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Samenvatting 

Veiligheid op de werkvloer komt steeds meer in het geding door de hedendaagse globalisatie. 

Cultuurverschillen kunnen al snel zorgen voor miscommunicatie. Leiders kunnen grote 

invloed uitoefenen op bedrijfsveiligheid. In het kader van deze scriptie werd er onderzoek 

gedaan naar in hoeverre de communicatiestijl van leiders van invloed is op het 

veiligheidsbewustzijn van werknemers die verschillen in hun mate van 

onzekerheidsvermijding. Voor de praktijk is deze vraag zeer relevant, aangezien een hoog 

veiligheidsbewustzijn bij zou kunnen dragen aan een betere arbeidsveiligheid. Door middel 

van een online vragenlijst werd 543 respondenten van verschillende afkomst gevraagd naar 

hun werksituatie, hun veiligheidsbewustzijn en in hoeverre zij de communicatiestijl van hun 

werkgever als precies en ondersteunend ervoeren. Het bleek dat een gepercipieerde precieze 

en ondersteunende communicatiestijl zorgde voor een hoger veiligheidsbewustzijn. Daarnaast 

bleek dat bij hoge onzekerheidsvermijding de gepercipieerde precisie in de communicatiestijl 

van werkgevers niet uitmaakt voor het veiligheidsbewustzijn onder werknemers, maar bij lage 

onzekerheidsvermijding wel. 

 

 Steekwoorden: communicatiestijl, leiderschap, veiligheid, onzekerheidsvermijding 
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1. Inleiding 
 

 1.1 Globalisatie 

De hedendaagse globalisatie zorgt ervoor dat het aantal migrantenwerknemers in Europese 

organisaties toeneemt. Paul (2013) stelt dat deze toename verklaard kan worden door drie 

factoren. Ten eerste hebben Europeanen het recht om overal in Europa te werken, dit is 

gebaseerd op het recht van vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten; de vier 

vrijheden van de Europese Unie. Daarnaast treedt er in een aantal landen, zoals Duitsland, 

Italië en Griekenland (Harbers & De Beer, 2013) vergrijzing op, waardoor werknemers 

tegenwoordig vaak vervangen worden door migranten. Het accepteren van buitenlandse 

werknemers wordt dus van steeds groter belang om de welvaart binnen de Europese Unie vast 

te houden (Europa Nu, z.d.). Tenslotte verandert de werkcultuur. Steeds vaker worden er 

flexibele en tijdelijke contracten aangeboden, welke interessant zijn voor migranten die zich 

niet direct permanent willen vestigen. Deze internationalisering op de werkvloer resulteert 

echter ook in een aantal problemen. Vooral de gezondheid en veiligheid op de werkvloer kan 

verslechteren door culturele- en taalverschillen. Migranten spreken vaak niet dezelfde taal, 

waardoor er miscommunicaties kunnen ontstaan. Daarnaast zijn migranten vaak erg gedreven 

om hun werk te behouden, waardoor zij te lange werkdagen maken en nauwelijks vragen 

stellen (Paul, 2013). Tevens hebben migranten vaak geen voorgaande ervaring met het werk 

dat zij uitvoeren, waardoor ongelukken sneller ontstaan (Paul, 2013).  

 

 1.2 Culturele verschillen op de werkvloer 

Naast taalverschillen treden er ook culturele verschillen op binnen een multiculturele 

werkomgeving. Hofstede heeft vier dimensies ontwikkeld waardoor verschillen tussen 

nationale culturen kunnen worden vergeleken, namelijk machtsafstand, individualisme versus 

collectivisme, masculiniteit versus feminiteit en onzekerheidsvermijding (Claes & Gerritsen, 

2013). Vooral de dimensie onzekerheidsvermijding is relevant als het gaat om de veiligheid 

op de werkvloer. De dimensie onzekerheidsvermijding geeft aan in hoeverre iemand van een 

bepaalde cultuur zich oncomfortabel voelt in ambigue of onzekere situaties (Burke, Chan-

Serafin, Salvador, Alexis & Sarpy, 2008). Starren, et al. (2013) stellen dat het mogelijk is dat 

mensen afkomstig uit culturen met hoge onzekerheidsvermijding sneller geneigd zijn om zich 

aan veiligheidsregels te houden. Gudykunst en Nishida (2001) hebben daarnaast een relatie 

aangetoond tussen angst en onzekerheid en effectieve communicatie tussen verschillende 

relaties en culturen. Gudykunst en Nishida (2008) stellen dat mensen afkomstig van een 
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cultuur met een hoge onzekerheidsvermijding meer angstgevoelens ervaren bij het 

interacteren met vreemden. Angstgevoelens resulteerden in dit onderzoek in lagere 

effectiviteit bij het communiceren. Effectieve communicatie betekent volgens Gudykunst en 

Nishida (2001) dat er zo min mogelijk miscommunicaties bestaan. Ook Burke et al. (2008) 

toonden aan dat hoge onzekerheidsvermijding leidt tot minder effectieve 

veiligheidstrainingen. Om de veiligheid op de werkvloer te kunnen garanderen is het 

voorkomen van miscommunicaties essentieel. Hierbij moet er dus rekening gehouden worden 

met culturele verschillen. Vooral de mate van onzekerheidsvermijding bij werknemers is dus 

van belang als het gaat om de veiligheid binnen een bedrijf. 

 

 1.3 De invloed van leiderschap 

Naast rekening houden met taalverschillen en culturele verschillen, is het belangrijk te kijken 

naar wat werkgevers kunnen doen om de veiligheid binnen een bedrijf te bevorderen. Leiders 

kunnen een grote invloed hebben op de veiligheid binnen een bedrijf door op een bepaalde 

manier te communiceren. De Koster, Stam en Balk (2011) stellen dat de invloed van leiders 

zelfs doorslaggevend is als het gaat om veiligheid op de werkvloer. Hun onderzoek wijst uit 

dat SSTL (safety-specific transformational leadership) een positief effect heeft op het 

veiligheidsbewustzijn van de werknemers, ofwel de mate waarin een werknemer op de hoogte 

is van veiligheidszaken. SSTL wordt hierbij gedefinieerd als de mate waarin een leider 

werknemers inspireert, uitdaagt en betrekt bij het behouden van de veiligheid op de werkvloer 

(de Koster et al., 2011). Ook de Vries, Bakker-Pieper en Oostenveld (2010) hebben 

onderzoek gedaan naar de meest effectieve communicatiestijl voor leiders. Hieruit blijkt dat 

als werknemers de communicatiestijl van een leider als precies en ondersteunend ervaren, dit 

een positief effect heeft op hun kennisvergaring. Een ondersteunende communicatiestijl bleek 

zelfs bij iedere leiderschapsstijl van belang te zijn. Met name naar de precisie van een leider 

in zijn/haar communicatie is weinig onderzoek gedaan, terwijl dit een belangrijke 

communicatievaardigheid is, stellen de Vries et al. (2010).  

 Dat een precieze en ondersteunende communicatiestijl van de leider invloed heeft op 

de kennisvergaring van werknemers is dus aangetoond. De huidige literatuur geeft echter 

geen antwoord op de vraag of deze communicatiestijl ook voor een toename van het 

veiligheidsbewustzijn bij werknemers kan zorgen. Het vergroten van het 

veiligheidsbewustzijn bij werknemers kan namelijk de kans op ongelukken binnen een bedrijf 

laten afnemen (de Koster et al., 2011). Omdat de werkomgeving van veel bedrijven 

tegenwoordig multicultureler wordt, is het mede van belang om te onderzoeken in hoeverre 
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culturele waarden van werknemers invloed hebben op hun veiligheidsbewustzijn en op hun 

perceptie van hun werkgevers. In dit onderzoek wordt gekeken naar de mate waarin de 

communicatiestijl van een werkgever, gemeten door middel van de gepercipieerde precisie en 

ondersteuning van deze communicatiestijl bij werknemers, invloed heeft op het 

veiligheidsbewustzijn van werknemers en in hoeverre de mate  van onzekerheidsvermijding 

van deze werknemers invloed heeft op deze perceptie en op hun veiligheidsbewustzijn.  

 

 1.4 Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek zal getracht worden de volgende hoofdvraag te beantwoorden: 

 

''In hoeverre is de communicatiestijl van leiders van invloed op het veiligheidsbewustzijn van 

werknemers die verschillen in hun mate van onzekerheidsvermijding?''. 

 

Hierbij zullen de volgende deelvragen aan de orde komen: 

 

1) In hoeverre heeft een gepercipieerde precieze communicatiestijl van een werkgever invloed 

op het veiligheidsbewustzijn van werknemers?  

2) In hoeverre heeft een gepercipieerde ondersteunende communicatiestijl van een werkgever 

invloed op het veiligheidsbewustzijn van werknemers?  

3) In hoeverre is de mate van onzekerheidsvermijding bij werknemers van invloed op hun 

veiligheidsbewustzijn bij een gepercipieerde precieze communicatiestijl? 

4) In hoeverre is de mate van onzekerheidsvermijding bij werknemers van invloed op hun 

veiligheidsbewustzijn bij een gepercipieerde ondersteunende communicatiestijl? 
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2. Methode 

 

 2.1 Instrumentatie 

In dit onderzoek werd gekeken naar de invloed van de communicatiestijl van de werkgever op 

het veiligheidsbewustzijn van zijn/haar werknemers. Communicatiestijl is een complex begrip 

dat op veel manieren kan worden gemeten. De Vries et al. (2010) onderzochten de 

interpersoonlijke communicatiestijl van leiders aan de hand van zes dimensies, namelijk: 

verbale agressiviteit, expressiviteit, precisie, mate van zelfvertrouwen, ondersteuning en mate 

van argumentatie. Hieruit bleek dat de mate van precisie en ondersteuning in de 

communicatiestijl van leiders veruit de meeste invloed had op kennisvergaring. In dit 

onderzoek werd de communicatiestijl van werkgevers in bedrijven dus gemeten aan de hand 

van hoe precies en ondersteunend deze werd ervaren door werknemers. 

 Onderzoek van Gudykunst en Nishida (2001) wees uit dat een hoge 

onzekerheidsvermijding lagere effectiviteit bij het communiceren kan veroorzaken. In dit 

onderzoek werd dieper ingegaan op de mate waarin deze culturele waarde invloed kon hebben 

op het veiligheidsbewustzijn van werknemers. Culturele waarden konden uiteraard op veel 

manieren gemeten worden. Echter, omdat er al enig onderzoek gedaan was naar de invloed 

van onzekerheidsvermijding op veiligheid(instructies) in een bedrijf, werd deze waarde als 

meest relevant gezien voor dit onderzoek. 

 Veiligheidsbewustzijn wordt door de Koster et al. (2011) gedefinieerd als 'de mate 

waarin een individu zich bewust is van veiligheidskwesties'. Deze definitie werd in dit 

onderzoek gehanteerd. Veiligheidsbewustzijn vormde in dit onderzoek de afhankelijke 

variabele op ordinaal meetniveau. 

 De communicatiestijl van de werkgevers werd gemeten aan de hand van twee 

variabelen, namelijk precisie en ondersteuning. Precisie en ondersteuning vormden twee 

afhankelijke, ordinale variabelen in dit onderzoek. De mate van precisie in de 

communicatiestijl van de werkgever werd gemeten aan de hand van de schaal van de Vries et 

al. (2010). Aan de respondenten werden zes stellingen met zevenpunts Likert-schalen ('nooit' 

- 'altijd') voorgelegd als: 'Mijn leidinggevende uit zich op een professionele manier'. De 

betrouwbaarheid van de variabele precisie was adequaat, α = .77. 

 De ondervonden mate van ondersteuning van de werkgever werd ook gemeten aan de 

hand van de schaal van de Vries et al. (2010). De respondenten kregen ook hiervoor zes 

stellingen voorgelegd, bijvoorbeeld 'Mijn leidinggevende troost medewerkers'. Deze 
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stellingen konden beantwoord worden door middel van een zevenpunts Likert schaal ('nooit' - 

'altijd'). De betrouwbaarheid van de variabele ondersteuning was adequaat, α = .69. 

 De mate van onzekerheidsvermijding bij de respondenten werd gemeten aan de hand 

van de schaal van Dorfman en Howell (1988), die getest is door Culpepper en Watts (1999). 

Onzekerheidsvermijding werd in deze survey gemeten op individueel niveau, wat verklaart 

waarom er gekozen is voor deze schaal. De vragenlijsten gebruikt door Hofstede meten 

onzekerheidsvermijding namelijk op maatschappelijk niveau, wat niet passend was voor dit 

onderzoek. Aan de respondenten werden vijf stellingen voorgelegd. Een voorbeeld van zo'n 

stelling was: 'Regels en voorschriften zijn belangrijk omdat deze aangeven wat de organisatie 

van mij verwacht'. Alle stellingen hadden zevenpunts Likert-schalen ('helemaal mee oneens' - 

'helemaal mee eens'). De betrouwbaarheid van de variabele onzekerheidsvermijding was 

goed, α = .87. 

 Het veiligheidsbewustzijn van de respondenten werd gemeten aan de hand van de 

schaal van Barling, Loughlin en Kelloway (2002), die ook is gebruikt in het onderzoek van de 

Koster et al. (2011). Aan de respondenten werden stellingen voorgelegd als: 'Ik weet wat ik 

moet doen in het geval van een gevaarlijke situatie'. Alle stellingen hadden zevenpunts Likert-

schalen ('helemaal mee oneens' - 'helemaal mee eens'). De betrouwbaarheid van de variabele 

veiligheidsbewustzijn was goed, α = .87. 

 Tenslotte werd er in de survey gevraagd naar de demografische gegevens van de 

respondenten aan de hand van een aantal vragen, gebaseerd op de Nederlandse Enquête 

Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO (CBS en TNO, 2015). Aan de respondenten werden 

vragen voorgelegd als: 'Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau?' en 'In welke sector bent 

u werkzaam?'. 

 

 2.2 Procedure en respondenten 

Voor dit onderzoek werden twee elektronische vragenlijsten afgenomen bij werknemers ouder 

dan 18 jaar met een leidinggevende. Er werd een Nederlandse (zie Bijlage 1) en een Engelse 

versie (zie Bijlage 2) van de vragenlijst verspreid. Respondenten kregen toegang tot deze 

vragenlijst via een link naar het surveyprogramma Qualtrics. Deze link werd verspreid door 

Communicatie- en Informatie studenten van de Radboud Universiteit die hun scriptie 

schreven in de bachelorkring van dr. Starren en dr. van Berkel.  

 De resultaten van de Engelse versie en de Nederlandse versie werden voor de analyse 

samengevoegd in een databestand. In totaal hebben 809 respondenten de vragenlijst ingevuld, 

waarvan 260 mensen de enquête niet volledig hebben ingevuld. Van de respondenten die de 
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vragenlijst wel compleet hebben ingevuld, waren 6 respondenten jonger dan 18 jaar. Deze 

zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Dit onderzoek werd uiteindelijk uitgevoerd met de 

gegevens van de 543 overgebleven respondenten, waarvan 61% vrouw was en 39% man. De 

gemiddelde leeftijd van de respondenten was 34 jaar (range 53). Van de respondenten waren 

er 504 met een Nederlandse nationaliteit. Daarnaast hebben onder andere zeven mensen met 

Duitse nationaliteit de vragenlijst ingevuld, zeven met Chinese nationaliteit, vier met 

Belgische nationaliteit en drie met Amerikaanse nationaliteit. Deze respondenten zullen in dit 

onderzoek verder aangeduid worden als niet-Nederlands. Het merendeel van de respondenten 

(41,4%) had als hoogst genoten opleiding het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast had 31,7% 

het wetenschappelijk onderwijs afgerond en 20,1% middelbaar beroepsonderwijs.  

 De respondenten werkten binnen verschillende sectoren. Het grootste deel van de 

respondenten werkte binnen een gezondheids- of zorginstelling (17,5%). Daarnaast werkte 

een deel bij een horecagelegenheid (11,8%) of bij een onderwijsinstelling (11,6%). 

 

 2.3 Statistische toetsing 

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag werden allereerst t-toetsen 

uitgevoerd om te zien of er verschillen waren tussen de Nederlandse en de niet-Nederlandse 

respondentengroep wat betreft hun mate van veiligheidsbewustzijn, mate van 

onzekerheidsvermijding en gepercipieerde mate van ondersteuning en precisie in de 

communicatiestijl van hun werkgevers. 

 Vervolgens werden er lineaire regressie-analyses uitgevoerd om te onderzoeken of de 

gepercipieerde precisie en ondersteuning in de communicatiestijl van werkgevers significante 

voorspellers waren voor het veiligheidsbewustzijn van de werknemers. 

 Daarna werden er twee moderatie-analyses uitgevoerd met onzekerheidsvermijding als 

moderator. Hiervoor werden er twee interactietermen aangemaakt: onzekerheidsvermijding 

met precisie en onzekerheidsvermijding met ondersteuning. Ook werd de variabele 

onzekerheidsvermijding dichotoom gemaakt, zodat het databestand gesplitst werd in 

werknemers met hoge onzekerheidsvermijding en werknemers met lage 

onzekerheidsvermijding. Vervolgens werd middels een lineaire regressie-analyse onderzocht 

of de dichotome variabele onzekerheidsvermijding invloed had op het effect van de 

communicatiestijlen precisie en ondersteuning wat betreft het veiligheidsbewustzijn van 

werknemers.  
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3. Resultaten 

 

 3.1 Respondentkenmerken 

In Tabel 1 en Tabel 2 zijn de persoonskenmerken van de respondenten weergegeven.  

 

Tabel 1. Persoonskenmerken (geslacht, opleidingsniveau, nationaliteit) van de  

  respondenten (N  = 543) 

variabele frequentie percentage 

geslacht 

man 

vrouw 

 

213 

330 

 

39 

61 

   

opleidingsniveau   

basisonderwijs 

middelbare school 

middelbaar 

beroepsonderwijs 

hoger beroepsonderwijs 

wetenschappelijk 

onderwijs 

anders 

1 

30 

109 

 

225 

172 

 

6 

0,2 

6 

20 

 

41 

32 

 

1 

   

nationaliteit   

Nederlands 

Amerikaans 

Duits 

Chinees 

Belgisch 

anders 

504 

3 

7 

7 

4 

38 

93 

0,3 

0,8 

1 

0,5 

4,4 
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Tabel 2. Leeftijd van de respondenten (N = 543) 

leeftijd M SD n 

 33.46 13.66 543 

  

In Tabel 3 staan de gemiddelden en standaarddeviaties weergegeven van de gebruikte 

variabelen van zowel de Nederlandse respondentengroep die de Nederlandse vragenlijst 

hadden ingevuld als de niet-Nederlandse respondentengroep die de Engelstalige vragenlijst 

hadden ingevuld. 

 

Tabel 3. Gemiddelden en standaarddeviaties van de variabelen van de twee  

  respondentengroepen, Nederlands en niet-Nederlands (N = 543) 

variabele                                Nederlands                 niet-Nederlands 

 M SD n M SD n 

precisie 5.27 1.06 423 3.93 1.13 33 

ondersteuning 4.73 .91 419 4.28 .97 33 

veiligheidsbewustzijn 5.51 1.27 443 5.76 .82 33 

onzekerheidsvermijding 4.88 1.35 441 4.63 1.20 33 

 

Uit een t-toets voor Onzekerheidsvermijding met als factor Nationaliteit bleek er geen 

significant verschil te zijn tussen Nederlanders en niet-Nederlanders (t(472) = 1.01, p = .31). 

 Uit een t-toets voor Veiligheidsbewustzijn met als factor Nationaliteit bleek er geen 

significant verschil te zijn tussen Nederlanders en niet-Nederlanders (t(474) = 1.58, p = .12). 

 Uit een t-toets voor Precisie met als factor Nationaliteit bleek er een significant 

verschil te zijn tussen Nederlanders en niet-Nederlanders (t(454) = 6.96, p < .001). 

Nederlanders (M  = 5.27, SD = 1.06) bleken de communicatiestijl van hun werkgever  als 

preciezer te ervaren dan niet-Nederlanders (M = 3.93, SD = 1.13).  

 Uit een t-toets voor Ondersteuning met als factor Nationaliteit bleek er een significant 

verschil te zijn tussen Nederlanders en niet-Nederlanders (t(450) = 2.75, p < .001). 

Nederlanders (M = 4.73, SD = .91) bleken de communicatiestijl van hun werkgever als meer 

ondersteunend te ervaren dan niet-Nederlanders (M = 4.28, SD = .97). 

 Uit een t-toets voor Onzekerheidsvermijding met als factor Veiligheidsbewustzijn 

bleek er een significant verschil te zijn tussen werknemers met hoog veiligheidsbewustzijn en 

werknemers met laag veiligheidsbewustzijn (t(471) = 7.44, p < .001). Werknemers met hoog 
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veiligheidsbewustzijn (M = 5.99, SD = .98) scoorden hoger op onzekerheidsvermijding dan 

werknemers met laag veiligheidsbewustzijn (M = 5.18, SD = 1.32).  

 

 3.2 Deelvraag 1 

Tabel 4. Regressie-analyse voor de variabele die het veiligheidsbewustzijn onder  

  werknemers voorspelt (N = 543) 

variabele B SE B β  

intercept 4.15 .31  

precisie .26 .06 .21** 

    

R² .04   

F 20.17**   

* p < .001 

 

Uit een enkelvoudige regressie bleek dat het veiligheidsbewustzijn onder werknemers voor 

4,0% te verklaren was door de ingebrachte variabele (F(1, 542) = 20,17, p < .001). Tabel 4 

laat zien dat de mate van gepercipieerde precisie in de communicatiestijl van een werkgever 

een significante voorspeller bleek voor het veiligheidsbewustzijn van de werknemer (β = .21, 

p < .001) 

 

 3.3 Deelvraag 2 

Tabel 5. Regressie-analyse voor de variabele  die het veiligheidsbewustzijn 

  onder werknemers voorspelt (N = 543) 

variabele B SE B β 

intercept 4.87 .32  

ondersteuning .14 .07 .10** 

    

R² .01   

F 4.41**   

* p < .05 

 

Uit een enkelvoudige regressie bleek dat het veiligheidsbewustzijn onder werknemers voor 

1,0% te verklaren was door de ingebrachte variabele (F(1, 542), 4,41, p < .05). Zoals te zien 

in Tabel 5 bleek de mate van gepercipieerde ondersteuning in de communicatiestijl van een 
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werkgever een significante voorspeller van het veiligheidsbewustzijn van de werknemer (β = 

.10, p < .05). 

 Zowel de mate van gepercipieerde precisie als van ondersteuning in de 

communicatiestijl van een werkgever hing dus positief samen met het veiligheidsbewustzijn 

van de werknemers. 

 

 3.4 Deelvraag 3 

Tabel 6.  Moderatie-analyse voor de variabele die het veiligheidsbewustzijn voorspelt

  inclusief modererende variabele onzekerheidsvermijding (N = 543) 

variabele     B   SE B   β 

intercept    1.41   .93     

onzekerheidsvermijding  1.99   .59   .79** 

interactieterm precisie  -.24   .11   -.63** 

precisie    .57   .18   .46** 

 

R2     .13 

F     23.42*** 

** p < .010, *** p < .001 

 

Om te onderzoeken of de moderator onzekerheidsvermijding invloed had op het effect van de 

communicatiestijl precisie op het veiligheidsbewustzijn van werknemers, werd een moderatie-

analyse uitgevoerd. Tabel 6 laat zien dat onzekerheidsvermijding gekoppeld aan 

gepercipieerde precisie van de leidinggevende een significant negatieve voorspeller bleek 

voor het veiligheidsbewustzijn (β = -.63, p = .030). Een tweede moderatie-analyse werd 

uitgevoerd om te zien hoe de communicatiestijl precisie invloed had op het 

veiligheidsbewustzijn; bij respondenten met lage onzekerheidsvermijding of bij respondenten 

met hoge onzekerheidsvermijding. 
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Tabel 7. Enkelvoudige regressie-analyse voor de variabele die het veiligheidsbewustzijn 

  voorspelt inclusief modererende variabele onzekerheidsvermijding, verdeeld in 

  hoge en lage onzekerheidsvermijding (N = 543) 

variabele B SE B β 

lage onzekerheidsvermijding    

intercept 3.53 .43  

precisie met lage onzekerheidsvermijding .32 .08 .24** 

R2 .05   

F 14.98***   

hoge onzekerheidsvermijding    

intercept 5.50 .39  

precisie met hoge onzekerheidsvermijding .09 .07 .09** 

R2 .00   

F 1.54***    

** p < .010, *** p < .001  

 

Tabel 7 laat zien dat uit een enkelvoudige regressie-analyse bleek dat veiligheidsbewustzijn 

voor 5,3% te verklaren was door een met lage onzekerheidsvermijding gemodereerde precisie 

(F(1, 247) = 14.98, p < .001). De met lage onzekerheidsvermijding gemodereerde 

gepercipieerde mate van precisie van de werkgever bleek een significante voorspeller voor het 

veiligheidsbewustzijn van de werknemers (β = .24, p < .001). 

 Een enkelvoudige regressie-analyse toonde ook aan dat veiligheidsbewustzijn voor 

0,3% te verklaren was door een met hoge onzekerheidsvermijding gemodereerde precisie 

(F(1, 203) = 1.54, p = .216). De met hoge onzekerheidsvermijding gemodereerde 

gepercipieerde mate van precisie van de werkgever bleek geen significante voorspeller voor 

het veiligheidsbewustzijn van werknemers (β = .09 , p = .216). 
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 3.5 Deelvraag 4 

Tabel 8.  Moderatie-analyse voor de variabele die het veiligheidsbewustzijn voorspelt

  inclusief modererende variabele onzekerheidsvermijding (N = 543) 

variabele     B   SE B   β 

intercept    3.45   .96     

onzekerheidsvermijding  .96   .60   .38** 

interactieterm ondersteuning  -.04   .12   -.08*** 

ondersteuning    .19   .20   .13**** 

 

R2     .10 

F     18.36***** 

** p = .11, *** p = .77, **** p = .35, ***** p < .001 

  

Om te onderzoeken of de moderator onzekerheidsvermijding invloed had op het effect van de 

communicatiestijl ondersteuning op het veiligheidsbewustzijn van werknemers, werd er een 

moderatie-analyse uitgevoerd. Tabel 8 laat zien dat onzekerheidsvermijding geen significante 

voorspeller bleek voor het veiligheidsbewustzijn bij een ondersteunende communicatiestijl (β 

= -.08, p = .77). 
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4. Conclusie 

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar in hoeverre de communicatiestijl van leiders van 

invloed is op het veiligheidsbewustzijn van werknemers die verschillen in hun mate van 

onzekerheidsvermijding. Aan de hand van de deelvragen zullen de resultaten van het 

onderzoek geïnterpreteerd worden. Tenslotte zal het antwoord op de hoofdvraag volgen.  

 

 4.1 Deelvraag 1  

Deelvraag 1 luidde als volgt: ''In hoeverre heeft een gepercipieerde precieze communicatiestijl 

van een werkgever invloed op het veiligheidsbewustzijn van werknemers?''. Er blijkt een 

lineair verband te bestaan tussen de gepercipieerde mate van precisie in de communicatiestijl 

van werkgevers en de mate van veiligheidsbewustzijn van werknemers. Hoe meer 

werknemers de communicatiestijl van hun werkgever als precies ervaren, hoe meer het 

veiligheidsbewustzijn van zijn/haar werknemers toeneemt. Daarnaast blijkt dat werknemers in 

Nederland de communicatiestijl van hun werkgever preciezer vinden dan werknemers die niet 

uit Nederland afkomstig zijn.  

 

 4.2 Deelvraag 2 

Deelvraag 2 luidde als volgt: ''In hoeverre heeft een gepercipieerde ondersteunende 

communicatiestijl van een werkgever invloed op het veiligheidsbewustzijn van 

werknemers?''. Ook hier blijkt er een lineair verband te bestaan tussen de gepercipieerde mate 

van ondersteuning die een werkgever laat blijken in zijn communicatiestijl en het 

veiligheidsbewustzijn van werknemers. Hoe sterker werknemers de communicatiestijl van 

hun werkgever als ondersteunend ervaren, hoe meer het veiligheidsbewustzijn van 

werknemers toeneemt. Ook blijkt dat werknemers in Nederland de communicatiestijl van hun 

werkgever als meer ondersteunend ervaren dan werknemers die niet uit Nederland afkomstig 

zijn.  

 

 4.3 Deelvraag 3 

Deelvraag 3 luidde als volgt: ''In hoeverre is de mate van onzekerheidsvermijding bij 

werknemers van invloed op hun veiligheidsbewustzijn bij een gepercipieerde precieze 

communicatiestijl?''. De culturele waarde onzekerheidsvermijding modereert in die zin dat bij 

hoge onzekerheidsvermijding de precisie in de communicatiestijl niet uitmaakt voor het 

veiligheidsbewustzijn onder werknemers, maar bij lage onzekerheidsvermijding wel.  
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Een opvallend resultaat is dat de mate van onzekerheidsvermijding niet verschilde tussen de 

Nederlandse respondenten en de niet-Nederlandse respondenten. Ook het 

veiligheidsbewustzijn verschilt niet tussen de twee respondentengroepen. 

 

 4.4 Deelvraag 4  

Deelvraag 4 luidde als volgt: ''In hoeverre is de mate van onzekerheidsvermijding bij 

werknemers van invloed op hun veiligheidsbewustzijn bij een gepercipieerde ondersteunende 

communicatiestijl?''. De mate van onzekerheidsvermijding bij de respondenten maakt bij een 

gepercipieerde ondersteunende communicatiestijl niet uit voor hun veiligheidsbewustzijn. De 

mate van onzekerheidsvermijding modereert dus niet de effecten van een gepercipieerde 

ondersteunende communicatiestijl op het veiligheidsbewustzijn. 

 

 Hoofdvraag 

De hoofdvraag luidde als volgt: ''In hoeverre is de communicatiestijl van leiders van invloed 

op het veiligheidsbewustzijn van werknemers die verschillen in hun mate van 

onzekerheidsvermijding?''. De mate van gepercipieerde precisie in de communicatiestijl van 

werkgevers blijkt uit te maken bij werknemers met lage onzekerheidsvermijding. Bij 

werknemers met hoge onzekerheidsvermijding echter niet. De mate van gepercipieerde 

ondersteuning in de communicatiestijl van werkgevers maakt voor het veiligheidsbewustzijn 

voor werknemers met hoge of lage onzekerheidsvermijding niet uit. Een precieze en 

ondersteunende communicatiestijl heeft wel effect op het veiligheidsbewustzijn van 

werknemers als er met de mate van onzekerheidsvermijding geen rekening gehouden wordt. 
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5. Discussie 

 

 5.1 Verklaring resultaten 

Uit de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat een precieze en 

ondersteunende communicatiestijl ook leidt tot een beter veiligheidsbewustzijn bij 

werknemers. Deze bevinding zou verklaard kunnen worden door het onderzoek van de Vries 

et al. (2010), dat uitwees dat een precieze, ondersteunende communicatiestijl leidt tot betere 

kennisvergaring van werknemers. Als werknemers binnen een bedrijf kennis hebben genomen 

van veiligheidsvoorschriften en -procedures, zou dit een logische verklaring kunnen zijn voor 

de hoge scores op veiligheidsbewustzijn binnen dit onderzoek.  

Daarnaast blijkt dat de Nederlandse respondenten de communicatiestijl van hun werkgevers 

als preciezer en meer ondersteunend ervaren dan de niet-Nederlandse respondenten. Dit zou 

verklaard kunnen worden door de mate van machtsafstand in Nederland. Machtsafstand kan 

gedefinieerd worden als de mate waarin men accepteert dat de macht ongelijk verdeeld is. In 

landen met een hoge machtafstand staan werknemer en werkgever vaak verder van elkaar af 

en dient status gerespecteerd te worden. Gemiddeld scoort Nederland 38 op een schaal voor 

machtsafstand van 0 tot 100 (Groepsdynamiek, z.d.), wat relatief laag is. In Nederland 

verwachten werknemers dat zij betrokken worden bij bedrijfsbeslissingen (Globalizen, z.d.). 

Een groot deel van de niet-Nederlandse respondenten kwam uit China en België. China kent 

in tegenstelling tot Nederland een grote machtsafstandscore (80) (Hofstede, 2001). Ook in 

België is de machtsafstand groter dan in Nederland. Voor de resultaten van dit onderzoek zou 

dit kunnen betekenen dat Nederlandse werknemers in hun werkomgeving nauwer met hun 

werkgever samenwerken. Zij zouden dan sneller ondersteunende communicatie kunnen 

ervaren vanuit hun werkgever dan in landen waar werkgever en werknemer verder van elkaar 

afstaan. 

 Er wordt echter geen verschil gevonden tussen de twee respondentengroepen voor de 

mate van onzekerheidsvermijding. Dit resultaat strookt niet met de verwachtingen, aangezien 

onzekerheidsvermijding volgens Hofstede verschilt tussen bijvoorbeeld landen als Nederland 

en België. Zo wordt Nederland gecategoriseerd als een land met lage onzekerheidsvermijding 

en België als een land met hoge onzekerheidsvermijding (Hoeken, van den Brandt, Crijns, 

Domínguez, Hendriks, Planken & Starren, 2003). Dit werd in de resultaten van dit onderzoek 

echter niet teruggevonden en verschilt daarom met eerdere onderzoeken. Dit zou verklaard 

kunnen worden door het feit dat er binnen dit onderzoek in de niet-Nederlandse 
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respondentengroep verschillende culturen met verschillende maten van 

onzekerheidsvermijding gerepresenteerd waren, waardoor er geen eenduidig verschil 

gevonden kon worden tussen de Nederlandse en niet-Nederlandse respondentengroep. 

 Een belangrijk resultaat uit dit onderzoek en tevens het antwoord op de hoofdvraag is 

dat de mate van onzekerheidsvermijding uitmaakt voor het veiligheidsbewustzijn van 

werknemers bij het gebruiken van een precieze communicatiestijl. De bevinding dat een 

gepercipieerde precieze communicatiestijl bij werknemers met een lage 

onzekerheidsvermijding wel effect heeft op hun veiligheidsbewustzijn, maar bij werknemers 

met een hoge onzekerheidsvermijding niet, kan verklaard worden door een ander resultaat uit 

dit onderzoek. Zo blijkt namelijk dat werknemers met een hoge onzekerheidsvermijding vaak 

ook een hoog veiligheidsbewustzijn hebben. Starren et al. (2013) stelden al dat mensen met 

hoge onzekerheidsvermijding sneller geneigd zijn om zich aan veiligheidsregels te houden. 

Dit impliceert dat deze mensen dus ook op de hoogte zouden moeten zijn van deze 

veiligheidsregels en dus een hoog veiligheidsbewustzijn zouden kunnen hebben. Bij deze 

werknemers zou een precieze of juist niet precieze communicatiestijl niet uit moeten maken, 

aangezien hun veiligheidsbewustzijn al hoog is. Deze conclusie wordt bevestigd door dit 

onderzoek. Werknemers met een lage onzekerheidsvermijding blijken echter wel gebaat te 

zijn bij een precieze communicatiestijl. 

 Het resultaat dat werknemers met hoge onzekerheidsvermijding ook een hoger 

veiligheidsbewustzijn hadden is deels tegenstrijdig met de bestaande literatuur. Zo toonden 

Gudykunst en Nishida (2001) aan dat hoge onzekerheidsvermijding effectieve communicatie 

kan verhinderen. Hoge onzekerheidsvermijding leidt daarnaast vaak tot lage effectiviteit van 

veiligheidstrainingen (Burke et al., 2008). Het effect dat Burke et al. (2008) vonden was 

significant, doch klein. Het feit dat de respondentengroep die gebruikt werd in dit onderzoek 

kleiner was dan in het onderzoek van Burke et al. (2008) zou kunnen verklaren waarom 

eenzelfde effect niet gevonden wordt in dit onderzoek. 

 

 5.2 Beperkingen  

Ondanks dat er belangrijke bevindingen zijn gedaan in dit onderzoek, heeft dit onderzoek ook 

zijn beperkingen. De grootste beperking van dit onderzoek is de beperkte sample-size en dan 

met name het geringe aantal buitenlandse respondenten. Vooral de resultaten die betrekking 

hebben op de culturele waarden van de respondenten, ofwel de mate van 

onzekerheidsvermijding in dit onderzoek, zouden hierdoor niet gegeneraliseerd kunnen 
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worden. Zo bevatte de niet-Nederlandse respondentengroep bijvoorbeeld maar zeven 

respondenten van Chinese afkomst en slechts drie van Amerikaanse afkomst.  

 Daarnaast zouden de resultaten gekleurd kunnen zijn als gevolg van de methode van 

dataverzameling. Respondenten werden verzameld door middel van het verspreiden van de 

online vragenlijst via social media kanalen, zoals Facebook, en door mensen persoonlijk te 

vragen de vragenlijst in te vullen. De respondenten van dit onderzoek werden dus niet 

willekeurig gekozen, waardoor de steekproef niet geheel aselectief is. Daarnaast beschikt de 

oudere generatie niet altijd over een Facebook account, wat de relatief lage gemiddelde 

leeftijd, 34 jaar, van de respondenten kan verklaren. De onderzoekspopulatie is dus 

waarschijnlijk niet geheel representatief voor de Nederlandse samenleving, wat het 

generaliseren van de resultaten bemoeilijkt. 

De online vragenlijst zou ook moeilijkheden met zich meegebracht kunnen hebben. Ten 

eerste gaven respondenten aan dat de vragenlijst te veel vragen bevatte. Dit resulteerde erin 

dat 260 mensen aan de vragenlijst begonnen, maar deze niet verder hebben afgemaakt. 

Hierdoor zijn waardevolle antwoorden verloren geraakt. Ten tweede werd de vragenlijst 

online afgenomen. Dit heeft als voordeel dat de vragenlijst gemakkelijk verspreid kon 

worden. Hierdoor was het echter niet mogelijk om te controleren in welke omgeving mensen 

de vragenlijst invulden. Er zou sprake geweest kunnen zijn van storende factoren, waardoor 

men afgeleid werd tijdens het invullen. Dit zou de betrouwbaarheid van de antwoorden 

geschaad kunnen hebben. 

 

 5.3 Aanbevelingen 

In een toekomstig onderzoek zou er gekeken kunnen worden naar andere communicatiestijlen 

dan precisie en mate van ondersteuning en hoe deze zich verhouden tot het 

veiligheidsbewustzijn van werknemers. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek 

van de Vries et al. (2010) werd er in dit onderzoek gekeken naar de mate van ondersteuning 

en precisie in de communicatiestijl van werkgevers. De Vries et al. (2010) onderzochten 

echter ook communicatiestijlen als agressiviteit en expressiviteit. Verder onderzoek zou 

gedaan moeten worden naar deze stijlen en hun effect op veiligheidsbewustzijn. 

 Daarnaast zal er verder onderzoek gedaan kunnen worden naar de relatie tussen 

veiligheidsbewustzijn en onzekerheidsvermijding met een groter aantal niet-Nederlandse 

respondenten om generaliserende uitspraken te kunnen doen, waarbij deze niet-Nederlandse 

respondenten gecategoriseerd worden per nationaliteit. Op deze manier zouden er heldere 

verschillen gevonden kunnen worden tussen de mate van onzekerheidsvermijding per 
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nationaliteit. Om verdere uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen culturele waarden 

en veiligheidsbewustzijn, zullen meer culturele waarden onderzocht moeten worden. 

Toekomstig onderzoek zal hierbij kunnen kijken naar veiligheidsbewustzijn in relatie tot de 

andere dimensies van Hofstede; machtsafstand, feminiteit versus masculiniteit en 

individualisme versus collectivisme.   

    Tenslotte zal een vervolgonderzoek kunnen bestuderen in hoeverre een hoog 

veiligheidsbewustzijn ook daadwerkelijk in hogere arbeidsveiligheid op de werkvloer 

resulteert. Werknemers met een hoog veiligheidsbewustzijn zijn op de hoogte van 

veiligheidsregels en -procedures, maar of zij deze uitvoeren en of dit resulteert in hogere 

veiligheid op de werkvloer is een aspect waar nog onderzoek naar gedaan kan worden. 

 

 5.4 Praktijkrelevantie 

De uitkomst van dit onderzoek laat zien dat een gepercipieerde ondersteunende en precieze 

communicatiestijl invloed heeft op het veiligheidsbewustzijn van werknemers en dat een 

precieze communicatiestijl nog meer invloed heeft op mensen met een lage 

onzekerheidsvermijding. Mensen met een lage onzekerheidsvermijding blijken vaak ook een 

laag veiligheidsbewustzijn te hebben. Deze bevindingen zijn beslist relevant voor 

leiderschapstrainingen en coaching bedrijven. De uitkomsten van dit onderzoek geven 

namelijk aan dat het gebruiken van de juiste communicatiestijl van groot belang is voor het 

veiligheidsbewustzijn van werknemers. 
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Bijlage A. Nederlandse versie van de vragenlijst 

 

Q1. 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 
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Q2. Om te beginnen volgen er enkele vragen over u en uw werksituatie. 

 

Q3. Wat is uw geslacht? 

 Man (1) 

 Vrouw (2) 

 

Q4. Wat is uw leeftijd? 

 

Q5. Wat is uw woonplaats? 

 

Q6. Wat is uw nationaliteit? 

 

Q7. Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau? 

 Basisonderwijs (1) 

 Click to write Choice 7 (2) 

 Middelbaar beroepsonderwijs (3) 

 Hoger beroepsonderwijs (4) 

 Wetenschappelijk onderwijs (5) 

 Anders (6) ____________________ 

 

Q8. In welke sector bent u werkzaam? 

 Productiebedrijf / Fabriek (1) 

 Onderwijsinstelling (2) 

 Bouwbedrijf (3) 

 Overheidsinstelling (4) 

 Transport- of vervoersbedrijf (5) 

 Financiële instelling (6) 

 (Web)Winkel / Groothandel / Marktkraam (7) 

 ICT-bedrijf (8) 

 Horecagelegenheid (9) 

 Particulier huishouden (10) 

 Gezondheids- of zorginstelling (11) 

 Anders (12) ____________________ 
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Q9. Wat voor soort arbeidscontract heeft u?  

 Vast contract (1) 

 Tijdelijk contract (2) 

 0-uren contract (3) 

 Anders (4) ____________________ 

 

Q10. Hoeveel uur werkt u (gemiddeld) per week? 

 0-8 uur (1) 

 8-16 uur (2) 

 16-32 uur (3) 

 32 uur of meer (4) 

 anders namelijk: (5) ____________________ 

 

Q11. Hoe groot is het team waarin u werkt? 

 1-10 anderen (1) 

 10-20 anderen (2) 

 20 anderen of meer (3) 

 n.v.t.: ik werk niet in een team (4) 

 

Q12. 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. 

 Nee (1) 

 Iedereen werkt flexibel. (2) 

 Een aantal teamleden werken flexibel, een aantal werken vast op een vaste (kantoor)plek. 

(3) 

 Slechts een klein deel van mijn team werkt flexibel. (4) 

 

Q13. 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.) 
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Q14. Vanaf wanneer werkt u bij uw huidige werkgever? (geef hierbij de maand en het jaartal 

aan) 

 

Q15. 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 (op een 7-punts Likertschaal van 'Nooit' (1) tot 'Altijd/Dagelijks' 

(7)). 

 

 Ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk. (1) 

 Ik twijfel aan het nut van mijn werk. (2) 

 Een hele dag werken vormt een zware belasting voor mij. (3) 

 Ik weet de problemen in mijn werk goed op te lossen. (4) 

 Ik voel me ‘opgebrand’ door mijn werk. (5) 

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

functioneren van de organisatie. (6) 

 Ik merk dat ik teveel afstand heb gekregen van mijn werk. (7) 

 Ik ben niet meer zo enthousiast als vroeger over mijn werk. (8) 

 Ik vind dat ik mijn werk goed doe. (9) 

 Als ik op mijn werk iets afrond vrolijkt me dat op. (10) 

 Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg. (11) 

 Ik heb in deze baan veel waardevolle dingen bereikt. (12) 

 Ik voel me vermoeid als ik ‘s morgens opsta en er weer een werkdag voor me ligt. (13) 

 Ik ben cynischer geworden ten opzichte van mijn werk. (14) 

 Op mijn werk blaak ik van het zelfvertrouwen. (15) 

 

Q16. De volgende vragen gaan over veiligheid op uw werk. Geef aan in hoeverre u het eens 

bent met de onderstaande stellingen (op een 7-punts Likertschaal van 'Helemaal mee oneens' 

(1) tot 'Helemaal mee eens' (7)). 

 

 Ik weet wat ik moet doen in het geval van een gevaarlijke situatie. (1) 

 Ik weet waar ik veiligheidsrisico’s (zoals losse schroefjes) moet melden. (2) 

 Ik weet wat ik moet doen als ik tijdens mijn werk gewond raak. (3) 
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 Ik weet welke veiligheidskleding en/of uitrusting is vereist om mijn werk uit te mogen 

voeren. (4) 

 Ik ben op de hoogte van de veiligheidsrisico’s die samengaan gaan met mijn baan. (5) 

 Ik weet waar de brandblussers zijn in mijn werkomgeving (6) 

 Ik weet welke benodigdheden/apparatuur ik nodig heb om specifieke taken veilig uit 

te voeren. (7) 

 

Q17. De volgende vragen gaan uw opvattingen over werkinstructies, regels en 

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

(op een 7-punts Likertschaal van 'Helemaal mee oneens' (1) tot 'Helemaal mee eens' (7)). 

 

 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. (1) 

 Mijn manager verwacht van mij dat ik de werkinstructies zeer nauwlettend opvolg. (2) 

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

mij verwacht. (3) 

 Voorschriften waar ik dagelijks mee te maken hebt, helpen mij in mijn werk. (4) 

 Werkinstructies zijn belangrijk voor mij tijdens mijn werk. (5) 

 

Q18. 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 

(op een 7-punts Likertschaal van 'Helemaal mee oneens' (1) tot 'Helemaal mee eens' (7)). 

 

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

teamleden moeten maken. (1) 

 Het is noodzakelijk dat mijn leidinggevende regelmatig gebruik maakt van autoriteit 

en macht tijdens het omgaan met zijn teamleden. (2) 

 Mijn leidinggevende zou zelden naar mijn mening of die van een teamlid moeten 

vragen. (3) 

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

teamleden, moeten vermijden. (4) 

 Ik zou het eens moeten zijn met de beslissingen vanuit het management. (5) 

 Mijn leidinggevende zou belangrijke taken zelf uit moeten voeren. (6) 
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Q19. 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. 

 

Q20. Wat is het geslacht van uw leidinggevende? 

 Man (1) 

 Vrouw (2) 

 

Q21. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op uw leidinggevende van toepassing is door 

steeds het best passende antwoord te kiezen (op een 7-punts Likertschaal van 'Nooit' (1) tot 

'Altijd/Dagelijks' (7)). 

 

 Mijn leidinggevende uit zich op een professionele manier. (1) 

 Mijn leidinggevende uit zich op een deskundige manier. (2) 

 Mijn leidinggevende drukt zich uit op een precieze manier. (3) 

 Mijn leidinggevende blundert in contact met medewerkers. (5) 

 Mijn leidinggevende drijft de spot met medewerkers. (6) 

 

Q22. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op uw leidinggevende van toepassing is door 

steeds het best passende antwoord te kiezen (op een 7-punts Likertschaal van 'Nooit' (1) tot 

'Altijd/Dagelijks' (7)). 

 

 Mijn leidinggevende troost medewerkers. (1) 

 Mijn leidinggevende zet medewerkers in het zonnetje. (2) 

 Mijn leidinggevende complimenteert medewerkers. (3) 

 Mijn leidinggevende uit zich op een sarcastische manier. (4) 

 Mijn leidinggevende communiceert op een cynische manier. (5) 

 Mijn leidinggevende drukt zich uit op een gemene manier. (6) 
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Q23. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op uw leidinggevende van toepassing is door 

steeds het best passende antwoord te kiezen (op een 7-punts Likertschaal van 'Nooit' (1) tot 

'Altijd/Dagelijks' (7)). 

 

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

aandacht binnen een groep mensen. (1) 

 Mijn leidinggevende vindt het moeilijk om grappig te zijn in een groep. (2) 

 De grappen van mijn leidinggevende krijgen altijd veel aandacht. (3) 

 Mijn leidinggevende slaagt er vaak in mensen in lachen uit te laten barsten. (4) 

 

Q24. 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.  
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Bijlage B. Engelse versie van de vragenlijst 

 

Q1. Dear Sir/Madam, 

  

You are being invited to take part in a study for our bachelor theses, in the department of 

Communication and Information Studies at the Radboud University Nijmegen. We are 

interested in the role of the manager in perceived workplace health and safety in 

multinational teams and would love to hear from you about your perspective. 

  

You can participate by completing this survey, which should only take about 10 minutes of 

your time. All responses will be processed anonymously and will only be used for this 

research study. (Your manager will have no access to your data.) 

 

If you choose to participate, please answer all questions as honestly as possible and be sure to 

actually submit it at the end of the survey.   

  

If you have any questions, feel free to contact our supervisors Dr Marianne Starren 

(m.starren@let.ru.nl) or Dr Jantien van Berkel (j.vanberkel@let.ru.nl). 

  

We would greatly appreciate your input! 

  

Yours faithfully, 

 

Merel, Thomas, Jette, Aniek, Marloes, Jacqueline, Julienne, Maud, Elvira, Yara, Sharon, 

Merel, Anne-Wil, Teun, Arianna, Nick, Sanne, Grace, Thijs & Dieuwertje  

 

By clicking on '>>', you agree with the use of the answers for the purpose of this scientific 

study. 
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Q2. To begin, we will ask you some questions about you and your working environment. 

 

Q3. What is your gender? 

 Male (1) 

 Female (2) 

 

Q4. What is your age? 

 

Q5. Where do you live? 

 

Q6. What is your nationality? 

 

Q7. What is the highest degree or level of education you completed? 

 Primary education (1) 

 Secondary education (2) 

 College, but no degree (3) 

 Bachelor's degree (4) 

 Master's degree (5) 

 Otherwise (6) ____________________ 

 

Q8. In which sector do you work? 

 Production/ Plant (1) 

 Education (2) 

 Construction (3) 

 Government (4) 

 Transportation/ logistics (5) 

 Financial (6) 

 (Web)Shop/ Wholesale / Booth (7) 

 ICT (8) 

 Catering (9) 

 Private household (10) 

 Healthcare (11) 

 Otherwise (12) ____________________ 
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Q9. What type of employment agreement do you have? 

 Permanent contract (1) 

 Temporary contract (2) 

 0-hours contract (3) 

 Other 

 

Q10. How many hours do you work during the week? 

 0-8 (1) 

 8-16 (2) 

 16-32 (3) 

 32 hours or more (4) 

 Other (4) ____________________ 

 

Q11. How many members work in your team? 

 1-10 (1) 

 10-20 (2) 

 20 or more (3) 

 Not applicable, I do not work in a team (4) 

 

Q12. Does your team work with flexible workstations? This means that team members are - 

partly- free to choose where they work. Examples are working at home, in another country, or 

at an office with flexible workstations. 

 No (1) 

 Yes, everyone works flexibly (2) 

 Yes, some team members work flexibly, some work only at fixed workstations (3) 

 Yes, but only a minority of my team works flexibly (4) 

 

Q13. What is your profession or function? Please try to be as specific as possible in your 

description, by stating for example your expertise or level (if applicable). 
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Q14. When did you start under your current labour agreement? Please indicate month and 

year. 

 

Q15. Work perception. The following statements are related to how you perceive your work 

and how you feel. Could you please indicate for each statement how often it is applicable for 

you, by choosing the most appropriate answer (on a 7-point Likertscale from 'Never' (1) to 

'Always' (7)). 

 

 I feel mentally exhausted from my job. (1) 

 I doubt the usefulness of my job. (2) 

 Working whole day is a heavy burden for me. (3) 

 I manage to solve problems in my work. (4) 

 I feel 'burned out' because of my job. (5) 

 By doing my job, I feel that I contribute in a positive way to the performance of the 

organisation. (6) 

  I notice that I have become too distant from my job. (7) 

 I am less enthousiastic about my job than I used to be. (8) 

 I think I do a good job. (9) 

 It cheers me up when I finish something in my work. (10) 

 At the end of a working day, I feel empty. (11) 

 I have accomplished many meaningful things in this job. (12) 

 I feel tired when I get up in the morning, and there is another working day ahead of 

me. (13) 

 I have become more cynical towards my job. (14) 

 At my work, I feel very confident about myself. (15) 

 

Q16. The next questions are about safety at work. Please indicate to what extent you agree 

with the following statement (on a 7-point Likertscale from 'Never' (1) to 'Always' (7)). 

 

 I know what to do when a dangerous situation occurs. (1) 

 I know where to report safety risks (such as loose screws). (2) 

 I know what  to do if I get injured during the workday. (3) 
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 I know what safety clothing or equipment is required to be allowed to perform my 

work. (4) 

 I am aware of the safety risks that come with my job. (5) 

 I know where the file extinguishers are in my work environment. (6) 

 I know what requisites/equipment I need in order to safely perform specific tasks. (7) 

 

Q17. The following questions are about your perspective on work instructions, rules and 

regulations. Could you please indicate to what extent you agree with the following 

statements (on a 7-point Likertscale from 'Never' (1) to 'Always' (7)). 

 

 It is important to have detailed functional descriptions and instructions so that I know 

what is expected from me at all times. (1) 

 My managers expect that I precisely follow work instructions. (2) 

 Rules and regulations are important because they indicate what the organisation 

expects from me. (3) 

 Regulations that I encounter on a daily basis help me doing my work. (4) 

 Work instructions are important for me during my work. (5) 

 

Q18. The following questions are about your perspective on leaders and management in a 

general sense. To what extent do you agree or disagree with the following statement (on a 7-

point Likertscale from 'Never' (1) to 'Always' (7)). 

 

 My manager should make most of his/her decisions without discussing it with his/her 

team members. (1) 

 It is necessary that my manager regularly makes use of authority and power when 

handling his/her team members. (2) 

 My manager should rarely ask me or another team member for our opinions. (3) 

 My manager should avoid social contact with me or my team members outside the 

workplace. (4) 

 I should agree with decisions from the management. (5) 

 My manager should perform difficult tasks himself/herself. (6) 
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Q19. The following questions are about your experiences with your manager. If you have 

several managers, please take the one in mind with whom you are most in contact. 

 

Q20. What is the gender of your manager? 

 Male (1) 

 Female(2) 

 

Q21. Could you please indicate how often the following statements are applicable in your 

working situation (on a 7-point Likertscale from 'Never' (1) to 'Always' (7)). 

 

 My manager expresses him-/herself in a professional way. (1) 

 My manager expresses him-/herself in a competent way. (2) 

 My manager expresses him-/herself in a precise manner.(3) 

 My manager makes blunders in contact with employees. (5) 

 My manager mocks employees. (6) 

 

Q22. Could you please indicate how often the following statements are applicable in your 

working situation (on a 7-point Likertscale from 'Never' (1) to 'Always' (7)). 

 

 My manager comforts employees. (1) 

 My manager puts employees in the limelight. (2) 

 My manager compliments employees. (3) 

 My manager expresses him-/herself in a sarcastic way. (4) 

 My manager expresses him-/herself in a cynical way. (5) 

 My manager expresses him-/herself in a mean manner. (6) 

 

Q23. Could you please indicate how often the following statements are applicable in your 

working situation (on a 7-point Likertscale from 'Never' (1) to 'Always' (7)). 

 

 Because of the humor of my manager, he/she is often the centre of attention among a 

group of people. (1) 

 My manager has a hard time being humorous in a group. (2) 

 The jokes of my manager always draw a lot of attention. (3) 

 My manager often manages to make others burst out laughing. (4) 



 38 

Q24. Thank you so much for your contribution to our study! With these data, we aim to 

provide more insight in the role of leadership and communication in occupational health and 

safety in multinational teams. 
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Bijlage C. Verklaring geen fraude en plagiaat 

 

Ondergetekende  

[Voornaam, achternaam en studentnummer],   

 

.................................................................................. 

 

bachelorstudent Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Letterenfaculteit van de 

Radboud Universiteit Nijmegen, 

 

verklaart dat deze scriptie volledig oorspronkelijk is en uitsluitend door hem/haarzelf 

geschreven is. Bij alle informatie en ideeën ontleend aan andere bronnen, heeft 

ondergetekende expliciet en in detail verwezen naar de vindplaatsen. De erin gepresenteerde 

onderzoeksgegevens zijn door ondergetekende zelf verzameld op de in de scriptie beschreven 

wijze.  

 

 

Plaats + datum ................................................ 

 

 

Handtekening ................................................ 

 


