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Thema’s

• Het psychologisch contract: begripsverduidelijking

• Tijdelijk versus vast werk: wat is bekend?

• Balans tussen flexibiliteit en zekerheid: conceptueel en pragmatisch
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Het Psychologisch Contract

• Definitie

• Perspectieven

• Inhoud

• Type

• Evaluatie

• Schending

• Gevolgen
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Wat is het psychologisch contract?

• Employment relationships in today’s global society are increasingly 

based upon mutually accepted, voluntarily exchanged promises 
between two or more parties, where each gains if the exchange 

agreement is fulfilled, and loses if it is not (Schalk & Rousseau, 
2001, p. 133).

• The psychological contract is individual beliefs, shaped by the 
organization, regarding terms of an exchange between individuals
and their organization. (Rousseau, 1995)

• Beliefs: based on promises (implicit and explicit)

• Exchange: What employee gives and gets in return

• Organization: Management, HR policies and practices, culture
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Perspectieven

• Individu of Groepsniveau

• Insider of Outsider perspectief

• Psychologisch contract is individu – insider

• Sociaal contract is groepsniveau – outsider

• In een team/organisatie worden bepaalde “beliefs” gedeeld, 
Rousseau noemt dit het normatief contract (groepsniveau – insider)

• Als een rechter uitspraak doet over een arbeidsconflict van een 
werknemer met een werkgever (vaak over gebroken beloftes, 

individu – outsider perspectief, Rousseau noemt dat implied 
contract) 
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Inhoud en type van het psychologisch contract

• Wat zit er in het psychologisch contract?

• Kenmerken/types van psychologische contracten: bv. economisch, 
meer sociaal, korte of lange termijn, beperkt, veelomvattend

Titel presentatie in Footer 716-2-2014



Vragen

• Hoe ziet het psychologisch contract er uit van een net 
afgestudeerde MBO’er?

• Hoe ziet uw psychologisch contract er uit?
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Organisatiebeleid
9

Inhoud van het 
werk

Sociale sfeer

Loopbaanbeleid

Beloningen

Werk-privé balans

Verplichtingen van de organisatie 

(Freese, Schalk & Croon, 2008)
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Functie verplichtingen Extra verplichtingen

Verplichtingen van de werknemer

(Freese, Schalk & Croon, 2008)



Organisatieverplichtingen (1)
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Organisatieverplichtingen (2)
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Werknemersverplichtingen (1)

Titel presentatie in Footer 1316-2-2014



Werknemersverplichtingen (2)
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psychologische contracten in brede zin

• Hebben zzp’ers psychologische contracten?

• Wat is het psychologisch contract van de directeur?

• Is er een psychologisch contract tussen burger en gemeente?

• …………………………
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Evaluatie en effecten

• Is uw psychologisch contract anders dan 5 tot 10 jaar geleden? (zo 
ja, hoe?)

• Waar komt dat door?

• Evaluatie: worden de wederzijdse verplichtingen nagekomen?

• Rationeel/cognitief: mate van vervulling (beter, slechter)

• Emoties: ervaren schending van de afspraken

• Dynamiek van aanpassing, herziening, breuk
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Verschillen tussen tijdelijk en vast werk?

• Waarin verschillen tijdelijke en vaste werknemers?

• Kenmerken werk?

• Kenmerken psychologisch contract?

• Effecten op gezondheid/welbevinden?
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Wat zijn voor- en nadelen van tijdelijk/vast werk?

• Vraag

• Inventarisatie

• Is er iets aan te doen?
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Hebben tijdelijke/vaste werknemers andere 
psychologische contracten?

• Psycones project

• Onderzoeksproject in 7 landen 

• Vergelijking vaste en tijdelijke werknemers in 202 
bedrijven/organisaties

• Onderwijs

• Industrie

• Handel/winkels
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Waarin verschilt tijdelijk van vast werk?
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De werkgevers kant

• Wat beloven organisaties aan vaste en tijdelijke werknemers?

• Verschilt dat?

• Hoe kijken organisaties aan tegen de manier waarop werknemers 
hun verplichtingen nakomen?

• Verschilt dat voor tijdelijke en vaste werknemers?

Titel presentatie in Footer 2116-2-2014



Wat beloven organisaties?
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Wat beloven werknemers?
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Wat zijn de effecten van tijdelijk/vast werk?
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De balans vinden

• Evenwicht tussen wederzijdse verplichtingen

• Tijdelijk en Vast zijn verbonden met Flexibiliteit en Zekerheid

• Het begrip Flexicurity 
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Flexicurity: Flexibiliteit en Zekerheid

Beleidsmaatregelen die gericht zijn op 
flexibiliteit van de arbeidsmarkt en de 

arbeidsrelatie, die tegelijkertijd 
voldoende zekerheid bieden voor zowel 
werknemers als werkgevers (Bekkers & 

Wilthagen, 2008)

4 onderzoeksniveaus:
1. (Inter)nationaal
2. Sector 
3. Organisatie
4. Werknemer Levenslang leren

Flexibele en betrouwbare contracten



Psychologisch contract
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Organisatie Werknemer
Flexicurity model

HR praktijken Rechtvaardigheid



Onderzoek

• Hoe ziet de ideale arbeidsrelatie voor de toekomst er 
uit volgens HR managers?

• Met welke HR praktijken worden flexibiliteit en 
zekerheid vormgegeven in organisaties?
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Organisaties



De ideale arbeidsrelatie voor de toekomst
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”De 4 V’s: 

1) Vertrouwen dat iemand 
het kan
2) Vertrouwen dat iemand 
zijn eigen werk kan 
organiseren, 
3) Verantwoordelijkheid 
neemt en 
4) Verantwoording aflegt”
(De Baak)

Terminologie van de ideale arbeidsrelatie 

volgens HR managers

• Wederkerigheid

• Zelfstandigheid

• Onafhankelijkheid

• Gelijkwaardigheid

• Wederzijds waarde toevoegend

• Wederzijdse loyaliteit en trouw

• Lifetime employment

• Cultuur van duurzame 
arbeidsrelatie

• Werknemers die op basis van 
vakmanschap en autonomie 
werken



Hoe wordt de nieuwe arbeidsrelatie 

vormgegeven?



HR-activiteiten (1)
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HR-activiteiten (2)
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HR-activiteiten (3)
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Wat is de toekomst van tijdelijk/vast 

werk?

1. Rol bedrijfsarts?

2. Interne / externe mobiliteit
3. Werk-privé balans
4. Duurzame inzetbaarheid
5. Ontwikkeling
6. Gezondheid



Afsluiting (discussie)

• Wie is waarvoor verantwoordelijk?

• Wanneer actie?

• Eigen verantwoordelijkheid?

• Hoe Duurzame Loopbanen verzekeren?
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