
      

 

  

Veiligheid op het werk 

Eerste begeleider: Dr. Starren 

Tweede begeleider: Dr. van  Berkel 

 

Communicatie- en Informatiewetenschappen 

Radboud Universiteit Nijmegen 
6 juni 2016 

Aniek van de Berkt  

S4327179 

a.berkt@student.ru.nl 

De invloed van communicatieve leiderschapsstijl op 

het veiligheidsbewustzijn van werknemers en de rol 

van onzekerheidsvermijding 



   

1 

 

Samenvatting 

In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van de communicatieve leiderschapsstijl op het 

veiligheidsbewustzijn van werknemers. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat een 

motiverende en op veiligheid gerichte leiderschapsstijl  een positieve invloed heeft op het 

veiligheidsbewustzijn van de medewerker, dat het veiligheidsbewustzijn deels bestaat uit 

kennis over veiligheid en dat een precieze en ondersteunende communicatieve stijl een 

positieve invloed heeft op de kennis die de werknemer verkrijgt van de leidinggevende. Echter, 

de link tussen deze communicatieve stijlen en het veiligheidsbewustzijn ontbreekt nog. De 

communicatieve leiderschapsstijl is in dit onderzoek onderverdeeld in precisie en 

ondersteuning. Ook de invloed van de culturele waarde onzekerheidsvermijding is 

meegenomen aangezien dit invloed zou kunnen hebben op de mate waarop een werknemer zich 

focust op het naleven van regels, procedures, etc. Dit is onderzocht door middel van een survey 

onder 803 werknemers boven de 18 jaar. Uit een regressie analyse bleek dat zowel een precieze 

als een ondersteunende communicatieve leiderschapsstijl een beperkte invloed heeft op het 

veiligheidsbewustzijn van de medewerker. Daarbij had de precieze communicatieve 

leiderschapsstijl een grotere invloed dan de ondersteunende communicatieve leiderschapsstijl. 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat precisie meer invloed heeft op de kennis die de medewerker 

verkrijgt van de leidinggevende dan ondersteuning. Ook bleek dat bij de respondenten met een 

lage onzekerheidsvermijding de mate van precies communiceren een grotere invloed had op het 

veiligheidsbewustzijn dan bij de respondenten met een hoge onzekerheidsvermijding. De reden 

hiervoor zou kunnen zijn dat werknemers met een hoge onzekerheidsvermijding uit zichzelf al 

veel gefocust zijn op het naleven van de regels en procedures en dat daarom precisie niet meer 

een grote bijdrage levert. Daarentegen houden werknemers met een lage 

onzekerheidsvermijding zich minder bezig met regels en procedures en daarom kan precies 

communiceren door de leidinggevende hier een verschil maken in het veiligheidsbewustzijn.  
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Inleiding 

Door de globalisering ontstaat er een steeds meer internationale arbeidsmarkt. Het wordt 

daardoor steeds makkelijker om in het buitenland te werven en te werken. Zeker binnen Europa, 

met haar open grenzen, zijn er veel mogelijkheden om in het buitenland te werken. Volgens 

Vasileva (2010) is 6.4% van de Europese bevolking gevestigd in het buitenland en dit 

percentage blijft stijgen. De meesten van hen zijn werkzaam op de nationale arbeidsmarkt van 

het land waar ze verblijven. Nederland telde in 2011 ongeveer 200.000 arbeiders uit Midden- 

en Oost-Europese landen (MinSZW, 2011) en ook hiervan wordt verwacht dat het aantal zal 

stijgen. Deze globaliserende arbeidsmarkt heeft een aantal belangrijke gevolgen. Mensen met 

verschillende culturele achtergronden werken met elkaar samen en nemen daarbij allerlei 

gewoontes en gebruiken mee.  

De leidinggevende speelt een zeer belangrijke rol in de veiligheid binnen een bedrijf. Een leider 

neemt bijvoorbeeld beslissingen over bepaalde systemen of machines die in gebruik worden 

genomen en moet ervoor zorgen dat zijn medewerkers voldoende geïnformeerd worden over 

veiligheid. Verschillende factoren hebben effect op de invloed die de leider heeft op de 

werknemers. Zo hebben personen met verschillende culturele achtergronden ook een andere 

voorkeur voor de manier waarop de leider zich uit door middel van taal (de communicatieve 

stijl). Deze voorkeur kan liggen aan de culturele waarden die kenmerkend zijn voor een 

bepaalde cultuur. Bekend is dat de communicatieve leiderschapsstijl invloed heeft op de kennis 

die de werknemer verkrijgt van zijn leider (de Vries et al., 2009). Daarnaast is gevonden dat 

een inspirerende en motiverende leiderschapsstijl die zich focust op veiligheid een grote invloed 

heeft op het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers (Barling et al., 2002). 

Veiligheidsbewustzijn is van groot belang bij het vergroten van de veiligheid binnen een bedrijf, 

want bij een groot veiligheidsbewustzijn heeft de werknemer veel kennis over wat de veiligheid 

kan bevorderen en daarnaast handelt hij ook op een manier die bevorderlijk is voor de veiligheid 

(Barling et al., 2002). Veiligheidsbewustzijn is dus ook deels kennis over vei ligheid, hetgeen 

wat kan worden beïnvloed door de communicatieve leiderschapsstijl. Dit verband is echter nog 

niet eerder onderzocht. Wanneer dit verband blijkt te bestaan, zou men de communicatiestijl 

kunnen aanpassen per situatie om zo het veiligheidbewustzijn en daarmee de algemene 

veiligheid binnen een bedrijf te verhogen. In dit onderzoek zal worden gefocust op de invloed 

van de communicatieve leiderschapsstijl op het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers met 

verschillende culturele achtergronden. Daarbij zal specifiek worden gekeken naar de invloed 

van precies/expliciet en ondersteunend taalgebruik op het veiligheidsbewustzijn. Ook zal de 
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invloed van een culturele waarde van Hofstede (2001) worden meegenomen in de analyse, 

namelijk: onzekerheidsvermijding.  

Hofstede (2001) onderscheidt vijf culturele dimensies waarop culturen van elkaar kunnen 

verschillen: onzekerheidsvermijding, machtsafstand, individualisme vs. collectivisme, 

masculiniteit vs. femininiteit en lange termijn vs. korte termijn oriëntatie. Deze waarden zijn de 

kern van houding en gedrag en kunnen worden gebruikt om de verschillen en overeenkomsten 

in houding en gedrag binnen nationale culturen te analyseren. Op het moment dat werknemers 

die verschillen op (één van) deze dimensies samenwerken, kunnen er misverstanden ontstaan. 

Wanneer er wordt gekeken naar de veiligheid en gezondheid van de werknemers, waar op wordt 

gefocust in dit onderzoek, speelt voornamelijk de dimensie onzekerheidsvermijding van 

Hofstede (2001) een grote rol.  

De score op onzekerheidsvermijding, een getal tussen de 0 en 100, geeft de mate weer 

waarop iemand zich onprettig voelt bij onzekerheid of ambiguïteit1. Een cultuur met een hoge 

onzekerheidsvermijding wordt vaak gekenmerkt door veel regels, mensen die zekerheid willen 

in hun werk, veel sparen en religieus zijn. Daarentegen, een cultuur met een lage 

onzekerheidsvermijding wordt gekenmerkt door weinig regels, acceptatie van verschillende 

meningen en, tot op zekere hoogte, acceptatie van afwijkend of uniek gedrag2. Volgens Starren, 

Hornikx en Luijters (2013) zullen werknemers met een hoge onzekerheidsvermijding misschien 

meer gefocust zijn op het nakomen van regels en procedures dan werknemers met een lage 

onzekerheidsvermijding. Wanneer werknemers die veel regels gewend zijn in een ander land 

moeten werken zonder al te veel regels, kan dit onduidelijkheden veroorzaken, omdat ze dan 

niet goed weten wat er van hen verwacht wordt. Andersom kan er weerstand ontstaan bij 

werknemers die graag werken zonder (veel) regels en zich ineens moeten houden aan allerlei 

procedures, voorschriften en reglementen. Ook zou het kunnen dat werknemers met een hoge 

onzekerheidsvermijding eerder de (veiligheids) instructies van hun leidinggevenden accepteren 

dan werknemers met een lage onzekerheidsvermijding (Starren et al., 2013).  

Onderzoek van Burke et al. (2008) laat de invloed zien van onzekerheidsvermijding op 

het effect van veiligheidsinterventies. Werknemers met een hoge onzekerheidsvermijding 

hebben voorkeur voor een gestructureerde en gestandaardiseerde interventie zodat de 

ambiguïteit en onzekerheid minimaal is. Echter, door middel van een meer experimentele 

aanpak in veiligheidstrainingen doen participanten meer kennis op over veiligheid (safety 

                                                             
1 http://geert-hofstede.com/national-culture.html  
2 http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/56664-vijf-dimensies-van-hofstede.html  

http://geert-hofstede.com/national-culture.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/56664-vijf-dimensies-van-hofstede.html
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knowledge). Burke et al. (2008) constateerden dat wanneer onzekerheidsvermijding stijgt, de 

effectiviteit van veiligheidsinterventies daalt. Volgens Burke et al. (2008) zijn werknemers met 

een hoge onzekerheidsvermijding geneigd om onflexibel te reageren in kritieke situaties en 

deze reactie zou deels kunnen liggen aan de gestructureerde en minder aansprekende training.  

Om weer terug te komen op de term safety knowledge, in het integrative model of occupational 

safety van Christian et al. (2009) wordt deze term ook besproken. Het model bestaat uit factoren 

die de arbeidsveiligheid beïnvloeden. Binnen dit onderzoek zal vooral worden gefocust op 

conscientiousness, safety knowledge en safety motivation.  

Fig. 1 Integrative model of occupational safety (Christian et al. (2009) 

 

De cijfers geven de invloed aan van een variabele op een andere variabele. Een positief getal 

stelt een positieve relatie voor en een negatief getal staat voor een negatieve relatie. Safety 

performance (het naleven van de veiligheidsvoorschriften en het volgen van de procedures 

(Christian et al., 2009, p. 1104)) heeft een directe invloed op het aantal ongelukken en 

verwondingen binnen een bedrijf. Daarnaast hebben safety knowledge en safety motivation weer 

invloed op de safety performance. Deze twee variabelen worden beïnvloed door safety climate 

(de gedeelde percepties van werknemers over de veiligheid in hun werkomgeving (Christian et 

al., 2009; Neal and Griffin 2004; Zohar and Luria 2005; Guldenmund, 2000)) en  

conscientiousness (een combinatie van prestatie en verantwoordelijkheid). Bij safety motivation 

gaat het om het belang dat culturen hechten aan waarden die gerelateerd zijn aan 

onzekerheidsvermijding en machtsafstand (Starren et al., 2013). Safety knowledge wordt gezien 

als de kennis die een werknemer heeft over risicogedrag en over de procedures om dit soort 

gedrag te voorkomen (Christian et al., 2009, p. 1104). Deze kennis is deels afhankelijk van de 

risico perceptie: de individuele beoordeling van de kans op een ongewenste consequentie  

(Rohrmann en Renn, 2000). Kouabenan (2009) beweert dat de culturele achtergrond invloed 

heeft op de risicoperceptie. Volgens Rohrmann en Renn (2000) is de risicoperceptie gebaseerd 

op informatie over het risico, op het vertrouwen in de persoon of institutie die het risico 

veroorzaakt en op de culturele achtergrond van de ontvanger. De risicoperceptie van 
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werknemers kan worden beïnvloed door middel van het geven van informatie over de kans dat 

een ongeluk plaatsvindt en informatie over de onwenselijkheid van de gevolgen. Een vereiste 

hierbij is dat de informatie begrijpelijk is.  

Een zeer belangrijke factor die meespeelt bij het geven van informatie is de taal. Volgens 

Lindhout (2009) komt het in Nederland steeds vaker voor dat er tien verschillende talen worden 

gesproken binnen één bedrijf. In internationale bedrijven is het goed mogelijk dat niet alle 

werknemers dezelfde taal spreken. Door taalverschillen ontstaat vaak miscommunicatie. CEFR 

(Common European Framework of Reference for languages) onderscheidt vijf aspecten van 

taal die essentieel zijn voor goede communicatie: het begrijpen van de gesproken taal, het 

spreken van de taal, een dialoog voeren, het lezen van de taal en het schrijven van de taal.  

 Wanneer men wil informeren over veiligheid kan er natuurlijk ook gebruik worden 

gemaakt van pictogrammen. Met deze vorm van communiceren zou de taalbarrière kunnen 

worden vermeden. Bust et al. (2008) beweren dat pictogrammen praktischer en effectiever zijn 

dan taal. Wel moet er rekening worden gehouden met het feit dat werknemers met een 

verschillende culturele achtergrond ook verschillen in de manier waarop ze een afbeelding 

waarnemen (Nisbett and Miyamoto, 2005). 

Bovendien spelen uiteindelijk de leiders een zeer belangrijke rol wat betreft veiligheid binnen 

een bedrijf. Leiderschapskwaliteiten zijn niet alleen bestuurlijke vaardigheden, maar zeker ook 

communicatieve kwaliteiten. Zoals al eerder werd genoemd, is het geven van informatie erg 

belangrijk bij de preventie van ongelukken op de werkvloer. Deze informatie kan zowel door 

middel van taal als door middel van pictogrammen worden aangeboden. Bij beide vormen van 

communicatie speelt de culturele achtergrond van de medewerker een rol.  

 De Vries et al. (2009) bespreken ook leiderschap vanuit het communicatieperspectief. 

In dit onderzoek worden verschillende leiderschapsstijlen geassocieerd met een aantal 

communicatiestijl dimensies. Zij zien  communicatieve leiderschapsstijl als ‘een verzameling 

van inter-persoonlijke communicatieve gedragingen die gericht zijn op de optimalisatie van 

hiërarchische verhoudingen waardoor bepaalde individuele- of groepsdoelen kunnen worden 

bereikt’ (de Vries et al., 2009, p. 368).  De Vries et al. (2009) beschrijven zeven 

communicatiestijl dimensies: expressiviteit, nauwkeurigheid, vriendelijkheid, behulpzaamheid, 

verbale agressiviteit, (uitgedrukte) emotionele spanning (of: zelfverzekerdheid) en 

argumentativiteit. Vervolgens werden drie leiderschapsstijlen vergeleken: charismatische 

leiderschapsstijl, mensgerichte leiderschapsstijl en taakgerichte leiderschapsstijl. De 

taakgerichte leiderschapsstijl is het minst gerelateerd aan communicatie stijlen en wordt meer 
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gekarakteriseerd door zelfverzekerdheid en nauwkeurigheid. De mensgerichte leiderschapsstijl 

wordt geassocieerd met de communicatiestijl dimensies zelfverzekerd, behulpzaamheid, 

argumentatief, precies en verbaal niet-agressief. De charismatische leiderschapsstijl wordt 

geassocieerd met de communicatiestijl dimensies behulpzaamheid en (minder) expressief. 

Bovendien werd er gevonden dat nauwkeurigheid en behulpzaamheid de belangrijkste 

voorspellers  zijn van de kennis die de werknemer heeft verkregen van de leider. Deze twee 

communicatiestijl dimensies uiten zich in een ondersteunend en precies/expliciet taalgebruik 

van de leidinggevende.  

 Ook de Koster et al. (2011) bespreken de invloed van de leider op de veiligheid van de 

werknemer. Dit onderzoek stelt dat safety-specific transformational leadership (SSTL) 

(Barling et al., 2002) een belangrijke motor is voor safety performance. SSTL is een 

inspirerende en motiverende leiderschapsstijl waarbij wordt gefocust op de veiligheid binnen 

het bedrijf (Barling et al., 2002). De leider laat door middel van zijn manier van handelen zien 

dat hij zorg draagt voor de veiligheid. Door het zijn van een veiligheidsgeoriënteerd rolmodel, 

door het communiceren van een veiligheidsvisie, door het stimuleren van de werknemers tot 

nadenken over veiligheidsverhogende procedures en door het zorg dragen voor de veiligheid 

van de werknemers bevorder SSTL de safety performance. Naast de directe invloed van SSTL 

op de safety performance is er ook sprake van een indirecte invloed van SSTL op de safety 

performance door het effect van SSTL op het veiligheidsbewustzijn. Veiligheidsbewustzijn 

wordt door Barling et al. (2002) gezien als het individuele besef van veiligheidskwesties. 

Hiertoe behoort, enerzijds, het mentale bewustzijn van veiligheid in je werk en weten wat voor 

gedrag de arbeidsveiligheid bevordert en, anderzijds, het daadwerkelijk handelen op een manier 

die de arbeidsveiligheid bevordert. Door middel van SSTL laat de leider de werknemer zien dat 

veiligheid belangrijk is en dit verhoogt het bewustzijn van de werknemer op het gebied van 

veiligheid en motiveert hen om op een veilige manier te werken. Daarnaast spelen hazard 

reducing systems (gevaar verminderde systemen) een belangrijke rol in de veiligheid binnen 

een bedrijf. Deze systemen hebben namelijk directe invloed op de safety performance. Het 

management is verantwoordelijk voor de implementatie van de systemen en dit betekent dat zij 

ook hier een zeer belangrijke rol speelt bij het verbeteren van de safety performance. Daarnaast 

worden hazard reducing systems gezien als een mediërende factor van de invloed van SSTL op 

safety performane, maar ook andersom heeft SSTL een mediërend effect op de relatie tussen 

hazard reducing systems en safety performance. In figuur 2 worden de resultaten van de Koster 

et al. (2011) weergegeven.  
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Fig. 2: schematische weergave van de Koster et al. (2011)   

 

Naast de invloed van het bewustzijn op de safety performance, is het bewustzijn ook essentieel 

om onzekerheden en angsten te kunnen sturen. Volgens de AUM theory (Anciety/Uncertainty 

Management theory) van Gudykunst (1993, 1995) heeft het sturen van onzekerheid en angst 

een directe invloed op de effectiviteit van communicatie. Om tot een succesvolle interculturele 

communicatie te komen, is er een vermindering nodig van angst en onzekerheid. In een studie 

van Gudykunst et. al (2011) wordt de relatie tussen angst en onzekerheid onderzocht. Tussen 

angst en onzekerheid bestaat een wederkerige positieve relatie. Daarnaast worden er als 

hypotheses gesteld dat zowel angst als onzekerheid negatieve voorspellers zijn van de 

gepercipieerde effectiviteit van communicatie binnen relaties en culturen. Deze hypotheses 

worden beide bevestigd.  

 Ondanks dat eerdere studies hebben aangetoond dat een bepaalde leiderschapsstijl 

(SSTL) invloed heeft op het veiligheidsbewustzijn en dat een bepaalde communicatieve stijl 

(precies en ondersteunend) invloed heeft op de kennis die de werknemer verkrijgt van de 

leidinggevende, is er nog twijfel of een bepaalde communicatieve stijl ook invloed heeft op het 

veiligheidsbewustzijn van de medewerker. Door middel van de volgende hoofdvraag zal dit 

verband worden onderzocht:  

In hoeverre is de communicatieve leiderschapsstijl van invloed op het 

 veiligheidsbewustzijn van werknemers en wat is de rol van de culturele waarde 

 onzekerheidsvermijding? 

Omdat de culturele waarde onzekerheidsvermijding invloed heeft op hoe een werknemer 

omgaat met regels, procedures, etc. zal ook worden gekeken naar de bijdrage van 

onzekerheidsvermijding in de relatie tussen de communicatieve leiderschapsstijl en het 

veiligheidsbewustzijn.  

Door middel van de volgende deelvragen zal de hoofdvraag worden onderzocht: 

 In hoeverre heeft een ondersteuning invloed op het veiligheidsbewustzijn? 

 In hoeverre heeft een precisie invloed op het veiligheidsbewustzijn? 
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 In hoeverre levert de dimensie onzekerheidsvermijding een bijdrage in de relatie tussen 

precisie en het veiligheidsbewustzijn? 

 In hoeverre levert de dimensie onzekerheidsvermijding een bijdrage in de relatie tussen 

ondersteuning en veiligheidsbewustzijn?  

Methode 

Er is gebruik gemaakt van een survey onder werkende mensen vanaf 18 jaar.  

Instrumentatie 

De survey is ingedeeld op basis van verschillende categorieën, namelijk: algemene vragen, de 

onzekerheidsvermijding van de werknemers, de communicatieve leiderschapsstijl, 

onderverdeeld in precisie en ondersteuning, en het veiligheidsbewustzijn. De onafhankelijke, 

en ook nominale, variabele is de communicatieve leiderschapsstijl. De afhankelijke variabele 

is het veiligheidsbewustzijn. Ook deze variabele is nominaal. Ten slotte is er nog een, nominale, 

modererende variabele: de onzekerheidsvermijding.  

Bij de algemene vragen werd gevraagd naar het geslacht, de leeftijd, de woonplaats, de 

nationaliteit, het hoogst genoten opleidingsniveau, de sector waar de persoon werkzaam was, 

het soort arbeidscontract, het aantal werkuren per week, de grootte van het team waar de 

persoon in werkt, of het team met flexibele werkplekken werkt, de functie die de persoon 

uitoefende en hoe lang de persoon werkzaam was binnen de organisatie.  

De categorie veiligheidsbewustzijn gemeten met een 7-punts likertschaal (1 = helemaal mee 

oneens – 7 = helemaal mee eens) door middel van x stellingen, zoals: ‘Ik weet wat ik moet doen 

in het geval van een gevaarlijke situatie’ en: ‘Ik ben op de hoogte van de veiligheidsrisico’s die  

samengaan met mijn baan.’ De betrouwbaarheid van veiligheidsbewustzijn bestaande uit  7 

items was goed: α = .87. 

De categorie onzekerheidsvermijding werd gemeten aan de hand van een bestaande vragenlijst 

van Dorfman en Howell (1988) en er werd gebruik gemaakt van een 7-punts Likertschaal (1 = 

helemaal mee oneens - 7 = helemaal mee eens). Deze categorie bestond in totaal uit vijf 

stellingen, zoals: ‘Werkinstructies zijn belangrijk voor mij tijdens mijn werk’ en: ‘Het is 

belangrijk om functiebeschrijvingen en instructies tot in het detail beschreven te hebben zodat 

ik te allen tijden weet wat er van mij verwacht wordt.’  De betrouwbaarheid van 

onzekerheidsvermijding bestaande uit  5 items was goed: α = .86. 
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De categorie communicatieve leiderschapsstijl werd gemeten aan de hand van een bestaande 

vragenlijst van de Vries et al. (2009). De communicatieve leiderschapsstijl was onderverdeeld 

in precisie en ondersteuning. Er werd gebruik gemaakt van een 7-punts likertschaal    (1 = nooit 

– 7 = altijd) bij stellingen zoals: ‘Mijn leidinggevende drukt zich uit op een precieze manier’ 

en: ‘Mijn leidinggevende complimenteert medewerkers’. Hiermee werd de nauwkeurigheid en 

behulpzaamheid van de leider gemeten. De betrouwbaarheid van precisie bestaande uit 5 items 

was adequaat: α = .77. De betrouwbaarheid van ondersteuning bestaande uit 6 items was 

voldoende: α = .69. 

 

Procedure en respondenten 

Er is gebruikt gemaakt van een elektronische vragenlijst. Laaggeletterde respondenten werden 

mondeling geïnterviewd. De vragenlijst is  ingevoerd in het programma Qualtrics en hiervan is 

een link verspreid via Facebook en e-mail. De procedure verliep soepel. Het was vrij 

gemakkelijk om voldoende respondenten te vinden en de survey is in 1,5 week verspreid en 

ingevuld door de respondenten.  

In totaal hebben 803 mensen de survey ingevuld, 543 respondenten hebben de survey volledig 

ingevuld. Het hoogst genoten opleidingsniveau varieerde tussen middelbaar beroepsonderwijs, 

hoger beroeps onderwijs en wetenschappelijk onderwijs en het meest voorkomende 

opleidingsniveau was hoger beroepsonderwijs. De leeftijd van de respondenten lag tussen de 

18 en 71 jaar en de gemiddelde leeftijd was 33 jaar. Er waren 39.2% mannelijke respondenten 

tegenover 60.8% vrouwelijke respondenten. In totaal zijn er werknemers uit 15 verschillende 

culturen geïnterviewd. De meeste respondenten (493) hadden een Nederlandse achtergrond. 

Andere nationaliteiten waren o.a.: Duits, Chinees, Amerikaans en Belgisch. Naast de tien 

keuzemogelijkheden bij de vraag over de sector waarin de respondent werkzaam was, werden 

er nog 52 andere sectoren genoemd. De meest voorkomende sector was ‘gezondheids- of 

zorginstelling’ (17.5%). Daarna werkten de meeste respondenten bij een ‘onderwijsinstelling’ 

(11.6%) en bij een ‘(web)winkel/groothandel/marktkraam’ (11.2%) . De meeste respondenten 

hadden een vast contract (48%).  

 

Statistische toetsing 

Allereerst zijn er beschrijvende statistieken uitgevoerd om algemene gegevens van de 

respondenten te kunnen beschrijven. Ook zijn, door middel van beschrijvende statistiek, de 
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gemiddelde scores berekend van de Nederlandse respondenten op de variabelen 

veiligheidsbewustzijn, precisie, ondersteuning, en onzekerheidsvermijding.  

Vervolgens is er gebruik gemaakt van een enkelvoudige regressie analyse om de invloed van 

de communicatieve leiderschapsstijl (onderverdeeld in precisie en ondersteuning) op het 

veiligheidsbewustzijn te toetsen. De afhankelijke variabele was in beide gevallen 

veiligheidsbewustzijn en de onafhankelijke variabele was in het ene geval precisie en in het 

andere geval ondersteuning.  

Om de bijdrage van onzekerheidsvermijding in de voornoemde relatie te meten is er een 

moderatie analyse uitgevoerd. Om dieper op de bijdrage van onzekerheidsvermijding in te gaan, 

is er een splitsing gemaakt in respondenten met een lage – en respondenten met een hoge 

onzekerheidsvermijding. Vervolgens is er nog een enkelvoudige regressie analyse uitgevoerd 

met als afhankelijke variabele veiligheidsbewustzijn en als onafhankelijke variabele precisie. 

 

Analyse model 
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Resultaten 

In tabel 1 is te zien dat de Nederlandse respondenten gemiddeld 5.33 scoren op de variabele 

veiligheidsbewustzijn (M = 5.33, SD = 1.29). Dezelfde respondenten scoren gemiddeld 5.08 op 

precisie (M = 5.08, SD = 1.16). Daarnaast scoren ze gemiddeld 4.66 op ondersteuning (M = 

4.66, SD = .88). . Tot slot hebben ze een gemiddeld een score van 4.30 op 

onzekerheidsvermijding (M = 4.30, SD = 1.33). 

 

Tabel 1. Scores van de Nederlandse respondenten op de gemeten variabelen 

veiligheidsbewustzijn, precisie, ondersteuning en onzekerheidsvermijding. 

              Nederlanders 

      N  M  SD 

Veiligheidsbewustzijn   280  5.33  1.29 

Precisie     272  5.08  1.16 

Ondersteuning      270  4.66  .88  

Onzekerheidsvermijding    280  4.30  1.33 

 

Invloed van communicatieve leiderschapsstijl op het veiligheidsbewustzijn 

Door middel van een enkelvoudige regressie analyses is er nagegaan in welke mate een precieze 

communicatieve leiderschapsstijl en een ondersteunende communicatieve leiderschapsstijl 

invloed heeft op het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. Vervolgens is door middel van 

een moderatie analyse gemeten of de culturele dimensie onzekerheidsvermijding invloed heeft 

op de relatie tussen de voorgenoemde communicatieve leiderschapsstijlen en het 

veiligheidsbewustzijn van de medewerker. 

 

In tabel 2 is te zien dat uit een enkelvoudige regressie bleek dat het veiligheidsbewustzijn voor 

1% te verklaren was door de ingebrachte variabele (F (1, 444) = 4.41, p < .05). Ondersteuning 

bleek een significante voorspeller te zijn voor het veiligheidsbewustzijn (β = .10, p = .036).  

Tabel 2.  Regressie analyse voor de variabele die het veiligheidsbewustzijn voorspelt 

(N=543) 

Variabele    B   SE B   β 

Intercept   4.87   0.32    

Ondersteuning   .14   .07   .10** 
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R2    .01 

F    4.41** 

** p < .05 

 

In tabel 3 is te zien dat uit een enkelvoudige regressie bleek dat het veiligheidsbewustzijn voor 

4% te verklaren was door de ingebrachte variabele (F (1, 448) = 20.17, p < .001). Precisie bleek 

een significante voorspeller te zijn voor het veiligheidsbewustzijn (β = .21, p < .001).  

 

Tabel 3.  Regressie analyse voor de variabele die het veiligheidsbewustzijn voorspelt  

(N = 543) 

Variabele    B   SE B   β 

Intercept   4.15   .31     

Precisie   .26   .06   .21** 

 

R2    .04 

F    20.17** 

** p < .001 

 

Bijdrage van onzekerheidsvermijding 

In tabel 4 is te zien dat uit een moderatie analyse bleek dat de interactieterm 

onzekerheidsvermijding*precisie een significante bijdrage levert in de relatie tussen precisie en 

veiligheidsbewustzijn (β = -.15, p < .001).  

 

Tabel 4.  Moderatie analyse voor de variabele die het veiligheidsbewustzijn 

voorspelt inclusief modererende variabele onzekerheidsvermijding ( N 

=543) 

Variabele     B   SE B   β 

Intercept    2.70   .33     

Precisie    .19   .05   .15** 

Onzekerheidsvermijding  .37   .04   .38** 

Interactieterm precisie  -.19   .05   -.15** 
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R2     .20 

F     39.18** 

** p < .001 

 

In tabel 5 is te zien dat uit een enkelvoudige regressie bleek dat het veiligheidsbewustzijn voor 

5.3% te voorspellen is door precisie voor de respondenten met een lage onzekerheidsvermijding 

(F (1, 247) = 14.98, p < .001). Precisie is een significante voorspeller van het 

veiligheidsbewustzijn voor mensen met een lage onzekerheidsvermijding  (β = .24, p < .001). 

Uit dezelfde regressieanalyse bleek dat precisie geen significante voorspeller is van het 

veiligheidsbewustzijn voor mensen met een hoge onzekerheidsvermijding (β = .24, p = .216) 

 

Tabel 5.  Regressieanalyse voor de variabele die het veiligheidsbewustzijn voorspelt, 

onderverdeeld in respondenten met een lage onzekerheidsvermijding (N = 248) 

en respondenten met een hoge onzekerheidsvermijding (N = 205) 

Variabele     B   SE B   β 

Lage onzekerheidsvermijding  

 Intercept   3.53   .43 

Precisie   .32   .08   .24** 

 

R2     .05 

F     14.98** 

 

Hoge onzekerheidsvermijding 

 Intercept   5.50   .39 

 Precisie   .09   .07   .09*** 

 

R2     .00 

F     1.54***  

** p < .001, ***p > .05 

In tabel 6 is te zien dat uit een moderatie analyse bleek dat de interactieterm 

onzekerheidsvermijding*ondersteuning geen significante bijdrage levert in de relatie tussen 

ondersteuning en veiligheidsbewustzijn (β = -.05, p = .23).  
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Tabel 6.  Moderatie analyse voor de variabele die het veiligheidsbewustzijn 

voorspelt inclusief modererende variabele onzekerheidsvermijding (N = 

543)  

Variabele     B   SE B   β 

Intercept    5.52   .05     

Ondersteuning    .12   .06   .09*** 

Onzekerheidsvermijding  .40   .04   .41** 

Interactieterm ondersteuning  -.06   .05   -.05**** 

 

R2     .17 

F     30.70** 

** p <.001, *** p < .05, **** p > .05 

 

Conclusie en discussie 

Aangezien er in dit onderzoek niet wordt gefocust op verschillen tussen culturen zijn de 

gemiddelde scores berekend voor de Nederlandse respondenten. Hier kwam naar voren dat op 

alle variabelen (veiligheidsbewustzijn, precisie, ondersteuning en onzekerheidsvermijding) 

boven het midden van de schaal werd gescoord. Het hoogste gemiddelde was de score op het 

veiligheidsbewustzijn. Dit betekent dat de Nederlandse respondenten behoorlijk bewust zijn 

wat betreft veiligheid. Daarnaast scoorden ze hoger op precisie dan ondersteuning. Dat wil 

zeggen dat over het algemeen de leidinggevende meer als iemand wordt gezien die precies 

communiceert dan als iemand die op een ondersteunende manier communiceert. Ten slotte was 

de score voor onzekerheidsvermijding het laagste, maar nog steeds boven het midden van de 

schaal. Dit komt redelijk overeen met eerdere uitkomsten van Nederland op de dimensie 

onzekerheidsvermijding, waar Nederland 53 scoort op onzekerheidsvermijding op een schaal 

van 1 tot 100 (Hofstede, 2001). 

Uit de resultaten is gebleken dat zowel ondersteuning als precisie voorspellers zijn voor het 

veiligheidsbewustzijn. Dit betekent dat het veiligheidsbewustzijn van medewerkers stijgt 

wanneer zij werken onder een leider die op een precieze dan wel ondersteunende manier 

communiceert. Dit komt overeen met resultaten van De Vries (2009) waaruit blijkt dat precisie 

en ondersteuning de belangrijkste voorspellers  zijn van de kennis die de werknemer heeft 

verkregen van de leider. Aangezien veiligheidsbewustzijn deels ook bestaat uit kennis over 
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veiligheid, zoals bleek uit onderzoek van Barling et al. (2002), zullen precisie en ondersteuning 

op deze manier het veiligheidsbewustzijn van de werknemer positief beïnvloeden. Echter, de 

voorspellende waarde van deze twee communicatieve leiderschapsstijlen is erg klein: precisie 

voorspelt voor 4% het veiligheidsbewustzijn en ondersteuning voor slechts 1%. Een reden voor 

het feit dat precisie een grotere voorspeller blijkt van het veiligheidsbewustzijn dan 

ondersteuning zou kunnen zijn dat de mate van precies communiceren meer invloed zal hebben 

op de kennis die de werknemer verkrijgt over veiligheid (safety knowledge) dan de mate van 

ondersteunend communiceren. Wanneer een leidinggevende op een precieze en expliciete 

manier communiceert, is de kans groot dat de safety knowledge van de werknemer zal stijgen. 

Echter, wanneer een leidinggevende op een ondersteunende manier communiceert, zal dat niet 

beslist invloed hebben op de safety knowledge van de werknemer. 

 Ook is er gekeken naar de bijdrage van de culturele waarde onzekerheidsvermijding 

(Hofstede, 2001) in de relatie tussen de communicatieve leiderschapsstijl en het 

veiligheidsbewustzijn. Hieruit kwam naar voren dat de relatie tussen precisie en 

veiligheidsbewustzijn wordt beïnvloed wanneer er sprake is van een lage 

onzekerheidsvermijding. Werknemers met een hoge onzekerheidsvermijding hebben 

waarschijnlijk van zichzelf al een relatief hoog veiligheidsbewustzijn aangezien zij zekerheid 

in hun werk prefereren en daarom ook meer gefocust zijn op het naleven van regels en 

procedures (Hornikx en Luijters, 2013). Daarom zal een precieze communicatieve 

leiderschapsstijl niet meer een speciale bijdrage leveren. Echter, bij werknemers met een lage 

onzekerheidsvermijding kan het veiligheidsbewustzijn wel toenemen wanneer de 

leidinggevende op een precieze manier communiceert. Werknemers met een lage 

onzekerheidsvermijding houden zich intrinsiek minder bezig met de regels en procedures en 

wanneer de leidinggevende hen op een precieze manier informeert, kan het 

veiligheidsbewustzijn toenemen. Dit komt deels overeen met de uitkomsten van het integrative 

model of occupational safety van Christian et al. (2009) waarin wordt gesteld dat safety 

motivation (het belang dat culturen hechten aan de culturele waarden onzekerheidsvermijding 

en machtsafstand) een positieve invloed heeft op de safety knowledge. Hier wordt dus gesteld 

dat een hogere onzekerheidsvermijding een positieve invloed zou hebben op de safety 

knowledge. Wanneer er sprake is van een hogere onzekerheidsvermijding zal (uitgaande van de 

eerder genoemde redenering) de safety knowledge toe kunnen nemen aangezien de werknemer 

zelf gefocust zijn op het naleven van regels en procedures.  
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 Er is geen significante bijdrage gevonden van onzekerheidsvermijding in de relatie 

tussen ondersteuning en veiligheidbewustzijn. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat 

ondersteuning zelf al geen grote invloed had op het veiligheidsbewustzijn. Toch zou worden 

verwacht aan de hand van eerder onderzoek dat ondersteuning wel degelijk een bijdrage zou 

leveren aan het veiligheidsbewustzijn. Zo bleek uit het onderzoek de Koster et al. (2011) dat 

een stimulerende en motiverende leiderschapsstijl die zich focust op de veiligheid (SSTL) zorgt 

voor een stijging van het veiligheidsbewustzijn van de werknemers. Een stimulerende en 

motiverende leiderschapsstijl lijkt erg overeen te komen met een ondersteunende 

communicatiestijl. 

 Om antwoord te geven op de hoofdvraag kan dus gezegd worden dat de communicatieve 

leiderschapsstijl invloed heeft op het veiligheidsbewustzijn van de werknemer, maar dat deze 

invloed beperkt is. De mate van precies communiceren heeft daarbij meer invloed op het 

veiligheidsbewustzijn dan de mate van ondersteunend communiceren. Daarnaast is gebleken 

dat een precieze communicatieve leiderschapsstijl de meeste invloed heeft op werknemers met 

een hoge onzekerheidsvermijding.  

Een beperking van dit onderzoek is dat er weinig niet-Nederlandse respondenten hebben 

geparticipeerd. Om verschillen te ontdekken tussen culturen zal in vervolgonderzoek meer 

moeten worden gefocust op het werven van internationale respondenten. Op die manier zullen 

er ook meer uitspraken kunnen worden gedaan over de resultaten van de bijdrage van 

onzekerheidsvermijding aangezien de waarden dan meer zullen verschillen.  

Wat ook verbeterd kan worden is de manier van vraagstelling. Door de vragen zoals ‘Wat is uw 

nationaliteit?’, ‘In welke sector bent u werkzaam?’ en ‘Wat is uw functie?’ te presenteren als 

een (deels) open vraag (soms met de optie ‘anders, namelijk:’) is het lastig om deze vragen mee 

te nemen in een analyse. Bij de functie omschrijvingen kwamen bijvoorbeeld erg veel 

verschillende antwoorden uit en daarom kon er niet echt gecategoriseerd worden op basis van 

functie.  

 Daarnaast zijn de vragen over veiligheidsbewustzijn redelijk gericht op fysiek werk 

waar veel rekening moet worden gehouden met veiligheid zoals in sectoren waar men met 

machines werkt. Er zijn stellingen zoals ‘Ik weet waar ik de veiligheidsrisico’s (zoals losse 

schroefjes) moet melden’, ‘Ik weet wat ik moet doen als ik tijdens mijn werk gewond raak’ en 

‘Ik weet welke veiligheidskleding en/of uitstraling is vereist om mijn werk uit te mogen 

voeren’. Aangezien een groot deel van de respondenten op kantoor werkzaam is, kan het zijn 

dat zij deze vragen niet op een goede manier kunnen beantwoorden, omdat ze weinig tot niet te 
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maken hebben met deze manier van veiligheid op het werk. In vervolgonderzoek waar gebruik 

wordt gebruikt van deze stellingen, kan beter worden gefocust op functies die met deze situaties 

te maken hebben. Ook zouden er stellingen kunnen worden ontwikkeld die meer aanspreken 

voor iedereen. Er kan dan bijvoorbeeld worden ingegaan op de kennis die de werknemers 

hebben over wat ze moeten doen in het geval van brand.  

 In dit onderzoek is uitsluitend gekeken naar de bijdrage van onzekerheidsvermijding, 

maar ook machtsafstand zou een rol kunnen spelen bij het veiligheidsbewustzijn. Zo kan 

machtsafstand invloed hebben op de mate van acceptatie van veiligheidsinstructies van de 

leidinggevende. Daaraan kan de verwachting worden gekoppeld dat werknemers met een hoge 

onzekerheidsvermijding waarschijnlijk eerder (veiligheids)instructies accepteren van hun 

leidinggevende dan werknemers met een lage onzekerheidsvermijding (Starren et al., 2013). 

  

 Wat ten slotte ook interessant is om mee te nemen in toekomstig onderzoek is de 

risicoperceptie. Zoals eerder al is besproken, is de risicoperceptie gebaseerd op informatie over 

het risico, op het vertrouwen in de persoon of institutie die het risico veroorzaakt en op de 

culturele achtergrond van de ontvanger (Rohrmann en Renn, 2000). Safety Knowledge is dus 

ook een onderdeel van de risicoperceptie. Dit zou kunnen betekenen dat een precieze manier 

van communiceren door de leidinggevende ook invloed heeft op de risicoperceptie van de 

werknemer. Er zou kunnen worden verwacht dat werknemers met een hoge risicoperceptie veel 

kennis hebben over het risico en daardoor misschien ook een hoog veiligheidsbewustzijn 

hebben.  

Dit onderzoek levert een bijdrage op het gebied van veiligheid op het werk en de invloed van 

de communicatiestijl van de leidinggevende. Aangezien er ontzettend veel factoren zijn die 

meespelen bij de veiligheid op het werk en in verschillende sectoren het begrip ‘veiligheid’ ook 

op een andere manier wordt geïnterpreteerd, kan er nog veel onderzoek worden gedaan op dit 

terrein. Hierdoor kan de veiligheid op het werk worden bevorderd en zo kan het aantal 

ongevallen op het werk worden gereduceerd.  
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Bijlage 1: de vragenlijst 

Geachte heer/ mevrouw, 
 
Welkom bij ons onderzoek naar de invloed van communicatie van leidinggevenden op 

veiligheid en gezondheid van medewerkers. 
Dit onderzoek voeren wij uit in het kader van onze bachelorscripties, voor de opleiding 
Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
 
Met dit onderzoek proberen wij meer inzicht te krijgen in hoe medewerkers aankijken tegen 
de rol van de leidinggevende bij veiligheid en gezondheid op het werk. U zou ons kunnen 
helpen door deze vragenlijst over uw ervaringen hiermee in te vullen. Het invullen duurt 
ongeveer 10 minuten. U kunt tussentijds stoppen en later weer verder gaan.  
 
Door te klikken op '>>' gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens voor 
wetenschappelijk onderzoek. Alle verkregen informatie wordt anoniem verwerkt en 
vertrouwelijk behandeld. (Er zal nooit terugkoppeling plaatsvinden aan uw leidinggevende.) 

  
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze begeleiders:  
Dr Marianne Starren (m.starren@let.ru.nl)  of Dr Jantien van berkel (j.vanberkel@let.ru.nl)  
 
Onze dank is groot! 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Merel, Thomas, Jette, Aniek, Marloes, Jacqueline, Julienne, Maud, Elvira, Yara, Sharon, 
Merel, Anne-Wil, Teun, Arianna, Nick, Sanne, Grace, Thijs & Dieuwertje 

 
 

Om te beginnen volgen er enkele vragen over u en uw werksituatie. 

 

1. Wat is uw geslacht? 

o Man 

o Vrouw 

 

2. Wat is uw leeftijd? 

 

3. Wat is uw woonplaats? 

 

4. Wat is uw nationaliteit? 

 

5. Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau? 

o Basisonderwijs 

o Algemeen voortgezet onderwijs 

o Middelbaar beroepsonderwijs 

o Hoger beroepsonderwijs 



   

 

 

o Wetenschappelijk onderwijs 

o Anders 

 

6. In welke sector bent u werkzaam? 

o Productiebedrijf / Fabriek 

o Onderwijsinstelling 

o Bouwbedrijf 

o Overheidsinstelling 

o Transport- of vervoersbedrijf 

o Financiële instelling 

o (Web)Winkel / Groothandel / Marktkraam 

o ICT-bedrijf 

o Horecagelegenheid 

o Particulier huishouden 

o Gezondheids- of zorginstelling 

o Anders 

 

7. Wat voor soort arbeidscontract heeft u?   

o Vast contract 

o Tijdelijk contract 

o 0-uren contract 

o Anders 

 

8. Hoeveel uur werkt u (gemiddeld) per week? 

o 0-8 uur 

o 8-16 uur 

o 16-32 uur 

o 32 uur of meer 

o anders namelijk: 

 

9. Hoe groot is het team waarin u werkt? 

o 1-10 anderen 

o 10-20 anderen 

o 20 anderen of meer 

o n.v.t.: ik werk niet in een team 

 



   

 

 

10. Werkt uw team met flexibele werkplekken? Hiermee wordt bedoeld dat teamleden - 

gedeeltelijk - vrij worden gelaten in de plek waar zij werken. Voorbeelden zijn thuis, in 

een ander land, of in een 'flexibel kantoor' werken. 

o Nee 

o Ja, kies uit 1 van de volgende mogelijkheden: 

o Iedereen werkt flexibel. 

o Een aantal teamleden werken flexibel, een aantal werken vast op een  vaste 

(kantoor)plek. 

o Slechts een klein deel van mijn team werkt flexibel. 

 

11. Welk beroep of welke functie oefent u uit? (Probeer in de omschrijving zo specifiek 

mogelijk te zijn, bijvoorbeeld door een specialisme of niveau op te geven. Dus niet 

alleen: manager of verpleegkundige, maar liever: manager automatisering, manager 

zorg of psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundige niveau 4, verpleegkundige op 

de spoedeisende hulp etc.) 

 

12. Vanaf wanneer werkt u bij uw huidige werkgever? (geef hierbij de maand en het jaartal 

aan) 

 

13. Werkbeleving 
De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u uw werk beleeft en hoe u zich 
daarbij voelt. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door 
steeds het best passende antwoord te kiezen? 
 

 Nooit  Sporadisch 
(een keer 
per jaar of 
minder) 

Af en 
toe 
(eens 
per 
maand 
of 
minder) 

Regelmatig 
(een paar 
keer per 
maand) 

Dikwijls 
(eens per 
week) 

Zeer dikwijls 
(een paar 
keer per 
week) 

Altijd 
(dagelijks) 

Ik voel me mentaal 
uitgeput door mijn 
werk. 

       

Ik twijfel aan het nut 
van mijn werk 

       

Een hele dag werken 

vormt een zware 
belasting voor mij 

       

Ik weet de problemen 
in mijn werk goed op 
te lossen 

       

Ik heb het gevoel dat 
ik met mijn werk een 
positieve bijdrage lever 
aan het functioneren 

van de organisatie 

       



   

 

 

 
  

14. De volgende vragen gaan over veiligheid op uw werk.Geef aan in hoeverre u het eens 

bent met de onderstaande stellingen 

Ik merk dat ik teveel 
afstand heb gekregen 
van mijn werk. 

       

Ik ben niet meer zo 
enthousiast als 

vroeger over mijn 
werk. 

       

Ik vind dat ik mijn werk 
goed doe 

       

Als ik op mijn werk iets 
afrond vrolijkt me dat 
op 

       

Aan het einde van een 
werkdag voel ik me 

leeg 

       

Ik heb in deze baan 
veel waardevolle 
dingen bereikt 

       

Ik voel me vermoeid 
als ik ‘s morgens opsta 
en er weer een 
werkdag voor me ligt 

       

Ik ben cynischer 

geworden ten opzichte 
van mijn werk 

       

Op mijn werk blaak ik 
van het zelfvertrouwen 

       

 Helemaal 
mee 
oneens 

Grotendeels 
mee oneens 

Beetje 
mee 
oneens 

Noch mee 
eens, noch 
mee oneens 

Beetje 
mee eens 

Grotendeels 
mee eens 

Helemaal 
mee eens 

Ik weet wat ik moet 
doen in het geval van 

een gevaarlijke 
situatie. 

       

Ik weet waar ik 
veiligheidsrisico’s 
(zoals losse 
schroefjes) moet 
melden. 

       

Ik weet wat ik moet 

doen als ik tijdens mijn 
werk gewond raak. 

       

Ik weet welke 
veiligheidskleding 
en/of uitrusting is 
vereist om mijn werk 
uit te mogen voeren. 

       

Ik weet welke 

benodigdheden/appar
atuur ik nodig heb om 
specifieke taken veilig 
uit te voeren. 

       

Ik ben op de hoogte 
van de 
veiligheidsrisico’s die 

       



   

 

 

 

15. De volgende vragen gaan uw opvattingen over werkinstructies, regels en 

voorschriften.Geef aan in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stellingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. De volgende vragen gaan over uw opvattingen over leidinggevenden en management 

in het algemeen. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stellingen 

 

samengaan gaan met 
mijn baan. 

Ik weet waar de 
brandblussers zijn in 
mijn werkomgeving 

       

 Helemaal 
mee 
oneens 

Grotendeels 
mee oneens 

Beetje 
mee 
oneens 

Noch mee 
eens, noch 
mee oneens 

Beetje 
mee eens 

Grotendeels 
mee eens 

Helemaal 
mee eens 

Het is belangrijk om 
functiebeschrijvingen 
en instructies tot in het 

detail beschreven te 
hebben zodat ik te 
allen tijde weet wat er 
van mij verwacht 
wordt. 

       

Mijn manager 
verwacht van mij dat ik 

de werkinstructies zeer 
nauwlettend opvolg. 

       

Regels en 
voorschriften zijn 
belangrijk omdat deze 
aangeven wat de 
organisatie van mij 
verwacht. 

       

Voorschriften waar ik 

dagelijks mee te 
maken hebt, helpen 
mij in mijn werk. 

       

Werkinstructies zijn 
belangrijk voor mij 
tijdens mijn werk. 

       

 Helemaal 
mee 
oneens 

Grotendeels 
mee oneens 

Beetje 
mee 
oneens 

Noch mee 
eens, noch 
mee oneens 

Beetje 
mee eens 

Grotendeels 
mee eens 

Helemaal 
mee eens 

Mijn leidinggevende 
zou het merendeel van 
zijn beslissingen 
zonder inspraak van 
zijn teamleden moeten 

maken. 

       

Het is noodzakelijk dat 
mijn leidinggevende 
regelmatig gebruik 
maakt van autoriteit en 
macht tijdens het 

       



   

 

 

 

De volgende vragen gaan over uw ervaringen met uw leidinggevende. Als u meerdere 

leidinggevenden heeft, neemt u dan telkens degene in gedachte waarmee u het meeste 

contact heeft. 

17. Wat is het geslacht van uw leidinggevende? 
o Man 
o Vrouw 

 

 
18. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op uw leidinggevende van toepassing is 

door steeds het best passende antwoord te kiezen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omgaan met zijn 
teamleden. 

Mijn leidinggevende 
zou zelden naar mijn 
mening of die van een 

teamlid moeten vragen 

       

Mijn leidinggevende 
zou sociaal contact 
buiten het werk om, 
met mij of een van 
mijn teamleden, 
moeten vermijden. 

       

Ik zou het eens 

moeten zijn met de 
beslissingen vanuit het 
management. 

       

Mijn leidinggevende 
zou belangrijke taken 
zelf uit moeten voeren. 

       

 Nooit  Sporadisch 
(een keer per 
jaar of minder) 

Af en toe 
(eens per 
maand of 
minder) 

Regelmatig 
(een paar 
keer per 
maand) 

Dikwijls 
(eens per 
week) 

Zeer dikwijls 
(een paar 
keer per 
week) 

Altijd 
(dagelijks) 

Mijn leidinggevende uit 
zich op een 
professionele manier 

       

Mijn leidinggevende uit 
zich op een 
deskundige manier 

       

Mijn leidinggevende 

drukt zich uitop een 
precieze manier 

       

Mijn 
leidinggevende blund
ert in contact met 
medewerkers 

       

Mijn 
leidinggevende drijft 

de spot met 
medewerkers 

       



   

 

 

19. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op uw leidinggevende van toepassing is 

door steeds het best passende antwoord te kiezen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op uw leidinggevende door steeds het 

best passende antwoord te kiezen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek! Met behulp van uw medewerking 

hopen we meer inzicht te verkrijgen in de rol van de leidinggevende op veiligheid en 

gezondheid op het werk. 

 Nooit  Sporadisch 
(een keer per 
jaar of minder) 

Af en toe 
(eens per 
maand of 
minder) 

Regelmatig 
(een paar 
keer per 
maand) 

Dikwijls 
(eens per 
week) 

Zeer dikwijls 
(een paar 
keer per 
week) 

Altijd 
(dagelijks) 

Mijn 
leidinggevende troost

medewerkers 

       

Mijn 
leidinggevende zetm
edewerkers in het 
zonnetje 

       

Mijn 
leidinggevendecompl
imenteert medewerk

ers 

       

Mijn leidinggevende 
uit zich op een 
sarcastische manier 

       

Mijn leidinggevende 
communiceert op 
een cynische manier 

       

Mijn leidinggevende 
drukt zich uitop een 

gemene manier 

       

 Nooit  Sporadisch 
(een keer per 
jaar of minder) 

Af en toe 
(eens per 
maand of 
minder) 

Regelmatig 
(een paar 
keer per 
maand) 

Dikwijls 
(eens per 
week) 

Zeer dikwijls 
(een paar 
keer per 
week) 

Altijd 
(dagelijks) 

Door de humor van 
mijn leidinggevende 
staat hij/zij vaak in 

het middelpunt van 
aandacht binnen een 
groep mensen 

       

Mijn leidinggevende 
vindt het moeilijk om 
grappig te zijn in een 
groep 

       

De grappen van mijn 

leidinggevende 
krijgen altijd veel 
aandacht 

       

Mijn leidinggevende 
slaagt er vaak in 
mensen in lachen uit 
te laten barsten 

       


