve taakeisen versterken de r

elatie tussen autonomie

en ervaren competentie in het werk.
4c. Hoge kwalitatieve en kwantitatieve taakeisen versterken de relatie tussen autonomie
en kritisch reflectief werkgedrag.

5a. Intrinsieke werkwaarden versterken de relatie tussen autonomie en

bevlogenheid in

het werk.
5b. Intrinsieke werkwaarden versterken de relatie tussen autonomie en ervaren
competentie in het werk.
5c. Intrinsieke werkwaarden versterken de relatie tussen autonomie en kritisch
reflectief werkgedrag.
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6a. De mate van selfc oncordance van persoonlijke doelen in het werk versterkt de
relatie tussen autonomie en bevlogenheid in het werk.
6b. De mate van selfconcordance van persoonlijke doelen in het werk versterkt de
relatie tussen autonomie en ervaren competentie in het we

rk.

6c. De mate van selfconcordance van persoonlijke doelen in het werk versterkt de
relatie tussen autonomie en kritisch reflectief werkgedrag.

Naast het toetsen van deze hypothesen zal exploratief worden gekeken naar duidelijke
relaties tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen om het model te kunnen
verbeteren op eventuele opvallende niet voorspelde relaties die gevonden worden in deze
data-set.
Om het model te onderbouwen en inzichtelijk te maken worden de verschillende
constructen in het model en hun onderlinge relaties zoals deze vanuit de interviews en de
(onderzoeks) literatuur naar voren zijn gekomen behandeld in de volgende paragrafen.

1.5.1 Autonomie
1.5.1.1 Autonomie in de werkpraktijk
Vanuit de interviews en rondetafelgesprekken komt autonomie in het werk allereerst naar
voren als een behoefte van individuen. Daarnaast komt duidelijk naar voren dat autonomie
zowel verantwoordelijkheid geven als verantwoordelijkheid nemen inhoudt. Ook wordt
autonomie in het werk benoemd als vrijheid en regelruimte in het werk.

Autonomie als behoefte: zelfsturendheid, zelfgemotiveerd zijn en zelfstandigheid
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Autonomie blijkt een belangrijke behoefte in het werk te zijn van de geïnterviewden: “Ik wil
me als professional niet laten beperken door iemand

die zegt dat iets wel of niet tot mijn

takenpakket behoort. Ik wil mijn handen vrij hebben en ben graag meester over mijn eigen
speelruimte”. Deze behoefte aan autonomie is zowel de behoefte aan het hebben van invloed
op het eigen werk als de behoefte om zelf de criteria op te stellen voor hoe het werk goed
wordt uitgevoerd.
Autonomie als behoefte is onder te verdelen in behoefte aan zelfsturendheid,
zelfgemotiveerd zijn en zelfstandigheid. Zelfsturendheid wordt omschreven als: “autonomie is
het heft in eig en handen nemen.” Het handelen wordt gestuurd door het eigen inzicht en het
eigen gevoel.
Een concept dat sterk gerelateerd is aan zelfsturendheid, is zelfgemotiveerdheid.
Iemand is met name zelfgemotiveerd door het ervaren van een uitdaging: “Autonomie i s het
gevolg van het ervaren van een uitdaging. Als je een taak ervaart als een uitdaging, heb je
autonomie. En niet als je je taak ervaart als een taak en je vermogen niet uitgedaagd wordt.
Een uitdaging maakt kracht en energie wakker en geeft er richting

aan. Autonomie is dat het

vanzelf draait.” Deze vorm van autonomie is sterk gerelateerd aan motivatie, wat in de
paragraaf over passie en intrinsieke motivatie, als opbrengsten van autonomie, uitgebreider
aan bod komt.
Een ander concept dat sterk verwant is aan zelfsturendheid, is zelfstandigheid:
“zelfstandig opererend binnen de mogelijkheden waartoe je bent opgeleid en bevoegd bent.”
Deze vorm van zelfstandigheid komt heel duidelijk naar voren in de verschillende interviews
en houdt in dat iemand zowel in het handelen als in het denken een bepaalde
onafhankelijkheid heeft en niet geleid wordt door de verwachtingen van anderen.
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Eigen verantwoordelijkheid geven én nemen
Deze zelfstandigheid heeft altijd twee kanten, enerzijds krijgt iemand een bepaalde vrijheid,
maar aan de andere kant moet iemand keuzes maken en beslissingen nemen waarbij de
persoon zelf verantwoordelijk is voor de consequenties. De vrijheid die mensen hebben in hun
werk is noodzakelijk verbonden aan hun eigen verantwoordelijkheid. De kern van autonomie
is dan ook dat het de verantwoordelijkheid die iemand gegeven wordt in een werkcontext
gelijk op moet gaan met de verantwoordelijkheid die iemand zelf neemt: “Zelfbeheer is niet
onafhankelijk doen wat je wilt. ‘Ik heb het recht mezelf te zij

n, maar de plicht ‘t rond te spelen

in het groter geheel’…eenieder heeft de verantwoordelijkheid om een bepaald gebied gezond
te houden, je runt iets, maar je hebt wel de vrijheid, de ruimte om zelf te bepalen hoe het
gerund wordt.”
Verantwoordelijkheid nemen betekent echter ook door anderen afgerekend kunnen
worden op geleverde prestaties. Het nemen van verantwoordelijkheid voor het werk en de
manier waarop het uitgevoerd wordt is noodzakelijk verbonden met het uitspreken van ideeën
over hoe het werk beter ingericht en uitgevoerd kan worden. Het durven uitspreken komt
uitgebreider aan bod in de paragraaf over pro-activiteit en moed als individuele factoren die
de relatie tussen autonomie en opbrengsten in het werk beïnvloeden.

Vrijheid en regelruimte in h et werk
In de inrichting van het werk is autonomie het hebben van regelruimte om het werk naar eigen
inzicht te organiseren en uit te voeren: “Mijn eigen agenda invullen, maar ook mijn eigen
doelstellingen kunnen formuleren en proberen te realiseren…ik bep

aal zelf met welke mensen

ik in contact ga en welke opdrachten ik ga doen, hoe ik ze inricht.”

Deze regelruimte houdt

ook in dat mensen zelf beslissingen maken, zelf prioriteiten stellen en zelf een tijdsverdeling
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maken. Autonomie in een werkcontext is dus de mate waarin mensen zelf het werk kunnen
plannen, de werkwijze kunnen kiezen en de doelstellingen kunnen formuleren.

1.5.1.2 Autonomie volgens de self -determination theory van Deci en Ryan
In veel motivatietheorieën spelen de behoeften die mensen hebben een centrale rol. Eén van
de meest invloedrijke motivatietheorieën is de self-determination theory van Deci en Ryan
(1985). Self-determination wordt daarbij gedefinieerd als het ervaren van ruimte en vrijheid
om het eigen gedrag te kunnen initiëren en te kunnen reguleren. Deci & Ryan brengen in hun
model de basisbehoeften terug tot drie, te weten: autonomie, competentie en verbondenheid.
Autonomie wordt daarbij gedefinieerd als “…feeling that one’s activities are selfchosen and
concordant with intrinsic interests and values” (Deci & Ryan, 1985). De vervulling van de
drie basisbehoeften hangt sterk samen met persoonlijke groei en psychologisch welzijn (Ryan
& Deci, 2000a). De self-determination theory stelt ook dat mensen actief op zoek gaan naar
het vervullen van hun basisbehoeften.
Wanneer de basisbehoeften niet kunnen worden vervuld, wanneer mensen hun leven
meer en meer ervaren als aangestuurd door krachten buiten zichzelf, leidt dit tot een
verslechtering van het welzijn (Ryan & Deci, 2000a; Shapiro, Schwartz en Astin, 1996). In
een reeds enkele decennia geleden uitgevoerd onderzoek van Rodin & Langer (1977) bleek
zelfs dat bewoners van een verzorgingstehuis die meer zeggenschap over hun leefomgeving
kregen niet alleen een beter psychologisch welzijn hadden, maar zij leefden ook langer dan de
controlegroep.
De Jonge (1995) toonde aan dat ook autonomie in het werk leidt tot psychisch welzijn.
In zijn promotieonderzoek naar autonomie in relatie tot welbevinden en gezondheid, waarin
het concept “autonomie in het werk” uitgebreid in kaart wordt gebracht, maakt hij met name
gebruik gemaakt van de theorieën van Hackman en Oldham (1975,1980) en Karasek &
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Theorell (1990). Deze theorieën, die autonomie als aspect van de werkcontext benaderen,
komen voort uit psychologische onderzoeksliteratuur naar functieherontwerp.

1.5.1.3 Job characteristics model van Hackman & Oldham
In het job characteristics model van Hackman & Oldham (1975) staat het stimuleren van de
intrinsieke werkmotivatie centraal. Hackman & Oldham formuleerden vijf taakaspecten,
waaronder autonomie, die van invloed zijn op de intrinsieke werkmotivatie, de
arbeidstevredenheid en de effectiviteit op het werk (zie Figuur 1, bijlage 1). Autonomie speelt
daarbij een belangrijk rol, naast de mogelijkheid om vaardigheden te kunnen gebruiken, een
identificatie met de taak en het belang van de taak en de mate waarin men feedback krijgt
over de effectiviteit van het werk. Het model veronderstelt dat een optimale combinatie van
de vijf taakaspecten positief uitwerkt op intrinsieke motivatie, arbeidstevredenheid en
effectiviteit. Hierbij spelen de ervaren zinvolheid van het werk, de mate waarin men zich
verantwoordelijk voelt voor de uitkomsten van het werk en de kennis van uitkomsten een
mediërende rol (zie Figuur 1). Wel is het zo dat individuele verschillen invloed hebben op de
mate waarin deze aspecten belangrijk zijn voor een werkende individu. Zo spelen met name
de mate waarin men een behoefte aan groei heeft en over de nodige kennis en vaardigheden
beschikt om het werk uit te kunnen voeren een belangrijke rol. Deze factoren bepalen mede
hoe belangrijk autonomie voor een persoon is.
De definitie van autonomie in het job characteristics model is: “…the degree to which
the job provides substantial freedom, indep endence and discretion to the individual in
scheduling the work and in determining the procedures to be used in carrying it out.”
(Hackman &Oldham, 1975). De rol die autonomie speelt volgens Hackman & Oldham is dus
vooral het bepalen van de ervaren verantwoordelijkheid in een functie, wat invloed zou
hebben op de uitkomstvariabelen intrinsieke motivatie, tevredenheid en effectiviteit. Bij
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empirische toetsing van het model worden gemengde resultaten gevonden. Zo blijkt
autonomie wel bij te dragen aan intrinsieke werkmotivatie, de persoonlijke ontwikkeling en
de algemene tevredenheid over het werk, maar niet direct aan effectiviteit van het werk (De
Jonge, 1995).

1.5.1.4 Ervaren autonomie in het werk: een subjectieve benadering
Er is een belangrijk onderscheid te maken in de benaderingswijzen die gekozen kunnen
worden in het meten van autonomie. Zo kan autonomie benaderd worden als zijnde inherent
aan de taak of functie die een individu vervult, waarbij de werksituatie, de context, centraal
staat. Dit wordt ook wel gezien als een objectieve benaderingswijze van autonomie (De
Jonge, 1995). Autonomie kan echter ook primair als de ervaring van het individu worden
gezien. Deze benaderingswijze wordt wel subjectief genoemd omdat het perspectief van het
subject, de werkende individu, centraal staat.
Omdat verondersteld kan worden dat autonomie via de psychologische processen
invloed heeft op attituden en gedragingen als motivatie, prestatie en welbevinden (Hackman
& Oldham, 1980; Karasek, 1979; Deci &Ryan, 1985) is in dit onderzoek gekozen om de
ervaring van autonomie als centraal concept te nemen. Het is vooral de ervaren autonomie die
iemand heeft in het uitvoeren van zijn of haar functie die invloed heeft op psychologische
variabelen als motivatie en welbevinden die uiteindelijk invloed hebben op gedrag. In dit
onderzoek wordt er weliswaar vanuit gegaan dat verschillen in de inrichting van het werk zeer
sterk bijdragen aan de mate waarin mensen autonomie ervaren in hun werk, maar om het
model een zo goed mogelijke representatie te laten zijn van psychologische processen in de
werkpraktijk is gekozen ervaren autonomie centraal te stellen.
De definitie van autonomie die wordt gebruikt in dit onderzoek is: “de invloed die
iemand ervaart op de manier van werken.”

Deze invloed bestaat uit het zelf kunnen kiezen
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van werkwijzen , het kunnen plannen van werkzaamheden en het kunnen formuleren van de
eigen doelstellingen , zowel kwantitatief als kwalitatief.

1.5.2 Taakeisen
1.5.2.1 Job demand -control model van Karasek & Theore ll
Een andere belangrijke theorie over autonomie in de werkcontext is geformuleerd door
Karasek en Theorell (1990). Hun job demand -control model combineert inzichten uit
onderzoek naar functieherontwerp en werkstress. Daarbij zijn het beperken van stress en het
stimuleren van werkmotivatie en persoonlijke groei de belangrijkste uitkomsten van een
passende combinatie van de psychologische taakeisen die gesteld worden aan het
functioneren en de sturingsmogelijkheden die inherent zijn aan de taak (zie Figuur 2, bijlage
2). De taakeisen, de eisen die aan het functioneren zijn gesteld, zijn de psychologische
stressfactoren die in het werk aanwezig zijn, zoals tijdsdruk, de vereiste om met grote
nauwkeurigheid en zonder fouten te moeten werken en te veel werk. De sturingsruimte is
sterk gerelateerd aan autonomie en bestaat uit twee aspecten: enerzijds beslissingsruimte, het
hebben van de autoriteit om beslissingen te nemen betreffende het werk en anderzijds de
mogelijkheid meerdere vaardigheden te kunnen gebruiken. De beslissingsruimte is de
controle die een individu heeft over zijn werk: “…the working individual’s potential control
over his tasks en conduct during the working day”.

De combinatie van de eisen aan het werk

en de sturingsmogelijkheden van een werkende individu resulteert in het model van Karasek
en Theorell in vier typen werk. Daarbij zijn er twee diagonale assen te benoemen, waarbij de
ene as staat voor de mate van werkmotivatie en leergedrag en de andere voor de hoeveelheid
stress of mentale overbelasting die een werkende individu ervaart.
Van de twee belangrijkste inzichten die uit dit model naar voren komen, is de eerste
dat de grootste stressreacties plaatsvinden als de psychologische eisen hoog zijn en de
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sturingsmogelijkheden, dus de autonomie en breedte van inzetbare vaardigheden, laag zijn.
Deze stressreacties, zoals uitputting, onrust, angst en gezondheidsklachten, komen dus het
meest voor in het werk met “hoge spanning”. Als tweede komt uit dit model naar voren dat
als de psychologische eisen hoog zijn maar dit gecombineerd wordt met veel
sturingsmogelijkheden in de “actieve baan”, de motivatie, persoonlijke groei en leren van de
werkers het meest gestimuleerd wordt.
Samenvattend stelt het model van Karasek & Theorell dat de sturingsmogelijkheden,
de autonomie dus, bepalen of een werksituatie waarin hoge eisen worden gesteld aan mensen
resulteert in stress en uitval, of daarentegen juist leidt tot een toename in motivatie, groei en
persoonlijke ontwikkeling. Om de voorspellingen over de invloed van taakeisen die
voortkomen uit het demand-control model van Karasek & Theorell op te nemen in het
voorlopige model van autonomie in het werk, worden de kwantitatieve en kwalitatieve
taakeisen opgenomen als modererende invloed op de relatie tussen autonomie en opbrengsten
voor individuen en organisaties. Deze opbrengsten van autonomie worden in onderstaande
paragrafen toegelicht. De hypothesen over de modererende invloed van taakeisen zijn:

Hypothese 4a. Hoge kwalitatieve en kwantitatieve taakeisen verst

erken de relatie tussen

autonomie en bevlogenheid in het werk.
Hypothese 4b. Hoge kwalitatieve en kwantitatieve taakeisen versterken de relatie tussen
autonomie en ervaren competentie in het werk.
Hypothese 4c. Hoge kwalitatieve en kwantitatieve taakeisen

versterken de relatie tussen

autonomie en kritisch reflectief werkgedrag.
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1.5.3 De opbrengsten van autonomie voor het individu
1.5.3.1 De opbrengsten van autonomie voor het individu in de werkpraktijk
De opbrengsten van autonomie voor het individu hangen sterk samen met autonomie als
behoefte. Een belangrijke opbrengst van autonomie is dan ook de vervulling van deze
behoefte, wat vervolgens samenhangt met een aantal opbrengsten dat onderverdeeld is in vier
verschillende clusters. Deze clusters zijn: persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei en
zelfactualisatie, het kunnen werken vanuit een eigen passie of intrinsieke motivatie, het
kunnen leveren van kwaliteit en ten slotte leren. De opbrengsten van autonomie zoals ze naar
voren komen uit de interviews zijn dus verschillende concepten die psychisch welzijn
vertegenwoordigen, het kunnen leveren van kwaliteit in het werk, het werken vanuit
intrinsieke motivatie en tenslotte leren.

Persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei en zelfactualisatie
Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei worden als een belangrijke opbrengst ervaren
door de geïnterviewden. Zo wordt autonomie veelal gezien als de vrijheid om je te kunnen
ontwikkelen in wat je doet. Hierbij wordt direct de verbinding gemaakt met autonomie als
behoefte: “Autonomie is een doel, omdat je je wilt ontwikkelen”

.

Persoonlijke groei is zeer verwant aan persoonlijke ontwikkeling als opbrengst van
autonomie, waarbij groei nog meer dan ontwikkeling een toename van capaciteiten
impliceert: “En da n langzamerhand groeit je identiteit als het ware, …dat is dan niet een
identiteit die iemand gekozen heeft, maar die zo gegroeid is. Misschien ook wel omdat ik
persoonlijk gegroeid ben. … Daarom heb ik heb heel veel ruimte nodig.”

Hierbij komt in de

interviews duidelijk naar voren dat er een wisselwerking is tussen groei en autonomie.
Enerzijds stimuleert autonomie persoonlijke groei en anderzijds is persoonlijke groei
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bepalend voor de mate waarin mensen goed kunnen en willen omgaan met de autonomie in
een werksituatie.
Zelfactualisatie als opbrengst van autonomie sluit nauw aan op persoonlijke
ontwikkeling en persoonlijke groei. Het begrip zelfactualisatie wordt echter sterker in verband
gebracht met integriteit en persoonlijk welzijn: “Wie kortom systemat isch teveel slikt en buigt
voor de regels en opgelegde beperkingen van zijn omgeving, en in feite de “easy way out”
kiest, richt zijn persoonlijkheid forse schade aan. En ik denk dat de meeste mensen best wel
weten waar ze persoonlijk voor staan.”

Passie of intrinsieke motivatie
Het kunnen werken vanuit een eigen passie, ofwel intrinsieke motivatie, wordt ook als een
belangrijke opbrengst van autonomie gezien. Het werken vanuit een eigen passie hangt sterk
samen met de behoefte om zelfgemotiveerd te zijn, wat in de paragraaf over autonomie als
behoefte is benoemd. “Wat ook zo bij autonomie is, is dat je echt gaat doen wat je leuk vindt.
Dat doen wat je graag wilt.”
Mensen hebben met name behoefte om autonomie te hebben bij bezigheden waar ze
intrinsiek voor gemotiveerd zijn. “Waar je je passie uit haalt, moet je autonomie voor
hebben”. Ook dit is een wisselwerking: het werken vanuit een intrinsieke motivatie versterkt
de behoefte aan autonomie en de autonomie versterkt het kunnen werken vanuit een
intrinsieke motivatie.

Kwaliteit kunnen leveren in het werk
Een andere opbrengst van autonomie is het kunnen leveren van kwaliteit in het werk, een
eindprodukt waar de persoon zich graag verantwoordelijk voor voelt. “Ik heb wel de ruimte
nodig om het te doen zoa ls ik het zelf goed vind.” Het kunnen leveren van kwaliteit impliceert
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ook het ervaren van competentie. Tegelijkertijd draagt deze ervaren competentie zowel bij aan
zelfvertrouwen, zelfstandigheid en pro-actief gedrag als ook aan leren in een werkcontext.

Leren
Tenslotte wordt leren duidelijk in verband gebracht met autonomie: “Als je zelf
verantwoordelijk bent voor complexe situaties, dan maak je heel veel leerslagen.”

Dit is een

opbrengst voor het individu, maar ook voor organisaties is het leren en ontwikkelen van
medewerkers erg belangrijk, wat terugkomt in de paragraaf over de opbrengsten van
autonomie voor organisaties. Dit leren zoals het uit de interviews naar voren is gekomen,
bestaat enerzijds uit het “persoonlijk” leren, wat sterk verwant is aan persoonlijke
ontwikkeling en persoonlijke groei, en anderzijds uit het ontwikkelen van vaardigheden en
competenties. Om het werk goed uit te kunnen voeren, kwaliteit te leveren in het werk is het
ontwikkelen van vaardigheden en competenties van groot belang.
Ten slotte is een voorwaarde voor zowel het kunnen leveren van kwaliteit in het werk
als voor leren, het kunnen begrijpen waarom je iets doet, om daarmee inzicht te krijgen in het
werkproces: “Professionals willen daadwerkelijk begrijpen waarom ze iets

wel of niet moeten

doen en willen niet gedachteloos wat regels naleven.”

1.5.3.2 Bevlogenheid
Een concept dat sterk gerelateerd is aan psychisch welzijn, intrinsieke motivatie en
persoonlijke groei in een werkcontext, zoals die naar voren komen in de modellen van
Hackman en Oldham (1975,1980) en Karasek & Theorell (1990) als opbrengsten van
autonomie, is bevlogenheid (Schaufeli & Bakker, 2003). Bevlogenheid wordt gedefinieerd
als: een positieve, affectief -cognitieve toestand van opperste voldoening die gek enmerkt wordt
door vitaliteit, toewijding en absorptie.”

(Schaufeli & Bakker, 2001, p. 245). De constructen
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vitaliteit, toewijding en absorptie worden als volgt gedefinieerd: “Vitaliteit wordt gekenmerkt
door bruisen van energie, zich sterk en fit voelen,

lang en onvermoeibaar met werken door

kunnen gaan en beschikken over grote mentale veerkracht en dito doorzettingsvermogen.”
“Toewijding heeft betrekking op een sterke betrokkenheid bij het werk; het werk wordt als
nuttig en zinvol ervaren, is inspirerend en uitdagend, en roept gevoelens van trots en
enthousiasme op.” ”Absorptie, tenslotte, heeft betrekking op het op een plezierige wijze
helemaal opgaan in het werk, er als het ware mee versmelten waardoor de tijd stil lijkt te
staan en het moeilijk is om er zich los van te maken.” (Schaufeli en Bakker, 2001, p. 245).
Bevlogenheid weerspiegelt ook een aantal belangrijke opbrengsten van autonomie
zoals deze naar voren komen in de interviews. Met name het kunnen werken vanuit een eigen
passie of intrinsieke motivatie, maar ook de persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei en
zelfactualisatie sluiten nauw aan bij het psychologische concept bevlogenheid .
Het concept bevlogenheid is op te vatten als de antipode van burnout . Daar waar
‘opgebrande’ werknemers vermoeid en afstandelijk zijn, voelen hun bevlogen collega’s zich
energiek en toegewijd. Schaufeli en Bakker (2003) hebben een bevlogenheidschaal
ontwikkeld vanuit het perspectief van de positieve psychologie : de wetenschappelijke studie
van menselijke kracht en optimaal functioneren. Deze wordt als aanvulling gezien op de
“eenzijdig op psychopathologie, stoornissen, aandoeningen, handicaps en problemen
gerichte hedendaagse psychologie ” (Schaufeli & Bakker, 2003). Deze hernieuwde aandacht
voor optimaal functioneren heeft ook zijn weerklank gevonden in de organisatiepsychologie,
zoals blijkt uit recente aandacht voor positief organisatiegedrag, oftewel “…the study of
positively oriented human resource strengths and psychological capacities that can be
measured, developed, and effectively managed for performance improvement in today’s
workplace” (Luthans, 2002). Ook in de arbeids- en gezondheidspychologie is een trend te
zien dat meer aandacht dan voorheen wordt geschonken aan de positieve aspecten van
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gezondheid en welzijn, welke vooral empirisch gericht is. Dat impliceert dus de
operationalisatie van positieve constructen zoals bevlogenheid, bijvoorbeeld in de vorm van
een zelfrapportage vragenlijst.
Bevlogenheid wordt in dit onderzoek opgenomen als één van de opbrengsten van
autonomie in een werksituatie. Hypothese1 luidt als volgt:

Hypothese 1. Autonomie hangt positief samen met bevlogenheid in het werk

1.5.3.3 Competentie
Het ervaren van competentie is sterk gerelateerd aan bevlogenheid en is zodoende vooral een
element van psychisch welzijn. Ervaren competentie hangt negatief samen met psychische
klachten; een lage ervaren competentie is een element van burnout. Zo is de zelfrapportage
van competentie een aspect van de burnoutschaal die ontwikkeld is door Schaufeli & Van
Dierendonck (2000) (UBOS). Ook de self-determination theory van Deci & Ryan (1985) stelt
dat de need for competence één van de basisbehoeften is, waarbij de vervulling van deze
basisbehoeften leidt tot psychisch welzijn. Van de uit de interviews naar voren gekomen
opbrengsten van autonomie is met name het kunnen leveren van kwaliteit in het werk
weerspiegeld in het psychologische concept ervaren “competentie”, maar ook hangt
competentie samen met leren in het werk.
Het ervaren van competentie is sterk gerelateerd aan het concept self-efficacy van
Bandura (1977). Self-efficacy wordt gedefinieerd als “ a judgement of one’s ability to
organize and execute given types of performances”

(Bandura, 1977, p. 21). Self-efficacy is

een invloedrijk (sociaal) psychologisch concept dat niet alleen belangrijk is voor welzijn,
maar ook voor het leveren van allerlei prestaties, waaronder pro-actief gedrag en leren
(Bandura, 1997).
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Pro-actief gedrag in een werksetting kent verschillende conceptualisaties zoals taking
charge (Morisson & Phelps, 1999) en job crafting (Wrzeniewski & Dutton, 2001). Taking
charge wordt als volgt gedefinieerd: “Taking charge entails voluntary and constructive
efforts, by individual employees, to effect organizationally functional ch

ange with respect to

how work is executed within the contexts of their jobs, work units, or organizations.”
(Morisson & Phelps, 1999, p. 403). Job crafting wordt gedefinieerd als “shaping the task
boundaries of the job (either physically or cognitively), t

he relational boundaries of the job,

or both.” (Wrzeniewski & Dutton, 2001, p. 179). Taking charge en job crafting zijn
gedragingen die een belangrijke bijdrage leveren aan organisatieontwikkeling en innovatie.
Ook uit longitudinaal onderzoek van Parker (1998) blijkt dat de toename in
autonomie, oftewel job enrichment , de belangrijkste determinant is van role breadth self efficacy . Deze role breadth self-efficacy is het zelfvertrouwen dat iemand heeft om taken uit te
voeren die buiten de directe taakomschrijving liggen en om pro-actief gedrag te vertonen in
het werk. Role breadth self-efficacy is dan ook een specifieke variant van het begrip selfefficacy, wat vertaald is naar een werksetting.
Bij de relatie tussen competentie en leren is wederom sprake van een wisselwerking
zoals deze uit de interviews naar voren komt: enerzijds draagt ervaren competentie bij aan het
leren en anderzijds is leren een voorwaarde voor de ontwikkeling van vaardigheden welke
sterk bijdragen een het ervaren van competentie. In paragraaf 1.5.4.2 over kritisch reflectief
werkgedrag wordt dieper ingegaan op de relatie tussen ervaren competentie en leren.
In dit onderzoek wordt competentie opgenomen als opbrengst van autonomie, waarbij
competentie zowel een element is van welzijn van individuen als samenhangt met leren,
organisatieontwikkeling en innovatie. Hypothese 2 luidt dan ook als volgt:

Hypothese 2. Autonomie hangt positief samen met ervaren competentie in het werk.
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1.5.4 De opbrengsten van autonomie voor de organisatie
1.5.4. 1 De opbrengsten van autonomie voor de organisatie in de werkpraktijk
De opbrengsten van autonomie voor organisaties zijn sterk gerelateerd aan de opbrengsten
van autonomie voor individuen. De synergie tussen persoonlijke doelen en organisatiedoelen
blijkt bepalend te zijn voor de mate waarin autonomie tot opbrengsten voor individuen en
organisaties leidt. Als deze synergie plaatsvindt, wordt het beste uit mensen gehaald:
medewerkers die leren, kwaliteit leveren in het werk, werken vanuit integriteit en bez ieling en
productief zijn .

Synergie tussen persoonlijke en organisatiedoelen
De opbrengsten van autonomie voor organisaties zijn sterk gerelateerd aan de opbrengsten
van autonomie voor individuen omdat individuele werknemers die zich uitgedaagd voelen,
intrinsiek gemotiveerd zijn, een hoog psychisch welzijn hebben, kwaliteit kunnen leveren in
het werk en leren in het werk waardevol zijn voor huidige organisaties. Omdat autonomie het
meest oplevert als opbrengsten voor individuen en organisaties in elkaars verlengde liggen of
zelfs samenvallen is synergie tussen de persoonlijke doelen en organisatiedoelen cruciaal:
“Opbrengst voor de persoon is dat hij zichzelf verder ontwikkelt tot wie hij is. De opbrengst
voor de organisatie is dat er meer vermogen wordt

ontwikkeld voor de doelstellingen.

Hiermee zijn we weg van de tegengestelde belangen, het gaan om het gemeenschappelijke
doel.”
Een heel belangrijk punt is hierbij dat er sprake is van een wisselwerking omdat deze
synergie zowel als een opbrengst van autonomie, als ook als een voorwaarde voor autonomie
gezien kan worden. Deze synergie is dan ook te benoemen als een factor die de relatie tussen
autonomie en de opbrengsten van autonomie versterkt.
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Het beste uit mensen halen: kwaliteit, integriteit & beziel

ing en productiviteit

Behalve de ontwikkeling van capaciteiten, het leren van mensen in het werk als belangrijke
opbrengst van autonomie, komen in de interviews enkele opbrengsten voor organisaties naar
voren die te maken hebben met autonomie als manier om het beste uit mensen te halen:
kwaliteit van het werk, integriteit en bezieling en productiviteit .
Ten eerste is de kwaliteit van het werk een belangrijke opbrengst van autonomie en
gemotiveerde medewerkers: “Als je voor topprestaties wilt gaan, moet er

voor elk een

persoonlijke uitdaging zijn ”, wat samenhangt met het nemen van verantwoordelijkheid en
zelfgemotiveerd zijn.
Daarnaast zijn integriteit en bezieling als elementen van de kwaliteit van
dienstverlenend werk opbrengsten van autonomie voor organisaties: “het gaat bij het goed
functioneren van professionals veel minder om de vaardigheden dan om de bezieling en
integriteit waarmee ze mensen benaderen. De authenticiteit van mensen bepaalt of ook een
organisatie wel of niet authentiek is. De bezieling

van een organisatie wordt immers bepaald

door de medewerkers.”
Ten slotte wordt productiviteit van organisaties genoemd als opbrengst: “Bedrijven die
het lef hebben om hun professionals een grotere speelruimte, ofwel autonomie te geven, zullen
merken dat de energie in de organisatie weer gaat stromen en de productiviteit alleen maar
toeneemt. En daar wordt iedereen beter van .”

1.5.4.2 Kritisch reflectief werkgedrag
Kritisch reflectief werkgedrag is een concept dat ontwikkeld is door Van Woerkom (2003) in
haar promotieonderzoek waarin ze op zoek is gegaan naar gedrag dat zowel kenmerkend is
voor werkgerelateerd leren als individueel leren. Kritisch reflectief werkgedrag is “een set

27

van verbonden activiteiten, individueel of in interactie met anderen, geric

ht op het

optimaliseren van individuele of collectieve werkpraktijken, of op het kritisch analyseren en
het proberen te veranderen van organisatie of individuele waarden”

(Van Woerkom, 2003, p.

205). Het leren in een werkcontext is een belangrijke voorwaarde voor zowel individuele
competentieontwikkeling als organisatieontwikkeling en innovatie in een kenniseconomie
(Senge, 1990, Kessels, 1996, Van Woerkom, 2003).
Ook is kritisch reflectief werkgedrag sterk gerelateerd aan pro-actieve gedragingen in
het werk zoals de eerder genoemde taking charge en job crafting die determinanten zijn van
organisatieontwikkeling en innovatie (Morisson & Phelps, 1999, Wrzeniewski & Dutton,
2001). Daarnaast blijkt self-efficacy, wat sterk gerelateerd is aan de ervaren competentie als
opbrengst van autonomie, het belangrijkste persoonsgebonden concept te zijn dat samenhangt
met kritisch reflectief werkgedrag (Van Woerkom, 2003). Een verklaring voor deze
samenhang is dat kritisch reflectief gedrag risicovol gedrag is in een werksetting, waar selfefficacy voor nodig is. “Er is moed voor nodig om sociale druk te weerstaan en kritisch te
zijn, om zich kwetsbaar op te stellen door feedback te vragen, om te reflecteren op het eigen
functioneren en de toekomstige loopbaan en daarmee b

estaande zekerheden ter discussie te

stellen en om te experimenteren in plaats van de gebaande paden te betreden.”

(Van

Woerkom, 2003, p. 206) Het stimuleren van kritisch reflectief werkgedrag is dan ook met
name te realiseren door self-efficacy in een werksetting te stimuleren.
Behalve dat kritisch reflectief werkgedrag sterk samenhangt met het leren zoals dat in
de interviews naar voren is gekomen, hangt het ook samen met de zelfstandigheid in het werk:
zowel in het denken als in het handelen onafhankelijk zijn en niet geleid worden door de
verwachtingen van anderen. Maar ook het kunnen begrijpen wat je doet, om vanuit eigen
inzicht en creativiteit kwaliteit te kunnen leveren in het werk, zoals benoemd in de interviews,
wordt duidelijk weerspiegeld in het concept kritisch reflectief werkgedrag .
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Kritisch reflectief werkgedrag bestaat uit de componenten reflection, asking for
feedback, critical opinion sharing, sharing knowledge, challenging groupthink,
experimenting, learning from mistakes en career -awarene ss. Met name de gedragingen
asking for feedback, critical opinion sharing, challenging groupthink en experimenting dragen
bij aan organisatieleren, wat een voorwaarde is voor organisatieontwikkeling en innovatie
(Van Woerkom, 2003). Daarom worden deze vier componenten in dit onderzoek gebruikt als
maat voor kritisch reflectief werkgedrag.
De relatie tussen autonomie en leren speelt een grote rol in het job demand-control
model van Karasek en Theorell (1990), maar ook verschillende andere auteurs onderschrijven
het belang van autonomie voor leren in de werkcontext, doordat het hebben van autonomie de
leermogelijkheden zou vergroten (Onstenk, 1997, Steijn en De Witte, 1992, in Van Woerkom,
2003). Ook zou autonomie via het stimuleren van self-efficacy bijdragen aan kritisch
reflectief werkgedrag (Van Woerkom, 2003). In dit onderzoek wordt kritisch reflectief
opgenomen als opbrengst van autonomie. Hypothese 3 luidt als volgt:

Hypothese 3. Autonomie hangt positief samen met kritisch reflectief werkgedrag

1.5.5 Individuele invloeden op de relatie tussen autonomie en opbrengsten van autonomie
1.5.5.1 Persoonsgebonden factoren in de werkpraktijk
Uit de interviews komen verschillende persoonsgebonden factoren naar voren die een
modererende invloed hebben op de relatie tussen autonomie en de opbrengsten van
autonomie. Dit zijn factoren die invloed hebben op de mate waarin individuen en organisaties
baat hebben bij autonomie. Deze factoren zijn in theorie wel los te benoemen van de
opbrengsten van autonomie, maar ook hier wordt in de werkpraktijk duidelijk dat er een
wisselwerking optreedt. Dit is een wisselwerking tussen enerzijds de factoren die de relatie
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tussen autonomie en de opbrengsten van autonomie beïnvloeden en anderzijds de opbrengsten
van autonomie zelf. Zo lijken persoonsgebonden factoren zoals motivatieoriëntatie sterk
samen te hangen met opbrengsten van autonomie zoals bevlogenheid, maar de richting van
deze relatie is niet eenduidig. Toch lijkt het zo te zijn dat deze relatie vooral modererend van
aard is: mensen met een meer intrinsieke motivatieoriëntatie hebben meer baat bij autonomie.
Andere persoonskenmerken zoals zelfvertrouwen, pro-activiteit en zelfinzicht lijken minder
wisselwerking te vertonen met de opbrengsten, alhoewel ze de relatie tussen autonomie en de
opbrengsten van autonomie wel lijken te versterken.
Mensen blijken allereerst te verschillen in de behoefte aan autonomie die ze hebben,
waarbij intrinsieke motivatie een belangrijke rol speelt. Deze intrinsieke motivatie is onder te
verdelen in drie componenten: inhoudelijke betrokkenheid bij je vak, uitdaging

en een

bijdrage kunnen leveren . Daarnaast zijn enkele andere clusters van individuele factoren te
benoemen die invloed hebben op de relatie tussen autonomie en de opbrengsten van
autonomie: competentie, zelfvertrouwen en goed willen zijn in je vak, pro -activiteit en moed,
weerstand tegen conformeren en zelfinzicht.

Mate waarin mensen behoefte hebben aan autonomie
De behoefte die mensen hebben aan autonomie blijkt veelal samen te hangen met de
opbrengsten van het werk die iemand nastreeft. Deze opbrengsten die iemand nastreeft
kunnen ook gezien worden als de motivatie van waaruit iemand werkt: “Voor sommigen heeft
het werk een heel andere functie, is het vooral een methode om geld te verd

ienen en dat doen

ze gewoon tussen 8 en 4 of 8 en 5. Het hebben van sociale contacten is ook belangrijk. Meer
moet het dan ook niet zijn. … Het kan zijn dat wat je privé doet en wat je in werk doet op een
heel ander niveau ligt. Maar die mensen hebben hele maal niet de wens om die groei en
ontwikkeling en identiteit uit hun werk te halen. Dan heb je dus een heel andere behoefte,
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denk ik.” Wat mensen in hun werk nastreven kan ook benoemd worden als
motivatieoriëntatie, of werkwaarden die nagestreefd worden.

Intrinsieke motivatie: inhoudelijke betrokkenheid bij je vak, uitdaging ervaren en een
bijdrage kunnen leveren.
Met name mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, lijken behoefte te hebben aan autonomie.
“Waar je je passie uit haalt, moet je autonomie voor

hebben” Deze intrinsieke motivatie is

het doen van werk dat interessant en uitdagend is en als waardevol wordt ervaren.
Een inhoudelijke betrokkenheid bij iemands vak, het werk interessant, vinden is
zodoende een deel van intrinsieke motivatie: “Ik identi ficeer me meer met hoe ik over dingen
denk, wat ik belangrijk vind in mijn dienstverlening, hoe ik klanten zou willen bedienen, wat
ik leuk vindt, waar ik passie voor heb, dan het bedrijf waar ik voor werk

.”

Een andere belangrijke component van intrinsieke motivatie is dat iemand een
uitdaging ervaart in het werk, wat als voorwaarde wordt gezien voor het baat hebben bij
autonomie. Of een taak als een uitdaging wordt ervaren kan echter alleen door een individu
zelf bepaald worden. Een uitdaging in het werk wordt gekenmerkt door leren en het verleggen
van je grenzen. “Je ziet dat het een uitdaging is voor je vermogen. Dat je je grens daarin kunt
verleggen en dat je je kwaliteit daarin kan tonen.”

Of iemand iets als een uitdaging ervaart is

per individu ook sterk verschillend en hangt wederom sterk samen met de behoeften die
iemand heeft in het werk.
Ten slotte komt het doen van waardevol werk als element van intrinsieke motivatie
naar voren in de interviews. Het hebben van waardevol werk wordt met name gezien als het
kunnen leveren van een bijdrage aan het welzijn van andere individuen, organisaties, of de
maatschappij, wat soms specifieker gekoppeld wordt aan professionals: “De gemiddelde
professional heeft zijn vak echt niet gekozen om daar schatrijk van te w

orden. Als je flink
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doorvraagt geven de meeste professionals bijna altijd hetzelfde antwoord: “om iets voor een
ander of hun omgeving te betekenen”.
De mate waarin mensen intrinsiek gemotiveerd zijn, lijkt een belangrijke determinant
te zijn van de mate waarin autonomie ook daadwerkelijk tot de positieve uitkomsten als leren,
ontwikkeling en persoonlijke groei leidt.

Competentie, zelfvertrouwen en goed willen zijn in je vak
De mate waarin mensen beschikken over de benodigde vaardigheden om een rol goed te
vervullen, bepaalt mede de mate waarin autonomie leidt tot de verschillende opbrengsten in
het werk: “Autonomie moet passen bij de ervaring en de stevigheid van een persoon. Wat kan
iemand aan in termen van autonomie?”

Hierbij komt met name de mate waarin mensen

zichzelf competent achten naar voren als belangrijke invloed op de relatie tussen autonomie
en de opbrengsten van autonomie.
In de mate waarin mensen zichzelf competent achten, wat ook benoemd kan worden
als ervaren competentie , speelt zelfvertrouwen een grote rol. Het competent zijn in het werk
draagt enerzijds bij aan het zelfvertrouwen van mensen, maar zelfvertrouwen draagt duidelijk
ook bij aan het jezelf als competent inschatten. Zichzelf competent inschatten lijkt duidelijk
bij te dragen aan het vanuit eigen inzicht invullen van de gegeven autonomie en het leren in
het werk. Het ervaren van competentie blijkt soms ook samen te hangen met de behoefte om
goed te willen zijn in je vak “Je moet kunde hebben en op basis van die kunde vertrouwen, je
moet goed zijn in je vak en goed willen zijn.”
Het goed willen zijn in het werk, wat wederom te maken heeft met de opbrengsten die
je nastreeft in het werk, lijkt een voorwaarde te zijn om autonomie in te kunnen vullen: “als je
de wens hebt om te excellere n, om te presteren , … is autonomie heel belangrijk”
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Het zelfvertrouwen dat iemand heeft in het werk hangt ook samen met de behoefte aan
sturing en coaching die iemand heeft om zich veilig te voelen in het werk, wat ook naar voren
komt als voorwaarde voor het goed durven invullen van de eigen autonomie.

Pro-activiteit en moed
Twee concepten die sterk samenhangen met zelfvertrouwen zijn pro-activiteit en moed . Om
pro-actief gedrag te vertonen is naast zelfvertrouwen, moed nodig om vanuit eigen inzicht en
eigen behoeften invulling te geven aan de autonomie in een werksituatie: “De moed hebben
jezelf te zijn is een voorwaarde om autonoom te handelen… Het gaat er uiteindelijk om dat er
een gezonde balans is tussen hetgeen je doet en wie je bent.”
Pro-activiteit heeft enerzijds te maken met het gebruiken van de eigen creativiteit en
inzicht in het werk en anderzijds met het zoeken naar eigen motivatie in de vorm van een
uitdaging, waarbij het nemen van autonomie belangrijk is: ”In sommige organisaties zie je
mensen die zeggen: ‘ik vind dat ik te lang geen inhoudelijke uitdaging meer heb gekregen.’
Maar vervolgens doen ze er niets mee om het te veranderen. Dat vind ik een te afwachtende
houding, ze nemen te weinig autonomie.”
De moed om pro-actief te handelen, met name om op te komen voor de eigen ideeën
over hoe het werk het beste ingericht en uitgevoerd kan worden, hangt in werksituaties vaak
samen met het durven riskeren van het verlies van gewaardeerde extrinsieke beloningen: “Hij
kiest vaak liever voor zekerh eid zodat hij keurig zijn salaris ontvangt en zijn hypotheek kan
betalen dan dat hij binnen de organisatie ruimte opeist voor zijn eigen professionele
opvattingen.”
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Weerstand tegen conformeren
De behoefte aan autonomie die mensen hebben, blijkt mede bepaald te worden door de
weerstand die mensen hebben om zich te conformeren aan het beleid en de regels van een
organisatie die als beperking worden ervaren: “Ik kan me heel slecht conformeren. Ik heb nog
geen plek gevonden waar ik me goed kan conformeren met

een bedrijfsstrategie of met het

bedrijf zelf.” Er zijn grote verschillen in de mate waarin mensen zich willen voegen naar
regels binnen organisaties die ze als beperking ervaren of die ingaan tegen hun eigen ideeën
en opvattingen over hoe het werk ingericht en uitgevoerd moet worden.
Deze weerstand tegen conformeren heeft te maken met de behoefte aan
zelfstandigheid en onafhankelijkheid van individuen, maar blijkt in de werkpraktijk vaak ook
een voorwaarde te zijn voor het kunnen leveren van creativiteit en kwaliteit in het werk. Dit
leidt vaak tot een spanningsveld: “Door de efficiëntie om dat product te maken wordt jouw
creativiteit, initiatief aan banden gelegd”

Dit is een spanningsveld tussen de doelen die in

organisatie zichzelf stelt op korte en lange termijn of tussen verschillende visies op hoe
kwaliteit het best bereikt wordt. Het doel om zo efficiënt mogelijk een kwalitatief hoogstaand
product te leveren lijkt dan te conflicteren met het doel om steeds de kwaliteit van producten,
werkwijzen te verbeteren en de organisatie te ontwikkelen.

Zelfinzicht en het uitdragen wat je belangrijk vindt
Zelfinzicht blijkt ten slotte een belangrijke bepalende factor te zijn voor het gebruik kunnen
maken van autonomie. “Als je jezelf niet kent, is het lastig om autonoom te functioneren.” Bij
dit zelfinzicht komt met name het inzicht in de eigen motivatie naar voren als belangrijk
element.
Om in een werksituatie vervolgens ook te kunnen werken vanuit die eigen motivatie is
het niet alleen belangrijk dat iemand zelf weet wat hij of zij wilt, maar dat ook uit te dragen
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zodat anderen weten waar iemand graag aan werkt: “Bezien vanuit het niveau van de
medewerker is het heel belangrijk dat de omgeving weet, en die persoon zou dat dan ook heel
goed moeten weten en moete n aangeven, wat hij of zij belangrijk vindt.”

Op deze manier

kunnen anderen, zoals collega’s of leidinggevenden, anticiperen op waar iemand gemotiveerd
voor is en dit gebruiken bij het organiseren van het werk.

1.5.5.2 Selfconcordance
Selfconcordance is de mate van overeenstemming tussen de doelen die iemand nastreeft en
“…the person’s develloping interests en core values”

(Sheldon & Elliot, 1999, pp 482), en

wordt ook wel als zelfovereenkomst vertaald. Dit concept is ontwikkeld vanuit het perspectief
van de self-determination theory (Deci & Ryan, 1985) en is een operationalisatie van de mate
waarin de doelen die mensen nastreven, zelfgekozen zijn. Selfconcordance staat zodoende
voor de motivatieoriëntatie die mensen hebben in het nastreven van doelen.
Selfconcordance is ten eerste een vertaling van de synergie tussen persoonlijke en
organisatiedoelen zoals die in de interviews naar voren is gekomen. Selfconcordance is
daardoor strikt genomen niet alleen een persoonsgebonden factor, maar een maat voor de
synergie tussen individuele doelen en de doelen die iemand nastreeft in het werk. Ten tweede
is selfconcordance een conceptualisatie van het werken vanuit intrinsieke motivatie en
indirect ook persoonlijke groei en ontwikkeling zoals die naar voren zijn gekomen in de
interviews.
Selfconcordance bestaat uit vier motivatieoriëntaties: intrinsic (intrinsiek), identified
(vereenzelvigd), introjected (introject) en extrinsic (extrinsiek), welke gezamenlijk
selfconcordance vormen door het verschil te berekenen tussen enerzijds intrinsic en identified
motivatie en anderzijds introjected en extrinsic motivatie. Deze motivatieoriëntaties vormen
een continuüm van intrinsic, via identified, via introjected tot extrinsic motivatie. Een
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belangrijk voordeel van selfconcordance is dat de inhoud van de doelen die nagestreefd
worden door het individu zelf benoemd worden, waarbij de motivatieoriëntatie verwijst naar
de reden waarom iemand een doel nastreeft.
Aan de hand van inzichten uit de interviews, in combinatie met literatuur over
selfconcordance (Sheldon & Elliot, 1999), kan verondersteld worden dat mensen met een
hoge mate van selfconcordance meer baat hebben bij autonomie, wat betekent dat de relatie
tussen autonomie en de opbrengsten van autonomie wordt versterkt door selfconcordance. In
dit onderzoek wordt de mate van selfconcordance van persoonlijke doelen in het werk dan
ook onderzocht als positieve modererende invloed op de relatie tussen enerzijds autonomie en
anderzijds bevlogenheid, competentie en kritisch reflectief werkgedrag.

6a. De mate van selfconcordance van persoonlijke doelen in het werk versterkt de
relatie tussen autonomie en bevlogenheid in het werk.
6b. De mate van selfconcordance van persoonlijke doelen in het werk versterkt de
relatie tussen aut onomie en ervaren competentie in het werk.
6c. De mate van selfconcordance van persoonlijke doelen in het werk versterkt de
relatie tussen autonomie en kritisch reflectief werkgedrag.

1.5.5.3 Werkwaarden
Een andere conceptualisatie van motivatieoriëntatie is de verschillende werkwaarden die
mensen nastreven in hun werk. Er zijn verschillende dimensies te onderscheiden in de
werkwaarden die mensen nastreven in het werk (Elizur, Borg, Hunt en Beck, 1991). In dit
onderzoek is gekozen voor het gebruiken van de intrinsieke en extrinsieke werkwaarden zoals
benoemd door Elizur et al. (1991). De classificaties van intrinsieke en extrinsieke
werkwaarden die zij hanteren zijn sterk verwant aan de in de inleiding gegeven definities van

36

intrinsieke en extrinsieke motivatie (Amabile, 1997). Elizur et al. (1991) maken echter een
onderscheid tussen intrinsieke werkwaarden, welke als cognitief worden gezien, extrinsieke
werkwaarden, welke als affectief worden gezien en instrumentele werkwaarden. In de
discussie wordt hier op teruggekomen.
Uit de interviews komt duidelijk naar voren dat mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn
meer baat hebben bij autonomie. Deze motivatieoriëntatie, dat waar iemand naar streeft in het
werk, is zeer sterk verwant aan de werkwaarden die iemand nastreeft in het werk.
In tegenstelling tot selfconcordance, waarbij individuen zelf de doelen kiezen die ze
nastreven in het werk, wordt bij de indeling van intrinsieke en extrinsieke werkwaarden door
Elizur et al. (1991) de inhoud van de opbrengsten van het werk reeds ingevuld (zie Tabel 3,
Factoranalyse werkwaarden, bijlage 8). Dit is een meer klassieke indeling van intrinsieke en
extrinsieke opbrengsten van het werk. Door in dit onderzoek zowel selfconcordance als
intrinsieke werkwaarden op te nemen in het voorlopige model worden verschillende
conceptualisaties getoetst van de mate waarin werkopbrengsten intrinsiek zijn. Op deze
manier wordt meer inzicht verkregen in de invloed van intrinsieke werkopbrengsten op de
relatie tussen autonomie en de opbrengsten van autonomie. Ook hier wordt in de discussie op
teruggekomen.
Omdat zowel uit de bestudeerde literatuur, als uit de interviews intrinsieke motivatie
naar voren komt als belangrijke modererende factor op de relatie tussen autonomie en de
opbrengsten van autonomie zijn intrinsieke werkwaarden opgenomen in het voorlopige
model. Hierbij worden intrinsieke werkwaarden verondersteld een positieve modererende
invloed te hebben op de relatie tussen enerzijds autonomie en anderzijds bevlogenheid,
competentie en kritisch reflectief werkgedrag.
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5a. Intrinsieke werkwaarden versterken de relatie tussen autonomie en bevlogenheid
in het werk.
5b. Intrinsieke werkwaarden versterken de relatie tussen autonomie en ervaren
competentie in het werk.
5c. Intrinsieke wer kwaarden versterken de relatie tussen autonomie en kritisch
reflectief werkgedrag.
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2. Methoden

2.1 Respondenten
De respondenten die hebben deelgenomen aan de kwantitatieve toetsing in dit onderzoek zijn
85 HRD-professionals die hebben deelgenomen aan een één- of tweejarige leergang van de
Stichting Opleidingskunde (Foundation for Corporate Education). Van de respondenten is
42% man en 58% vrouw en de gemiddelde leeftijd is 44,31 jaar (SD = 6,73). Het merendeel is
werkzaam als opleidingsprofessional in een organisatie: 48% is werkzaam als
opleidingsadviseur, 40% is opleidingsfunctionaris of heeft een vergelijkbare functie en de
overige 12% hebben managementfuncties of houden zich bezig met sales en finance . De
verschillende organisaties waarin zij werkzaam zijn actief in diverse sectoren: 29% is
werkzaam in de gezondheidszorg, 7% in het onderwijs, 11% bij andere overheidsdiensten, 8%
in de financiële dienstverlening, 11% in de industrie en 30% in verschillende soorten
zakelijke dienstverlening (4% heeft geen sector genoemd). Van de respondenten werkt een
klein deel, 8%, als zelfstandige. De overige respondenten werken in organisaties van
verschillende grootte: 12% werkt in een organisatie met 5-30 medewerkers, 15% met 31-200
medewerkers, 16% met 201-1100 medewerkers, 25% met 1101-3000 medewerkers, 13% met
3001-9000 medewerkers, en 10% in een organisatie met 9001-3600 medewerkers. De
respondenten hadden gemiddeld 22,12 jaar werkervaring (SD = 8,08) en hebben gemiddeld
5,78 verschillende functies tot nu toe gehad (SD = 2,37).
Er is in dit onderzoek gekozen voor een steekproef van respondenten uit één bepaalde
beroepsgroep omdat de mechanismen die een rol spelen bij autonomie in het werk
waarschijnlijk duidelijker zichtbaar worden in een heterogene groep. In verhouding tot een
steekproef van mensen uit diverse beroepsgroepen, zullen verschillen die gevonden worden
op de afhankelijke maten minder snel toegeschreven hoeven te worden aan variatie in
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alternatieve variabelen die samenhangen met arbeidsomstandigheden. Deze alternatieve
variabelen worden echter niet onderzocht in dit onderzoek en een spreiding op dergelijke
variabelen maakt de resultaten minder goed interpreteerbaar bij een steekproef van 85
respondenten.

2.2 Procedure
Alle 296 HRD-professionals die gedurende de afgelopen 20 jaar hebben deelgenomen aan een
één- of tweejarige leergang van de FCE kregen op 13 april 2004 een vragenlijst opgestuurd
naar hun thuisadres, met de vraag deze in te vullen en terug te sturen vòòr 5 mei 2004, of de
ingevulde vragenlijst in te leveren op een lustrumbijeenkomst van de FCE op 28 april 2004.
Ruim 100 van deze HRD-professionals hebben deelgenomen aan deze FCE lustrumviering
wat grotendeels in het thema stond van autonomie en persoonlijk ondernemerschap

en waar

zij een speciale uitgave van een HRD vaktijdschrift genaamd HRD Thema cadeau kregen met
de titel “De nieuwe professional, het belang van autonomie en persoonlijk
ondernemerschap ”. Voor de respondenten die niet naar het lustrum kwamen was een
antwoordnummer beschikbaar van de FCE, waar de vragenlijsten kosteloos naar toe konden
worden gestuurd. Op 6 mei werd er een herinnering per e-mail gestuurd aan alle 296 HRDprofessionals, met de vraag niet geretourneerde vragenlijsten alsnog vòòr 13 mei te
retourneren. 85 Personen hebben de ingevulde vragenlijst ingeleverd of geretourneerd per
post.

2.3 Materialen
De vragenlijst (zie bijlage 12) bestaat uit zeven onderdelen die achtereenvolgens vragen naar
1) persoonlijke kenmerken; 2) werkinrichtingskenmerken, bestaande uit autonomie en
kwalitatieve en kwantitatieve taakeisen (Jan de Jonge, 1995); 3) intrinsieke, extrinsieke en
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instrumentele werkwaarden (Elizur et al., 1991); 4) bevlogenheid (Schaufeli & Bakker, 2003);
5) competentie (Schaufeli & Van Dierendonck, 2000); 6) kritisch reflectief werkgedrag (van
Woerkom, 2003) en 7) selfconcordance (Sheldon & Elliot, 1999). Naast vragen over
persoonlijke kenmerken telt de vragenlijst 108 items die allen op een 5- of 7-item Likert Scale
worden gescoord, afhankelijk van de operationalisatie waarin ze valide en betrouwbaar zijn
gebleken in eerder onderzoek. Het invullen van de vragenlijst kostte ruim 20 minuten.

2.3.1 Autonomie en taakeisen
Jan de Jonge (1995) heeft een Nederlandse vragenlijst voor autonomie en taakeisen
ontwikkeld. De autonomievragenlijst bestaat uit 10 items waarbij gevraagd wordt op een 5punts Likert Scale aan te geven in welke mate autonomie wordt ervaren in het werk. Een
voorbeelditem is: “In welke mate biedt uw werk de gelegenheid om zelf een manier van
werken te kiezen?” . De schaal heeft een betrouwbaarheid van α = .91.
De taakeisenvragenlijst bestaat uit 12 items waarbij gevraagd wordt op een 5-punts
Likert Scale aan te geven in welke mate ervaren wordt dat de taakeisen hoog zijn in het werk.
De schaal bestaat uit 6 items die naar kwantitatieve taakeisen vragen en 6 items die naar
kwalitatieve taakeisen vragen. Een voorbeelditem van kwantitatieve taakeisen is: “Binnen de
afdeling waar ik werk is te weinig tijd om het werk af te krijgen”

. Deze schaal heeft een

betrouwbaarheid van α = .87. Een voorbeelditem van kwalitatieve taakeisen is: “Binnen de
afdeling waar ik werk is het werk te complex” . Deze schaal heeft een betrouwbaarheid van α
= .87. De gecombineerde taakeisen schaal heeft een betrouwbaarheid van α = .91

2.3.2 Bevlogenheid
De bevlogenheidvragenlijst is een korte versie van de Utrechtse Bevlogenheidschaal (UBES)
die is ontwikkeld door Schaufeli & Bakker (2003) en bestaat uit 9 items waarbij gevraagd
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wordt op een 7-punts Likert Scale aan te geven in welke mate mensen bevlogenheid ervaren
in het werk. De bevlogenheidschaal bestaat uit 3 subschalen; 3 items vragen naar vitaliteit , 3
items naar toewijding en 3 items naar absorptie. Een voorbeelditem van de vitaliteit-subschaal
is: “Mijn werk inspireert mij” Deze subschaal heeft een betrouwbaarheid van α = .88. Een
voorbeelditem van de toewijding-subschaal is: “Ik ga helemaal op in mijn werk” Deze
subschaal heeft een betrouwbaarheid van α = .85. Een voorbeeld item van de absorptiesubschaal is: “Wanneer ik heel intensief aan het werk ben, voel ik mij gel

ukkig” Deze

subschaal heeft een betrouwbaarheid van α = .74. De gecombineerde bevlogenheidschaal
heeft een betrouwbaarheid van α = .94.

2.3.3 Competentie
De competentievragenlijst is een afkomstig uit de Utrechtse Burnoutschaal (UBOS) die is
ontwikkeld door Schaufeli en Van Dierendonck (2000) en bestaat uit 6 items waarbij
gevraagd wordt op een 7-punts Likert Scale aan te geven in welke mate mensen competentie
ervaren in het werk. Een voorbeelditem is: “Ik vind dat ik mijn werk goed doe” . De
competentieschaal heeft een betrouwbaarheid van α = .83.

2.3.4 Kritisch reflectief werkgedrag
De kritisch reflectief werkgedrag-vragenlijst is ontwikkeld door Van Woerkom (2003) en
bestaat uit 29 items waarbij gevraagd wordt op een 7-punts Likert Scale aan te geven in welke
mate mensen bepaald gedrag vertonen in het werk. Deze schaal bestaat uit 4 subschalen: 10
items over asking for feedback, 7 items over critical opinion sharing, 6 items over challenging
group-think en 6 items over experimenting. Een voorbeelditem van de asking for feedbacksubschaal is: “Ik vraag mijn collega’s om feedback” . Deze subschaal heeft een
betrouwbaarheid van α = .87. Een voorbeelditem van de critical opinion sharing-subschaal is:
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“Ik stel mijn leidinggevende kritische vragen over het functioneren van deze organisatie”.
Deze subschaal heeft een betrouwbaarheid van α = .70. Een voorbeelditem van de challenging
groupthink-subschaal is: “Als iedereen het op het werk met elkaar eens is, blijf ik kritisch”

.

Deze subschaal heeft een betrouwbaarheid van α = .71. Een voorbeelditem van de
experimenting-subschaal is: “Ik experimenteer met andere m anieren van werken ”. Deze
subschaal heeft een betrouwbaarheid van α = .73. De gecombineerde kritisch reflectief
werkgedragschaal heeft een betrouwbaarheid van α = .88.

2.3.5 Selfconcordance
De vragenlijst voor selfconcordance is ontwikkeld door Sheldon & Elliot (1999). Allereerst
wordt de respondent gevraagd om minimaal drie en maximaal vijf doelen op te schrijven die
belangrijk zijn in zijn/haar werk, waar hij/zij de komende zes maanden energie in wilt steken
en die de respondent in de komende zes maanden wilt bereiken. Vervolgens wordt de
respondent gevraagd bij de drie belangrijkste doelen op een 7-punts Likert Scale aan te geven
in hoeverre dit doel nagestreefd wordt vanuit vier verschillende motivatieoriëntaties.
Zodoende bestaat de selfconcordancevragenlijst uit 12 items, bestaande uit vier componenten
die ook wel subschalen genoemd kunnen worden: intrinsic (intrinsiek), identified
(vereenzelvigd), introjected (introject) en extrinsic (extrinsiek) .
Het item voor intrinsic is: “Ik streef dit doel na o mdat ik veel plezier beleef aan het
werken aan dit doel” . Deze subschaal heeft een betrouwbaarheid van α = .50. Het item voor
identified is: “Ik streef dit doel na omdat ik geloof dat het behalen van dit doel voor mij
persoonlijk belangrijk is om te doen” . Deze subschaal heeft een betrouwbaarheid van α = .51.
Het item voor introjected is: “Ik streef dit doel na omdat ik me schuldig, beschaamd of
bezorgd zou voelen als ik dat niet zou doen” . Deze subschaal heeft een betrouwbaarheid van α
= .78. Het item voor extrinsic is: “Ik streef dit doel na omdat iemand anders dit van mij
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verlangt of omdat de situatie het verlangt” . Deze subschaal heeft een betrouwbaarheid van α
= .86. De totale score voor selfconcordance wordt als volgt berekend: selfconcordance =
(intrinsic + identified) - (introjected + extrinsic). De totale selfconcordanceschaal heeft een
betrouwbaarheid van α = .74. Deze verschillende componenten van selfconcordance worden
meestal niet gezien als aparte subschalen, maar de subschalen introjected en extrinsic, welke
voldoende betrouwbaar zijn gebleken, zullen exploratief gebruikt worden in de analyses.

2.3.6 Werkwaarden
De werkwaardenvragenlijst is ontwikkeld door Elizur et al. (1991) en bestaat uit 23 items
waarbij gevraagd wordt op een 7-punts Likert Scale aan te geven in welke mate werkdoelen
belangrijk zijn voor de respondent. De werkwaardenschaal bestaat uit 3 subschalen: 11 items
die over intrinsieke werkwaarden, 9 items over extrinsieke werkwaarden en 3 items over
instrumentele werkwaarden. Een voorbeelditem van de intrinsieke werkwaarden-subschaal is:
“Betekenisvol werk hebben is belangrijk” . Deze subschaal heeft een betrouwbaarheid van α =
.76. Een voorbeelditem van de extrinsieke werkwaarden-subschaal is: “Werkzekerheid is
belangrijk” . Deze subschaal heeft een betrouwbaarheid van α = .81. Een voorbeelditem van
de instrumentele werkwaarden-subschaal is: “Succes in het werk is belangrijk” . Deze
subschaal heeft een betrouwbaarheid van α = .52. Deze subschaal wordt in verdere analyses
niet meegenomen omdat de opgestelde hypothesen hier geen voorspelling over deden en de
schaal niet voldoende betrouwbaar is.
De constructie van de 3 subschalen is gebaseerd op Elizur et al. (1991) en om deze
indeling te toetsen is een factoranalyse op alle werkwaarden uitgevoerd (zie Tabel 3, bijlage
8). Bij de geroteerde factoranalyse waarbij twee componenten geëxtraheerd worden, werden
twee componenten gevonden die als intrinsiek en extrinsiek te benoemen zijn. 3 Items van de
intrinsieke subschaal laadden hoger op de extrinsieke component, maar op basis van
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psychologische theorieën over intrinsieke en extrinsieke motivatie en eerder onderzoek van
Elizur et al. (1991), zijn deze items toegekend aan de intrinsieke werkwaarden-subschaal.
Overigens bleken de intrinsieke en extrinsieke subschalen geen hogere betrouwbaarheid te
krijgen als deze 3 items in de extrinsieke werkwaarden-subschaal werden opgenomen.
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3. Resultaten

3.1 Beschrijvende statistieken
In Tabel 1 (bijlage 6) staan de correlaties tussen de verschillende hoofdvariabelen: autonomie,
taakeisen, bevlogenheid, competentie, kritisch reflectief werkgedrag, intrinsieke
werkwaarden, extrinsieke werkwaarden en selfconcordance. Ook zijn de range,
betrouwbaarheden, gemiddelden en standaard deviaties opgenomen. In Tabel 2 (bijlage 7)
staan de correlaties tussen alle subschalen en de hoofdschalen en de betrouwbaarheden van de
subschalen. Alle hoofdschalen en alle subschalen hebben een betrouwbaarheid die hoger is
dan α = .70, behalve de componenten intrinsic (α = .50) en identified (α = .51) van
selfconcordance. De subschalen intrinsic en identified zullen niet in verdere analyses gebruikt
worden.

3.1.1 Demografische variabelen
In deze paragraaf worden alle gevonden effecten van de demografische variabelen
gerapporteerd. Dit zijn resultaten die niet voorspeld zijn in de hypothesen omdat het
voorlopige model niet gaat over demografische variabelen. Deze uitkomsten worden dan ook
niet gebruikt in de uiteindelijke modelvorming om de helderheid van het uiteindelijke model
te bevorderen en de focus te leggen op de variabelen die in het model centraal staan. In de
discussie wordt teruggekomen op deze gevonden relaties.
Sekse blijkt allereerst een significante positieve correlatie te vertonen met intrinsieke
werkwaarden (r = .317, p < .01), wat inhoudt dat vrouwen meer intrinsieke werkwaarden
hebben dan mannen. Daarnaast blijkt dat de doelen die vrouwen in het werk nastreven meer
selfconcordant zijn (r = .324, p < .01), waarbij een significante negatieve relatie wordt
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gevonden met de introjecte motivatieoriëntatie als (negatief) aspect van selfconcordance (r = .274, p < .05).
Leeftijd blijkt een significante negatieve correlatie te vertonen met kritisch reflectief
werkgedrag (r = -.233, p < .05). Het aantal functies dat een respondent tot nu toe heeft gehad
blijkt een significante positieve correlatie te vertonen met intrinsieke werkwaarden (r = .230,
p < .05). Ook blijkt het aantal functies tot nu toe een significante positieve correlatie te
vertonen met kritisch reflectief werkgedrag (r = .271, p < .05), waarbij een significante
positieve correlatie wordt gevonden tussen het aantal functies tot nu toe en asking for
feedback (r = .335, p < .01) en critical opinion sharing (r = .232, p < .05). Het zelfstandig
werkend zijn blijkt een significante positieve correlatie te vertonen met autonomie (r = .332, p
< .01) en blijkt een significante negatieve correlatie te vertonen met extrinsieke werkwaarden
(r = .287, p < .01).

3.2 Toetsing van de hypothesen
Hypothese 1. Autonomie en bevlogenheid
Hypothese 1. Autonomie leidt tot bevlogenheid in het werk,

wordt gesteund door de resultaten.

Autonomie blijkt een significante positieve correlatie te vertonen met bevlogenheid (r = .312,
p < .01). Daarbij blijkt autonomie een significante positieve correlatie te vertonen met zowel
vitaliteit (r = .300, p < .01), als toewijding (r = .266, p < .05) en absorptie (r = .333, p < .01).

Hypothese 2. Autonomie en competentie
Hypothese 2. Autonomie leidt tot ervaren competentie in het werk,

wordt gesteund door de

resultaten. Autonomie blijkt een significante positieve correlatie te vertonen met competentie
(r = .374, p < .01).
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Hypothese 3. Autonomie en kritisch reflectief we rkgedrag
Hypothese 3. Autonomie leidt tot kritisch reflectief werkgedrag,

wordt grotendeels gesteund

door de resultaten. Autonomie blijkt een significante positieve correlatie te vertonen met
kritisch reflectief werkgedrag (r = .242, p < .05). Daarbij blijkt autonomie echter alleen een
significante positieve correlatie te vertonen met de subschaal experimenting (r = .255, p <
.05).

Hypothesen 4a t/m 6c: interactie -effecten van autonomie, taakeisen, intrinsieke
werkwaarden en selfconcordance op de onafhan kelijke variabelen
Om de interactie-effecten te toetsen die voorspeld worden in hypothesen 4a t/m 6c is een
hiërarchische regressie-analyse uitgevoerd van de onafhankelijke variabelen op de
afhankelijke variabelen bevlogenheid, competentie en kritisch reflectief werkgedrag. Hiervoor
zijn een aantal bewerkingen uitgevoerd. Allereerst zijn de onafhankelijke variabelen
omgescoord zodat ze allen een gemiddelde van 0 hadden. Vervolgens zijn er twee- en drieweg
interactietermen berekend door de scores op de omgescoorde onafhankelijke variabelen te
vermenigvuldigen (bijvoorbeeld autonomie x taakeisen of autonomie x taakeisen x intrinsieke
werkwaarden ). Vervolgens zijn deze interactietermen ingevoerd in de hiërarchische
regressietoets.
Bij deze hiërarchische regressie-analyse is getoetst of er een significante toename van
verklaarde variantie gevonden wordt (R² change) door verschillende modellen met elkaar te
vergelijken. Om voor sekse en leeftijd te controleren zijn deze twee variabelen als eerste
model ingevoerd, vervolgens zijn de onafhankelijke variabelen ingevoerd als tweede model,
de tweeweg- interactietermen als derde model en de drieweg- interactietermen als vierde
model.
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Geen van deze regressie-analyses lieten significante interactie-effecten zien, bij een
significantie van p < .05. Dit betekent dat geen van de in de hypothesen 4a t/m 6c voorspelde
interactie-effecten wordt ondersteund door de gevonden resultaten. In de discussie wordt hier
op teruggekomen.

3.3 Exploratieve analyses
Om het uiteindelijke model te kunnen verbeteren aan de hand van opvallende niet voorspelde
relaties is exploratief gekeken naar de samenhang tussen de onafhankelijke en afhankelijke
variabelen. Hiervoor zijn hiërarchische regressie-analyses uitgevoerd van alle onafhankelijke
variabelen (autonomie, taakeisen, werkwaarden en selfconcordance) op de onafhankelijke
variabelen (bevlogenheid, competentie en kritisch reflectief werkgedrag) (zie Tabel 4, bijlage
9). Om deze regressie-analyse uit te kunnen voeren zijn dezelfde stappen uitgevoerd als bij
bovenstaande hiërarchische regressie-analyse. Hierbij is ook gecontroleerd voor leeftijd en
sekse door deze als eerste model in te voeren, en vervolgens is een stepwise regressie-analyse
uitgevoerd met autonomie, taakeisen, werkwaarden en selfconcordance op bevlogenheid,
competentie en kritisch reflectief werkgedrag.
Bij de hiërarchische regressie-analyse op kritisch reflectief werkgedrag zijn naast de
onafhankelijke variabelen autonomie, taakeisen, werkwaarden en selfconcordance, ook
bevlogenheid en competentie ingevoerd. Omdat bevlogenheid en competentie cognities zijn
die samenhangen met het kritisch reflectief werkgedrag , wat betekent dat het verschillende
soorten psychologische constructen zijn, is het interessant om exploratief te onderzoeken of
het gedrag voorspeld kan worden uit deze cognities. Zowel uit de interviews als in de
literatuur blijkt steun voor het bestaan van de relatie tussen met name competentie, maar ook
bevlogenheid enerzijds en kritisch reflectief werkgedrag anderzijds (Van Woerkom, 2003).
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Dit houdt in dat in deze hiërarchische regressie-analyse ook getoetst is of kritisch reflectief
werkgedrag voorspeld kan worden uit bevlogenheid en competentie.
De uitkomsten van deze analyses hebben in combinatie met de gesteunde hypothesen
1, 2 en 3 geleid tot het uiteindelijke model (zie Model 2, bijlage 4). De voorspellers van
bevlogenheid, competentie en kritisch reflectief werkgedrag die in de exploratieve regressieanalyses zijn gevonden, worden achtereenvolgens besproken.

Bevlogenheid
Zoals blijkt uit Tabel 4 (en Model 2) bestaat er een significante positieve samenhang tussen
autonomie en bevlogenheid (hypothese 1, β = .256, p < .01), een significante positieve
samenhang tussen intrinsieke werkwaarden en bevlogenheid (β = .394, p < .01) en een kleine
significante negatieve samenhang tussen extrinsieke werkwaarden en bevlogenheid (β = .216, p < .10). Bevlogenheid is dus te voorspellen uit autonomie, intrinsieke werkwaarden en
in mindere mate (negatief) vanuit extrinsieke werkwaarden. Opvallend hierbij is dat
intrinsieke en extrinsieke werkwaarden een correlatie vertonen van α = .431 (p < .01, Tabel 1)
terwijl ze in tegengestelde richting samenhangen met bevlogenheid. Dit wijst er op dat
intrinsieke en extrinsieke werkwaarden inderdaad als verschillende constructen gezien kunnen
worden in relatie tot bevlogenheid. Intrinsieke werkwaarden vertonen overigens alleen een
significante positieve samenhang met de subschaal toewijding van bevlogenheid en
extrinsieke werkwaarden vertonen met geen van de subschalen van bevlogenheid een
significante samenhang.

Competentie
Zoals blijkt uit Tabel 4 (bijlage 9) bestaat er een significante positieve samenhang tussen
autonomie en competentie (hypothese 2, β = .403, p < .01) en een significante positieve
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samenhang tussen selfconcordance en competentie (β = .250, p < .05). Competentie is dus te
voorspellen uit autonomie en selfconcordance. Verder is er een bijzonder grote samenhang
gebleken tussen de concepten bevlogenheid en competentie (r = .705, p < .01, Tabel 1) wat er
op wijst dat de concepten bevlogenheid en competentie sterk verwant zijn.

Kritisch reflectief werkgedrag
Zoals blijkt uit Tabel 4 (bijlage 9) bestaat er een significante positieve samenhang tussen
bevlogenheid en kritisch reflectief werkgedrag (β = .365, p < .01) en tussen intrinsieke
werkwaarden en kritisch reflectief werkgedrag (β = .278, p < .05). Kritisch reflectief
werkgedrag is dus te voorspellen uit bevlogenheid en intrinsieke werkwaarden. Bevlogenheid
blijkt significant positief samen te hangen met de subschalen asking for feedback (r = .410, p
< .01, Tabel 2), critical opinion sharing (r = .258, p < .05) en experimenting (r = .281, p <
.05). Intrinsieke werkwaarden blijken significant positief samen te hangen met de elementen
asking for feedback (r = .435, p < .01), critical opinion sharing (r = .311, p < .01) en
challenging groupthink (r = .256, p < .05).
Verder is er een significante positieve correlatie tussen competentie en kritisch
reflectief werkgedrag (r = .358, p < .01, Tabel 1), wat echter niet leidt tot een significante
voorspellende waarde van competentie op kritisch reflectief werkgedrag in de hiërarchische
regressie-analyse, waarin gecontroleerd wordt voor sekse en leeftijd. Competentie hangt
significant positief samen met de subschalen asking for feedback (r = .325, p < .01), critical
opinion sharing (r = .347, p < .01) en challenging groupthink (r = .234, p < .05).
Vanwege de aard van de samenhang tussen de concepten bevlogenheid en competentie
enerzijds en kritisch reflectief werkgedrag anderzijds is gekozen om in het uiteindelijke model
kritisch reflectief werkgedrag niet alleen onder, maar ook achter bevlogenheid en competentie
te plaatsen. Deze plaatsing impliceert dat bevlogenheid en competentie mediërende concepten
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zouden kunnen zijn tussen autonomie en kritisch reflectief werkgedrag. Deze mediërende rol
houdt in dat autonomie via bevlogenheid en competentie zou kunnen samenhangen met
kritisch reflectief werkgedrag. Hier wordt in de discussie uitgebreid op teruggekomen.
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4. Discussie
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van het huidige onderzoek besproken en
de conclusies die daaruit getrokken kunnen worden. Vervolgens worden een aantal
beperkingen van het huidige onderzoek benoemd en worden enkele aanbevelingen voor
vervolgonderzoek gedaan. Dan worden de praktische implicaties van de belangrijkste
resultaten van het onderzoek besproken. Ten slotte worden in de conclusie de belangrijkste
bevindingen van het onderzoek kort samengevat.

4.1 Bespreking gevonden resultaten
Autonomie blijkt positief samen te hangen met zowel bevlogenheid, als competentie en
kritisch reflectief werkgedrag. Dit betekent dat de drie hoofdeffecten zoals voorspeld in
hypothesen 1, 2 en 3, zijn gevonden in het huidige onderzoek. Autonomie in het werk hangt
dus positief samen met opbrengsten in het werk die zowel voor individuen als organisaties
belangrijk zijn, zoals voorspeld is in het voorlopige model. Deze resultaten worden
achtereenvolgens besproken.

Bevlogenheid
De relatie tussen autonomie en bevlogenheid geldt voor alle drie de subschalen van
bevlogenheid: vitaliteit, toewijding en absorptie. Deze gevonden relatie tussen autonomie en
bevlogenheid, als element van psychisch welzijn en gerelateerd aan intrinsieke motivatie,
komt overeen met de self-determination theory van Deci & Ryan, het job demand-control
model van Karasek & Theorell en het job characteristics model van Hackman & Oldham. De
relatie tussen autonomie en welzijn, waarbij autonomie leidt tot welzijn, is dan ook reeds in
veel verschillende onderzoeken gevonden (Ryan & Deci, 2000a, Karasek en Theorell, 1990
Hackman en Oldham, 1975; 1980, De Jonge, 1995). In deze modellen is autonomie echter
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niet in verband gebracht met bevlogenheid zoals in dit onderzoek naar voren komt. Omdat
bevlogenheid enerzijds een maat is voor welzijn en anderzijds gerelateerd is aan “intrinsieke
opbrengsten” van het werk is het een zeer goede conceptualisatie van de in de interviews naar
voren gekomen opbrengsten van autonomie voor het individu.

Competentie
De relatie tussen autonomie en competentie, zoals die in dit onderzoek is gevonden, is een
relatief nieuw inzicht in de rol die autonomie speelt in het werk. Wel is het zo dat competentie
als element van welzijn eerder gerelateerd is aan autonomie (Deci & Ryan, 1985, Ryan &
Deci, 2000a), maar in de invloedrijke theorieën over autonomie in het werk van Deci & Ryan
(1985), Karasek en Theorell (1990) en Hackman en Oldham (1975) is autonomie niet direct
gerelateerd aan de competentie die mensen ervaren in het werk. Wel bleek in een onderzoek
van Parker (1998) autonomie samen te hangen met role breadth self-efficacy, wat sterk
verwant is aan ervaren competentie in een werksetting.
De competentie die mensen ervaren in hun werk hangt niet alleen samen met welzijn,
maar hangt ook sterk samen met de mate waarin mensen leren en pro-actief gedrag vertonen
in het werk, zoals geconceptualiseerd in het begrip kritisch reflectief werkgedrag. Daarbij is
een interessant gegeven dat met name uit de interviews naar voren komt dat de relatie tussen
autonomie en competentie een wisselwerking lijkt te zijn. Enerzijds draagt autonomie bij aan
ervaren competentie en anderzijds lijkt competentie bij te dragen aan het de mate waarin
mensen baat hebben bij autonomie: de relatie tussen autonomie en opbrengsten van
autonomie wordt versterkt door een gevoel van vertrouwen in de eigen competenties.
Ten slotte is er een bijzonder grote samenhang gevonden tussen de concepten
bevlogenheid en competentie. Als elementen van psychisch welzijn is het zeer aannemelijk
dat deze concepten sterk aan elkaar verwant zijn (Schaufeli & Van Dierendonck, 2000), maar
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de concepten vertonen verschillende samenhang met vooral (intrinsieke) werkwaarden,
selfconcordance en leren, zowel in dit onderzoek als in eerder onderzoek (Bandura,
1997).Vanwege de verwantschap van bevlogenheid en ervaren competentie zou geopperd
kunnen worden dat het voor de spaarzaamheid van het model nuttig kan zijn om deze
concepten in één concept samen te nemen. Omdat bevlogenheid en competentie toch duidelijk
verschillende concepten zijn met verschillende definities en met name omdat er verschillende
relaties tot de andere concepten in het uiteindelijke model worden gevonden, heeft het model
de meeste verklarende kracht als bevlogenheid en ervaren competentie als zelfstandige
concepten worden gebruikt.

Kritisch reflectief werkgedrag
De gevonden samenhang tussen autonomie en kritisch reflectief werkgedrag is, zeker binnen
de arbeids- en organisatie psychologie, een vrij nieuw inzicht. Dit is dan ook een interessante
opbrengst van het huidige onderzoek. Hierbij dient echter wel vermeld te worden dat kritisch
reflectief werkgedrag zoals het in dit onderzoek gebruikt is, slechts bestaat uit vier van de acht
schalen die deel uitmaken van het concept kritisch reflectief werkgedrag . Deze componenten
(asking for feedback, critical opinion sharing, challenging groupthink en experimenting) zijn
weliswaar gekozen als elementen van kritisch reflectief werkgedrag die met name bijdragen
aan organisatieleren, organisatieontwikkeling en innovatie (Van Woerkom, 2003), maar de
elementen reflection, sharing knowledge, learning from mistakes en career-awareness zijn in
dit onderzoek niet meegenomen. Dit betekent dat niet de conclusie kan worden getrokken dat
autonomie samenhangt met kritisch reflectief werkgedrag als totaalconcept, maar met een
specifiek cluster van kritisch reflectieve werkgedragingen , bestaande uit de helft van de
subschalen.
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Autonomie blijkt alleen samenhang te vertonen met de subschaal experimenting , wat
samenhangt met verschillende vormen van leren. Deze samenhang is relatief gemakkelijk te
interpreteren omdat het aannemelijk is dat autonomie in het werk bijdraagt aan het kunnen
experimenteren met verschillende werkwijzen. De mogelijke samenhang tussen autonomie en
kritisch reflectief werkgedrag waarbij bevlogenheid en ervaren competentie een mediërende
rol spelen, komt in de paragraaf over andere determinanten van kritisch reflectief werkgedrag
uitgebreid aan bod.

De aard van de samenhang tussen autonomie en de ‘opbrengsten’ van autonomie
Zowel bij bevlogenheid als bij competentie en kritisch reflectief werkgedrag is de richting van
de relatie met autonomie niet eenduidig. Het is misschien aannemelijker om, vanuit de
literatuur en interviews bezien, te veronderstellen dat autonomie vooral leidt tot bevlogenheid,
competentie en kritisch reflectief werkgedrag. Het huidige onderzoek geeft hier echter geen
duidelijkheid over omdat het een correlationeel onderzoek is (zie ook de paragraaf over de
beperkingen van het huidige onderzoek). Het zou ook zo kunnen zijn dat mensen met een
hoge mate van bevlogenheid, competentie en kritisch reflectief werkgedrag werksituaties
opzoeken of creëren waarin ze veel autonomie hebben. Deze mensen lijken dan vooral
autonomie te nemen.
Bevlogenheid, competentie en kritisch reflectief werkgedrag zouden ook invloed
kunnen hebben op de autonomie die mensen ervaren of rapporteren, zonder dat er
“objectieve” autonomie in de werkinrichting aan ten grondslag ligt, wat een tweede
alternatieve verklaring is voor de gevonden samenhang tussen enerzijds autonomie en
anderzijds bevlogenheid, competentie en kritisch reflectief werkgedrag.
Het nemen van autonomie als werkwijze van het individu is een benadering van
autonomie die duidelijk verschilt van autonomie als (subjectief) element van de werkcontext
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zoals die in dit onderzoek is gehanteerd. Het nemen of creëren van autonomie als werkwijze
van individuen is een benaderingswijze van autonomie die veelal in de (werk-)praktijk naar
voren komt (Methorst & Van Wijngaarden, 2004). Deze benadering van autonomie als
werkwijze van het individu is zeer verwant aan persoonlijk ondernemerschap. Persoonlijk
ondernemerschap is het vanuit persoonlijke drijfveren ondernemer zijn van je eigen talenten:
“het banen van een zelfgekozen pad; op eigen kracht sturing geven aan je werk en
ontwikkeling” (Van Ginkel, Rondeel, Schut en Wagenaar in Methorst & Van Wijngaarden,
2004, p. 44 ). De benadering van autonomie als werkwijze van het individu waarbij het nemen
van autonomie centraal staat is een interessante aanvulling op de contextgerichte benadering
die in dit onderzoek gebruikt is. Door inzichten uit beide benaderingswijzen te combineren
kan meer kennis en inzicht worden verkregen in de rol die autonomie speelt in de huidige
werkpraktijk en de manieren waarop organisaties en individuen op constructieve wijze vorm
kunnen geven aan en gebruik kunnen maken van autonomie in het werk.

Andere determinanten van kritisch reflectief werkgedrag: intrinsieke werkwaarden,
bevlogenheid en ervaren competentie
Autonomie lijkt ook via bevlogenheid en competentie als mediërende factoren samen te
hangen met kritisch reflectief werkgedrag, wat een interessante aanvulling is op het
voorlopige model. Zowel bevlogenheid als ervaren competentie, maar ook intrinsieke
werkwaarden blijken samen te hangen met kritisch reflectief werkgedrag.
De samenhang tussen ervaren competentie en kritisch reflectief werkgedrag is terug te
vinden in het onderzoek van Van Woerkom (2003). Zo blijkt dat het vertrouwen in de eigen
competenties het belangrijkste persoonsgebonden concept te zijn dat samenhangt met kritisch
reflectief werkgedrag (Van Woerkom, 2003).
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De relatie tussen bevlogenheid en intrinsieke werkwaarden enerzijds en kritisch
reflectief werkgedrag anderzijds is echter een veel nieuwer inzicht. Er is wel reeds een
indicatie voor de samenhang tussen intrinsieke werkwaarden en kritisch reflectief werkgedrag
(Van Woerkom, 2003), maar de relatie tussen intrinsieke werkwaarden in het huidige
onderzoek ,waarbij bevlogenheid een duidelijk mediërende rol speelt, is een interessant nieuw
inzicht. In het huidige onderzoek is de inhoud en de daaruit voortvloeiende operationalisatie
van het begrip intrinsieke werkwaarden echter anders dan in het onderzoek van Van
Woerkom (2003). Dit verschil heeft met name te maken met het feit dat in dit onderzoek
sociale behoeften in het werk benoemd zijn als extrinsieke motivatie, terwijl in het onderzoek
van Van Woerkom, in lijn met de self-determination theory, deze behoefte als intrinsieke
motivatie is benoemd (hier wordt in onderstaande paragraaf over werkwaarden op
teruggekomen). Intrinsieke werkwaarden blijken in het huidige onderzoek positief samen te
hangen met zowel de subschalen asking for feedback, als critical opinion sharing en
challenging groupthink, wat zowel (organisatie-)leren als organisatieontwikkeling en
innovatie weerspiegelt.
Het feit dat bevlogenheid, wat sterk samenhangt met kritisch reflectief werkgedrag,
een maat is voor psychisch welzijn is een belangrijke interessante opbrengst van het huidige
onderzoek. Hierbij blijkt bevlogenheid positief samen te hangen met de subschalen asking for
feedback, critical opinion sharing en experimenting. Deze samenhang tussen psychisch
welzijn en kritisch reflectief werkgedrag verbindt expliciet de opbrengsten van autonomie
voor het individu bestaande uit psychisch welzijn, aan opbrengsten voor organisaties in de
vorm van organisatie- leren, organisatie-ontwikkeling en innovatie.
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Taakeisen
In het huidige onderzoek is de voorspelde modererende invloed van taakeisen niet gevonden.
Dit komt niet overeen met het demand-control model van Karasek & Theorell en
verschillende onderzoeken die de modererende invloed van taakeisen op de relatie van
autonomie naar welzijn hebben aangetoond (Hackman en Oldham, 1975; 1980). Een
verklaring voor het uitblijven van de modererende invloed van taakeisen zou wellicht de
homogene en relatief kleine steekproef kunnen zijn (76<N<85) die in dit onderzoek gebruikt
is. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf over de beperkingen van het huidige onderzoek.
Een opmerkelijke uitkomst is dat taakeisen een significante positieve samenhang
vertonen met de subschalen asking for feedback (r = .296, p < . 01) en critical opinion sharing
(r = .309, p < . 01), wat echter niet eenduidig te interpreteren is. Asking for feedback heeft
met name te maken met leren in het werk en critical opinion sharing heeft met name te maken
met organisatieontwikkeling en innovatie. Daarnaast blijken taakeisen een significante
positieve relatie te vertonen met intrinsieke werkwaarden (r = .256, p < . 05) en blijkt de
subschaal kwalitatieve taakeisen een significante positieve relatie te vertonen met zowel
intrinsieke werkwaarden (r = .333, p < . 01) als extrinsieke werkwaarden (r = .301, p < . 01).
Ook uit deze gevonden samenhang tussen taakeisen en werkwaarden kan echter geen
eenduidige conclusie worden getrokken op basis van de bestudeerde literatuur en de
interviews. Omdat taakeisen echter geen belangrijke rol blijken te spelen in relatie tot
autonomie en de opbrengsten van autonomie zijn taakeisen niet opgenomen in het
uiteindelijke model.

Intrinsieke werkwaarden
Intrinsieke werkwaarden blijken geen modererende invloed te hebben op de relatie tussen
enerzijds autonomie en anderzijds bevlogenheid, competentie en kritisch reflectief
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werkgedrag zoals gehypothetiseerd is. Hierbij is het wel van belang te vermelden dat het
interactie-effect van autonomie en intrinsieke werkwaarden in relatie tot competentie
(hypothese 5b) zoals dat in de hiërarchische regressie-analyse is getoetst, geen significante
waarde heeft bij p < . 05 , maar dat dit significantieniveau wel bijna bereikt is (β = ,217, p =
.074), wat te zien is in Tabel 5 (bijlage 10). Dit betekent dat de kans redelijk groot is dat bij
een iets grotere steekproef van dezelfde respondenten dit effect wel gevonden zou worden (zie
ook de paragraaf over beperkingen van het huidige onderzoek).
Intrinsieke werkwaarden blijken wel samen te hangen met bevlogenheid, wat er op
wijst dat intrinsieke werkwaarden samenhangen met welzijn, zoals in verschillende
onderzoeken reeds gevonden is (Deci &Ryan, 1985, Ryan & Deci, 2000a). Hierbij moet
echter wel de kanttekening worden geplaatst dat er enige conceptuele overlap bestaat tussen
de inhoud van de intrinsieke werkwaarden en het concept bevlogenheid, wat bestaat uit
vitaliteit, toewijding en absorptie. Met name toewijding, wat omschreven wordt als: “een
sterke betrokkenheid bij het werk; het werk wordt als nuttig en zinvol ervaren, is inspirerend
en uitdagend, en roept gevoelens van trots en enthousiasme op”

(Schaufeli en Bakker, 2001,

p. 245), en als enige subschaal van bevlogenheid samenhang blijkt te vertonen met intrinsieke
werkwaarden, is verwant aan intrinsieke werkwaarden.
Ook blijkt er een kleine negatieve samenhang te zijn tussen extrinsieke werkwaarden
en bevlogenheid. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat extrinsieke werkwaarden niet
bevorderlijk zijn voor welzijn, wat ook reeds in enkele onderzoeken is benoemd (Deci en
Ryan, 2000a). Dit gegeven ligt ook in de lijn van de in de inleiding genoemde ondermijnende
werking van extrinsieke motivatoren voor intrinsieke werkopbrengsten zoals
geconceptualiseerd in bevlogenheid (Deci, Koestner & Ryan, 1999, Sprenger, 1996). Een
interessante uitkomst van het huidige onderzoek is dat intrinsieke en extrinsieke werkwaarden
in tegengestelde richting samenhangen met bevlogenheid, wat er op wijst dat intrinsieke en
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extrinsieke werkwaarden inderdaad als verschillende constructen gezien kunnen worden in
relatie tot bevlogenheid.
Een belangrijke kanttekening bij de begrippen intrinsieke en extrinsieke motivatie is
dat er verschillende opvattingen zijn over de samenhang tussen deze begrippen. Zo zouden ze
de beide uitersten van een continuüm van motivatieoriëntatie kunnen zijn waarbij ze als
elkaars tegengestelden gezien kunnen worden (Ryan & Deci, 2000a). Er zijn echter ook
onderzoekers die intrinsieke en extrinsieke werkwaarden niet tegengesteld aan elkaar zien,
maar als onafhankelijke dimensies. Het is dan mogelijk om op de schalen los van elkaar hoog
of laag te scoren (Elizur en et al., 1991). Deze verschillende opvattingen hebben implicaties
voor zowel de theorievorming over motivatie in het werk als voor de inrichting van de
werkpraktijk waarin verschillende vormen van motivatie worden gestimuleerd.
Ook over de invulling van de concepten intrinsieke en extrinsieke motivatie is,
ondanks een redelijk grote consensus tussen onderzoekers in verschillende
onderzoeksstromingen over typische intrinsieke en extrinsieke motivatie, geen eenduidigheid.
Met name het feit dat de sociale behoefte in het werk (need for relatedness , Deci & Ryan,
1985) niet eenduidig in te delen is in intrinsieke, danwel extrinsieke motivatie, is een
voorbeeld van de aanhoudende discussie over dit onderwerp (Ryan & Deci, 2000b). Het is
dan ook erg belangrijk om de invulling van, en samenhang tussen intrinsieke en extrinsieke
motivatie en de onderliggende mechanismen die hierbij een rol spelen uitgebreider in kaart te
brengen om verder inzicht te verkrijgen in de rol die motivatie speelt in de werkpraktijk.
Ten slotte is de gevonden relatie tussen intrinsieke werkwaarden en kritisch reflectief
werkgedrag een nieuw inzicht een daarmee en interessante opbrengst van het huidige
onderzoek. Deze relatie is reeds in de bovenstaande paragraaf over andere determinanten van
kritisch reflectief werkgedrag uitgebreid besproken.
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Selfconcordance
Selfconcordance blijkt geen modererende invloed te hebben op de relatie tussen enerzijds
autonomie en anderzijds bevlogenheid, competentie en kritisch reflectief werkgedrag zoals
gehypothetiseerd is. Ook bij het uitblijven van dit effect is het van belang te vermelden dat het
interactie-effect van autonomie en selfconcordance in relatie tot bevlogenheid (hypothese 6a),
zoals dat in de hiërarchische regressie-analyse is getoetst, geen significante waarde heeft bij p
< .05, maar dat dit significantieniveau wel bijna bereikt is (β = ,223, p = .067), zoals in Tabel
5 (bijlage 10) te zien is. Ook het interactie-effect van autonomie en selfconcordance in relatie
tot competentie (hypothese 6b) heeft geen significante waarde bij p < . 05, maar heeft dit
significantieniveau wel bijna bereikt, alhoewel het in tegenstelling tot de vorige twee
resultaten net niet onder de p < .10 ligt (β = ,195, p = .107, zie Tabel 5). Dit betekent dat de
kans groot is dat bij een iets grotere steekproef van dezelfde respondenten de in hypothesen
6a en 6b voorspelde effecten wel gevonden zouden worden (zie ook de paragraaf over
beperkingen van het huidige onderzoek).
De gevonden samenhang tussen selfconcordance en ervaren competentie is een relatief
nieuw inzicht. Selfconcordance is tot nu toe met name in relatie tot welzijn onderzocht
(Sheldon & Elliot, 1999). De relatie tussen selfconcordance en ervaren competentie is te
verklaren wanneer ervaren competentie primair als element van welzijn wordt gezien.
Selfconcordance is echter niet eerder gerelateerd aan ervaren competentie als zijnde een
voorwaarde voor leren en kritisch reflectief werkgedrag. De relatie tussen selfconcordance en
ervaren competentie is dan ook met name interessant omdat ervaren competentie een grote
samenhang vertoont met kritisch reflectief werkgedrag.
Een opvallende uitkomst met betrekking tot selfconcordance is dat de subschaal
intrinsic van selfconcordance een significante positieve correlatie vertoont met zowel
bevlogenheid (r = .345, p < .01, Tabel 2) als competentie (r = .331, p < .01) en kritisch
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reflectief werkgedrag (r = .467, p < .01), maar ook met intrinsieke werkwaarden (r = .297, p <
.01). Deze subschaal is echter niet gebruikt in de analyses omdat deze schaal, die slechts uit
drie items bestaat, een betrouwbaarheid van α = .50 heeft. Deze bovengenoemde
samenhangen zijn deels te verklaren vanuit het feit dat de subschaal intrinsic sterk verwant is
aan intrinsieke werkwaarden. Dit verklaart echter niet de samenhang tussen de subschaal
intrinsic van selfconcordance en ervaren competentie, omdat intrinsieke werkwaarden niet
blijken samen te hangen met competentie.
Ten slotte zijn de verschillen tussen selfconcordance en intrinsieke werkwaarden als
conceptualisaties van motivatieoriëntatie naar voren gekomen in de verschillende relaties die
deze concepten vertonen met bevlogenheid, kritisch reflectief werkgedrag en ervaren
competentie. Intrinsieke werkwaarden, welke een goede conceptualisatie lijken te zijn van een
intrinsieke motivatieoriëntatie, zijn alleen gerelateerd aan bevlogenheid en kritisch reflectief
werkgedrag. Hierbij leveren ook extrinsieke werkwaarden in (negatieve) relatie tot
bevlogenheid een kleine bijdrage aan de verklarende kracht van het model waarin
werkwaarden zijn opgenomen. Selfconcordance blijkt alleen een relatie te vertonen met
ervaren competentie. Dit is, in combinatie met het feit dat selfconcordance niet samenhangt
met bevlogenheid, een opvallende uitkomst omdat selfconcordance conceptueel gezien veel
meer verwant is aan bevlogenheid dan aan ervaren competentie. Vanwege deze gevonden
samenhang en de mogelijke modererende effecten van selfconcordance en intrinsieke
werkwaarden in vervolgonderzoek, is het nuttig beide conceptualisaties van
motivatieoriëntatie te hanteren in het uiteindelijke model.

Demografische variabelen
Sekse blijkt samen te hangen met intrinsieke werkwaarden en selfconcordance, wat inhoudt
dat vrouwen meer intrinsieke werkwaarden hebben dan mannen en dat de doelen die vrouwen
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in het werk nastreven meer selfconcordant zijn dan de doelen die mannen nastreven. Dit is
een opvallende uitkomst die echter niet verklaarbaar is vanuit inzichten uit eerder onderzoek.
Leeftijd blijkt negatief samen te hangen met kritisch reflectief werkgedrag wat
betekent dat jonge mensen meer kritisch reflectief werkgedrag vertonen. Omdat leeftijd met
geen van de andere concepten in het uiteindelijke model samenhangt lijkt deze relatie, welke
ook niet in de lijn ligt van eerder onderzoek, geen belangrijke indicatie te zijn voor verder
onderzoek.
Het aantal functies dat een respondent tot nu toe heeft gehad blijkt positief samen te
hangen met intrinsieke werkwaarden. Ook blijkt het positief samen te hangen met kritisch
reflectief werkgedrag, waarbij het aantal functies samenhangt met asking for feedback en
critical opinion sharing. Deze gegevens zouden kunnen worden geïnterpreteerd als een
indicatie dat mensen die meer vanuit een intrinsieke motivatie werken en meer kritisch
reflectief werkgedrag vertonen eerder van baan wisselen als ze zich niet meer op hun plek
voelen, maar deze conclusie is niet eenduidig te trekken uit de bestudeerde literatuur en
interviews.
Of respondenten zelfstandig werkend zijn blijkt positief samen te hangen met
autonomie, wat gemakkelijk te interpreteren is vanuit het feit dat mensen die zelfstandig
werken in veel grotere mate invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop ze werken: de
werkwijzen die ze gebruiken, de planning van het werk en de doelstellingen van het werk. Het
feit dat zelfstandig werkenden minder extrinsieke werkwaarden nastreven in het werk is te
interpreten vanuit de gedachte dat zelfstandig werken, zeker in het begin, minder leidt tot
financiële zekerheid en andere extrinsieke werkwaarden. Mensen die minder extrinsieke
werkwaarden nastreven zouden eerder geneigd kunnen zijn zelfstandig te gaan werken.
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4.2 Beperkingen van het huidig onderzoek
De belangrijkste beperking van het huidige onderzoek en daarmee van het ontwikkeld model,
is dat het model zowel deels ontwikkeld als getoetst is in een populatie van professionals, wat
belangrijke implicaties heeft voor de generaliseerbaarheid van dit model. De resultaten uit dit
onderzoek kunnen dus alleen gegeneraliseerd worden naar professionals, met name HRDprofessionals en strikt genomen slechts naar HRD-professionals die aan een leergang van de
Stichting Opleidingskunde hebben deelgenomen. Het feit dat dit model met name opgaat voor
professionals verklaart de ondertitel van dit werkstuk: “de autonome professional”1 .
Een tweede belangrijke kanttekening bij het huidige onderzoek is het risico van
kanskapitalisatie bij de gevonden significante samenhangen tussen de verschillende
constructen in het uiteindelijke model. Bij de veelheid van getoetste samenhangen tussen 21
hoofd- en subschalen en 6 demografische variabelen is het risico van kanskapitalisatie redelijk
groot. Deze kanskapitalisatie houdt in dat er significante relaties gevonden kunnen worden
welke op toeval berusten en dus onterecht significantie vertonen omdat ze geen ware
samenhang in de streekproef weerspiegelen. De voor kwantitatief onderzoek relatief kleine en
homogene steekproef beperkt dit risico echter enigszins, omdat beide de kans op het vinden
van significantie relaties enigszins verminderen. Met name bij de samenhangen die gevonden
zijn in de exploratieve analyses bestaat het risico dat een aantal van de gevonden

1

De definitie van professionaliteit is hier niet de klassieke definitie van een professional die deel uitmaakt van

een beschermde beroepsgroep of een professionaliteit die gekoppeld is aan het aantal jaren formele opleiding dat
iemand heeft gehad. Een professional wordt hier gedefinieerd als een kenniswerker die complex en veelal
dienstverlenend werk doet en hoogwaardige technieken combineert met een eigen werkwijze en een expliciete
visie van zijn bijdrage aan de samenleving (Simons & Ruijters, 2001). Het werk van deze professional bestaat
veelal uit adviseren, ontwerpen, begeleiden, ondersteunen, managen, leidinggeven of verzorgen (Kwakman,
2001).
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samenhangen op toeval berust, wat voorzichtigheid in het interpreteren van deze
samenhangen gebiedt.
Een andere beperking van het huidige onderzoek is dat in de steekproef van 85 HRDprofessionals vrij weinig spreiding is gevonden op veel van de variabelen waarbij de
respondenten gemiddeld ook heel hoog scoren op deze schalen zoals autonomie, intrinsieke
werkwaarden en kritisch reflectief werkgedrag. Hieruit blijkt dat de gebruikte steekproef een
erg homogene groep is, waardoor interactie-effecten wellicht minder snel significant naar
voren komen. Omdat de steekproef in het onderzoek ook relatief klein was (76<N<85), is het
aannemelijk dat een aantal interessante interactie-effecten die bijna significant waren in het
huidige onderzoek in een iets grotere groep van dezelfde respondenten wel significant zouden
blijken. Met name de bijna significante interacties van intrinsieke werkwaarden met
autonomie op bevlogenheid, van selfconcordance en autonomie op bevlogenheid en van
selfconcordance en autonomie op ervaren competentie zijn een indicatie dat het zeer
interessant kan zijn om het huidige onderzoek te repliceren in een grotere en vervolgens ook
heterogenere groep. Deze bijna significante interactie-effecten zijn opgenomen in Model 3
(bijlage 5).
Een beperking van het huidige onderzoek van geheel andere aard is dat er een
enigszins eenzijdige benadering van autonomie is gehanteerd waarbij alleen naar de
opbrengsten van autonomie is gekeken en de factoren die autonomie en de opbrengsten van
autonomie bevorderen . Dit is een eenzijdige benadering omdat op deze manier de samenhang
tussen een aantal positieve zaken in kaart is gebracht, waarbij de eventuele keerzijden van
autonomie en factoren die autonomie en de opbrengsten van autonomie beperken weinig
aandacht hebben gekregen. Als eerste stap in de ontwikkeling van een model voor autonomie
in het werk is dit een erg vruchtbare benadering, maar om de relevantie van autonomie in een
werkomgeving evenwichtig te kunnen beoordelen is het noodzakelijk om de eventuele
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keerzijden en beperkende factoren van autonomie uitgebreider in kaart te brengen. Pas dan is
het mogelijk om tot een afgewogen oordeel te komen op de vraag of autonomie in het werk
een luxe of een noodzaak is. Ook zal inzicht in het omgaan met deze eventuele keerzijden en
beperkende factoren bijdragen aan het constructief vormgeven van autonomie in het werk.

4.3 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
Om te onderzoeken of de uitkomsten van het huidige onderzoek gegeneraliseerd kunnen
worden naar andere populaties dan HRD-professionals is het van groot belang om in
vervolgonderzoek het uiteindelijke model te toetsen in diverse populaties van werkende
mensen. Bij deze toetsingen kan het interessant zijn om ook te kijken naar de in het huidige
onderzoek gevonden bijna significante interactie-effecten. Door een steekproef van mensen te
nemen die een grotere spreiding vertonen op de verschillende onafhankelijke variabelen in het
model kan de robuu stheid van het model getoetst worden. Hierbij is het wel van belang om
bij de interpretatie van de gevonden resultaten rekening te houden met de mogelijkheid dat
andere variabelen die samenhangen met deze spreiding op de onafhankelijke variabelen, ook
invloed kunnen hebben op de afhankelijke variabelen bevlogenheid, ervaren competentie en
kritisch reflectief werkgedrag. Door ook deze toetsingen te combineren met kwalitatief
onderzoek kunnen deze mogelijke andere variabelen gemakkelijker opgespoord worden,
welke het model kunnen aanpassen en verbeteren in zijn algemeenheid, of voor specifieke
populaties. Een andere opbrengst van het combineren van toekomstige kwantitatieve
toetsingen met kwalitatief onderzoek in dezelfde populaties, is het inzicht in de manieren
waarop autonomie, de opbrengsten van autonomie en de relatie daartussen gestimuleerd
kunnen worden in deze specifieke populaties.
Daarnaast kan het wellicht interessant zijn om in dezelfde steekproef als die in het
huidige onderzoek is gebruikt, nog enkele tientallen respondenten dezelfde vragenlijsten voor
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te leggen opdat getoetst kan worden of in een iets grotere steekproef een aantal van de
voorspelde interactie-effecten wel significant gevonden worden.
Een andere belangrijke aanbeveling voor toekomstig onderzoek is het toetsen van het
huidige model in longitudinaal onderzoek waarbij inzicht kan worden verkregen in de
richting en daarmee de aard van relaties tussen de verschillende variabelen in het model. Door
onderzoek uit te voeren waarbij op verschillende momenten dezelfde variabelen worden
gemeten, is het mogelijk om conclusies te trekken over de causale relaties in het model,
terwijl de huidige studie slechts correlationeel van aard is. In het huidige onderzoek is het wel
mogelijk om aan de hand van eerder onderzoek en de kwalitatieve data te veronderstellen dat
bepaalde richtingen van de samenhang tussen de variabelen in het model aannemelijker zijn
dan andere. Daarom zijn de veronderstelde richtingen van de relaties opgenomen in het
uiteindelijke model en is er in dit onderzoek gesproken over de opbrengsten van autonomie en
variabelen die relaties versterken. Longitudinaal onderzoek zal hier meer inzicht in geven.
Om naast de relaties in het model ook de gebruikte constructen inzichtelijker te
maken, is het met name van belang om inzicht te verkrijgen in de inhoud van de concepten
die motivatieoriëntaties meten. Zo is het erg belangrijk om meer inzicht te krijgen in de
invulling van, en samenhang tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie en de onderliggende
mechanismen die hierbij een rol spelen. Wellicht dat het meer combineren van de inzichten
uit verschillende onderzoeksstromingen een bijdrage kan leveren aan de opbrengsten van de
onderzoeken die hiernaar gedaan worden.
Om meer inzicht te kunnen krijgen in de aard van het concept selfconcordance kan het
interessant zijn om te kijken naar de inhoud van de doelen die gebruikt worden in de
selfconcordancemaat. Ook omdat uit analyse bleek dat de mate van selfconcordance
verschilde tussen het eerste doel en de volgende twee doelen, zou het interessant kunnen zijn
om dezelfde vragenlijst op doelniveau te analyseren. Wellicht dat de verbanden die nu
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gevonden zijn anders naar voren komen aan de hand van de daadwerkelijke doelen die
mensen zichzelf stellen. Hierbij kan het ook nuttig zijn om meerdere vragen te gebruiken om
selfconcordance te meten waardoor de schaal wellicht aan betrouwbaarheid wint en zo ook de
subschalen intrinsic en identified betrouwbaar genoeg zijn om als losse schalen te kunnen
gebruiken.
Daarnaast kan het interessant zijn om te onderzoeken of er een passender formule is te
ontwikkelen voor het berekenen van de selfconcordanceschaal, welke de achterliggende
gedachte van het construct selfconcordance nog beter weerspiegelt. In de huidige berekening
van selfconcordance, selfconcordance = (intrinsic + identified)

- (introjected + extrinsic),

dragen de subschalen identified en introjected evenveel bij aan de totale score voor
selfconcordance als respectievelijk de subschalen intrinsic en extrinsic. Dit is opmerkelijk
omdat de vier soorten motivatieoriëntatie een continuüm vormen van intrinsic, via identified,
via introjected tot extrinsic. Het feit dat identified en introjected meer verwant zijn aan elkaar
dan intrinsic en extrinsic komt niet tot uiting in de formule. Hierdoor leiden hele verschillende
patronen van scores op de vier subschalen toch tot een zelfde score voor selfconcordance.
Wellicht is een mogelijke oplossingsrichting om de subschalen intrinsic en extrinsic een
groter gewicht te geven in de berekening van selfconcordance.
Ten slotte zou een interessante aanvulling op het huidige onderzoek en daarmee op het
huidige model kunnen zijn dat er gezocht wordt naar andere conceptualisaties van de synergie
tussen persoonlijke doelen en organisatiedoelen. Een mogelijke richting hiervoor zou
doelencongruentie op verschillende abstractieniveau’s kunnen zijn. Alle organisaties hebben
bepaalde doelen die het bestaan van de organisatie rechtvaardigen en bestaan uit de waarden
en commitments van zowel de oprichters en de leiders, als de medewerkers van een
organisatie (Schneider, 1975, 1987). Vanuit deze algemene organisatiedoelen volgt vaak een
doelenhiërarchie van steeds specifiekere doelen die door afdelingen binnen de organisatie en

69

uiteindelijk door individuele werknemers worden nagestreefd. Deze (sub)doelen bepalen het
takenpakket van de werknemers. Het is zodoende mogelijk om organisatiedoelen op
verschillende abstractieniveaus te beschrijven. Interessante conceptualisaties van de
congruentie tussen de doelen die individuen en organisaties nastreven op de verschillende
niveau’s zijn waardencongruentie en taakdoelencongruentie (Heeren, Van den Heuvel,
Kalkoene, Methorst & Westen, 2003). Waardencongruentie is hierbij de overeenstemming
tussen de waarden van de organisatie en de waarden van de individuele werknemer en
taakdoelencongruentie verwijst naar de mate waarin mensen hun persoonlijke doelen kunnen
nastreven in de taken die zij vervullen. Hierbij kan verwacht worden dat zowel
waardencongruentie als taakdoelencongruentie samenhangt met de intrinsieke motivatie van
medewerkers.

4.4 Aanbevelingen voor de werkpraktijk
De aanbevelingen voor de werkpraktijk die voortvloeien uit het huidige onderzoek zijn
tweeërlei. Enerzijds geeft het model inzicht in het belang van autonomie in een
werkomgeving en de rol die motivatieoriëntaties daarbij spelen, anderzijds kan met behulp
van de interviews een beeld worden geschetst van een organisatieomgeving waarin autonomie
gestimuleerd wordt en waarin autonomie het meest vruchtbaar is.

4.4.1 Praktische implicaties van het uiteindelijke model
Uit dit onderzoek blijkt dat autonomie positief samenhangt met welzijn, ervaren competentie,
(organisatie-)leren en innovatie, wat voor zowel individuen als organisaties belangrijke
opbrengsten zijn in de huidige kenniseconomie. Dit impliceert dat een werkinrichting waarin
mensen autonomie ervaren nastrevenswaardig is gezien het feit dat dit bovenstaande
opbrengsten bevordert. Een werkinrichting waarin mensen zelf de gehanteerde werkwijzen
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kunnen kiezen, werkzaamheden kunnen plannen en de eigen doelstellingen, zowel
kwantitatief als kwalitatief, kunnen formuleren, is belangrijk in de hedendaagse werkpraktijk.
Daarnaast is het stimuleren van intrinsieke motivatie en selfconcordance een andere
manier om welzijn, ervaren competentie, (organisatie-)leren en innovatie te bevorderen. Het
stimuleren van intrinsieke motivatie blijkt overigens niet via het stimuleren van autonomie te
gebeuren zoals in de inleiding is geopperd. Het stimuleren van autonomie en het stimuleren
van intrinsieke motivatie en selfconcordance blijken twee manieren te zijn om welzijn,
ervaren competentie, (organisatie-)leren en innovatie te bevorderen. Omdat het stimuleren van
intrinsieke motivatie en selfconcordance in het werk niet kan via veelgebruikte
beloningssystemen die primair op geld en andere extrinsieke motivatoren gebaseerd zijn
(Deci, Koestner & Ryan, 1999; Sprenger, 1996), is het van belang om andere manieren te
vinden waarop deze motivatieoriëntaties gestimuleerd kunnen worden. Hier wordt in de
volgende paragrafen dieper op ingegaan.

4.4.2 Werkomgeving die autonomie en de opbrengsten van autonomie stimuleert
Een werkomgeving waarin autonomie en de opbrengsten van autonomie gestimuleerd
worden, zoals deze uit de interviews naar voren komt, heeft een aantal kenmerken in zowel de
rol van de manager en het management als de cultuur, het beleid en de structuur van een
organisatie. Een kanttekening bij deze geschetste werkomgeving is dat een aantal
organisatiegebonden factoren die op conceptueel niveau te onderscheiden zijn, in een
werkpraktijk veel minder duidelijk te onderscheiden zijn. Dit zijn organisatiegebonden
factoren die autonomie bevorderen, de organisatiegebonden factoren die de relatie tussen
autonomie en de opbrengsten van autonomie versterken en de organisatiegebonden factoren
die bijdragen aan een intrinsieke werkmotivatie en selfconcordance. Een belangrijke reden
hiervoor is waarschijnlijk het feit dat autonomie, de opbrengsten van autonomie en de relatie
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daartussen op meer manieren met elkaar samenhangen dan zoals in het uiteindelijke model
naar voren komt. Wel is het mogelijk om een beeld te schetsen van een werkomgeving die
autonomie en de opbrengsten van autonomie stimuleert.

Synergie tussen individuele en organisatiedoelen vanuit individuele, intrinsieke motivatie
Het belangrijkste kenmerk van een werkomgeving waarin autonomie en de opbrengsten van
autonomie worden gestimuleerd is de afstemming tussen het individu en zijn rol in een
organisatie. Deze afstemming tussen een individu en de werkomgeving kent verschillende
conceptualisaties zoals de synergie tussen individuele doelen en organisatiedoelen. In de
paragraaf over opbrengsten van autonomie voor organisaties is reeds het belang benoemd van
deze synergie tussen persoonlijke doelen en organisatiedoelen, welke een voorwaarde is om
het beste uit mensen te halen. In de werkpraktijk kan echter gemakkelijk een spanningsveld
ontstaan tussen de doelen van het individu en de organisatie: “Als je te veel je eigen gang gaat
dan matcht het niet meer, dan mis je je doel. Je moet je altijd realiseren dat wat je doet je
ergens voor doet: je doet het niet voor jezelf, je doet het voor een organisatie.”
Het blijkt erg belangrijk te zijn om de intrinsieke motivatie van werknemers als
uitgangspunt te nemen voor een werkinrichting waarin persoonlijke doelen en
organisatiedoelen op elkaar afgestemd zijn. “Kijk naar wie de mensen wezenlijk zijn en wat ze
wezenlijk willen en bouw daar je organisatie o mheen . …Het is de kunst mensen uit te nodigen
zich met heel hun hart en ziel te verbinden aan hun organisatie, met behoud van eigenheid.
Veel te veel managers denken nog dat je mensen kunt dwingen om topkwaliteit te leveren.”
Deze aandacht voor de individuele, intrinsieke motivatie wordt weerspiegeld in de
verschillende kenmerken van een werkomgeving die in de volgende paragrafen worden
geschetst.
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Modern leiderschap: de manager als faciliterende coach
Het soort leiderschap dat autonomie en het constructief gebruik maken van autonomie
ondersteunt, blijkt voornamelijk faciliterend en coachend leiderschap te zijn. Het faciliteren is
gericht op het toegankelijk maken van de middelen die nodig zijn om het werk zo goed
mogelijk naar eigen inzicht uit kunnen voeren, maar ook om dit inzicht te helpen ontwikkelen.
“De coach heeft als taak enerzijds er voor te zorgen dat het zelfsturend mechanisme groeit en
anderzijds dat de context, de rijke leeromgeving, zo voedzaam mogelijk wordt.”

De

coachende rol van de manager schuilt vooral in het stimuleren van zelfinzicht in de eigen
kwaliteiten en motivaties door kritische vragen te stellen, te reflecteren en met de persoon op
te gaan zoek gaan naar zijn of haar intrinsieke motivatie in de vorm van uitdaging in het werk.
Een manager moet echter ook zelf de persoonlijke kwaliteiten en persoonlijke doelen van
werknemers kennen om een werkinrichting te kunnen creëren die hier op aansluit.
Deze faciliterende, coachende rol dient echter samen te gaan met het geven van
duidelijkheid over de rol die iemand heeft binnen een organisatie en de verwachtingen die
daar op aansluiten. Hierbij is het van groot belang om een evenwicht te vinden in het
enerzijds scheppen van kaders en het anderzijds geven van speelruimte om af te wijken van de
gegeven kaders als dit de kwaliteit van het werk en leren ten goede komt. Een manager moet
dan vooral op eindresultaten aansturen en veel minder op de manier waarop deze resultaten
dienen te worden bereikt.
Hier op aansluitend blijkt het daadwerkelijk belonen van ondernemendheid een
belangrijke taak van de manager. Ondernemend gedrag blijkt vaak niet gestimuleerd te
worden in de manier waarop veel managers aansturen: “Als je in een team werkt en je baas
weet wel hoe het moet, dan ontlok je niet ondernemers

chap van mensen om te denken: ‘Hoe

zou dit anders kunnen? Wat denkt mijn klant hier van?’ Je moet het echt de ruimte geven en
dan zul je merken dat iedereen ondernemende kwaliteiten heeft.”

Het wel of niet belonen van
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ondernemend gedrag is echter vaak een lastig spanningsveld voor managers omdat het eigen
bestaansrecht ondermijnd kan worden door de ondernemendheid van medewerkers. “…het is
makkelijk voor een manager die grip op de zaak wil houden om te zeggen: ‘Ik geef autonomie,
maar het mislukt, dus neem ik de teugels maar weer in handen. Ik ga weer op de bok zitten.’
Veel managers ontlenen hun kracht aan hun macht.”

De rol van de manager als faciliterende

coach zoals deze naar voren komt in de interviews laat duidelijk zien dat als hoge eisen aan
zelfstandigheid gecombineerd worden met het geven van veel steun, het beste uit mensen
wordt gehaald.

De rol van het management: autonoom werken ondersteunen in woord en daad
Naast een faciliterende en coachende rol van de manager blijkt ook de ondersteuning van het
management van organisaties erg belangrijk om autonoom te kunnen werken. Dit kan voor
managementteams vaak lastig zijn: “Het vergt veel van het management. Als je autonomie,
persoonlijk ondernemerschap wilt stimuleren dan moet je dat ook echt gunnen,
ook dingen loslaten. Dat is in de praktijk heel moeilijk.”

je moet dan

Ook blijkt het vertouwen dat een

management heeft in de kwaliteiten en de zelfstandigheid van medewerkers een belangrijke
rol te spelen in de kansen van een geslaagde verandering naar een werkinrichting met meer
autonomie. Hierbij is het belangrijk dat naast het vertrouwen, ook ondersteuning wordt
gegeven bij deze verandering.“Ik heb een keer een organisatieverandering meegemaakt
waarin zelfsturende teams werden geïntroduceerd, maar dat

mislukte. De reactie was: ‘Ja,

dat hadden we wel verwacht, dat zit er gewoon niet in bij die mensen’ Terwijl ik het heb
meegemaakt en de beslissingen nog steeds ergens anders werden genomen, het was helemaal
geen zelfsturend team en mensen werden ook helem aal niet geholpen om een zelfsturend team
te worden. Er moet tijd zijn voor reflectie, teambuilding, dat was er niet. Het was gedoemd te
mislukken en daarin werd het management bevestigd.”
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Ten slotte blijkt het erg belangrijk dat er een geleidelijke verandering plaatsvindt naar
een werksituatie waarin mensen autonomer werken, omdat het vaak vrij ingrijpende
veranderingen zijn die van medewerkers een andere, zelfstandiger en pro-actievere rol vragen
dan ze gewend zijn. Het lukt mensen niet deze rol in te nemen als verwacht wordt dat dit erg
abrupt gebeurt: “Het management dacht: we gaan het loslaten, toon nu een keer wat jullie
kunnen. Net als je dochtertje leren fietsen en meteen de fiets lanceren met haar er op…”

Cultuur waarin vertrouwen, gezamenlijke wa arden, horizontale coaching en
zelfactualisatie centraal staan
Enkele belangrijke elementen van een cultuur die autonoom werken ondersteund zijn het
centraal stellen van vertrouwen in elkaar en elkaars functioneren, het delen van gezamenlijke
waarden in een organisatie, het geven van horizontale coaching en aandacht besteden aan
zelfactualisatie . Deze concepten worden achtereenvolgens toegelicht.
Het hebben en tonen van vertrouwen in elkaar en in elkaars functioneren blijkt een
heel belangrijk element te zijn van een cultuur waarin mensen autonoom werken. Dit
vertrouwen is ten eerste van belang omdat een werkomgeving waarin mensen zich veilig
voelen een voorwaarde blijkt te zijn voor autonoom handelen en ten tweede omdat het een
alternatief is voor allerlei controlemechanismen die gericht zijn op meten en controleren,
welke de autonomie van werknemers beperken. “Zo krijgt ieder kamermeisje bij het Ritz Carlton Hotel een budget van tweeduizend dollars om eventuele foutjes met klanten zelf op te
lossen. De mede werker krijgt dus een bepaalde mate van autonomie toebedeeld waar de klant
direct de vruchten van plukt. De onderliggende waarde hierbij is ‘vertrouwen’. Zonder
vertrouwen werkt dit principe niet. De werkgever vertrouwt zijn personeel. En het personeel
vertrouwt de opmerkingen van zijn klanten.”
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Een cultuur waarin gezamenlijke waarden centraal staan, waarden die door eenieder
gedeeld worden in een organisatie, blijkt een ander belangrijk element te zijn van een cultuur
die autonoom werken bevordert. “Belang rijk hierbij is te constateren dat organisaties
professionals niet onderling kunnen binden door hen met de neuzen dezelfde kant op zetten,
maar door mensen bij elkaar te zoeken die verwant zijn aan elkaar…Ik denk dat professionals
het best kunnen samenwerk en met mensen die denken vanuit gezamenlijke waarden en
normen.” Specifieke waarden die naar voren kwamen als elementen van een cultuur die
autonoom werken stimuleert zijn, behalve vertrouwen, respect , betrokkenheid en
verantwoordelijkheid. Het werken vanuit gedeelde waarden sluit ook aan bij het kunnen
werken vanuit een intrinsieke motivatie en het vinden van synergie tussen individuele en
organisatiedoelen als het nastreven van deze gedeelde waarden inhoudt dat mensen waardevol
werk kunnen doen. “Het is c ruciaal om het werk zo in te richten dat het werk zelf aan waarde
wint. Dan maak je gebruik van de interne motivatie van mensen

.”

Een coachcultuur waarin collega’s horizontale coaching geven, waarbij het vragen en
geven van feedback een belangrijke rol speelt, draagt met name bij aan het verwerven van
zelfinzicht, maar ook aan de zelfstandigheid van mensen om autonoom te kunnen werken.
Aansluitend op horizontale coaching blijkt een gerichtheid op zelfactualisatie erg belangrijk,
waarbij mensen op zoek gaan naar een werkinrichting waarin zowel zijzelf als ook collega’s
uitgedaagd worden en vanuit een intrinsieke motivatie kunnen werken: “Zelfactualisatie gaat
over de diepe keuze of we elkaar als mens in wording benaderen of als gebruiksartikel.
Helaas komt h et laatste in het bedrijfsleven nog steeds het meest voor.“

Organisatiebeleid: selecteren op waarden, aandacht voor leren en motivatie
Het selecteren van werknemers op de waarden die zij nastreven vloeit enerzijds voort uit het
belang van het creëren van een organisatie waarin mensen gezamenlijke waarden nastreven en
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anderzijds uit het opzoeken van de intrinsieke motivatie wat betekent dat mensen het werk als
waardevol ervaren. Omdat de waarden die iemand nastreeft niet gemakkelijk te veranderen
zijn, is het introduceren van nieuwe waarden in een bestaande organisatie erg moeizaam, wat
betekent dat het selecteren van mensen op de waarden die iemand nastreeft belangrijk is:
“Maar ditzelfde bedrijf selecteert ook wel degelijk aan de poort. Het Ritz

-Carlton n eemt geen

mensen aan als deze niet passen bij de ziel van de organisatie. Natuurlijk moeten ze ook
weten hoe een gedekte tafel er uit ziet, maar dit soort kennis en vaardigheden zijn van
secundair belang en eenvoudig aan te leren. De grondhouding van medew

erkers vindt dit

bedrijf veel belangrijker… Met andere woorden: werf op grondhouding en train op
vaardigheden.”
Daarnaast blijkt een organisatiebeleid waarin zowel aandacht is voor leren als voor
motivatie belangrijk te zijn voor een omgeving waar autonomie gestimuleerd wordt.“We
voeren al 16 jaar hetzelfde beleid. We steken die 16 jaar heel veel tijd en energie in een
alternatief proces. Een proces dat op het moment zelf niet direct veel oplevert. Maar kennelijk
is het zo dat andere bedrijven die geld, en ergie, en tijd hier niet in steken toch er even goed
uitkomen, of dezelfde eindcijfers hebben… Het merendeel van de bedrijven heeft de formule
‘willen x vermogen x kunnen’ teruggebracht tot ‘kunnen’. Wij verdelen onze energie over alle
drie en de hefboomkr acht zit nog altijd vooraan.”
Het beleid dat een organisatie volgt kan echter niet los gezien worden van de mensen
die het beleid maken en de achtergrond die zij hebben. “Ook de personeelssamenstelling
binnen organisaties is hierop van invloed. Het manage

ment wordt nog altijd gedomineerd

door ingenieurs en economen. Dat zijn bij uitstek professionals die affiniteit hebben met
‘maakbaarheid’, ‘meetbaarheid’ en ‘voorspelbaarheid’. Willen bedrijven op een wezenlijke,
bezielde manier werken, dan zullen ze meer

ruimte moeten maken voor de artiest, filosoof en

psycholoog in de professional.”
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Organisatiestructuur: zelfsturende teams en een minimum aan beperkende regels en
procedures
Het hebben van een eigen bedrijf blijkt veel autonomie met zich mee te brengen, maar ook als
zelfstandig werkende hebben mensen te maken met de eisen en verwachtingen van
opdrachtgevers of andere klanten: “…voor jezelf beginnen is wel de meest extreme vorm van
het in praktijk brengen van je autonomie, maar tegelijkertijd ben je nog ste

eds afhankelijk van

opdrachtgevers. Het is niet zo dat je maar kan doen en laten wat je wilt.”
Een organisatiestructuur waarin autonomie en eigen verantwoordelijk gestimuleerd
wordt, is een structuur van zelfsturende teams, waarin ieder een eigen verantwoordelijkheid
neemt: “We werken hier met 500 zelfsturende teams van 10 personen met een coach… Er
wordt een interne taakverdeling gemaakt die voor iedereen bekend is. Dit is een duidelijke
verantwoordelijkheid die mensen in een team kiezen.”

Dit is een decentrale, niet- hiërarchische

organisatiestructuur waarbij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk worden opgenomen.
Naast een organisatiestructuur die autonomie ondersteund blijkt het van belang te zijn
dat mensen met zo min mogelijk regels en procedures te maken hebben in hun werk waarvan
ze het belang niet inzien: “Dat je verplicht bent binnen een vast stramien te werken. Dat zijn
dingen die me mateloos irriteerden. Als er niets te doen is moet je toch je uren maken.”

Deze

regels en procedures zijn in veel organisaties bedoeld om volgens de dan heersende visie
kwaliteit van het werk te stimuleren of een minimale standaard aan kwaliteit te kunnen
garanderen, maar deze regels en procedures worden soms ook ervaren als een manier om
werknemers te controleren, wat ondernemendheid en autonoom werken niet stimuleert: “Veel
beter is om ook hier een minimum aan regels maximaal toe te passen.”
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De ontwikkeling van motivatieoriëntatie: de mogelijke rol van opvoeding en opleiding
Een laatste interessante opbrengst van de interviews is een inzicht in de mogelijke rol van
opvoeding en opleiding in de ontwikkeling van motivatieoriëntaties, welke in dit onderzoek
een grote rol spelen. Of mensen gebaat zijn bij autonomie in het werk blijkt mede bepaald te
worden door individuele verschillen, waarbij motivatieoriëntatie een grote rol speelt. Bij
motivatieoriëntatie, maar ook bij de meeste andere individuele verschillen, is het vaak
moeilijk te achterhalen wat de oorsprong is. Mogelijke indicaties voor de oorsprong van
verschillen in motivatieoriëntatie zouden opvoeding en opleiding kunnen zijn als belangrijke
invloeden op de individuele vorming. Opvoeding en opleiding weerspiegelen veelal een
heersende cultuur en maatschappij- inrichting.
Uit de interviews komt naar voren dat een oorzaak voor het hechten van waarde aan
extrinsieke motivatoren zou kunnen zijn dat dit van jongs af aan aangeleerd is. In opvoeding
en opleiding wordt vaak meer nadruk gelegd op extrinsieke motivatoren, in plaats van primair
vanuit intrinsieke motivatie te leren en te werken: “Het is hen in de loop van hun leven
afgeleerd. Kinderen worden vanaf hun vroegste levensjaar geprogrammeerd om vooral niet te
zijn wie ze zelf zijn…Wij hebben zo goed geleerd te voldoen aan verwachtingen van ouders,
leraren en bazen , dat we niet meer zo goed weten waar we zelf voor staan… Op scholen en
universiteiten overwint dikwijls ook de calculerende geest en gaat het erom tijdig je punten te
halen. Bij menigeen ontbreekt de academische belangstelling om te doorgronden wat er ech

t

speelt. In het bedrijfsleven wordt deze ontwikkeling verder doorgezet. Wie zijn targets haalt is
succesvol. Maar is niet per sé gelukkig”.
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4.5 Conclusie
In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: “Wat is het belang van autonomie in
arbeidsorganisaties?” Hierbij is zowel gekeken naar opbrengsten van autonomie voor het
individu, als naar opbrengsten voor organisaties en naar individuele factoren die hierbij een
rol spelen. Het onderzoek heeft een psychologisch model opgeleverd voor de samenhang
tussen autonomie en de opbrengsten van autonomie (Model 2, bijlage 4). In dit model zijn
individuele factoren in de vorm van motivatieoriëntaties opgenomen die samenhangen met de
opbrengsten van autonomie.
Autonomie blijkt positief samen te hangen met bevlogenheid, waarbij autonomie
positief samenhangt met de drie subschalen van bevlogenheid vitaliteit , toewijding en
absorptie . Ook blijkt autonomie positief samen te hangen met ervaren competentie.
Daarnaast blijkt autonomie positief samen te hangen met kritisch reflectief
werkgedrag, waarbij autonomie alleen samenhangt met de subschaal experimenting . Verder
lijken bevlogenheid en ervaren competentie, welke zeer sterk samen blijken te hangen, een
mediërende rol te spelen tussen autonomie en kritisch reflectief werkgedrag. Autonomie in
het werk hangt dus positief samen met opbrengsten in het werk, bestaande uit welzijn, ervaren
competentie, (organisatie-) leren en innovatie, die zowel voor individuen als huidige
organisaties belangrijk zijn.
Taakeisen, selfconcordance en (intrinsieke) werkwaarden blijken geen modererende
invloed te hebben op de relatie tussen enerzijds autonomie en anderzijds bevlogenheid,
competentie en kritisch reflectief werkgedrag. Wel blijken intrinsieke werkwaarden samen te
hangen met zowel bevlogenheid als kritisch reflectief werkgedrag en blijken extrinsieke
werkwaarden negatief samen te hangen met bevlogenheid. Selfconcordance blijkt samen te
hangen met ervaren competentie.
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