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SUMMARY 

The work force of four organizations totaling aver 4500 employees, was f d h ~ i e d  

for  up to five years 3 . 1  an epidemiological study using a prospective design. The 

intention was to arrive a t  individual predictors of different ways of leaving the 

organization [disability, voluntary early retirement, and resignation), with pre- 

vention of unwanted dropout at the individual level as the primary aim. The 

secondary aim was to validate the questionnaire used (see below). Predictors were 

sought among employees' opinions on their health, work, and working conditi- 

ons, and their absenteeism data. The opinions were asked at the outset by means 

of the Questionnaire on Work and Health (QWH) developed by the NIPCSTNO. 

The QWH comes in two forms, vis. an  extensive (1 17-item) and a short (41- 

item) form. These data are presented in the form of composite scores, i.a. pro- 

blem levels pertaining to broad subject domains. These scores proved to possess 

sufficient construct validity, while the absenteeism data correspond to those in 

the general working population; hence both sets of data could be used as poten- 

tial predictors of employment departure. 

Except For resignation, the number of fernale employees in the data is too low to 

draw any conclusions. The outcomes of comparisons between departed and re- 

maining employees are as follows. - sluows striking group differences 

and has strong individual predictors in complaints on work strain, health, and 

illness behaviour; it is also predicted by a n  index summarizing these complaints, 

and by a time-lost measure of absenteeism. Within the group of older rnale em- 

ployees (SO years and aver, where disability incidence is highest), these com- 

plaints are better predictors of disability than absenteeism data. # combination 

of both sets of data (QWH-scores and absenteeism data), however, makes for  

stronger individual predictions. The predictions here are good enough to initiata? 

preventive interventions. The  QWH-scores regarding working conditons (physi- 

cal, social, and organizational) do  not predict future disability, the relation wor- 

king conditions - disability being indirect, mediated by health. The literature 

pertaining to woluntarv earlv retirement led lo the conjecture that future early 

retirees should have many work-related problems. This proved not ito be the 

case. Complaints (QWH) and absence behaviour actually are on a lower level than 

in the non-early-retired of the same age. This outcome suggests that disability 



and valuntary early retirement are complementary phenomena. The relations- 

hips between absenteeism and employee opinions on the one hand, and early 

retirement on the other, though convincing at the group level, are too weak to 

permit individual predictions. Resignation is the only category with sufficient 

numbers of female employees to permit analysis. As could be expected, resigna- 

tion is: most prevalent in employees under thirty years. Convincing individual 

predictors of resignation could not be found, but the aggregated data show rea- 

sonable group differences: the resignation group generally has more problems 

with wark or health than the norr-resignation group. These outcomes hold fo r  the 

long as well as for the short form of lthe QWH questionnaire. ]In conclusion: 

though only disability can be predicted auccesfully in the individual case, the 

outcomes on voluntary early retirement and resignation show enough differences 

at the group level to strengthen the predictive validity of the QWEI. 

A discussion of the results centers around disability. The relevant literature des- 

cribes two competing hypotheses. The popular attrition hypothesis (a) says that 

physically hard work results in wear, and this in turn to dropout because of dis- 

ability. %he deterioration hypothesis (b) maintains that if the person cannot suf- 

ficiently recover from work strain (be i t  physical or mental), this will, in the 

long run, degrade his working power, until  heishe drops out of the workforce. 

The data prove that employees in production departments do not show more 

disability than those in non-production departments and that disability is just as 

Frequent in managerial as En non-managerial jobs. The  attrition hypothesis la), 

therefore, is not plausible; the deterioration hypothesis (b), however, does square 

with the data. 

On the strength of the results, recommendations are given concerning methods of 

turnover research, monitoring employees' health, and future research, the major 

reconrrnendatians being the following. A methodolo~icai  recommendation is not 

to rely too much on separate questionnaire items, but to summarize the items in 

composite scores with better gemeralizability. Besides, arguments are given for 

longitudinal dropout studies over longer periods of time, using absenteeism data 

as well as workers' opinions (QWM-questionnaire data) as predictors. The recom- 

mendations on monitoring emplovees' health emphasize tracking their complaints 

on health, work strain and illness behaviour, as well as their absenteeism (time 



lost) over the  years. Increases in these time series signal employees in need of jo'b 

modification in order to prevent disability. Reasons are given to treat vollunrary 

early retirement and disability as interdependent phenomena, Attention is asked 

for  employees who continue to work although they are entitled TO early retire- 

ment, since this group probably refrains from retiring because of law expected 

income, in spite of possible health problems. In future studies, more attention 

should be given to !the role of expected income in voluntary early retirement, lo 

the evaluation of resignation f a r  the employee and the ernplayer, and ta dropout 

of female employees. 



6.J $aimeiowml~ag en sonclurfes 

Ruim 4500 ~erkmtemi~ern uit vier bedrijven werden over eeni periode van meec- 

ders jaren gevolgd om op het spoar te komen van vroege individuele signalen 

van vertrek doof arbeidsongesrrhiiktheid, vervroegd uittreden (VUT) of ontslag- 

name. Die signeilen, werden gezocht omder de uitkomsten van werknemersoruder- 

zoek met Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (VkG) en ondier verzufm~egevaxrs 

(verzulmfrequenide en -percentage). Hiermee werden twee doegen nagestreefd, 

nl. het aantonen van de valliditeit van de WAG en vooral: he2 kunnen voorspellen 

van latere individuele uitval uit het werk. 

De verklarende variabelen (meningen vain werknemers via de VAG en verzuim- 

gegevens) werden eerst nader bekeken. De beschikbare verzuimgegevens bleken 

niet sterk af re wijken van landelijke cijfers. De vragenlijstgegevens bleken, 

zowel voor de lange ais voor de karte varde van de QAG, niet sterk af te: wijken 

van een doorsneepopulatie werknemers. De afzonderlijke werknemersuitspraken 

blleken her vertrek niet goed te kunnen voorspellen; het was nodig, ze samen Re 
vatten in somscoras en inidices die betrouwbaar en valide zijn. &ze somscores 

omvatten de onderwerpen Inispanning, Gezondheid, Ziektegedrag, Maierigle 

Werkomstandigheden, Taak en Werkarganisatie, Leiding en Collega" en Waarde- 

ring voor de Werkkring. Daarnaast is er een totaalscore en 66ru van een korte 

versie van de QAG op basis van 40 vragen. Bovendien werden vier indices ge- 

~oastrueerd op grond vsn de samenhang binnen de gegevens en hun samenhang 

met varzuirn en leeftijd. Dit zijn uit de lange versie van de VAG de index Con- 

ditie, die globaal de lilohamelijke conditie weergeeft, en de index WerksituatieL 

die de aanvaardbaarheid wan de werksituatie voor de werknemer meet. De aver- 

eenkomstige indices uit de korte VAG zijn Conditiek en Werksituatiek. 

De re verklaren variabelen, nl. vertrek in termen van arbleidsongeschiktheid, 

VUT en ontslagname werden nader beschouwd oven een waarnemingsperiode 

van drie tot vijf jaar. Heb aantal vrouwelijke werknemers bleek In de meeste 

gevallen te laag ta zijn om ta behandelen. Gegeven de omvang ram het niaiteriaall 

konden de valgende groepen bestudeerd worden: b i j  de arbeidsongeschiktheid 



het mannelijk personleel van J5 - 491 jaar, 50+ jaar en het  tata^, onQlagnieime 

mannen 16 - 34 jaar, 35 - 49 jaeis, S& jam en totaal, vrouwelijke werknemers 

16 - 34 J-ar en totaal; miaiaauelij~k en vrouwelijk personeel temmen 16 - 34 jaar 

sm totaal. Bij dis VUT kon alben het mann~lljk personeel worden bekeken. Wer- 

der  wordt er waar mogelijk gespllbt mam leidinggewenden en uitvaerenden en 

naar praduktie- en overige afdelingen. 

Voor alle andere e>ewerkingen is geeonrraleerd of de gegevens van de vier be- 

drijljven zonder correcties per bedrijf samengevoagd mogen worden. Dit btsek het 

geval te zijn; de resultaten warden niet vertekemrd door verschillen tussen de 

bedrijven. Er Is daarom geen gevaar dat bij het zoeken naar individuele vwr- 
spellers van naderend vertrek bedrijfsverschilleni ten onrechte voor individuele 

verschillen worden aangezien. Bij elke vertrekwijze zijn verder de bewerkingen 

op de gegevens dezelfde. Eerst worden de verschillen tussen de wel- emi nier- 

vertrokken werknemers nagelapen en wordt het vertrek in de loop van de jare~n 

beschouwd. Vervolgens wordt nagegaan wat de kansen op vertrek zijn bij werk- 

nemers die laag of hoog op de verklarende variabelen scoren en tenslotte wordt 

de sterkte van deze voorspellingen berekend. Hieronder worden de resultaten van 

elk van de vertrekwijzen samengevat. 

6. L .  1 Arbeidsongeschiktheid 

De litieaaituur zegt in het kort het volgende: de meeste arbeidsongeschikten heb- 

ben weinig scholing; het zijn overwegend oudere handarbeiders met weinig kans 

om passend werk tie vinden. E6n opvatting van de oorzaak stelt, dat de tichame- 

lijk@ inspanning tot slijtage leidt, waarbij een slechte fysieke werkomgeving een 

'hrljkornemde invloed kan hebben op het arbeidsongeschikt-wordenR Een anderie 

opvatting ie, dat werknemers uiturallan als zij daar veroudering de werkieiseni niet 

meer aankunnen: of als zij zich niet meer voldoende kunnen herstellen wan de 

arbeidsinspanning. In belde apvattingen zijn werknemers niet meer in: staat Om 

zich van de arbeidsbelmting te herstellen. 

De resultaten bevestigen dat de meeste arbeidsongeschikthleld bij  werknemer^ 

boven de 50 jaar voorkomt, maar de Ileidinggevienden in het landerzaek worden 

naar verhouding zeker zo vaak arbeidsonge~chikt als de uitvoerenden. Yarder 



komt arbeidsongeschik~heid bij werknemers in niet-pr&&~tieatde1iargea in dit 

onderzoak mwr  voor dan in de praduktia. 15e canclwsie hieruit is, dat 1111~beids- 

oaigeschiktheid nl~et altljd beperkt blijft tot werknemers met hmdwerk. Hierrrm 

kan ook getwijfeld worden ann de hypothese rsra alleen Iichamelijlka slijtage uit 

de literatuur. Als e r  vBn ~lijt8&@ sprake! h, moeia daze niet alleen wan EicEYamieLij- 

kle, maar ook van gerestetijke aard zijn. &k de alternatiera verklaring (een zalf- 
shraidiig proces van achteruitgang van de araraiei&- en harstelvermogens met toens- 

mende leeftijd, waardoor werknemers op ieen gegeven moment hun w e r k m m -  

b d e n  niet meer aankunnen, af het nu gaat om hoofd- af handwerk] Is met de 

resultaten te rijmen. 

Een verder element uit de literatuur is de: bijkomende invloed van de werkom- 

standigheden op het proces van arbeidsongeschikt-worden. Uit de resultaten 

blijkt dat deze invloed niet direct is, maat indirect verloopt. Wet is aannemelijk 

dat ongunstige werkomstandiigiheden bij jeugdige werknemers kunnen llelden tot 

latere gezondheidscchade, die "bijdraagt aan het arbeidsongeschikt-worden* Hoe- 

wel het: werknemersoordeel over de wlirkomstandighedesn (de index Werksituatie 

en zijn samenstelllende delen') niet bijdraagt aan de individuele voorspelling (de 

formele predictie) van arbeidsongeschiktheid, is er alle reden om de werkom- 

standigheden als oorzaak van arbeidsoragesrhYktheid te bewaken. 

Er werd verwacht, dat de werknemers die dichter bij hun arbeidsongeschiktheid 

staan meer problemen hebben dan degenen die daar nog verder van verwijderd 

zijn. Dit is niet zo duidelijk te zien in de enquetegegevens als in het verzuimper- 

centage in de jaren voor de arbeidsonp~leschYktheid. Een hoog werzwimpercentaige 

en een hoge index conditie (Conditiel en &IandilÊak uit de lange mspactiavelijk 

kartli vragenlijst) geven verder een sterk verhoogde kans om arbeidsongeschikt te 

worden (minstens driemaal za hoog, vaak meer). Het ligt daarom voor de hand, 

vaorspellingen van srbeidsongeschiktbe3id in het algemeen Xe baserren ap  het ver- 

zuimpercentage en de index Conditie (uit lange of korte YAG). Omdat derze in 

de groep wan 50 jaar en ouder beter voorspellen dan het verzuimpercentage en 

omdat hier de meeste arbeidsongeschiktheid optreedt, zijn hier de indices Condi- 

tiel en. Conditielk hier de belangrijkste voorspellers. 



Esau, beilangrijk resulterat is, dat de kart@ VAG (CanditiskJ als vc~~onpeller van 
asbeidsomgeschiktheid niet ondiez.dmt voor de lange venie van de YAG 
(Conditiel). Bij dez~e voorspelling hwft niet de hele lange VAG (1117 vagen) 

dgenomen te warden, maar kan men valtaan mat: de korte WAG (41 vragen) af 

zelfs dei index Conditiek daaruit (15 wagen). 'Net feit dat korter en lange VAG 

atlebei sterke vaarspellers zijn van ar;tPesidsongaschikthieIdI en daarin niet voor 

elkaar onderdoen, betekent dat de predlctieve validiteit van beide gwd is. 

Rij  het voorspelhen van arbeidsongeschiktheld zijn grofweg drie situaties rnoge- 

lijk: l )  men kent de werksituatie niet gaed en men gabruikt de YAG aon mwel 

die situatie in beeld te brengen als arn het arbeidsongesc;laiiktheidsrisico van d@ 

werknemers vast te stellen, 2) de werksituatie is anwatldaende bekend om preven- 

tieve maatregelen te ontwerpen; men schat hel arbeiidsongeschiktheidsrisicer met 

de VAG om met andere instrumenten nader probleemoplosse~~d omderzalek te 

doen bij de hoogscorende werknemers, die arbeidsongeschikt dreigen te warden, 

en 3) de werksituatie is voldoende bekend om eventuele interventies te ontwer- 

pen en men gebruikt de VAG alleen om te voorcpellen welke werknemers er wel 

en welke niet arbeidsongecchikt dreigen te worden. In het eerste geval zal mien 

de gehele YAG willen gebruiken (de lange of de korre versie van de WAG, af- 

hankelijk van de informatiebehoefte). in het tweede en derde geval kan men 

voor het screenen, van de werknemers op arbeidsongeschiktheid vollststan, met de 

vragen van de index Conditie (weer: korte of lange versie, zie boven), dus met 

de halve WAG. 

Aan de hand wan de resultaten werden swiggelities gedaan hoe men, rekening 

houdend met de concrete situatie, daag- en hoogscorende werknemers kan ondes- 

scheiden met het oog op de preventie van arbeidsungaschikhkieid. Bij de hoogsco- 
rende werknemers kunnen corrigereede maatmgelen in de werlc~.iP~ati@ worden 

genomen. 

6.1 .S Vervroegd uittreden 

Dei literatuur over vervroegd uittreden (VUT) noemt als belangrijkste determi- 

nanten van de VUT een slechte verhouding tussen belasting en belastbaarheid In 



het werk en het uitzicht op een bahmrlijk inkomen nai uittreden. Over het laiaticte 

zijn: in dit ondermek geen gegevens voorhanden, over het eerste wcl. 

DY? to;akomstige vervroegd-uittreders voelen. zich, in tegenstelling tot het h e l d  

uit de literatuur, niet overbelast, het Wiegandlesl is waar. De werknemers dit? met 

de VUT gaan hebben hgere scores (minder problemen] dan de vergslijkings- 

groep wat betreft Inspanning, Gemndhdd en Ziektegedrag, een lagere index 

Conditie (Conditiel of Condiriek) en een lager varmimpercentaga. 

De relatie tussen deze voorspellers en het individueel toetreden tot de VUT is 

niet heel sterk. Werknemers met een lage waarde op de genoemde somscores en 

een lage index ConditieL of Conditiek hebben een anderhalf tot tweemaal zo 

grote kans om met de VUT re gaan dan degenen met hogere scores, maar de 

samenhang is niet perfect. Wel zijn de groepisverschillen tussen niet- resp. weli- 

VUT-groep consistent. Wat betreft de validiteit van de VAC betekent dit, dat de 

VUT-resultaten bijkomend bewijs vormen voor de validiteit van de VAG. 

6.1.3 Ontslagname 

De verwachtingen op grond van de literatuur ten aanzien van ontslagname zijn, 

dat her om betrekkelijk jonge werknemers gaat, die op alle mogelijke werkas- 

pectan (dus ook alle samscores en indices) era verzuimmaten hoger uitkomen dan 

de niet-ontslaggroep. Het eerste werd bevestigd, want de meeste vrijwillige ont- 

slagnamen valten in de groep 16 - 34 jaar, zowel bij mannelijka als vrouwelijke 

werknemars. De tweede verwachting ligt ingewikkelder. 

Wat betraft de problemen van degenen die met ointslag gingen, werd niet in alle 

groepen werknemers hetzelfde patroon gevonden. &ij de grootste groep, ml. de 

mannelijke werknemers in de produkdiei-afdelingen (de modale werknemer) 

blijkt dat ontslagname meet te maken: heeft mat de werkinhoud, -omstandighe- 

den en verzuimfrequentie dan met de gezondheid, inspanning en verzuirnper- 

centage. De enige gegevens die een zekere vootspeLOing van ontslagname opleve- 

ren zijn: de twee Indices Werksituatie, en Werksituatiek. Hun voorspellende 



kracht voor individueb ontslagaarme is echter gering, mk als ze gbeambiamrd 

worden met de verzuimfrequientig, 

Hieruit kunnen twee! conclusies worden getrokken: Pen eerste dat lang nalet alle 

factoren uit de literatuur even zwaar wegen in de. beslissing tut antslagnamq ten 

tweede dat er geen sterke individuele voorspelilingen w a n  arritslagname mogelijk 
zijn met het beschikbare type gegeweas. &t de verbanden tussen de vm~e~wpdlen- 

de variabelen en clmtslagname niet sterk zijn bezekieint waarschijnlijk dat d@ actu- 

ele werksituatie veel minder invloed heeft op het besluit tot anblagname dan 

a) de  neiging van jonge werknemers om vaak van werknemer tie wisselien en 

b) factoren buiten de werksituatie, mals een huwelijk af de kans op nieuw werk. 

Wat betreft de validiteit wan de YAC gezien de resultaten bij ontslagname is de 

conclusie ongeveer als bij de V U T  de ontslagname hangt op individueel niveau 

niet sterk samen met de VAG. Er zijn echter duidelijke groepsverschillen russen 

de  toekomstige wel- resp. niet-on2slaiggro;ep: viersehil"leside aspecten van gezond- 

heid, aolieidcinspainning en werksituatie zijn in de ontslaggroep relatief prable- 

matisch. Deze verschillen dragen bij aan de validiteit: vaai de VAG. 

6.2 Aanbevelingen 

Uit heit onderzoek bleek dat de VAG; een betrouwbaar en valide instrument is 

lom werknemers hun gezondheid en werksituatie te laten evalueren. Verder bleek 

dat de VAG bruikbaar is voor een doe!, waarvoor zij oorspronkelijk niet werd 

ontworpen, namelij,k het vooospelleni van. het vertrek van werknemers. In het 

voorgaande zijn al impliciet enkele aanbevekingen genoemd, Hieronder worden 

ze gegroepeerd naar methoden van, onderzoek, vroege signalering van uitval sn 

nader ionderzoaic. 



6.2.1 Methoden van, ondsamek 

1.  Vragenlijsten blijven niet onveranderd in de  Poop van de jaren; stapt men 

enver van de ene op de aniderie lijst (bijv. naar dei VAG), dan zou bi j  min- 

atms &&n groep werkniemers zowel de oude als de nieuwe Bist afgenomen 

maeitien worden met het oog op die: ijking en de cren~alijkingsmeigelijkhadiemr. 

2. Er  b l ~ e k ,  dal aaawoairden van werknemers cap afzonderlijke vragen weinig 

vocarspellende waarde r~en aanzien van latere uitval hebben, e n  dat samen- 

vattende scores hierin beter zijn. Bij soortgelijk onderzoek ZOIN hier reke- 

ning mee gehouden moeten worden. 

3. Omdat verzuimgegevens voorspellende waarde bleken te hebben, zeker vaar 

arbeidsongeschiktheid, en omdat deze: gegeveas gemakkelijk te verkrijgen 

zijn, zouden ze altijd in prospectief werknemersonderzoek meegenomen 

moeten worden. 

4. Be werknemersmeningen in het onderzoek waren niet longitudinaal, maas 
eenmalig verzameld, omdat herhaalde andervraging niet mogelijk was. Er Is 

een rangorde van wenselijke maar arbeid~intensieve naar gemakkelijker 

uitvoerbare werkwijlzen: 

a. zowel verzuimgegevens als werknemersmeningen longitudinaal verzame- 

len als mogelijke vaosspellers van uitval; 

b. alleen verzuimgegevens in de rijd volgen en slechts nadere vragen stellen 

aan werkniemers bij wie een toename In het verzuim blijkt; 

c. alleen varzuimgegevens verzamelen in de tijd en daarin zoeken naar 

werknemers met een toename in het langdurend verzuim. 

5 .  Wie arbeidsongeschikt wordt bereikt de VUT niet en andersom; arbeidson- 

geschikten hebben in een eerder stadium veel klachten waar d e  VUT-groep 

er weinig heeft. Arbeidsonpeschiktheid en VUT zijn elkaans spiegelbeeld, ze 

zouden daarom in onderling verband bestudeerd moeten worden. 



6.  Pe factor "eeftijd' speelt bij alle vertrek wan de werkplek een overhmrsen- 
de rol: om banale vaorspellimgen re vermijden rnioet de leeftijd niet J s  den 
van de verklarende variabelen naast andere gebruikt worden, maar ds prin- 

cipe van s'tratif icatle. Binnen Leeftijdsgroepen kan wel jGillwl naar verban - 
den warden gezocht. 

6.2.2 Signalering van naderende uitval 

7. Problemen van werknemers met hun gezondheid, inspanning en ziaktege- 
drag, gemeld met de Vragenlijst Arbeid in Gezondheid (YAG), bleken goe- 

de voorspellers van arbeidsongeschiktheid te zijn; bij het bewaken van ge- 

zandheidsrisico's in de arbeid in het alglemeen zouden deze variabelen ge- 
bruikt kunnen worden. 

8. Doar aan de voorspelling van arbeidsongeschiktheid op grond van werkne- 

mersmeningen het verzuimpercentage toe te voegen kan de precisia (sensiti- 

viteit) van de voorspelling worden verhoogd. 

9. De werknemers die in de VUT gaan hebben minder problemen en verzuim 

dan degenen die na de VUT-leeftijd doorwerken. Er zou daarom in de 

werksituatie extra aandacht besteed moeten worden aan degenen die nier 

van de VUT gebruik maken. 

10. De uitkomsten wat betreft arbeidsongescYiiktheEd stroken met de bewaking 

van belasting en belastbaarheid in de bedrijfsgezondheidsz~rg. Het is mis- 

schien van belang, belasting en belastbaarheid systematisch in de rijd te 

volgen, niet: alleen door meten, maar ook door vragen aan werknemers 

l I .  Bij het voorkómen van arbeidsongeschiktheid z i jn  de index Conditie ( u i t  

korte of lange YAG) en het verzuimpercentage globaal goede voorspellers; 

de index Conditie (lang of kort) is echter de belangrijkste van de twee, 

omdat deze het sterkst is bij de oudere werknemers (SO+ jaar) waar de 

meeste arbeidsongeschìkthdid optreedt. 



12. Wanneer de werksitwtiitr niet irm kmat gebaa.acEut is en men wil arbaidson- 

geschiktheid rvcc~orspelEen, dan 1s het aangewezen, de gehele VAC (korte of 

lange versis) te gebruiken; is de werksituatie wel bekend en wil men alleein 

het arbeidsrangeschikrheidsrjisico schatten, dan kan men v o l t a n  met de 

halve VA@, ml. de index Conditie (korre of lamge versie). 

6.2.3 Nader onderzoek 

13. In onderzoek naar toetraden tot de VUT zou altijd het verwachte inkomen 

betrokken moeten worden. 

14. Nagegaan zou moeten worden of de werknemers die in de VUT zullen gaan, 

altijd minder problemen hebben met arbeid en gezondheid dan degenen die 

niet in de VUT zullen gaan. 

15. Bij  heit onderwerp kntslagnarne' is niet duidelijk geworden of de ontslagna- 

me zelf alg goed, neutraal of slecht moet worden opgevat. Er zou onderzocht 

kunnen worden onder welke omstandigheden ontslag gunstig dan wel on- 

gunstig is voor de werknemer en voor de organisatie. 

16. Er zijn in heit onderzoek weinig vrouwelijke werknemers, er zou daarom bij 

deze groep een parallel onderzoek verricht moeten worden naar de voor- 

lopers van vertrek. 




