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Inleidend	hoofdstuk	
	

1. Bedrijfspsychologie?	
	

De	meeste	mensen	starten	niet	met	psychologie	met	de	intentie	om	bedrijfspsychologie	te	doen.	Als	
bedrijfspsychologen	 hebben	 we	 soms	 te	 kampen	 een	 negatief	 imago,	 en	 vooral	 onder	
psychologiestudenten.	Vaak	ziet	men	bedrijfspsychologen	als	mensen	die	niet	echt	geïnteresseerd	zijn	
in	de	psychologie	zelf,	maar	eerder	uit	 zijn	op	winst	en	meedoen	met	de	grote	bedrijven	 tegen	de	
mensen.	Dat	 is	ook	het	 imago	dat	soms	 in	de	media	verschijnt:	maatpak,	 iPhone,	 laptop,	business.	
Maar	als	je	met	bedrijfspsychologen	praat,	dan	zie	je	dat	zij	eigenlijk	een	heel	ander	beeld	hebben	van	
BP	 dan	dat	 de	 buitenwereld	 heeft.	Wat	 je	 ook	 ziet,	 is	 dat	de	meeste	mensen	 in	 de	buitenwereld	
eigenlijk	geen	goed	idee	hebben	van	wat	BP	eigenlijk	is.	Men	denkt	dat	bedrijfspsychologen	werken	
met	depressieve	mensen	op	het	werk.	Maar	dat	is	niet	zo,	meestal	gaan	we	dat	zelfs	helemaal	niet	
doen	en	meteen	doorverwijzen	naar	een	klinisch	psycholoog.	Er	is	dus	heel	wat	onduidelijkheid	over	
BP.	Men	 denkt	 ook	 dat	 BP	 alleen	 bezig	 zijn	met	mensen	 te	 ontslaan,	 of	 bonussen	 uit	 te	 delen	 of	
conflicten	op	te	lossen	op	het	werk.	Maar	bedrijfspsychologen	komen	overal	terecht,	en	niet	alleen	
in	bedrijven.	Sommige	bedrijfspsychologen	werken	bijvoorbeeld	bij	de	vakbond	en	leiden	daar	mensen	
op	om	beter	te	leren	onderhandelen	met	werkgevers,	sommigen	ontwikkelen	preventieprogramma’s	
om	stress	tegen	te	aan	op	het	werk,	etc.	Er	werken	er	ook	heel	veel	bij	de	VDAB,	of	bij	trainingsbureaus	
die	mensen,	ook	studenten,	gaan	informeren	over	hoe	je	het	best	kan	solliciteren,	hoe	je	een	goeie	
job	kan	zoeken,	hoe	je	kan	veranderen	van	job,	etc.	Dat	zijn	typische	zaken	waar	bedrijfspsychologen	
mee	bezig	zijn.	Er	zijn	ook	heel	wat	bedrijfspsychologen	die	bij	de	overheid	terecht	komen.	Bij	stad	
Gent	heb	je	bijvoorbeeld	een	goed	uitgebouwde	dienst	met	heel	wat	arbeidspsychologen	die	zich	o.a.	
bezighouden	met	het	begeleiden	en	selecteren	van	 leerkrachten.	Er	 is	dus	heel	wat	variëteit,	maar	
mensen	beseffen	dat	niet	goed.	Maar	de	laatste	jaren	is	het	imago	aan	het	verbeteren,	mede	dankzij	
Yvan	De	Witte.	Hij	is	een	bedrijfspsycholoog	die	een	eigen	selectiekantoor	opgericht	heeft,	d.w.z.	een	
kantoor	dat	bezig	is	met	vacatures	proberen	in	te	vullen	en	mensen	te	testen	en	selecteren	voor	jobs.	
Hij	is	daar	vrij	succesvol	mee	geworden.	Zijn	bedrijf	is	later	opgekocht	geweest	door	Hudson,	maar	hij	
is	 nog	 steeds	 voorzitter	 van	Hudson	België.	Hij	 is	 ook	 voetbalvoorzitter	 van	AA	Gent,	waardoor	hij	
publiek	gekend	is.	En	daardoor	weten	er	nu	al	meer	mensen	wat	een	BP	is,	doordat	ze	Yvan	De	Witte	
kennen	via	het	voetbal.		

Voor	 de	 mensen	 die	 bedrijfspsychologie	 zullen	 kiezen,	 wacht	 een	 mooie	 toekomst	 omdat	
bedrijfspsychologen	heel	erg	nodig	zullen	zijn.	De	manier	waarop	we	werken	verandert	heel	snel	en	
mensen	kunnen	zich	daar	niet	altijd	bij	aanpassen.	Er	 zijn	veel	meer	bedrijfspsychologen	nodig	om	
organisaties	te	structureren	en	te	begeleiden.	We	stellen	vast	dat	bedrijfspsychologie	een	van	de	snelst	
groeiende	 groepen	 is.	 Maar	 meestal	 identificeren	 we	 ons	 anders	 in	 de	 praktijk.	 Vaak	 zullen	
bedrijfspsychologen	 zich	HR-consultant,	HR-manager,	HR-assistent	 noemen,	 etc.	 noemen.	HR	 staat	
voor	Human	Resources.	Dat	is	eigenlijk	geen	zo’n	goede	term.	Net	zoals	je	kapitaal	en	grondstoffen,	
dus	‘resources’,	hebt	in	bedrijven,	zou	je	ook	‘human’	resources	hebben.	Mensen	zouden	ook	een	soort	
grondstoffen	zijn	in	een	bedrijf.	Maar	HR	is	sinds	de	jaren	’90	eigenlijk	de	gebruikelijke	term	geworden	
voor	wat	bedrijfspsychologen	doen.		

Bedrijfspsychologie	omschrijven	 is	niet	 gemakkelijk,	 omdat	het	een	heel	breed	domein	 is	met	 veel	
verschillende	toepassingen.	Bedrijfspsychologie	is	het	toepassen	van	principes,	theorie	en	onderzoek	
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uit	de	psychologie	in	werksituaties.	Daarmee	onderscheiden	we	ons	van	bv.	economen	die	ook	bezig	
met	 HR	 in	 organisaties,	 omdat	 wij	 een	 exclusief	 psychologische	 inhoud	 hebben.	 Wij	 steunen	 op	
psychologisch	onderzoek	en	we	doen	zelf	psychologisch	onderzoek	over	mensen.	Soms	denkt	men	dat	
als	men	kiest	voor	bedrijfspsychologie,	dat	dat	niet	meer	zoveel	te	maken	heeft	met	psychologie,	maar	
het	 tegendeel	 is	 waar.	 Maar	 het	 is	 wel	 waar	 dat	 er	 wat	 economische	 en	 rechtsvakken	 zijn	 in	 de	
afstudeerrichting	omdat	dat	basisvakken	zijn	om	wat	inzicht	te	hebben	in	hoe	de	arbeidsmarkt	werkt.		

Bedrijfspsychologie	 als	 discipline	 is	 niet	 waardenvrij.	 Wij	 zijn	 een	 discipline	 met	 een	 expliciete	
doelstelling.	Wij	proberen	niet	louter	te	begrijpen	hoe	mensen	zich	gedragen	op	het	werk,	maar	wij	
hebben	twee	doelstellingen	en	die	staan	naast	elkaar	en	zijn	evenwaardig:		

- Het	welzijn	en	de	tevredenheid	van	medewerkers	verhogen.	Bij	alles	wat	we	doen	en	wat	we	
onderzoeken	denken	we	na	over	de	impact	ervan	op	de	gezondheid	van	mensen.	Wat	is	de	
impact	op	de	tevredenheid	en	de	motivatie	van	mensen?		

- Prestaties	van	individuen,	groepen	en	organisaties	verbeteren.	Wat	is	het	effect	van	alles	wat	
wij	 doen	 en	 van	hoe	we	omgaan	met	mensen	op	hun	prestaties?	Gaan	 zij	 daardoor	 beter	
presteren?	Gaat	de	groep	beter	presteren?	Stel	dat	je	samenwerkt	met	een	groep	mensen	en	
je	wil	één	iemands	prestaties	verbeteren	en	je	geeft	die	een	bonus	als	die	bepaalde	prestaties	
behaalt.	Die	persoon	gaat	daardoor	beter	presteren,	maar	het	gevolg	kan	zijn	dat	de	andere	
mensen	uit	het	groepje	slechter	aan	presteren.	Dus	met	zulke	dingen	zijn	BP	ook	bezig.		

De	mensen	in	de	afstudeerrichting	BP	worden	‘opgevoed’	met	een	belangrijk	principe:	het	scientist	-	
practitioner	principe.	Het	idee	is	dat	iedereen	die	afstudeert	een	stukje	wetenschapper	is	en	een	stukje	
in	 de	 praktijk	 staat.	 Als	 je	 in	 de	 praktijk	 staat	 en	 je	 doet	 bepaalde	 zaken,	 dan	 moeten	 die	 altijd	
gebaseerd	zijn	op	de	meest	recente	wetenschappelijke	inzichten.	Omgekeerd	moet	ook	wat	je	doet	
als	 wetenschapper	 interessant	 zijn	 voor	 de	 praktijk.	We	 gaan	 niet	 zomaar	 zaken	 onderzoeken	 als	
niemand	er	 belang	bij	 heeft.	We	proberen	probleemgestuurd	onderzoek	 te	 doen.	We	 kijken	 in	 de	
bedrijven	naar	de	problemen,	bv.	er	is	heel	veel	sprake	van	burn-out	en	men	weet	niet	goed	hoe	het	
komt.	Dan	gaan	wij	daar	onderzoek	over	doen	om	te	begrijpen	hoe	het	komt	dat	mensen	zo	vaak	
uitvallen	en	wat	we	eraan	kunnen	doen.		

De	belangrijkste	thema’s	binnen	de	BP	gaan	we	behandelen	in	de	lessen	en	staan	hier	schematisch	
voorgesteld:		
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Links	 staan	 de	 relevante	 topics	 binnen	 de	 Human	 Resource	 Management.	 Dat	 zijn	 de	 concrete	
toepassingen,	 instrumenten	en	de	tools	binnen	de	HR.	Dat	gaat	bijvoorbeeld	over	hoe	 je	het	best	
mensen	rekruteert.	Wie	zijn	de	goeie	werknemers?	Hoe	ga	 je	bepalen	wie	 ja	moet	aannemen?	Dat	
gaat	ook	over	hoe	je	mensen	het	best	beloond	en	beoordeeld.	Hoe	ga	je	bepalen	hoeveel	dat	iemand	
verdiend?	We	gaan	ook	mensen	ontwikkelen	en	trainen.	We	gaan	de	jobs	analyseren	en	de	structuur	
van	de	organisatie	zo	inrichten	dat	mensen	zich	goed	voelen.	Dit	zijn	de	concrete	toepassingen	in	de	
praktijk.	

In	het	midden	staat	het	breder	domein	van	de	arbeids-	en	organisatiepsychologie.	Dat	gaat	zich	meer	
gaan	focussen	op	de	tussenliggende	processen,	op	bv.	emoties	en	attitudes	op	het	werk.	Hoe	zijn	
mensen	gemotiveerd?	Wat	is	hun	gezondheid?	Hoe	werkt	leiderschap?	Het	idee	is	dat	doordat	je	een	
aantal	keuzes	maakt	in	de	instrumenten	en	de	tools	die	je	ter	beschikking	hebt,	bv.	beloning,	zal	dat	
een	invloed	hebben	op	bv.	de	algemene	motivatie	van	de	werknemers.	

En	zoals	daarnet	gezegd,	uiteindelijk	willen	we	de	tools	aanwenden	om	het	welzijn	en	de	prestaties	
van	de	werknemers	zo	positief	mogelijk	te	beïnvloeden.	We	kiezen	dus	tools	(links),	dat	heeft	effect	
op	bepaalde	zaken	(midden)	en	dat	effect	moet	zodanig	zijn	dat	we	onze	twee	doelstellingen	bereiken	
(rechts).		

Er	 wordt	 tegenwoordig	 heel	 wat	 in	 verband	met	 BP	 en	 trainingen	 en	 persoonlijkheidstestjes	 (bv.	
insights	discovery	test)	verspreid,	maar	vaak	is	dat	dikke	zever.	Het	is	belangrijk	een	wetenschappelijke	
reflex	te	krijgen	hiertegen	en	je	niet	te	laten	misleiden.	Je	moet	je	ook	wapenen	tegen	het	steeds	
opnieuw	 gebruiken	 van	 dezelfde	 termen	 die	 op	 den	 duur	 inhoudsloos	 zijn	 geworden	 (zie	 bullshit	
bingo).	Wat	je	ook	zeker	gaat	tegen	komen	in	gelijk	welke	afstudeerrichting,	is	de	MBTI	(Myers-Briggs	
Type	Indicator).	De	MBTI	is	in	het	bedrijfsleven	voor	mensen	die	niet	psychologisch	geschoold	zijn	de	
manier	om	over	persoonlijkheid	te	spreken.	Men	deelt	een	persoon	in	op	vier	verschillende	dimensies	
en	 je	 krijgt	 dan	 een	 bepaalde	 letter,	 en	 iedereen	 heeft	 dan	 een	 bepaalde	 lettercode.	Het	 gebeurt	
effectief	dat	 iemand	bv.	 in	een	vergadering	een	assertieve	tussenkomst	doen,	en	nadat	de	mensen	
raar	kijken,	zegt	hij	dan	‘Je	moet	mij	verstaan,	ik	ben	een	INTJ’	en	dan	weet	iedereen	direct	waarover	
dat	dat	gaat.	Mensen	praten	ook	zo	over	elkaar,	bv.	‘oei	een	INTJ	samen	met	een	ESFP,	dat	gaat	moeilijk	
gaan’.	Maar	die	types	zijn	eigenlijk	helemaal	nergens	op	gebaseerd.	Het	is	zelfs	zo	dat	als	je	de	test	een	
tweede	keer	afneemt,	dat	er	heel	veel	kans	is	dat	je	bij	een	ander	type	ingedeeld	wordt.	De	bedoeling	
van	de	lessen	is	aan	te	tonen	wat	zinvol	is	en	wetenschappelijk	ondersteund,	en	wat	niet,	en	daarvoor	
een	kritische	reflex	te	ontwikkelen.		

	

2. Bedrijfspsychologie	in	een	historisch	perspectief		
	

Nu	gaan	we	kijken	hoe	er	doorheen	de	geschiedenis	gedacht	is	geweest	over	arbeidsverdeling.	
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A. Ontwikkeling	arbeidsorganisatie	
	

Als	we	helemaal	teruggaan	naar	het	begin,	dan	waren	we	allemaal	jagers	en	verzamelaars.	Iedereen	
voorzag	in	zijn	eigen	behoeftes.	Men	zocht	fruit	voor	eigen	gebruik	en	iedereen	kon	(kleine)	dieren	
zelf	doden.	Er	was	geen	arbeidsverdeling.		

Maar	na	verloop	van	tijd	ontdekten	men	speren	om	betere,	grotere	vangsten	mee	te	doen.	Er	waren	
er	dan	die	niet	goed	waren	in	het	jagen	op	die	gevaarlijkere	dieren,	maar	die	wel	goed	waren	in	speren	
te	maken.	Op	een	gegeven	moment	besloot	men	dan	dat	die	mensen	beter	niet	meegaan	op	jacht,	
maar	beter	thuisblijven	om	speren	te	maken	voor	zij	die	wel	op	jacht	konden	gaan	maar	minder	goed	
waren	 in	 het	 maken	 van	 speren.	 Zo	 kreeg	 je	 een	 beginnende	 soort	 arbeidsverdeling	 waarbij	 dat	
bepaalde	taken	door	de	ene	werden	volbracht,	en	andere	taken	door	de	andere.	Er	ontstond	een	soort	
ruilhandel	met	planning	en	specialisatie.	De	ene	brachten	een	mammoet	mee	naar	huis,	de	anderen	
hielden	het	vuur	aan	en	maakten	het	eten	klaar.	Er	was	dus	een	primitieve	soort	ruil,	maar	nog	zeer	
sterk	in	familieverband.	Er	werd	nog	niet	rationeel	over	nagedacht.	Het	vertrouwen	kwam	niet	voort	
uit	goede	afspraken,	maar	kwam	volledig	voort	uit	bloedverwantschap.	

De	eerste	rationele	organisaties	waarbij	men	echt	nadacht	over	hoe	dat	men	arbeid	kon	verdelen,	
komen	voort	uit	de	Griekse	Oudheid.	Dat	kwam	vooral	voort	uit	het	 leger.	Plots	werd	er	nagedacht	
over	hoe	men	heel	die	groep	het	best	kon	organiseren	en	er	ontstond	een	soort	hiërarchie	in	het	leger.	
In	de	Oudheid	zien	we	ook	slavernij.	Men	stelde	vast	dat	men	mensen	kon	onderwerpen	en	doen	
werken:	men	kan	zeggen	wat	ze	moeten	doen	en	tegen	wanneer	ze	dat	moeten	doen	en	samen	met	
wie	ze	dat	moet	doen.	We	zien	hier	dus	voor	het	eerst	verschillende	rationele	organisaties	van	werk	
waarbij	men	echt	gaat	nadenken	over	hoe	men	arbeid	het	best	kan	organiseren	en	verdelen.	Merk	op:	
in	de	Oudheid	was	er	een	onderscheid	tussen	‘beroep’	en	‘arbeid’.	Arbeid,	zeker	zwaar	fysieke	arbeid,	
beschouwde	men	als	iets	negatiefs,	iets	voor	de	slaven.	Een	vrije	mens	deed	geen	zware	arbeid.	Een	
beroep	dat	wel	eervol	was,	was	aan	het	hoofd	staan	van	het	leger	of	senator	zijn	of	een	vrij	beroep	
hebben	als	arts	of	advocaat.		

Maar	 langzamerhand	ontstond	er	 in	het	christendom	een	andere	visie	op	wat	arbeid	kan	zijn.	Men	
dacht	‘God	heeft	de	wereld	gemaakt	en	aan	de	mens	gegeven	opdat	wij	hem	verder	zouden	volmaken’.	
Het	was	eigenlijk	een	roeping	van	mensen	om	arbeid	te	doen,	want	dat	is	het	verder	vervolmaken	van	
het	 rijk	 Gods.	 Plots	 kreeg	 werken	 een	 bepaalde	 roeping,	 een	 religieuze	 inslag,	 en	 het	 werd	 iets	
positiefs.	Hoe	meer	dat	je	werkt,	hoe	meer	dat	je	Gods	werk	voltooit.	Het	werd	positief,	en	daardoor	
besteedde	men	meer	aandacht	aan	de	organisatie	ervan.	

Mensen	zochten	toenadering	tot	mensen	met	hetzelfde	beroep	en	men	ging	zich	gaan	verenigen	in	
gilden	en	ambachten.	Het	 idee	was	dat	 ze	 samen	hun	belangen	konden	beschermen.	Door	zicht	e	
groeperen	konden	ze	beter	onderhandelen	met	externe	partijen	en	afspraken	maken	over	hoeveel	iets	
moet	kosten,	waar	ze	moeten	leveren,	wie	dat	mag	verkopen,	etc.	Die	gilden	en	ambachten	beginnen	
ook	zichzelf	te	organiseren	en	niet	enkel	naar	buiten	toe.	Men	vond	dat	er	bepaalde	vereisten	waren	
om	een	goede	stielman	te	zijn,	en	dat	je	misschien	een	bepaalde	beproeving	of	opleiding	moest	doen.	
Ze	 gingen	 daarom	 hun	 groep	 gaan	 organiseren	 in	 verschillende	 categorieën:	 eerst	 was	 je	 een	
leerjongen,	dan	een	gast	en	dan	een	meester.	Men	kreeg	een	bepaalde	status	en	taakverdeling	die	
daar	mee	samenhing.	Merk	op	dat	er	hier	nog	geen	echte	arbeidsverdeling	is,	want	de	stielman	maakt	
nog	steeds	een	volledig	afgewerkt	product.	Als	hij	een	kar	maakt,	dan	gaat	hij	elk	detail	aan	die	kar	zelf	
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maken.	De	stielmannen	delen	wel	sommige	taken	uit	aan	hun	leerjongens,	maar	ze	staan	zelf	wel	nog	
in	voor	het	volledig	afgewerkt	product.	Er	is	dus	taakverdeling	maar	geen	echte	arbeidsverdeling.		

Een	bepaalde	interpretatie	van	Max	Weber	(socioloog)	zegt	dat	het	calvinisme,	een	strenge	religieuze	
leer,	mee	aan	de	basis	ligt	van	het	kapitalisme,	want	doordat	mensen	heel	hard	moeten	werken	om	
de	aarde	te	voltooien,	ontstaan	er	overschotten.	Dus	door	de	religieuze	inslag	van	arbeid,	ontstaan	er	
overschotten	 omdat	mensen	 veel	 te	 hard	werken.	Mensen	 produceren	 dan	 dat	 ze	 nodig	 hebben,	
waardoor	er	een	opstapeling	ontstaat	van	goederen	en	kapitaal,	en	mensen	worden	rijk.	

	 	

B. Industriële	revolutie	
	

Een	belangrijk	moment	is	de	industriële	revolutie	door	de	opkomst	van	de	machines.	In	1760	vindt	
James	Watt	de	eerste	stoommachine	uit.	Men	stelde	vast	dat	men	machines	kon	ontwerpen	die	niet	
meer	aangedreven	worden	door	mankracht	en	veel	meer	macht	hadden.	Maar	die	stoommachines	
waren	zeer	groot,	en	men	kon	dat	niet	meer	in	huis	zetten,	en	dat	is	het	ontstaan	van	fabrieken.	Het	
is	pas	dan	dat	er	voor	het	eerst	een	scheiding	kwam	tussen	waar	je	werkt	en	waar	je	woont.	Vroeger,	
doorheen	heel	de	geschiedenis,	had	je	huisarbeid:	werken	waar	je	woont.	Het	is	pas	dan	dat	er	een	
scheiding	is	gekomen.	

	

a. Adam	Smith	&	Henry	Ford	
	

In	1776	schrijft	Adam	Smith	een	heel	bekend	boek:	‘Inquiry	into	the	nature	and	causes	of	the	wealth	
of	nations’.	Men	zegt	soms	dat	dat	ook	het	begin	was	van	het	kapitalisme.	Adam	Smith	vraagt	zich	af	
wat	er	nu	voor	zorgt	dat	er	rijkdom	ontstaat.	Zijn	assumptie	is	dat	je	de	markt	volledig	vrij	moet	laten.	
Hij	zegt	dat	als	iedereen	vanuit	zijn	eigen	belang	handelt,	dat	er	dan	een	rechtvaardige	maatschappij	
gaat	ontstaan.	Hij	noemt	dat	de	‘invisible	hand’.	Hij	zegt	dat	de	mens	een	rationeel	denkend	wezen	is	
dat	enkel	uit	is	op	zijn	eigen	belang.	Als	iedereen	uit	is	op	zijn	eigen	belang,	ontstaan	er	interessante	
samenwerkingsrelaties:	‘Ik	doe	dat,	en	jij	doet	dat,	en	ik	koop	dat	van	jou	want	ik	kan	daar	winst	mee	
boeken’.	Op	die	manier	ontstaat	de	vrije	markt.	De	garantie	voor	een	goed	werkende	vrije	markt,	is	
dat	je	mensen	laat	doen,	dat	ze	mogen	blijven	handelen	uit	eigenbelang,	aldus	Adam	Smith.	Op	die	
manier	ontstaat	een	soort	evenwicht	van	vraag	en	aanbod.	Het	is	als	het	ware	alsof	er	achter	die	vrije	
markt	een	onzichtbare	hand	zit	die	vraag	en	aanbod	regelt	en	hoeveel	er	daarvoor	betaald	wordt.	Dat	
zijn	 automatische	processen.	 Smith	 zei	 dat	 die	 invisible	hand	ervoor	 zorgt	 dat	 alles	 goed	 verloopt.	
Ondertussen	weten	we	dat	een	volledig	vrijemarkteconomie	niet	haalbaar	is,	omdat	er	schade	ontstaat	
aan	derden	of	aan	het	milieu.	Maar	het	was	wel	een	heel	interessante	theorie	van	Adam	Smith,	omdat	
hij	ook	nadacht	over	hoe	we	arbeid	het	best	gaan	verdelen.	Hij	maakte	ook	een	onderscheid	tussen	
‘common	labor’	(gewone	handarbeid,	lichaamskracht,	geen	opleiding	of	intelligentie	voor	vereist)	en	
‘qualified	labor’	(wat	typische	ambachtslui	doen,	met	lang	proces	van	opleiding	totdat	je	een	bepaalde	
stiel	 beheerst).	 En	 tussen	 die	 twee	 heb	 je	 nog	 iets	 als	 ‘skilled	 labor’.	 Skilled	 labor	 zijn	 een	 aantal	
vaardigheden	 die	 snel	 aan	 te	 leren	 zijn	 waardoor	 iemand	 snel	 inzetbaar	 is.	 Bijvoorbeeld	 bij	 een	
wapenfabrikant	kan	je	iemand	in	drie	à	vier	weken	leren	hoe	je	een	pistool	in	elkaar	stopt,	of	hoe	dat	
je	bepaalde	componenten	van	zo’n	pistool	maakt.	Je	kan	die	persoon	aan	een	lopende	band	zetten	of	
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aan	een	machine	met	een	minimum	aan	opleiding.	Vanaf	dan	wordt	het	interessant,	dat	is	het	begin	
van	de	arbeidsverdeling.	Je	kan	mensen	snel	opleiden	en	dan	zijn	ze	inzetbaar	bij	verschillende	soorten	
arbeid	of	bij	verschillende	soorten	machines.		

Hierdoor	ontstaat	de	massaproductie.	Henry	Ford	is	hiervan	als	het	ware	de	uitvinder.	Hij	had	al	gezien	
dat	als	je	een	geweer	moet	maken,	dat	het	misschien	handiger	is	om	het	in	verschillende	stukjes	te	
maken	in	plaats	van	in	één	stuk	en	dan	die	verschillende	componenten	samen	te	steken.	Dat	was	al	
vrij	revolutionair,	want	dan	moest	gewoon	een	groep	die	stukken	maken	en	de	andere	die	stukken	
samenstelen.	 Dat	 was	 dus	 een	 belangrijk	 aspect	 van	 de	 vooruitgang.	 Henry	 Ford	 bezocht	 de	
slachthuizen	in	Chicago	en	hij	stelde	vast	een	tweede	belangrijk	aspect	vast:	een	koe	komt	binnen	in	
het	slachthuis	en	die	wordt	aan	een	haak	gehangen	en	gaat	door	het	slachthuis	en	de	arbeiders	staan	
te	wachten	totdat	die	koe	voorbijkomt	en	gaan	dan	hun	eigen	taakje	doen.	Henry	Ford	vond	dat	zeer	
interessant,	en	hij	begon	dat	ook	met	zijn	auto’s	te	doen,	het	T-model.	Vroeger	maakte	men	een	auto	
van	de	grond	af	en	iedereen	stond	daar	rond.	En	Ford	was	de	eerste	die	de	lopende	band	uitvond.	Het	
onderliggende	 idee	was	 om	 veel	 efficiënter	 te	 produceren	 en	met	minder	 onkosten,	wat	 leidt	 tot	
grotere	productie.	Je	kan	ze	ook	goedkoper	produceren	en	verkopen.	Hij	wou	ook	zijn	mensen	meer	
gaan	betalen,	want	als	de	arbeiders	zelf	meer	geld	verdienen,	dan	gaan	ze	meer	geld	hebben	om	zelf	
een	auto	te	kopen.	Zo	kan	je	een	oneindig	proces	starten	van	massaproductie	en	veel	vraag.		

Een	bekende	uitspraak	van	Henry	Ford	was	‘If	I’d	asked	people	what	they	wanted,	they’d	have	said	
faster	horses.’	Vaak	heeft	men	het	idee	dat	als	men	wil	weten	wat	de	klant	wil,	wat	een	gat	in	de	markt	
is,	dat	men	het	hem	moet	vragen.	Henry	Ford	ging	het	daar	niet	mee	eens.	Dat	is	ook	wat	Steve	Jobs	
zei.	Als	 je	enkele	 jaren	geleden	zou	gevraagd	hebben	aan	mensen	of	ze	een	bepaald	product	nodig	
hadden,	dan	zou	niemand	gezegd	hebben	‘ik	heb	behoefte	aan	een	iPad’.	Dat	is	het	geniale	aan	een	
ondernemer:	hij	kan	een	nood	inzien	bij	mensen	dat	ze	zelf	misschien	nog	niet	inzien.	Een	ondernemer	
kan	een	nood	creëren.	Ten	tijde	van	Henry	Ford	reed	iedereen	te	paard,	en	men	dacht	niet	aan	een	
auto.	Mensen	wouden	dus	goede,	snelle	paarden.	Maar	Henry	Ford	zag	in	dat	men	moest	stoppen	met	
die	paarden	en	met	iets	beter	op	de	markt	komen.		

	

b. Ontstaan	van	vakbonden	
	

Henry	Ford	had	het	wel	goed	voor	met	zijn	arbeiders,	maar	niet	iedereen	zag	het	zo.	Het	ging	in	die	
tijd	niet	goed	met	de	arbeiders,	het	waren	zeer	slechte	werkomstandigheden.	Dat	was	de	tijd	van	
Daens	 etc.	 Er	 was	 nog	 heel	 weinig	 arbeidsreglementering,	 er	 waren	 geen	 arbeidscontracten,	
fabrieksbazen	waren	geïnteresseerd	in	zoveel	mogelijk	geld	te	verdienen,	mensen	werden	uitgebuit,	
er	was	kinderarbeid,	heel	wat	werkongevallen,	etc.	Zo	ontstaan	de	eerste	vakbonden,	waarbij	mensen	
zich	gaan	groeperen	om	hun	belangen	te	verdedigen.	Oorspronkelijk	was	dat	verboden.	Er	was	een	
soort	verbod	 tegen	samenscholing	en	 syndicaten	zodat	mensen	niet	 te	veel	macht	 zouden	krijgen.	
Maar	rond	1850	ontstaan	toch	de	eerste	vakbonden	om	de	rechten	van	de	arbeiders	te	verdedigen.	
Rond	die	periode	schreef	ook	Karl	Marx	zijn	werk	‘Das	Kapital’,	en	had	je	de	eerste	internationale	(een	
congres	 van	 vakbonden	 en	 socialistische	 filosofen),	 en	 ook	 een	 pauselijke	 tussenkomst	 (Rerum	
Novarum)	waarbij	de	christelijke	denkers	oproepen	om	meer	aandacht	te	gaan	geven	aan	de	belangen	
en	de	gezondheid	van	arbeiders	omdat	er	zoveel	ongelukkigen	gebeuren	en	omdat	het	zo’n	slechte	
werkomstandigheden	zijn.	Wat	je	dus	krijgt	in	die	periode,	is	echt	een	tweedeling	van	de	arbeiders	en	
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de	 vakbonden	 tegenover	 de	 bezitters	 en	 de	 ondernemers.	 De	 vakbonden	 willen	 zichzelf	 gaan	
verdedigen	 en	 de	 fabrieksbazen	willen	 zoveel	mogelijk	 geld	 verdienen.	 Er	waren	 dus	 voortdurend	
opstanden	en	stakingen.	Er	was	nog	geen	officieel	overleg	geweest	(pas	na	WO	II),	dus	alles	gebeurde	
in	conflict.	

Rond	1830	merkten	een	groep	mensen	op	dat	de	opkomt	van	de	machines	steeds	meer	het	werk	ging	
afnemen	van	de	arbeiders,	omdat	het	veel	goedkoper	en	sneller	is.	Men	begon	te	protesteren	tegen	
die	machines	en	je	kreeg	een	opstand	van	de	‘machinebrekers’.	Men	drong	binnen	in	een	fabriek	en	
men	maakte	al	de	machines	kapot	omdat	die	hun	werk	afnamen.	Ook	in	Gent	gebeurde	dat	in	1833:	
de	katoenoproer.	Men	maakte	toen	de	weefmachines	kapot.		

Je	 ziet	 dat	 de	 geschiedenis	 zich	 voortdurend	 herhaald.	 Je	 hebt	 namelijk	 een	 aantal	 jobs	 en	 door	
technologische	evolutie	komen	er	nieuwe	machines	of	toepassingen	en	technologieën	die	het	werk	
van	de	mensen	overneemt.	Ook	de	dag	van	vandaag	zie	je	dat	mensen	soms	het	gevoel	hebben	dat	
hun	 job	wordt	overgenomen	door	de	computer,	en	dat	wekt	een	soort	conservatieve	reflex	op:	 ‘ik	
moet	dat	tegenhouden’	(bv.	Uber	en	de	taxi’s).	Maar	je	kan	dat	niet	tegenhouden,	en	men	ziet	soms	
niet	in	dat	de	technologie	ook	heel	wat	nieuwe	jobs	creëert.			

	

c. Scientific	management	(taylorisme)	
	

In	1911	was	er	een	zekere	ingenieur	Frederick	Taylor	die	zei	dat	de	manier	waarop	het	eraan	toe	ging	
in	de	fabrieken	eigenlijk	niet	kan,	en	dat	men	dat	op	een	rationele	manier	moet	gaan	aanpakken,	echt	
gaan	bestuderen	hoe	men	het	wel	moet	organiseren.	Hij	gebruikt	een	wetenschappelijke	aanpak	om	
mensen	productiever	te	maken	en	om	de	kloof	tussen	werkgever	en	werknemer	te	verkleinen	(zowel	
groter	 rendement	 als	 betere	 loon).	 Oorspronkelijk	 was	 hij	 heel	 negatief	 over	 mensen.	 Hij	 zei	 dat	
mensen	per	definitie	lui	zijn,	en	dat	je	van	alles	moet	doen	om	ervoor	te	zorgen	dat	mensen	toch	aan	
het	werk	gaan.	En	dat	wou	hij	nu	wetenschappelijk	bestuderen.	Hij	had	een	aantal	principes	om	die	
luiheid	aan	te	pakken,	wat	later	algemeen	bekend	is	geworden	onder	de	term	‘taylorisme’,	wat	een	
heel	negatieve	bijklank	heeft	gekregen.		

- Een	eerste	principe	was	dat	het	helemaal	niet	goed	is	dat	mensen	moeten	nadenken	over	hoe	
dat	 ze	 hun	 werk	 moeten	 uitvoeren.	 Mensen	 kunnen	 dat	 niet	 goed.	 Je	 moet	 denken	 en	
uitvoeren	splitsen.	Je	hebt	een	aantal	mensen	in	de	fabriek	die	moeten	denken	en	ontwerpen,	
en	dan	heb	je	een	aantal	mensen	die	gewoon	moeten	uitvoeren.	

- Hij	deed	time	en	motions	studies.	Als	iemand	aan	de	lopende	band	stond,	ging	hij	daar	naast	
gaan	staan	met	een	uurwerk	en	probeerde	hij	op	de	seconde	nauwkeuring	te	meten	hoeveel	
tijd	nodig	was	om	een	bepaalde	beweging	te	doen.	Hij	keek	dan	welke	beweging	het	efficiëntst	
was	om	een	bepaalde	taak	te	doen.	Iedereen	moest	dat	dan	op	exact	dezelfde	manier	doen.	

- Hij	vond	dat	de	fysische	vereisten	die	gesteld	worden	in	job	moeten	overeenkomen	met	het	
fysisch	kunnen	van	een	persoon.	Hij	ging	mensen	gaan	selecteren	voor	bepaalde	jobs.	Als	je	
bijvoorbeeld	niet	 groter	bent	dan	1,80	meter,	mocht	 je	bepaalde	 jobs	niet	doen.	 Je	moest	
voldoende	groot	en	sterk	zijn.	Dat	maakte	ook	een	einde	aan	de	kinderarbeid,	wat	wel	goed	
was	van	Taylor.		

- Hij	was	ook	voorstander	van	het	idee	van	een	goedkope,	snelle	en	eenvoudige	opleiding	zodat	
mensen	die	gestandaardiseerde	bewegingen	snel	konden	aanleren	en	uitvoeren.	
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- Vanuit	het	idee	dat	mensen	lui	zijn,	kwamen	mensen	volgens	Taylor	enkel	werken	voor	geld	
te	 verdienen.	 Hij	 ging	 dan	 schema’s	 ontwikkelen	 waardoor	mensen	 duidelijk	 konden	 zien	
wanneer	 dat	 ze	 geld	 verdienen.	 Mensen	 gingen	 bijvoorbeeld	 verdienen	 per	 stuk	 dat	 ze	
afgewerkt	hebben.		

- Het	 productiebeheer	 moest	 gerationaliseerd	 worden.	 Je	 moet	 bv.	 niet	 te	 veel	 voorraad	
inkopen.	Je	moet	enkel	voorraad	inkopen	wanneer	het	gebruikt	moet	worden.		

- Hij	streefde	naar	gezondere	en	betere	werkomstandigheden.		

Deze	revolutionaire	en	wetenschappelijke	benaderingen	zorgden	voor	een	heel	sterke	ontwikkeling	in	
de	arbeidsverdeling.	

	

C. W.O.	I	
	

a. Industrial	Psychology	
	

Uiteindelijk	 is	 het	 pas	 rond	 1900	 dat	 de	 bedrijfspsychologie	 als	 discipline	 ontstaan	 is.	 Een	 Duitse	
psycholoog,	Munsterberg,	die	oorspronkelijk	een	experimenteel	psycholoog	was	en	opgeleid	was	in	
het	labo	van	Wundt,	was	in	1892	uitgenodigd	aan	Harvard	om	daar	onderzoek	te	doen	naar	selectie	
en	het	verhogen	van	productiviteit.	Hij	is	eigenlijk	de	eerste	geweest	die	de	term	‘industrial	psychology’	
heeft	 gebruikt.	 Het	 eerste	 handboek	 bedrijfspsychologie	 kwam	uit	 in	 1911.	 Je	 kan	 dus	 zeggen	 dat	
bedrijfspsychologie	een	zeer	recente	wetenschap	is.		

Een	andere	bekende	onderzoeker	aan	Harvard	 is	Walter	Scott.	Deze	deed	ook	bedrijfspsychologie,	
maar	 bracht	 er	 nog	 iets	 nieuws	 bij:	 advertising.	Hoe	 kunnen	 bedrijven	 reclame	maken	 en	mensen	
overtuigen	om	hun	producten	te	gaan	kopen?	Die	consumer	psychology	is	geëvolueerd	naar	marketing	
en	dat	is	nu	een	heel	domein	apart	geworden.		

	

b. Wereldoorlog	I	
	

De	eerste	wereldoorlog	heeft	de	bedrijfspsychologie	snel	doen	ontwikkelen.	Bedrijfspsychologie	heeft	
voordeel	gehaald	uit	alle	oorlogen,	want	het	leger	investeert	heel	veel	in	onderzoek.	Nu	is	dat	ook	nog	
zo,	bv.	de	eerste	en	de	twee	Golfoorlog	hebben	heel	wat	geld	opgeleverd	om	bedrijfspsychologisch	
onderzoek	 te	doen	omdat	men	geïnteresseerd	 is	 in	hoe	men	 soldaten	beter	 kan	gaan	opleiden	en	
selecteren.		

Er	was	dus	nood	aan	het	ontwikkelen	van	testen	om	goede	soldaten	te	selecteren,	en	zo	werden	de	
Army	Alpha	en	de	Army	Beta	testen	gemaakt.	Dat	waren	een	soort	rudimentaire	intelligentietesten.	
In	die	tijd	was	het	ook	zo	dat	wetenschappers	meededen	aan	een	oorlog.	Die	gingen	dan	voor	het	leger	
werken	Walter	Scott	was	zo	 iemand,	en	die	deed	toen	vooral	onderzoek	 in	 intelligentietesten.	Niet	
enkel	het	leger,	maar	bedrijven	profiteerden	ook	van	deze	vooruitgang.		
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D. Human	relations	
	

a. Mayo’s	Hawthorne	studies		
	

Tussen	de	twee	wereldoorlogen	was	er	een	nieuwe	beweging,	human	relations,	die	zich	situeerde	
rond	 de	 Hawthorne	 studies.	 Elton	 Mayo	 was	 een	 andere	 onderzoeker	 in	 Harvard	 (1926)	 die	
onderzocht	hoe	dat	mensen	meer	productief	konden	zijn	op	het	werk	en	welke	omstandigheden	men	
moet	 creëren	 in	 de	 fabriek.	 Hij	 stelde	 een	 aantal	 experimentjes	 op	 om	 dat	 te	 ontdekken.	 Hij	
bestudeerde	 de	 situatie	 in	 een	 elektriciteitsfabriek	 in	 Hawthorne,	 en	 hij	 manipuleerde	 van	 alles:	
lawaai,	licht,	werkduur,	etc.	Hij	stelde	iets	vreemds	vast:	mensen	presteerden	beter	als	ze	weinig	licht	
kregen.	Maar	men	stelde	vast	dat	mensen	ook	beter	presteerden	als	ze	net	zeer	veel	licht	kregen.	En	
zo	deed	men	nog	allerlei	andere	manipulaties	die	anders	waren	dan	normale	werkomstandigheden,	
en	men	stelde	vast	dat	bij	elke	manipulatie	men	steeds	beter	presteerde.	Men	ging	interviews	afnemen	
van	de	werknemers	om	dit	te	verklaren,	en	men	stelde	vast	dat	mensen	gewoon	aandacht	krijgen	en	
zich	 ervan	bewust	waren	dat	 ze	 geobserveerd	werden,	wat	 al	 genoeg	 is	 om	hen	 te	motiveren	om	
harder	 te	werken,	waardoor	 ze	productiever	werden.	Dat	was	de	eerste	keer	dat	men	echt	 inzicht	
kreeg	 in	wat	mensen	denken	als	 ze	aan	het	werk	zijn	en	dat	me	 inzag	dat	de	manier	waarop	 je	ze	
behandelt,	namelijk	als	je	ze	aandacht	geeft	door	interviews	en	observaties,	dat	dat	een	impact	heeft	
op	hun	motivatie.	 	Dat	noemt	men	en	‘Hawthorne	effect’.	Dat	kan	je	vergelijken	met	een	placebo-
effect:	je	doet	een	bepaald	experiment	in	een	organisatie	of	met	mensen	en	je	krijgt	een	positief	effect	
zonder	dat	iets	te	maken	heeft	met	wat	je	manipuleert	in	je	experiment,	maar	gewoon	door	het	feit	
dat	je	mensen	iets	laat	doen	of	dat	ze	aandacht	krijgen,	gaan	ze	beter	presteren.	Dat	heeft	dan	gezorgd	
voor	 een	nieuwe	 stroom	 in	de	bedrijfspsychologie,	 human	 relations,	 die	geïnteresseerd	was	 in	de	
motivatie	 tevredenheid	van	mensen.	Voordien	had	men	daar	niet	 veel	 aandacht	 voor,	maar	plots	
realiseerde	men	dat	helpt	als	mensen	ook	graag	werken	en	als	ze	aandacht	krijgen	en	gemotiveerd	
zijn.		

	

b. Revisionisme	
	

Niet	enkel	in	functie	van	productiviteit	(Mc	Gregor	theory	Y)	(niet	besproken	in	de	les)	

	

E. W.O.II	naar	vandaag	
	

a. WOII:	Nieuwe	interesse	in	testen	en	selectie		
	

Een	 nieuwe	 oorlog	 heeft	 gezorgd	 voor	 nieuwe	 evoluties,	 o.a.	 een	 assessmentcenter.	 Tot	 nu	 toe	
gebruikte	men	een	intelligentietest	of	een	interview	om	iemand	te	selecteren,	maar	plots	zag	men	in	
dat	 dat	 wel	 wat	 complexer	 mag,	 dat	 men	 beter	 zou	 kunnen	 selecteren	 en	 men	 vond	 een	
assessmentcenter	uit.	Een	assessmentcenter	 is	eigenlijk	een	simulatie	van	de	werkelijkheid	waarbij	
iemand	als	het	ware	de	job	al	moet	uitvoeren	in	namaakomstandigheden.	Men	vroeg	zich	bijvoorbeeld	
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af	 hoe	 men	 spionnen	 kon	 selecteren.	 Men	 ging	 dan	 een	 simulatie	 creëren	 waarbij	 dat	 iemand	
ondervraagd	 werd,	 onder	 druk	 gezet	 werd	 om	 te	 kijken	 of	 die	 zou	 bekennen.	 Dus	 een	
assessmentcenter	maakt	 een	 aantal	 oefeningen	waarbij	 iemand	 al	 de	 job	moet	 doen	 en	 op	 basis	
daarvan	gaat	men	iemand	selecteren.		

Men	ging	ook	steeds	meer	 letten	op	de	ergonomie,	ofwel	engineering	psychology.	Bijvoorbeeld	de	
radars	van	vliegtuigen	of	duikboten:	men	ging	kijken	hoe	men	dat	het	best	kon	ontwerpen	zodat	ze	
het	makkelijkst	en	het	vlugst	konden	gebruikt	worden	door	de	werknemers.	

Men	 hield	 zich	 ook	 bezig	 met	 het	 opleiden	 en	 trainen	 van	 soldaten	 en	 met	 het	 omgaan	 met	 de	
vermoeidheid	en	de	moraal	van	werknemers.	

Doordat	er	zoveel	psychologen	aangeworven	werden	bij	het	leger	en	ze	een	bijdrage	leverden	aan	de	
oorlogsindustrie	 (bv.	wapenfabrieken),	zien	we	dat	sinds	de	tweede	wereldoorlog	de	status	van	de	
bedrijfspsychologie	 omhoog	 gaat,	 zeker	 in	 Amerika.	 Dat	 werd	 plots	 beschouwd	 als	 een	 serieuze	
wetenschap	die	effectief	iets	kan	bijdragen	aan	het	leger,	maar	ook	aan	de	algemene	economie.	

	

b. Na	WOII	
	

Na	WOII	moest	er	veel	opnieuw	opgebouwd	worden	en	ontstond	er	een	bloeiende	economie.	Dat	
zorgde	 opnieuw	 voor	 heel	 veel	 interesse	 in	 rekrutering	 en	 selectie,	 bv.	 gespecialiseerde	 bureaus	
komen	op	die	aan	headhunting	doen.		

Er	is	ook	wel	veel	onrust	en	conflict,	bv.	stakingen.	

Er	is	ook	zeer	veel	onderzoek	sinds	de	jaren	60	naar	de	houding	van	mensen.	Wanneer	zijn	mensen	
tevreden	op	het	werk	en	wanneer	voelen	ze	zich	goed?	

	

F. Hedendaagse	uitdagingen	
	

Vandaag	 de	 dag	 is	 bedrijfspsychologie	 een	 heel	 bloeiend	 domein.	 Dit	 zijn	 een	 aantal	 topics	 die	
uitdagingen	zijn	de	komende	jaren	voor	de	bedrijfspsychologie:	

- Virtuele	werkplaats:	Het	 idee	dat	mensen	ergens	gaan	werken	en	aan	een	machine	staan,	
vermindert	steeds.	Mensen	kunnen	steeds	meer	door	de	technologie	vanop	afstand	werken,	
en	 krijg	 je	 eigenlijk	 geen	 fysische	 werkplaats	 meer,	 maar	 krijg	 je	 een	 virtuele	 werkplaats	
waarbij	mensen	samenwerken	terwijl	ze	op	andere	locaties	zitten.		

- Virtuele	 medewerkers:	 Mensen	 moeten	 steeds	 meer	 gaan	 samenwerken	 met	
geautomatiseerde	robotten	en	computers.	Hoe	gaat	dat	en	wat	zijn	de	effecten	daarvan?		

- Betrokkenheid	 medewerkers:	 Vandaag	 de	 dag	 is	 er	 een	 soort	 revival	 van	 bedrijven	 die	
nadenken	over	de	motivatie	en	de	betrokkenheid	van	hun	medewerkers.	Zeker	nu	dat	we	een	
economisch	moeilijke	periode	bijna	achter	de	rug	hebben,	werd	en	wordt	er	nog	veel	gekeken	
naar	hoe	we	werknemers	kunnen	beschermen	tegen	stress	en	burn-out.		

- Up-to-date	houden	met	technologie	
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- Globalisatie	 economie:	 Vroeger	was	 de	 economie	 vrij	 nationaal,	 en	 had	 je	 hoogstens	wat	
contact	met	buurlanden,	maar	nu	is	dat	allemaal	zeer	internationaal.	We	werken	nu	samen	
met	mensen	over	verschillende	continenten	en	tijdzones	heen	en	dat	is	niet	altijd	gemakkelijk.	
We	moeten	onderzoek	doen	naar	hoe	dat	het	best	verloopt.		

- Etnische	diversiteit:	We	krijgen	een	geglobaliseerde	wereld	waarbij	mensen	verhuizen	naar	
andere	 landen	 en	 allerlei	 entiteiten	 en	 culturen	 samen	moeten	werken.	 Bedrijven	 hebben	
soms	heel	wat	moeite	om	daarmee	om	te	gaan.		

- Andere	generatie	–	andere	waarden:	Het	is	soms	moeilijk	om	samen	te	werken	met	allerlei	
andere	generaties.	Daar	 is	ondertussen	al	heel	wat	onderzoek	gebeurd	naar	de	vraag	of	er	
verschillen	 bestaan	 tussen	 generaties.	 Zijn	 mensen	 veranderd?	 Is	 er	 nu	 een	 generatie	 die	
fundamenteel	 andere	 houdingen	 en	 meningen	 heeft	 dan	 de	 vroegere	 generaties?	 Dit	 is	
momenteel	heel	hot	in	de	bedrijfswereld.	Je	ziet	allerlei	boeken	en	artikels	over	‘Generation	
Y’,	‘Generation	Me’,	ondertussen	ook	al	‘Generation	Z’,	maar	is	de	jongere	generatie	echt	zo	
verschillend,	of	is	de	wereld	gewoon	veranderd?	Het	probleem	is	dat	wij	zeer	slecht	zijn	in	het	
evalueren	van	generatieverschillen.	Wat	 je	bijvoorbeeld	ziet,	 is	dat	men	elke	tien	 jaar	 in	de	
media	een	nieuwe	generatie	ontdekt,	die	telkens	fundamenteel	andere	waarden	zou	hebben	
en	vooral	op	zichzelf	zou	gefocust	zijn	en	individualistisch	is.	‘Our	youth	now	loves	luxury.	They	
have	bad	manners,	contempt	for	authority;	they	show	disrespect	for	older	persons	and	love	
to	chat	instead	of	work;	they	contradict	their	parents,	chat	in	presence	of	company;	gobble	up	
their	 food	 and	 tyrannize	 their	 teachers.’	 Dergelijke	 zaken	 worden	 steeds	 over	 de	 jongere	
generatie	 gezegd,	 maar	 dit	 is	 een	 uitspraak	 die	 al	 komt	 van	 Socrates.	 Doorheen	 de	
geschiedenis	is	het	altijd	al	zo	geweest	dat	oudere	generaties	vergeten	hoe	ze	zelf	waren	toen	
ze	jong	waren	en	dat	ze	bepaalde	waarden	toeschrijven	aan	een	nieuwe	generatie.	Wij	kunnen	
niet	goed	leeftijd	en	generatie	uit	elkaar	houden.	Iedereen	die	ongeveer	20	jaar	is,	deelt	een	
aantal	 persoonlijkheidskenmerken.	 Je	 bent	 iets	meer	 rebel,	 je	 stelt	 gevestigde	waarden	 in	
vraag,	je	hebt	nog	meer	drive,	je	bent	nog	zelf	aan	het	onderzoeken	wat	dat	je	wil	dus	je	bent	
nog	vaak	bezig	met	jezelf.	Iedereen	heeft	dat	aan	20	jaar.	Maar	als	je	dan	ouder	wordt,	bv.	30	
jaar,	zijn	dan	je	belangrijkste	bekommernis	een	huis	te	kopen,	een	gezin	te	starten,	trouwen,	
en	krijg	je	andere	waarden.	We	zien	dus	dat	waarden	gewoon	verschuiven	mee	met	de	leeftijd,	
bij	iedereen.	Maar	men	gaat	dat	dan	gaan	verwarren	met	generatie.	Dus	mensen	die	aan	20	
jaar	ook	nog	opstandig	waren	en	rebel	waren,	zijn	plots	ouder	geworden	en	hebben	andere	
waarden	en	kijken	terug	naar	de	mensen	die	nu	20	jaar	zijn,	ze	herkennen	zichzelf	niet	meer	
en	ze	denken	dat	dat	dan	een	volledig	nieuwe	generatie	is	met	andere	waarden.	Maar	dat	is	
niet	zo.	Een	van	de	redenen	is	dat	we	denken	dat	gemeenschappelijke	ervaringen,	iets	dat	we	
samen	hebben	mee	gemaakt	onze	persoonlijkheid	mee	vorm	geeft.	Bijvoorbeeld	‘Generation	
Y	 is	 bepaald	 geweest	 door	 9/11’.	 Men	 denkt	 dat	 dat	 zo’n	 impact	 heeft	 gehad	 op	 het	
wereldbeeld,	dat	de	hele	generatie	dezelfde	visie	op	de	wereld	deelt.	Men	overschat	ook	de	
invloed	van	een	gedeeld	referentiekader,	bijvoorbeeld	‘Dallas’,	‘The	A-Team’.	Het	is	wel	zo	dat	
de	jongere	generatie	dat	niet	kent,	en	als	er	daarover	gepraat	wordt,	dan	creëert	dat	wel	een	
afstand	tussen	jong	en	oud,	maar	men	denkt	dat	er	dan	ook	heel	wat	verschillen	gaan	zijn	op	
andere	vlakken,	wat	eigenlijk	een	overschatting	is.	Zijn	er	dan	helemaal	geen	verschillen?	Er	
zijn	een	aantal	goede	studies	geweest.	Om	een	goede	generatiestudie	te	doen,	moet	je	het	
volgende	doen.	Je	moet	een	aantal	mensen	ondervragen,	bv.	aan	20	jaar,	en	dan	moet	je	bv.	
10	jaar	wachten	totdat	er	een	nieuwe	groep	mensen	is	die	20	jaar	is	(terwijl	de	eerste	groep	
ondertussen	30	jaar	is),	en	dan	moet	je	die	nieuwe	groep	op	dezelfde	manier	ondervragen.	En	
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zo	een	aantal	keer	herhalen.	Als	er	dan	fundamentele	verschillen	zijn	tussen	de	groepen,	kan	
je	spreken	van	een	generatieverschil.	Zo	kan	je	een	aantal	vragen	beantwoorden.	Ten	eerste,	
is	werk	even	belangrijk	voor	generatie	Y?	Neen.	Generatie	Y	vindt	werk	iets	minder	belangrijk	
dan	de	vorige	generaties.	Is	generatie	Y	meer	gefocust	op	geld?	Ja.	Is	generatie	Y	meer	gericht	
op	 iets	 doen	 voor	 de	 andere	 en	 voor	 de	 gemeenschap?	 Neen.	 Is	 generatie	 Y	 meer	
geïnteresseerd	 in	de	betekenis	 van	hun	 job,	dat	 is	 het	 zinvol	 is?	Neen.	 Is	 generatie	 Y	even	
betrokken	bij	de	werkgever?	Ja.	Dat	is	belangrijk	om	te	weten,	want	vaak	denkt	men	dat	dat	
niet	zo	is,	en	denkt	men	dat	jonge	mensen	beter	niet	aanvaard	worden.	Over	het	algemeen	
wordt	aangetoond	dat	als	er	al	verschillen	zijn	tussen	generaties,	dat	die	heel	klein	zijn	en	dat	
het	dus	niet	echt	de	moeite	is	als	bedrijf	om	je	daaraan	te	gaan	aanpassen.		
	

3. Onderzoeksmethoden	in	bedrijfspsychologie	
	

Bedrijfspsychologie	is	een	onderzoeksdomein	dat,	net	als	de	andere	takken	in	de	psychologie,	twee	
verschillende	 benaderingen	 gebruikt	 (Lee	 Cronbach	 ‘The	 two	 disciplines	 of	 scientific	 psychology’;	
1957):	

- Experimentele	 psychologie:	 Dit	 gaat	 ervan	 uit	 dat	 menselijk	 gedrag	 enkel	 kan	 begrepen	
worden	vanuit	de	situatie.	We	brengen	mensen	in	verschillende	condities,	we	veranderen	iets	
aan	die	condities	en	menselijk	gedrag	gaat	veranderen.	In	die	filosofie	zegt	men	eigenlijk	dat	
individuele	 verschillen	 niet	 belangrijk	 zijn.	 We	 gaan	 mensen	 ad	 random	 aan	 condities	
toewijzen	zodat	die	individuele	verschillen	geen	rol	spelen.	Menselijk	gedrag	is	eigenlijk	puur	
veroorzaakt	door	veranderende	omstandigheden.		

- Correlationele	benadering:	Dit	gaat	ervan	uit	dat	mensen	verschillen	van	elkaar.	Er	zijn	een	
aantal	 fundamentele	 verschillen	 tussen	 individuen	 en	 hun	 gedragingen,	 en	 waarin	 wij	
geïnteresseerd	zijn	is	begrijpen	waarin	de	variatie	zit	tussen	mensen	hun	gedrag.	De	situatie	is	
niet	zo	belangrijk,	het	gaat	over	 individuele	verschillen.	Men	gaan	niets	manipuleren,	maar	
men	gaat	kijken	in	de	werkelijkheid	welke	variatie	men	kan	observeren.				

In	een	studie	is	meestal	een	van	beide	benaderingen	dominant.	Natuurlijk	is	een	combinatie	van	beide	
nodig.	Twee	voorbeelden	van	studies	uit	deze	benaderingen:	

1. Bedrijfsdiefstal,	een	experimenteel	onderzoek:	Op	een	bepaald	moment	verliest	een	bedrijf	
twee	grote	contracten	en	de	winst	daalt,	en	er	moet	iets	gedaan	worden	om	dat	op	te	vangen	
Dat	 bedrijf	 heeft	 drie	 verschillende	 afdelingen	 die	 ver	 gelegen	 zijn	 van	 elkaar,	 zodat	 de	
medewerkers	 van	 de	 drie	 afdelingen	 niet	 in	 contact	 komen	 met	 elkaar.	 In	 twee	 van	 die	
afdelingen	gingen	ze	de	mensen	gedurende	tien	weken	minder	betalen,	zodat	niemand	moet	
ontslaan	worden.	Hoe	kan	je	dat	nu	het	best	aanbrengen?	Ze	gaan	het	gaan	vragen	aan	een	
wetenschapper,	Jerald	Greenberg,	en	hij	doet	een	experimentje	in	het	bedrijf.	Ze	gingen	de	
mensen	uit	de	twee	afdelingen	een	andere	uitleg	geven	waarom	ze	dat	doen.	 In	afdeling	A	
zeggen	ze	‘Gedurende	10	weken	gaan	we	jullie	salaris	van	100	procent	naar	85	procent	moeten	
knippen,	omdat	we	twee	contracten	hebben	verloren	en	we	hebben	minder	inkomsten,	en	we	
moeten	kiezen,	ofwel	moeten	we	een	aantal	mensen	ontslaan,	maar	dat	willen	we	niet,	we	
zijn	bekommerd	om	jullie,	als	we	het	allemaal	tien	weken	met	wat	minder	doen,	dan	gaan	we	
dat	allemaal	samen	overleven.’	Dus	een	respectvolle	en	eerlijke	uitleg.	In	afdeling	B	doet	men	
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dat	ook,	maar	met	de	uitleg	‘Jullie	loon	wordt	verminderd	naar	85	procent,	omdat	de	raad	van	
bestuur	dat	beslist	heeft.	Punt.’	In	afdeling	C	werd	er	niets	veranderd,	die	mensen	kregen	100	
procent	van	hun	 loon.	Welnu,	een	probleem	dat	elk	bedrijf	mee	kampt,	 is	diefstal	door	de	
eigen	werknemer.	Dat	gebeurt	redelijk	vaak,	en	vooral	bij	bedrijven	met	ergens	een	voorraad	
of	magazijn.	Sommige	winkels	rekenen	bijvoorbeeld	vooraf	sowieso	erbij	dat	3	procent	van	
hun	voorraad	verdwijnt.	Het	interessante	in	deze	studie,	is	dat	het	magazijn	in	dit	bedrijf	zeer	
specifiek	werd	bijgehouden	zodat	exact	kon	geweten	worden	wat	gestolen	werd.	Men	stelde	
vast	dat	voor	het	experiment	dat	het	percentage	diefstal	van	3	procent	in	alle	afdelingen	gelijk	
was.	 Tijdens	 het	 experiment	 zie	 je	 dat	 in	 de	 controlegroep	 alles	 gelijk	 blijft.	 Bij	 afdeling	 B,	
zonder	goede	uitleg,	zie	je	dat	dat	percentage	stijgt	van	3	procent	naar	9	procent.	Als	ze	dan	
weer	100	procent	van	hun	loon	krijgen,	daalt	het	opnieuw	naar	3	procent.	In	afdeling	A,	met	
de	goede	uitleg,	 zie	 je	dat	het	 stijgt	naar	5	procent,	en	achteraf	ook	opnieuw	daalt	naar	3	
procent.	Wat	je	dus	ziet,	is	dat	als	mensen	een	stukje	loon	afgenomen	worden,	dat	dat	een	
soort	 compensatiegedrag	 opwekt.	 Maar	 je	 kan	 dat	 wat	 afremmen	 door	 een	 goede	 en	
rechtvaardige	uitleg	te	geven.	Dus	door	de	goede	omgang	met	werknemers,	kan	de	negatieve	
impact	verkleind	worden.	Er	is	in	deze	studie	heel	weinig	gemeten	geweest	rond	individuele	
verschillen.	Men	heeft	echt	een	experiment	gedaan	door	de	situatie	te	veranderen	en	dan	te	
kijken	naar	gedrag.	

2. Fysische	 lengte	 en	 succes,	 een	 correlationeel	 onderzoek:	 Timothy	 Judge	 onderzocht	 de	
relatie	tussen	iemands	grootte	en	het	succes	op	het	werk.	Je	zou	denken	dat	dat	geen	enkel	
effect	heeft,	nochtans	zijn	er	een	aantal	suggesties	die	aantonen	dat	dat	toch	wel	een	verschil	
maakt.	Vanuit	de	evolutionaire	psychologie	zou	je	kunnen	denken	dat	hoe	groter	je	bent,	hoe	
meer	kracht	 je	uitstraalt	en	hoe	dominanter	 je	kan	zijn.	 In	het	dierenrijk	 zie	 je	ook	dat	het	
sterkste	dier	de	baas	is	over	de	kudde.	Zou	dat	ook	zo	zijn	op	de	werkplaats?	Merk	op	dat	er	
hier	niets	veranderd	wordt	aan	de	situatie,	men	observeert	gewoon	variatie	tussen	mensen.	
De	 hypothese	 is	 dat	 hoe	 groter	 je	 bent,	 hoe	 meer	 dat	 mensen	 je	 positieve	 kenmerken	
toeschrijven.	 Dat	 heet	 ‘social	 esteem’.	 Men	 ziet	 iemand	 die	 groter	 is	 als	 dominanter,	
imposanter,	 men	 denkt	 dat	 dat	 iemand	 is	 die	 zeer	 goed	 zal	 zijn	 in	 zijn	 job,	 een	 goede	
leidersfiguur.	Men	denkt	ook	dat	iemand	die	groter	is	meer	zelfvertrouwen	zal	hebben,	meer	
‘self	esteem’.	Dat	zou	dan	een	relatie	hebben	met	hoe	goed	je	echt	presteert,	maar	ook	met	
hoe	goed	dat	je	zelf	denkt	en	andere	denken	dat	je	presteert.	En	dat	heeft	dan	weer	een	effect	
op	je	carrière	succes	en	je	loon	en	dergelijke.		
	
	
	
	
	
	
	
	
Men	is	begonnen	met	een	meta-analyse	uit	te	voeren	van	belangrijke	studies.	Hierbij	bekwam	
men	de	volgende	resultaten.	De	lengte	is	meer	gecorreleerd	met	succes	bij	mannen	dan	bij	
vrouwen	(.29	versus	.21).	Social	esteem	is	duidelijk	gecorreleerd	met	lengte	(.41)	en	subjective	
outcomes	ook	(.31).	Dat	geeft	wel	aan	dat	iemands	grootte	wel	het	een	en	ander	veroorzaakt.	
Naast	een	meta-analyse	te	doen,	hebben	de	onderzoekers	zelf	een	4-aantal	studies	gedaan.	



	 15	

Ze	gingen	telkens	na	of	iemands	lengte	een	invloed	heeft	op	het	loon.	Telkens	opnieuw	stelde	
men	vast	dat	 je	 lengte	significant	voorspelt	hoeveel	 je	gaat	verdienen.	Tenslotte	hebben	ze	
nog	een	bijkomende	studie	gedaan	om	te	onderzoeken	of	dat	dat	voor	alle	jobs	hetzelfde	zou	
zijn.	De	hoogste	correlatie	tussen	de	job	en	je	lengte,	is	voor	mensen	die	in	de	verkoop	staan.	
Dat	is	niet	zo	onlogisch,	want	dat	is	echt	een	sociale	functie	met	mensen,	en	je	grootte	heeft	
een	bepaalde	uitstraling	op	mensen.	Ook	voor	managers	heeft	dat	een	duidelijk	effect.	De	
kleinste	correlatie	tussen	job	en	lengte	is	voor	mensen	die	administratief	werk	doen.	Wat	zijn	
nu	de	conclusies	van	de	drie	verschillende	onderzoeken?	Grotere	mensen	hebben	een	betere	
sociale	status,	zijn	vaker	leidinggevend	en	hebben	betere	prestaties.	Zelfs	als	je	corrigeert	voor	
leeftijd,	gewicht	en	 intelligentie,	stelt	men	vast	dat	grotere	mensen	meer	verdienen.	Het	 is	
vooral	 sterker	 voor	 mannen	 dan	 voor	 vrouwen,	 maar	 iemand	 van	 1,83	 meter	 verdient	
gemiddeld	5000	euro	per	jaar	meer	dan	iemand	van	1,65	meter.	Dat	is	vrij	verrassend,	maar	
veel	 kan	men	daar	niet	 aan	doen,	want	 je	bent	daarmee	geboren.	 Zo	 zijn	 er	nog	uiterlijke	
kenmerken	die	een	dergelijk	effect	hebben,	bv.	een	aantrekkelijk	gezicht.	Maar	je	kan	je	er	wel	
van	bewust	zijn	en	je	niet	door	laten	misleiden.	Je	moet	proberen	objectief	te	zijn.		
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Hoofdstuk	1:	Selectie	en	rekrutering	
	

1. Inleiding	
	

Als	 we	 kort	 een	 Facebookprofiel	 zien,	 maken	 we	 meteen	 allerlei	 conclusies	 over	 de	 persoon,	
bijvoorbeeld	over	de	job	die	de	persoon	doet	of	de	persoonlijkheid	van	de	persoon.	We	maken	zeer	
snel	een	eerste	indruk	van	mensen	op	basis	van	onze	intuïtie.	Maar	onze	intuïtie	is	niet	altijd	accuraat.	
Waarom	is	dat	relevant	voor	een	les	‘Inleiding	Bedrijfspsychologie’?	Onderzoek	toont	aan	dat	bij	het	
solliciteren,	je	profielfoto	op	Facebook	of	andere	sociale	media	net	even	belangrijk	is	als	de	foto	die	je	
bij	 je	cv	voegt.	37	procent	van	de	werkgevers	zoeken	mogelijke	kandidaten	op	via	het	 internet	om	
meer	achtergrondinformatie	te	vinden.	Daarvan	gebruikt	65	procent	Facebook,	63	procent	LinkedIn	
en	16	procent	Twitter.	LinkedIn	is	dan	wel	nog	een	site	met	eerder	werk-	en	academische	ervaring	op,	
maar	op	Facebook	staat	heel	wat	informatie	die	totaal	irrelevant	is	voor	een	job,	maar	toch	kan	dat	
een	grote	 invloed	hebben.	 Iemand	die	een	dronken	profielfoto	heeft,	kan	misschien	overkomen	als	
iemand	die	zijn	job	niet	goed	gaat	doen,	maar	eigenlijk	zijn	mensen	vrij	om	te	doen	wat	ze	willen	in	
hun	vrije	tijd.	Daar	gaan	we	het	over	hebben,	over	het	feit	dat	we	ons	vaak	baseren	op	irrelevante	
informatie	bij	het	selecteren	van	mensen	voor	een	job,	en	op	wat	we	ons	dan	wel	moeten	baseren.	

Wat	zegt	onderzoek	daar	nu	over,	over	het	nut	van	Facebook	als	voorspeller	van	hoe	goed	mensen	
hun	job	gaan	doen?	Het	onderzoek	gaat	als	volgt:	Facebookprofielen	worden	verzameld	van	een	aantal	
laatstejaars	en	die	worden	voorgelegd	aan	mensen	die	op	dagelijkse	basis	aan	selectie	van	personeel	
doen	(recruiters).	Aan	die	recruiters	wordt	gevraagd	om	een	aantal	vragen	te	beantwoorden	over	die	
personen	op	een	schaal	van	1	tot	5.	Eén	jaar	later,	als	die	laatstejaars	effectief	al	een	jaar	aan	de	slag	
zijn	 in	 een	bedrijf,	 gaat	men	 gaan	 kijken	hoe	 goed	die	mensen	het	 nu	doen	 in	 hun	 job.	Dan	werd	
gekeken	in	hoeverre	de	beoordelingen	van	het	Facebookprofiel	overeenstemt	met	de	beoordelingen	
op	de	werkvloer.	

	

	

	

	

	

	

Het	bovenste	deel	van	de	tabel	zijn	de	correlaties	tussen	de	beoordelingen	die	de	recruiters	hebben	
gemaakt	 van	 die	 Facebookprofielen.	 Suitability	 is	 geschiktheid	 voor	 de	 job.	 KSAO’s	 staat	 voor	
knowledge,	 skills,	 abilities	 en	 other	 characteristics.	 Dan	 heb	 je	 nog	 consciëntieusheid,	 cognitieve	
vaardigheden	en	contextuele	prestaties	(=	of	dat	iemand	niet	enkel	in	de	job	het	goed	zou	doen,	maar	
ook	 daarbuiten,	 bijvoorbeeld	 zich	 inzetten	 voor	 activiteiten	 die	 buiten	 het	 werk	 georganiseerd	
worden).	We	 zien	dat	 al	 die	 zaken	hoog	 significant	met	 elkaar	 correleren.	Als	we	nu	 spreken	over	
consciëntieusheid	bij	een	persoon	of	geschiktheid,	dat	hangt	allemaal	samen	met	elkaar.	Maar	wat	
vooral	 interessant	 is,	 is	 het	 tweede	 deel	 van	 de	 tabel.	 Dat	 gaat	 over	 de	 mate	 waarin	 die	
Facebookinschattingen	samenhangen	met	de	effectieve	prestaties	van	de	personen.	En	daar	zien	we	
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helemaal	 geen	 significante	 correlaties	 meer.	 De	 geschiktheid	 voor	 de	 job	 op	 basis	 van	 de	
Facebookprofielen	 hangt	 bijvoorbeeld	 samen	 met	 in-role	 performance	 met	 -.04.	 Dat	 hangt	 dus	
eigenlijk	totaal	niet	samen.	We	zien	zelfs	een	significante	negatieve	correlatie	tussen	consciëntieusheid	
op	basis	van	Facebookprofielen	en	extra-role	performance	(=	contextuele	prestaties	buiten	de	job)	en	
overall	performance.	Als	recruiters	iemand	inschatten	op	Facebook	als	hoog	consciëntieus,	dan	zien	
we	dat	die	persoon	zich	een	 jaar	 later	minder	 inzet	voor	 zijn/haar	bedrijf	buiten	de	werkuren.	We	
kunnen	dus	niet	afgaan	op	iemands	Facebookpagina	om	voorspellingen	te	doen	over	jobprestaties!	
Ons	buikgevoel	is	dus	zeker	niet	altijd	correct,	want	we	baseren	ons	vaak	om	irrelevante	informatie.	
Maar,	 ondanks	 dat	 dat	 niet	 accuraat	 is,	 gaan	 deze	 eerste	 indrukken	 toch	 onze	 besluitvorming	
beïnvloeden.	Dat	is	problematisch	voor	zowel	organisaties	als	voor	de	medewerkers.	

- Als	 organisaties	 zich	 baseren	 op	 dergelijke	 irrelevante	 informatie	 voor	 het	 aanwerven	 van	
personen,	dan	zullen	ze	de	verkeerde	mensen	aanwerven,	zullen	ze	minder	productief	worden	
en	zullen	ze	minder	goed	functioneren	als	bedrijf.		

- De	mensen	door	dergelijke	eerste	(negatieve)	indrukken	niet	geselecteerd	worden	en	nadien	
feedback	vragen,	krijgen	een	gevoel	dat	de	sollicitatie	niet	op	een	eerlijke	manier	is	gebeurd,	
als	het	bedrijf	al	zou	durven	toegeven	dat	ze	zich	gebaseerd	hebben	op	Facebook	tenminste.	
Dat	onrechtvaardigheidsgevoel	waarmee	die	mensen	opgezadeld	zitten	is	natuurlijk	niet	goed	
voor	het	imago	van	dat	bedrijf,	want	die	mensen	zullen	geen	klant	meer	willen	zijn	en	ze	zullen	
het	 ook	 aan	 andere	 mensen	 vertellen.	 Maar	 ook	 voor	 de	 mensen	 die	 via	 Facebook	 een	
positieve	 indruk	nagelaten	hebben	en	wel	geselecteerd	werden,	 zal	dat	nefast	 zijn	want	zij	
krijgen	een	job	waar	zij	misschien	niet	echt	voor	geschikt	zijn,	waardoor	ze	zich	minder	snel	
tevreden	 zullen	 voelen	 in	 hun	 job,	 wat	 dan	 op	 lange	 termijn	 slecht	 is	 voor	 het	 algemeen	
welbevinden	van	die	mensen.		

De	vraag	is	dan:	indien	een	organisatie	ervoor	wil	zorgen	dat	ze	over	de	juiste	mensen	beschikt,	welke	
manieren	kunnen	dan	gebruikt	worden?	

	

2. Wat	is	rekrutering	en	selectie	
	

Een	organisatie	 is	een	groep	van	mensen	die	werken	om	een	bepaald	gemeenschappelijk	doel	 te	
bereiken.	Het	startpunt	om	tot	die	organisatie	te	komen,	is	natuurlijk	het	selecteren	van	mensen	die	
deel	moeten	uitmaken	van	die	organisatie	en	het	motiveren	van	mensen	om	deel	te	willen	uitmaken	
van	 die	 organisatie.	 Dat	 laatste	 is	 eigenlijk	 rekrutering.	 Rekrutering	 slaat	 op	 het	 aanspreken	 van	
mensen	met	de	juiste	eigenschappen	om	deel	te	willen	uitmaken	van	je	organisatie.	En	selectie	is	
dan	het	uitkiezen	van	de	meest	geschikte	mensen	uit	die	groep	die	je	hebt	gerekruteerd.	Rekrutering	
en	selectie	zijn	twee	complementaire	processen	die,	indien	goed	opgezet,	ervoor	kunnen	zorgen	dat	
de	organisatie	over	de	juiste	mensen	beschikt	om	de	doelstellingen	van	de	organisatie	te	bereiken.	
Rekrutering	 en	 selectie	 samen	 is	 het	 sollicitatieproces.	 Dat	 is	 vaak	 de	 startpositie	 voor	
bedrijfspsychologen.	 Als	 je	 afstudeert	 in	 bedrijfspsychologie	 is	 de	 kans	 groot	 dat	 je	 daarmee	 in	
aanraking	komt	in	een	personeelsdienst	of	HR-afdeling	van	een	bedrijf	of	in	een	selectiekantoor.		

Er	zijn	vier	essentiële	stappen	in	het	selectieproces:	workforce	planning,	functie-analyse,	rekrutering	
en	selectie.	
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A. Stap	1:	Workforce	planning	
	

Je	 kan	 dat	 metaforisch	 voorstellen	 als	 een	 puzzel	 waarbij	 een	 stukje	 ontbreekt.	 Bij	 de	 workforce	
planning	 ga	 je	 als	 organisatie	 nadenken	 over	 de	 puzzel	 die	 je	 wil	 leggen,	 over	 hoe	 je	 jezelf	 ziet	
evolueren	in	de	toekomst.	Dan	moet	je	ga	nadenken	welke	mensen	je	al	hebt	en	welke	mensen	je	nog	
mankeert	om	je	doelen	als	organisatie	te	bereiken.	Dus	je	gaat	als	bedrijf	op	zoek	naar	welke	puzzel	je	
wil	leggen	en	naar	welke	stukjes	nog	ontbreken.		

Dat	gaat	over	de	strategie	die	en	organisatie	uitstippelt.	Bijvoorbeeld	een	klein	familiebedrijf	 is	de	
laatste	 jaren	 sterk	 gegroeid,	 en	 de	 CEO	 kan	 zich	 niet	 meer	 constant	 bezighouden	 met	 alle	
personeelszaken,	 dus	men	wil	 een	HR-afdeling	 oprichten	 om	die	 taken	 over	 te	 nemen.	Dat	 is	 een	
strategie	die	men	plant	in	dat	bedrijf,	en	dan	gaat	men	kijken	wat	men	daarvoor	allemaal	nodig	heeft.	
Men	gaat	kijken	welke	KSAO’s	nodig	zijn	bij	de	medewerkers	om	het	doel	te	volbrengen.	Dan	gaat	
men	ook	kijken	naar	welke	KSAO’s	men	al	heeft	in	het	bedrijf	bij	de	medewerkers.	Voor	de	KSAO’s	
die	nog	ontbreken	kan	men	dan	vacatures	opstellen.	Maar	sommige	functies	zijn	zeer	moeilijk	in	te	
vullen	omdat	er	een	te	kort	is	op	de	arbeidsmarkt.	Vaak	zijn	meerdere	organisaties	tegelijk	op	zoek	
naar	 dezelfde	mensen	 omdat	 dat	mensen	 zijn	 die	 ervoor	 kunnen	 zorgen	 dat	 een	 organisatie	 gaat	
groeien.	 Daarom	 is	 het	 belangrijk	 om	 even	 stil	 te	 staan	 bij	 het	maken	 van	 een	 analyse	 van	 de	
arbeidsmarkt	en	na	te	gaan	hoeveel	talent	er	beschikbaar	is.	

In	januari	2016	werd	aangegeven	dat	er	een	daling	is	in	de	werkloosheid.	Er	zijn	minder	mensen	op	de	
arbeidsmarkt	aanwezig,	en	tegelijkertijd	is	er	een	stijging	in	het	aantal	vacatures.	Dat	fluctueert	enorm,	
het	ene	jaar	dalen	de	vacatures	(bv.	2010	en	2013),	en	het	andere	jaren	stijgt	dat	weer	(bv.	2012	en	
2016).	Het	aanbod	verkleint	maar	de	vraag	vergroot.	Daardoor	komt	men	in	een	situatie	van	‘war	for	
talent’	terecht.	Organisaties	gaan	in	competitie	treden	om	dat	schaarse	aantal	geschikte	mensen	op	
de	arbeidsmarkt	bij	zich	te	voegen.		

	

B. Stap	2:	Functie-analyse	
	

Als	je	dan	weet	waar	je	naar	toe	wilt	als	organisatie	en	als	je	weet	welke	algemene	KSAO’s	je	in	huis	
wil	halen,	dan	moet	je	bepalen	welke	specifieke	functie	nodig	is	om	die	doelstellingen	uit	te	voeren.	
Dat	noemen	we	een	functie-analyse.	Om	van	je	puzzel	met	een	ontbrekend	stukje	te	gaan	naar	een	
concrete	vacature,	moet	je	dus	een	functie-analyse	uitvoeren.	Zo	kan	je	de	lege	bureaustoel	invullen	
en	weet	je	welke	functie	je	nodig	hebt	om	de	concrete	activiteiten	en	doelstellingen	binnen	het	bedrijf	
uit	te	voeren.		

Je	moet	dus	kijken	welke	persoon	je	nodig	hebt	om	die	functie	in	te	vullen	en	welke	activiteiten	die	
persoon	moet	uitvoeren.	Het	kan	bijvoorbeeld	zijn	dat	je	een	verkoper	zoekt,	dan	zal	je	iemand	moeten	
vinden	met	overtuigingskracht,	assertiviteit,	etc.	Elke	organisatie	maakt	functieprofielen	op	van	alle	
functies	 in	 hun	 bedrijf.	 Die	 functieprofielen	 geven	 een	 overzicht	 van	 de	 activiteiten	 die	 worden	
uitgevoerd.	Maar	 hoe	 weet	 je	 nu	 precies	 wat	 een	 bepaalde	 functie	 allemaal	 inhoudt	 en	 welke	
vaardigheden	 nodig	 zijn?	 Je	 kan	 onmogelijk	 van	 alle	 mogelijke	 functies	 weten	 wat	 de	 vereiste	
vaardigheden	zijn.	Er	zijn	verschillende	mogelijkheden	om	het	te	weten	te	komen:	
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- Je	kan	het	gaan	vragen	aan	de	experts	ter	zake.	Om	die	functieprofielen	op	te	maken,	gaan	ze	
gewoon	mensen	die	die	job	uitvoeren	gaan	ondervragen.	Dat	kan	via:	

o Interviews/vragenlijsten:	Wat	heb	jij	gestudeerd?	Wat	doe	je	precies?	Welke	zaken	
zijn	daarvoor	nodig?	

o Kritische	 incidenten:	 Je	 vraagt	 aan	 die	mensen	 om	 na	 te	 denken	 over	 een	 aantal	
opmerkelijke	situaties	die	zich	voordeden	in	hun	functie	en	om	dat	te	beschrijven.	Aan	
de	hand	van	deze	kritische,	belangrijke	situaties	kijkt	men	welke	competenties	nodig	
zijn	in	de	functie	en	zoekt	men	dan	personen	die	in	staat	zijn	om	ook	met	die	situaties	
om	te	gaan.		

o Dagboek:	Aan	de	mensen	die	de	functie	uitvoeren,	kan	je	vragen	om	een	maand	lang	
een	dagboek	bij	te	houden	en	alles	op	te	schrijven	wat	ze	doen,	zodat	men	weet	wat	
die	persoon	allemaal	doet	op	dagelijkse	basis.		

o Observatie:	 Je	 gaat	 gewoon	 gaan	 kijken	wat	 die	 persoon	doet,	 zonder	 dat	 die	 zelf	
perse	aan	het	woord	komt.	

Dat	is	natuurlijk	allemaal	een	vrij	intensief	proces.	Grote	bedrijven	kunnen	dat	wel	doen,	maar	
voor	kleinere	bedrijven	is	da	moeilijker,	want	meestal	hebben	ze	nog	niemand	die	die	functie	
uitoefent	en	dan	kunnen	ze	het	ook	niet	gaan	vragen	natuurlijk.		

- Een	 andere	 mogelijk	 is	 het	 consulteren	 van	 bestaande	 functieanalyses.	 De	 VDAB	 heeft	
daarover	heel	wat	info	op	hun	website.	Daar	kan	je	heel	uitgebreide	beroepenfiches	vinden	
met	een	definitie,	een	gedetailleerde	lijst	van	activiteiten	van	de	job,	nodige	competenties.		

Die	functieanalyses	zijn	zeer	belangrijk	voor	een	bedrijf,	en	niet	alleen	bij	selectie	om	te	weten	naar	
welke	persoon	je	op	zoek	bent.	Maar	het	is	bijvoorbeeld	ook	belangrijk	bij	prestatiebeoordeling.	Als	
men	 op	 bijvoorbeeld	 jaarlijkse	 basis	 evaluatiegesprekken	 heeft	 met	 medewerkers,	 kan	 men	 heel	
gericht	 gaan	 kijken	 naar	 de	 specifieke	 domeinen	 van	 de	 functie	 en	 kijken	 hoe	 de	 persoon	 daarop	
functioneert.	Functieanalyses	worden	ook	gebruikt	bij	training.	Als	je	bijvoorbeeld	vaststelt	dat	een	
medewerker	op	het	ene	deel	van	de	functie	goed	functioneert	en	op	het	andere	deel	van	de	functie	
minder,	 dan	 kan	 je	 zeer	 specifiek	 je	 training	 gaan	 afstellen.	 Ook	 bij	 beloning	 zijn	 functieanalyses	
belangrijk.	Als	je	bijvoorbeeld	beloning	laat	afhangen	van	hoe	een	persoon	functioneert,	kan	op	een	
zeer	gerichte	en	gestandaardiseerde	manier	via	functieanalyses	gaan	bepalen	hoe	goed	hij/zij	het	doet	
op	elk	domein	en	welke	beloning	je	dus	kan	geven.	Dus	die	functieanalyses	zijn	het	startpunt	van	heel	
wat	HR-activiteiten.	Dat	is	handig	om	te	gebruiken,	want	vaak	gebeurt	het	nog	in	bedrijven	dat	iemand	
niet	naar	behoren	functioneert,	maar	men	kan	er	niet	precies	de	vinger	op	leggen,	dus	men	stuurt	die	
persoon	dan	op	een	willekeurige	training.	Of	bij	selectie	kan	het	soms	ook	zo	zijn	dat	men	kijkt	naar	
sociale	media	van	de	sollicitant	en	dan	een	algemeen	oordeel	maakt	van	‘ik	heb	een	goed	gevoel	bij	
die	 persoon’	 of	 ‘ik	 heb	 geen	 goed	 gevoel	 bij	 die	 persoon’,	 terwijl	 het	 natuurlijk	 beter	 is	 om	 zeer	
specifiek	te	gaan	oordelen	per	domein	van	de	functie	of	de	persoon	geschikt	is.		

	

C. Stap	3:	Rekrutering	
	

We	hebben	onze	workforceplanning	gedaan,	we	hebben	gekeken	wie	we	zoeken	en	we	hebben	daar	
een	functiebeschrijving	van	gemaakt,	en	dan	komen	we	nu	bij	het	echte	werk.	We	gaan	nu	gaan	kijken	
wie	dat	we	gaan	selecteren.	We	richten	ons	dus	naar	de	arbeidsmarkt,	en	we	proberen	zoveel	mogelijk	
mensen	warm	te	maken	voor	onze	job,	we	gaan	mensen	gaan	rekruteren.	Het	eindresultaat	is	dat	we	
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een	kandidatenpoel	hebben	van	mensen	met	de	juiste	eigenschappen	die	dan	kunnen	solliciteren	en	
waaruit	we	 gaan	 selecteren.	Hoe	meer	mensen	we	aantrekken,	 hoe	 groter	 de	 kans	dat	 er	 iemand	
geschikt	tussen	zit.	Maar	dat	is	niet	altijd	evident,	want	er	is	een	‘war	for	talent’.	Organisaties	streden	
met	elkaar	in	competitie.	In	theorie	lijkt	rekrutering	wel	simpel,	maar	in	de	praktijk	is	dat	niet	zo.	Je	
moet	dus	heel	creatief	te	werk	gaan	om	toch	de	juiste	mensen	aan	te	trekken.		

Hoe	doe	je	dat	nu,	mensen	aantrekken?	Er	zijn	heel	wat	manieren:	

- Personeelsadvertenties:	Het	publiceren	van	vacatures	in	magazines,	zoals	Jobat,	of	in	kranten.	
De	ene	is	daar	al	creatiever	in	dan	de	andere,	en	de	ene	geeft	meer	info	dan	de	andere.	Het	
kost	behoorlijk	wat	geld	voor	organisaties	om	vacatures	te	publiceren.	

- VDAB:	 Vacatures	 op	 de	 website	 van	 de	 VDAB	 plaatsen.	 Dit	 kost	 niets.	 Maar	 het	 zijn	
waarschijnlijk	enkel	de	mensen	die	actief	op	zoek	zijn	naar	(ander)	werk	die	surfen	naar	deze	
site.	Op	deze	manier	trek	je	geen	getalenteerde	mensen	aan	die	niet	op	zoek	zijn	naar	(ander)	
werk.	

- Jobbeurs:	 Hogescholen	 en	 universiteiten	 kunnen	 afstudeerbeurzen	 organiseren	 waar	
studenten	die	bijna	afstuderen	kunnen	gaan	praten	met	recruiters	van	allerlei	organisaties.	
Voor	de	bedrijven	 is	dat	zeer	 interessant,	want	ze	kunnen	meteen	een	een-op-een	gesprek	
houden	met	de	 studenten	en	 ze	 zien	die	personen	al	 eens,	wat	helemaal	 anders	 is	 bij	 het	
uitsturen	van	een	vacature	zonder	te	weten	wie	dat	het	leest.		

- Selectiebureaus,	headhunting:	Organisaties	kunnen	ook	samenwerken	met	selectiebureaus	
of	headhunters.	Headhunters	zijn	mensen	die	vaak	op	een	vrij	agressieve	manier	op	zoek	gaan	
naar	mensen	die	potentieel	zouden	kunnen	werken	voor	een	bepaald	bedrijf.	Headhunters	
werken	vaak	extern,	zij	werken	voor	een	bepaald	bureau	en	dat	bureau	wordt	ingehuurd	voor	
een	organisatie.	Die	organisatie	zoekt	 iemand	op	een	specifieke	functie	 in	te	vullen,	en	dan	
gaat	 die	 headhunter	 daar	 een	 hele	 poos	 mee	 bezig	 zijn	 om	 een	 aantal	 perfect	 passende	
mensen	te	vinden.	Voorbeelden	zijn	Hudson,	AON,	Hogan,	Hay,	etc.	

- Sociale	 media:	 Wat	 ook	 vaak	 gebruikt	 wordt	 voor	 rekrutering,	 is	 sociale	 media,	 zoals	 bv.	
LinkedIn.	Hier	kan	je	posten	dat	je	op	zoek	bent	naar	een	bepaald	type	profiel.	Dit	is	goedkoop	
en	je	bereikt	er	veel	mensen	mee.		

- Scholen:	Men	kan	gebruik	maken	van	on-campus-recruitment,	waarbij	organisaties	zelf	naar	
scholen	gaan	en	met	studenten	gaan	praten.		

Hoe	stel	je	nu	een	organisatie	voor	aan	sollicitanten.	Als	recruiter	kan	je	een	kanaal	kiezen,	maar	je	kan	
ook	kiezen	hoe	je	jezelf	profileert.	

- Belangrijk	 is	dat	 je	als	organisatie	eerlijk	bent,	en	dat	 je	een	zo’n	realistisch	mogelijk	beeld	
geeft	van	de	job.	Dat	noemen	we	een	realistic	job	preview.	Als	er	dan	mensen	zijn	die	reageren	
nadat	ze	een	realistische	vacature	hebben	gezien,	dan	zijn	dat	mensen	die	de	job	zeker	willen	
doen.	Zo	rekruteer	je	vooral	de	geschikte	kandidaten.	Ze	weten	ook	meteen	wat	hen	te	doen	
staat	in	de	job.	Maar	de	kans	bestaat	wel	dat	als	je	te	eerlijk	bent,	dat	je	een	heel	deel	ook	
geschikte	 kandidaten	 afschrikt.	 Je	 mag	 ook	 niet	 enkel	 de	 nadruk	 leggen	 op	 wat	 je	 als	
organisatie	 verwacht	 van	 de	 persoon,	maar	 je	moet	 ook	 aandacht	 hebben	 voor	wat	 je	 de	
persoon	kan	bieden.		

- Een	organisatie	kan	zich	ook	zo	positief	mogelijk	profileren	naar	kandidaten	toe.	Zo	krijg	 je	
veel	reactie	van	potentiële	kandidaten,	maar	dan	worden	ook	veel	kandidaten	teleurgesteld	
omdat	ze	niet	geschikt	blijken	te	zijn.	Tevens	kunnen	sommige	mensen	beginnen	twijfelen	aan	
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de	geloofwaardigheid.	En	de	mensen	die	wel	geselecteerd	geraken	zullen	nadien	ontgoocheld	
zijn	als	ze	zien	dat	het	niet	zo	positief	is	als	het	werd	voorgesteld.		

- De	gulden	middenweg	is	dat	je	je	als	organisatie	in	de	kijker	werkt	op	een	originele	en	creatieve	
manier,	maar	dat	je	het	nog	steeds	eerlijk	houdt.	Je	stelt	de	zaken	niet	beter	voor	dan	dat	ze	
zijn,	maar	ook	niet	slechter.	Bijvoorbeeld:	in	een	studie	werden	1997	mensen	gecontacteerd	
in	verband	met	een	vacature	voor	een	job.	Ze	hebben	in	die	groep	een	onderscheid	gemaakt:	
de	helft	werd	benaderd	via	mail,	wat	een	standaard	medium	is	om	mensen	te	contacteren	
vandaag	de	dag.	De	andere	helft	hebben	ze	een	postkaart	gestuurd,	wat	een	‘strange’	medium	
is.	Inhoudelijk	waren	die	vacatures	identiek,	maar	enkel	het	medium	verschilde.	Dan	werd	er	
gekeken	naar	hoeveel	reactie	er	kwam.	Van	die	1000	mensen	die	een	email	kregen,	hebben	er	
11	 gereageerd,	 wat	 één	 procent	 is.	 Van	 de	 1000	 die	 een	 postkaart	 kregen,	 hebben	 er	 51	
gereageerd,	wat	vijf	procent	is.	Dat	is	dus	vijf	keer	zoveel.	Er	is	een	hogere	kwantiteit	via	een	
creatief	medium.	Als	ze	dan	bovendien	keken	naar	wie	gereageerd	had,	dan	zag	men	dat	de	
mensen	die	via	de	postkaart	hadden	gesolliciteerd	vaak	hoger	opgeleid	waren.	Er	was	dus	ook	
een	hogere	kwaliteit	van	kandidaten.	We	moeten	dus	nadenken	over	hoe	we	op	een	creatieve	
manier	kunnen	aanspreken	voor	een	vacature	(bv.	L’Oréal:	Is	creatief,	en	ze	denken	zowel	na	
over	wat	zij	willen	als	bedrijf	als	wat	de	sollicitant	wilt).		

	

D. Stap	4:	Selectie	
	

Selectie	is	uit	de	pool	mensen	die	kandidaat	zijn	voor	een	functie,	die	groep	medewerkers	kiezen	die	
de	grootste	kans	hebben	om	succesvol	de	 functie	uit	 te	voeren.	We	spreken	van	 ‘kans’,	omdat	we	
nooit	volledig	zeker	weten	vooraf	ofdat	een	persoon	goed	zal	functioneren	in	een	job.	Hoe	een	persoon	
zich	voordoet	bij	de	selectie	kan	afwijken	van	hoe	hij	uiteindelijk	is	in	zijn	functie,	en	onze	testen	die	
we	hebben	zijn	niet	onfeilbaar,	maar	met	meerdere	goede	tests	kunnen	we	toch	met	een	redelijk	hoge	
betrouwbaarheid	de	persoon	gaan	uitkiezen	die	het	meest	geschikt	is.	

Hoe	groter	de	kandidatenpoel,	hoe	selectiever	je	kan	zijn.	Dat	wordt	vaak	quantitatief	uitgedrukt	in	
het	 selectieratio:	 het	 aantal	 vrije	 posities	 in	 een	 organisatie/aantal	 kandidaten.	 Stel	 dat	 er	 vijf	
vacatures	zijn,	en	we	hebben	50	kandidaten	versus	100	kandidaten,	dan	is	de	selectieratio	in	het	eerste	
geval	0,1	en	in	het	tweede	geval	0,05.	Hoe	lager	de	selectieratio,	hoe	beter.		

Voorbeeld	van	selectieproces:	je	hebt	een	openstaande	vacature	voor	schoonmaker.	Je	kan	gebruik	
maken	 van	 drie	 tests	 om	KSAO’s	 van	 kandidaten	 te	 screenen,	 bijvoorbeeld	 stiptheid	 in	 vorige	 job,	
nauwkeurigheidsvragenlijst	en	samenwerkingstest.	Die	KSAO’s	gaan	we	afleiden	op	basis	van	die	drie	
testen.	Maar	pas	op:	er	is	geen	een	op	een	relatie	tussen	de	vaardigheden	die	een	kandidaat	bezit	en	
de	scores	op	die	drie	testjes.	De	relatie	zal	wel	sterker	zijn	naar	mate	we	goede	testen	gebruiken.	En	
op	basis	daarvan	maakt	de	recruiter	dan	een	inschatting	van	de	KSAO’s	van	de	sollicitant.		
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Wat	 is	nu	essentieel	om	te	weten	of	een	persoon	goed	zal	kunnen	functioneren	 in	een	job?	Zijn	er	
bepaalde	 zaken	waarvan	we	weten	dat	als	die	persoon	het	daar	goed	op	doet,	dat	dat	een	goede	
voorspeller	is	voor	goed	functioneren?	Eigenlijk	kan	je	niet	de	vinger	wijzen	op	iets	dat	je	sowieso	nodig	
hebt	om	talent	te	meten.	Dat	is	altijd	afhankelijk	van	de	functie	waarnaar	je	aan	het	kijken	bent.	We	
moeten	 altijd	 in	 één	 specifieke	 situatie	 kijken	 naar	 wie	 we	 op	 zoek	 zijn,	 er	 is	 niet	 één	 algemeen	
‘talentinstrument’.		

Dus	op	basis	van	een	functieanalyse	hebben	we	een	beeld	van	de	organisatie	en	de	job.	We	maakten	
een	inschatting	van	de	vereisten	die	nodig	zijn	in	die	job	en	welke	voordelen	we	kunnen	aanbieden	
aan	 de	 sollicitant	 (loon,	 flexibele	 werkuren,	 extralegale	 voordelen,	 etc.).	 Daartegenover	 staat	 de	
sollicitant,	het	individu,	met	zijn	specifieke	eigenschappen.	We	zoeken	naar	een	balans	tussen	de	twee,	
we	streven	naar	een	fit.	We	kijken	dus	naar	de	eigenschappen	van	de	persoon,	datgene	wat	we	willen	
weten,	en	we	kijken	of	dat	dat	match	met	de	vereisten	binnen	de	job	en	de	organisatie.	Hoe	kunnen	
we	dat	nu	weten,	die	persoonlijke	kenmerken,	hoe	kunnen	we	dat	nagaan?	Het	is	belangrijk	dat	we	
dat	op	een	stapsgewijze,	systematische	manier	doen.	

	

	

	

	

	

	

	

	

a. Wat	is	een	goed	selectie-instrument?		
	

Voor	dat	we	bespreken	hoe	we	die	eigenschappen	kunnen	meten	met	instrumenten,	gaan	we	even	
spreken	over	hoe	we	kunnen	weten	wat	goede	instrumenten	zijn	hiertoe.	Drie	stappen	bij	onderzoek:	

1. Men	neemt	een	selectie-instrument	af	bij	een	kandidaat	
2. Evaluatie	van	de	testprestatie	op	dat	selectie-instrument	door	de	recruiter	
3. Een	jaar	later	beoordeelt	de	werkgever	hoe	goed	de	persoon	functioneert	in	zijn	job	

Dan	moeten	we	 kijken	of	 dat	 er	 een	 significante	positieve	 correlatie	 is	 tussen	de	evaluatie	 van	de	
jobprestatie	in	stap	3	en	de	evaluatie	van	de	prestatie	op	het	selectie-instrument	in	stap	2.		

	

b. Selectie:	een	stapsgewijs	proces	
	

1. Vraag	naar	het	oordeel	van	de	medewerker:	Cv-screening.	Er	komen	heel	wat	Cv’s	binnen	in	
een	bedrijf	en	men	gaat	stap	voor	stap	die	Cv’s	doorlopen	en	op	basis	daarvan	een	kleinere	
selectie	maken	van	een	kandidatengroep,	die	dan	uitgenodigd	worden	voor	de	volgende	stap	
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van	het	selectieproces.	Men	kijkt	op	de	Cv’s	of	de	persoon	de	 juiste	diploma’s	heeft	en	de	
nodige	ervaring.	Men	kijkt	eventueel	ook	naar	bijkomende	competenties	en	talenkennis.	Vaak	
komt	er	ook	een	motivatiebrief	bij.	Wat	daarbij	belangrijk	is,	is	dat	men	niet	vergeet	te	screen	
op	 relevante	 aspecten.	Men	 is	 geneigd	 om	die	 persoon	 op	 te	 zoeken	 op	 Facebook	 bij	 het	
binnenkrijgen	van	een	Cv,	maar	zoals	gezien	mag	je	je	daar	niet	blind	op	staren.	Maar	vergeet	
ook	niet,	een	Cv	is	op	zich	niet	altijd	accuraat.	Mensen	maken	dat	zelf,	het	is	zelf-rapportage.	
Mensen	kunnen	wel	denken	van	zichzelf	dat	ze	ergens	goed	in	zijn,	terwijl	het	zo	goed	niet	is.	
Mensen	hebben	altijd	de	neiging	zichzelf	te	overschatten.	Een	studie	ging	na	hoe	eigen	oordeel	
van	kennis	gerelateerd	is	aan	een	aantal	factoren.	We	zien	dat	hoe	mensen	bv.	hun	talenkennis	
evalueren	niet	zo	hoog	correleert	moet	hoe	ze	effectief	presteren	op	een	talentest	(.34),	maar	
zelf	 gerapporteerde	 talenkennis	 hangt	 veel	 sterker	 samen	 met	 motivatie	 om	 die	 taal	 te	
spreken	(.59).	Dus	je	eigen	inschatting	van	kennis	hangt	veel	sterker	samen	met	je	motivatie,	
dan	met	je	werkelijke	kennis.	Als	je	jezelf	hoog	scoort	op	iets,	gaat	da	veel	meer	een	reflectie	
zijn	van	het	feit	dat	je	dat	graag	doet,	dan	dat	je	het	echt	zo	goed	kan.	Het	hangt	wel	significant	
samen,	maar	 niet	 zo	 sterk	 als	met	 je	motivatie.	 Dat	 geeft	 aan	 dat	we	 Cv’s	 soms	met	 een	
korreltje	zout	moeten	nemen.		
	

2. Vraag	naar	het	oordeel	van	anderen:	Referenties.	Je	kan	vragen	aan	een	vorige	werkgever	
hoe	goed	de	persoon	zijn	job	deed	en	checken	of	dat	de	persoon	zijn	Cv	wel	wat	klopt	op	basis	
van	 zelf	 toegeschreven	 positieve	 eigenschappen.	 Er	 wordt	 zeer	 vaak	 gevraagd	 aan	 de	
sollicitant	om	zelf	een	aantal	referenties	op	te	geven	die	ze	mogen	contacteren.	Theoretisch	
gezien	houdt	dat	wel	steek,	maar	in	de	praktijk	heeft	dat	niet	zoveel	zin.	Dat	kan	twee	kanten	
uitgaan.	Ofwel	 is	 iemand	 vertrokken	 bij	 een	 vorige	werkgever	 op	 goeie	 voet	 en	 kwam	die	
persoon	goed	overeen	met	die	werkgever.	Als	je	dan	die	werkgever	contacteert,	dan	zal	die	
veel	te	positief	zijn.	Als	men	zelf	mag	kiezen	wie	men	opgeeft	als	referentie,	zal	men	mensen	
kiezen	die	(te)	positief	zullen	zijn.	Ofwel	is	iemand	in	conflict	vertrokken	van	een	vorig	bedrijf	
of	werd	de	persoon	ontslagen,	en	dan	kan	de	vorige	werkgever	net	veel	negatiever	doen	dan	
dat	het	in	werkelijkheid	is.	Dus	alhoewel	dat	referenties	zeer	vaak	gebruikt	worden,	kunnen	
we	ook	dat	met	een	korreltje	zout	nemen.		
	

3. Oordeel	zelf	als	recruiter:	
o Testing:	Je	gaat	zelf	als	medewerker	van	een	HR-afdeling	gaan	oordelen	wie	het	meest	

geschikt	is	door	gebruik	te	maken	van	psychotechnische	tests.	Het	voordeel	is	dat	men	
grote	 groepen	 kan	 testen.	 Het	 is	 goedkoop	 en	 iedereen	 wordt	 gelijk	 behandeld	
(gestandaardiseerd,	 geen	 bias).	 Het	 nadeel	 is	 dat	 het	 onpersoonlijk	 is	 en	 niet	
aangenaam	voor	de	sollicitant.		

§ Intelligentietest:	 Men	 moet	 binnen	 een	 bepaalde	 tijdspanne	 enkele	
meerkeuzevragen	 oplossen	 met	 telkens	 één	 goed	 antwoord.	 Het	 is	 erg	
accuraat,	het	is	de	beste	voorspeller	van	toekomstige	jobprestatie.	

§ Persoonlijkheidstest:	Bevat	een	vragenlijst	met	statements	die	de	deelnemer	
moet	 vergelijken	 met	 zichzelf	 en	 beoordelen.	 Er	 zijn	 geen	 goede	 of	 foute	
antwoorden.	Het	gevaar	is	wel	dat	men	sociaal	wenselijk	antwoordt.	

§ Kennistest:	 Is	 zoals	 een	 soort	 examen	 met	 een	 reeks	 vragen.	 Als	 je	
bijvoorbeeld	 solliciteert	 als	 jurist,	 kan	 je	 een	 examen	 krijgen	 voor	 sociale	
wetgeving.	Ook	het	ingangsexamen	voor	de	opleiding	geneeskunde	is	hiervan	
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een	voorbeeld.	Men	 test	of	men	de	 juiste	diploma’s	en	de	nodige	ervaring	
heeft.		

o Interview:	Dat	kost	veel	tijd,	want	je	praat	met	een	persoon	in	een	een	op	een	gesprek,	
waardoor	men	dat	meestal	maar	bij	 een	kleine	groep	kandidaten	doet	waarbij	 het	
allemaal	capabele	mensen	zijn.	Het	is	enerzijds	de	bedoeling	om	de	persoon	voor	je	
beter	 te	 leren	 kennen,	 anderzijds	 kan	 de	 kandidaat	 ook	 kennismaken	 met	 de	
organisatie	 en	 vragen	 stellen.	 Tevens	wordt	 het	 gebruik	 om	de	 kennis,	 attitude	 en	
competenties	 van	de	 kandidaat	 te	 leren	 kennen.	 Interviews	worden	 vaak	 gebruikt,	
maar	hun	accuraatheid	wordt	overschat.	Beoordelingen	aan	de	hand	van	interviews	
hangen	niet	zo	sterk	samen	met	hoe	de	persoon	later	zal	functioneren	in	zijn	job.	Maar	
men	 kan	 die	 correlatie	 wel	 wat	 verhogen	 met	 een	 aantal	 ingrepen	 te	 doen,	
bijvoorbeeld	door	een	gestructureerd	interview	te	doen.	

§ Ongestructureerd	 of	 niet-directief	 interview:	 is	 een	 vlotte	 babbel	 met	 de	
kandidaat	 over	 random	 vragen	 die	 soms	 niet	 relevant	 zijn.	 Het	 onderwerp	
verschilt	van	kandidaat	tot	kandidaat.	Het	gesprek	kan	alle	kanten	uitgaan.	

§ Gestructureerd	 interview:	 op	 voorhand	 wordt	 bepaald	 welke	 thema’s	 en	
vragen	die	aan	bod	moeten	komen.	Het	volgt	een	strikt	schema,	bij	iedereen	
worden	dezelfde	vragen	gesteld.	Men	gaan	dus	systematisch	peilen	naar	de	
competenties	 op	 een	 gelijke	 manier	 bij	 iedereen.	 Een	 gestructureerd	
interview	 correleert	 veel	 sterker	 met	 hoe	 de	 persoon	 later	 in	 zijn	 job	 zal	
functioneren,	want	het	 is	minder	onderhevig	 aan	buikgevoel.	 Er	 is	 dus	 een	
hogere	 validiteit.	 Maar	 er	 is	 ook	 een	 hogere	 interbeoordeelaars-
betrouwbaarheid:	er	is	een	meer	eenduidig	oordeel	over	de	kandidaat	tussen	
de	recruiters.	Op	‘the	glass	door’	kan	je	voorbeelden	zien	van	allerlei	mogelijke	
interviewvragen	bij	grote	bedrijven.		

o Praktijksimulaties:	 men	 laat	 de	 kandidaten	 het	 werk	 simuleren	 waarvoor	 ze	
solliciteren.	 Men	 laat	 bijvoorbeeld	 een	 timmerman	 een	 kast	 timmeren	 of	 men	
organiseert	een	business	game	(bv.	L’Oréal).	Het	 is	een	vorm	van	testing,	maar	een	
groot	verschil	is	dat	een	praktijksimulatie	voor	de	sollicitant	veel	sterk	gerelateerd	is	
aan	de	 toekomstige	 job	 (face	 vilidity).	Het	wordt	dus	meestal	 vrij	 positief	onthaald	
door	 de	 kandidaat.	 Het	 is	 wel	 wat	 tijdsintensiever	 dan	 bv.	 intelligentietests	 en	
vragenlijsten.	Praktijksimulaties	zijn	een	goede	voorspeller	van	het	later	functioneren	
in	 de	 job.	 Enkele	 voorbeelden	 van	 simulatieoefeningen	 zijn	 een	 groepsopdracht	
(samen	 nadenken	 met	 andere	 kandidaten	 of	 recruiters	 over	 hoe	 je	 een	 bepaalde	
opdracht	 gaat	 aanpakken),	 een	postbakoefening	 (de	 kandidaat	moet	 een	overvolle	
mailbox	 organiseren	 en	 beantwoorden),	 een	 rollenspel	 (de	 kandidaat	 moet	 zich	
inbeelden	in	een	bepaalde	functie	en	taken	uitvoeren,	zoals	telefoneren,	omgaan	met	
klanten,	 etc.)	 of	 een	 presentatie	 geven.	 Dergelijke	 simulaties	 gebeuren	 vaak	 door	
assessmentcenters	en	duren	soms	een	hele	dag.	Daardoor	is	dat	zeer	duur	voor	een	
bedrijf.	Maar	het	is	wel	een	zeer	goede	voorspeller.	
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c. Enkele	principes	bij	selectie	
	

1. The	 best	 predictor	 of	 the	 future	 is	 the	 past:	 Naast	 intelligentietesten	 is	 een	 zeer	 goede	
voorspeller	voor	iemands	functioneren	te	gaan	kijken	naar	hoe	hij/zij	het	vroeger	deed	(of	nu	
in	 simulatieoefeningen).	 In	 een	 interview	 kan	 men	 bijvoorbeeld	 voor	 een	 bepaalde	
competentie	die	belangrijk	is	voor	de	job	gaan	vragen	aan	de	kandidaat	hoe	hij/zij	zich	vroeger	
gedragen	heeft	in	verband	met	die	competentie	en	hem/haar	vragen	concrete	voorbeelden	te	
geven	waarom	hij/zij	denkt	die	competentie	te	bezitten.	
	

2. Alle	 selectie-instrumenten	 moeten	 jobrelevant	 en	 discriminatievrij	 zijn:	 Sommige	
organisaties,	zoals	Accent,	werken	zich	steeds	 in	de	kijker	door	ongepaste,	seksueel	getinte	
vragen	te	stellen	aan	sollicitanten	(zie	artikels).	Een	ander	 iets	 is	 ‘BBB’:	Dit	staat	voor	‘bleu,	
blanc,	belge’,	en	dat	werd	gebruikt	in	notities	van	Adecco	over	een	sollicitant.	Adecco	had	de	
opdracht	gekregen	van	een	aantal	klanten	om	enkel	blanke,	autochtone	mensen	te	selecteren,	
en	hun	medewerkers	voegden	dan	de	code	BBB	toe.	Die	zijn	natuurlijk	massaal	veroordeeld	
geweest	voor	racisme.	Er	zijn	dus	soms	wel	onethische	praktijk	aanwezig.	Dat	is	het	tweede	
principe:	we	moeten	ons	bewust	zijn	van	en	wapenen	tegen	discriminatie	en	ongepast	gedrag	
bij	rekrutering	en	selectie.	Discriminatie	kan	in	verschillende	vormen	voorkomen.	Er	kan	dus	
zeer	expliciet	discriminatie	optreden	bij	rekrutering	op	vraag	van	de	klant	(bv.	BBB),	maar	er	
kan	 ook	 eerder	 impliciet	 discriminatie	 optreden	 bij	 Cv-screening.	 Daar	 gebeurd	 heel	 wat	
onderzoek	 naar.	 Hoe	 doet	men	 dat	 dan?	Men	 gaat	 fictieve	 Cv’s	 opmaken	 voor	 bestaande	
vacatures.	 En	 die	 Cv’s	 zijn	 allemaal	 identiek	 aan	 elkaar,	 behalve	 voor	 de	 naam	 van	 de	
kandidaat,	en	dan	gaat	men	de	verschillen	gaan	bekijken.	Er	zijn	daarrond	al	studies	gebeurd	
in	de	VS	en	in	Nederland.	In	de	VS	keek	men	of	dat	mensen	die	namen	hebben	zoals	Emily	of	
Greg	meer	kans	hadden	om	op	gesprek	uitgenodigd	 te	worden	dan	mensen	die	een	naam	
hadden	als	Lakisha	of	Jamal.	In	Nederland	keek	men	of	dat	mensen	zoals	Mohammed	of	Fatima	
minder	kans	hadden	dan	Henk	of	Fleur.	De	afhankelijke	variabele	bij	dergelijke	studies	is	dan	
hoeveel	telefoons	of	e-mails	ze	terugkrijgen	op	de	Cv	bij	beide	groepen.	Dit	zijn	de	resultaten:	
	

	
	
We	zien	hier	drie	rijen:	model	1,	2	en	3.	Wat	in	elk	model	wordt	bekeken,	 is	de	impact	van	
etniciteit	 (de	 naam)	 op	de	 kans	 om	uitgenodigd	 te	worden	 voor	 een	 sollicitatiegesprek.	 Er	
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werden	 Cv’s	 uitgestuurd	 voor	 verschillende	 functies,	 en	 men	 concludeerde	 dat	 het	 geen	
impact	had	over	welke	functie	dat	het	gaat,	we	zien	dat	er	enkel	een	effect	is	van	etniciteit.	
We	vinden	dus	geen	interactie	tussen	etniciteit	en	functie,	maar	enkel	een	hoofdeffect	van	
etniciteit.	Dat	betekent:	het	doet	er	niet	toe	voor	welke	functie	dat	er	gesolliciteerd	wordt,	
sowieso	worden	mensen	met	een	Vlaamse	naam	rapper	opgebeld	dan	met	een	buitenlands	
klinkende	naam.	Als	men	dan	de	Cv’s	varieert	enkel	op	vlak	van	geslacht	en	etniciteit,	zien	we	
dat	er	geen	interactie	is	tussen	etniciteit	en	geslacht,	enkel	een	hoofdeffect	van	etniciteit.	Dat	
betekent	dat	het	er	niet	 toe	doet	of	het	nu	een	man	of	een	vrouw	 is	met	een	Vlaamse	of	
buitenlandse	naam,	de	mensen	met	een	buitenlandse	naam	worden	gediscrimineerd.	Als	er	
dan	 gevarieerd	 wordt	 in	 SES	 en	 etniciteit,	 dan	 zien	 we	 dat	 ook	 SES	 geen	 effect	 heeft.	
Discriminatie	treedt	op	onafhankelijk	van	SES.		
	

	
	
Hierboven	 staan	de	 resultaten	 van	een	 studie	uit	Amerika.	We	 zien	dat	 de	 callback	 steeds	
groter	is	voor	mensen	met	‘white	names’	dan	voor	mensen	met	African-American	names.	We	
zien	dus	dat	de	dag	van	vandaag	nog	steeds	dergelijke	discriminatie	optreedt,	onafhankelijk	
van	 SES	 of	 geslacht.	 Ook	 blijkt	 contact	 te	 hebben	 met	 sollicitanten	 met	 andere	 etnische	
achtergrond	dit	effect	niet	te	verminderen!	Het	is	dus	uiterst	belangrijk	dat	we	ons	hiertegen	
wapenen!		
	
Discriminatie	treedt	dus	op	bij	 rekrutering,	bij	Cv-screening,	maar	ook	bij	 testing,	vooral	bij	
intelligentietesten.	Hoewel	intelligentietesten	zeer	goede	voorspellers	zijn	van	hoe	iemand	zal	
functioneren,	stellen	we	vast	dat	intelligentietesten	gevoelig	zijn	voor	discriminatie.		
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Dit	zijn	twee	normaalverdelingen	van	een	intelligentietest.	De	rechtse	curve	is	de	curve	voor	
blanke	mensen	en	de	linkse	curve	is	die	voor	Afro-Amerikaanse	mensen.	Wat	zegt	dit	nu?	Het	
gemiddelde	van	de	curve	voor	blanke	mensen	zit	iets	boven	de	100	voor	IQ,	en	het	gemiddelde	
voor	de	Afro-Amerikanen	zit	tussen	de	85	en	de	90.	Stel	dat	je	als	recruiter	een	intelligentietest	
wil	afnemen	en	je	zet	het	criterium	op	105.	Dus	iedereen	die	een	score	heeft	van	105	of	hoger	
gaat	verder	naar	de	volgende	stap	 in	het	selectieproces.	Mensen	die	 lager	scoren	vallen	af.	
Wat	betekent	dat	voor	de	blanke	mensen?	Je	ziet	dat	bijna	de	helft	van	de	blanke	mensen	kans	
maken	om	uitgenodigd	 te	worden	op	gesprek.	Maar	bij	 de	 zwarte	mensen	 is	 dat	heel	wat	
minder.	Maar	dat	wil	natuurlijk	niet	zeggen	dat	dat	verschil	er	in	werkelijkheid	ook	is.	Er	is	vaan	
een	taalprobleem	of	cultureel	probleem	wat	ervoor	zorgt	dat	bepaalde	mensen	minder	goed	
scoren	op	intelligentietests,	zonder	dat	dat	gerelateerd	is	aan	wat	die	test	probeert	te	meten.	
Men	is	dus	tegenwoordig	volop	op	zoek	naar	manieren	om	die	testen	meer	fair	te	maken	over	
verschillende	groepen	heen	zonder	dat	ze	die	hoog	voorspellende	waarde	te	verliezen.		
	

3. Rechtvaardigheid	 is	 een	 leidend	 principe:	 Iedereen	 moet	 op	 dezelfde	 manier	 behandeld	
worden	in	het	selectieproces.	Je	moet	ook	iedereen	de	kans	geven	om	hun	mogelijkheden	te	
tonen.	Ook	moet	je	iemand	die	niet	geselecteerd	is	geweest	feedback	geven	en	niet	zomaar	
niets	meer	van	je	laten	horen	na	een	sollicitatiegesprek.	Die	mensen	hebben	recht	op	te	horen	
waarom	ze	niet	geselecteerd	zijn	geweest	zodat	ze	daaraan	kunnen	werken	voor	een	andere	
sollicitatie.	 Bedrijven	worden	 daarop	 ook	 gecontroleerd,	 ofdat	 ze	menen	 voldoende	 op	 de	
hoogte	houden	van	de	selectieprocedure.	Ook	moet	je	iedereen	zijn	privacy,	waardigheid	en	
eigenheid	respecteren.		
	

4. Gebruik	meerdere	wetenschappelijke	instrumenten:	Er	selecteren	soms	dubieuze	‘selectie-
instrumenten’.	Wees	kritisch	ten	opzichte	van	dergelijke	claims	of	hypes	(bv.	paarden	bepalen	
je	persoonlijkheid).	Ook	over	emotionele	 intelligentie	wordt	 tegenwoordig	gesproken.	Men	
zegt	 bijvoorbeeld	 dat	 90	 procent	 van	 de	 beste	 presteerders	 een	 hoog	 EQ	 hebben.	 Dat	 is	
overdreven.	 Er	 valt	 zeker	 wel	 wat	 te	 zeggen	 voor	 emotionele	 intelligentie,	 maar	 op	 die	
voorwaarde	 dat	 het	 op	 de	 juiste	 manier	 wordt	 gemeten	 en	 ermee	 wordt	 omgegaan.	 Om	
emotionele	 intelligentie	 te	meten	 gebruik	 je	 best	 casussen	 die	 ze	moeten	 beoordelen	 dan	
zelfrapportage	over	eigen	emoties.	België	is	een	van	de	weinige	landen	die	met	emotionele	
intelligentie	rekening	houdt	bij	het	ingangsexamen	geneeskunde.	Er	wordt	niet	alleen	gekeken	
naar	 kennis	 van	 biologie,	 chemie	 en	 wiskunde,	 maar	 ook	 naar	 sociale	 vaardigheden.	
Onderzoek	toont	aan	dat	de	score	op	deze	emotionele	intelligentietest	later	sterk	correleert	
met	vakken	waarbij	 interpersoonlijk	contact	belangrijk	is.	Het	kan	ook	bijkomende	variantie	
verklaren	bovenop	intelligentie	en	consciëntieusheid.	Als	we	kijken	naar	de	scores	op	vakken	
die	minder	sociaal	gericht	zijn,	dan	zien	we	dat	cognitieve	vaardigheden	en	consciëntieusheid	
hiervoor	 belangrijke	 predictoren	 zijn,	 maar	 emotionele	 intelligentie	 niet.	 Dus	 als	 we	
geïnteresseerd	zijn	in	het	voorspellen	van	interpersoonlijk	gedrag,	is	emotionele	intelligentie	
wel	interessant,	als	het	correct	gemeten	wordt.	Blijf	kritisch	tegen	te	sterke	claims.	Gebruik	
wetenschappelijke	instrumenten,	maar	wees	ook	indachtig	dat	geen	enkel	wetenschappelijk	
instrument	onfeilbaar	is,	en	baseer	je	dus	op	meerdere	relevante	en	onderbouwde	tests	en	
gegevens.		
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Hoofdstuk	2:	Training	en	ontwikkeling	
	

1. Inleiding	
	

Stel:	250	kandidaten	reageren	op	de	VDAB-vacature	voor	de	functie	van	directeur	van	het	Simbahuis	
(geel:	specifieke	taken	voor	deze	functie,	groen:	algemene	managementtaken	waarbij	men	redeneert	
dat	 men	 dat	 opdoet	 in	 de	 praktijk	 waardoor	 men	 enkele	 jaren	 ervaring	 verwacht).	 Een	
selectieprocedure	wordt	doorlopen:	Cv-screening,	cognitieve	vaardigheidstest,	persoonlijkheidstest,	
test	die	peilt	naar	 leermotivatie,	gestructureerd	 interview	(competenties,	ervaring,	realistisch	beeld	
van	 de	 job)	 en	 assessment	 center.	 Uiteindelijk	 springen	 twee	 kandidaten	 springen	 er	 duidelijk	
bovenuit:	Els	en	Charlotte.	Els	ziet	er	belofte	vol	uit,	heeft	zeer	vele	relevante	ervaring,	maar	verandert	
vaak	van	werk	(=	turnover,	verloop).	Verloop	is	zeer	duur	voor	een	organisatie:		

- Verminderde	productiviteit	tijdens	de	zoektocht	naar	iemand	nieuw	
- Verhoogde	werkdruk	voor	team	waar	er	iemand	is	weggevallen	
- Verloren	kennis	(die	nu	bij	een	concurrent	zit)	
- Rekruteren	van	nieuwe	medewerker	
- Testen	en	interviewen	van	nieuwe	medewerker	
- Opleiden	van	nieuwe	medewerker	

Charlotte	 heeft	 slechts	 in	 beperkte	 mate	 ervaring	 met	 leidinggeven.	 Maar	 is	 dat	 wel	 echt	 een	
probleem?	 Dat	 kan,	 want	 onderzoek	 toont	 wel	 aan	 dat	 leidinggevende	 vaardigheden	 vooral	
aangeleerd	worden	al	doende	(maar	in	haar	vorige	job	is	wel	al	vaker	het	informele	aanspreekpunt	
geweest).	Maar	eigenlijk	mag	je	je	niet	blindstaren	op	het	aantal	jaren	werkervaring.	Vaak	plakt	men	
in	een	vacature	er	een	random	nummer	op	(5	jaar	ervaring,	6	jaar	ervaring,	etc.)	zonder	dat	dat	getal	
echt	op	iets	gebaseerd	is.	Wat	we	ook	zien	in	een	meta-analyse	is	dat	de	relatie	tussen	prestatie	en	
werkervaring	eigenlijk	onbestaande	 is.	Als	mensen	meer	ervaring	hebben,	zullen	ze	het	niet	per	se	
beter	gaan	doen.	Dat	komt	omdat	mensen	die	net	starten	en	geen	of	weinig	werkervaring	hebben,	
vaak	zeer	gemotiveerd	zijn	om	zeer	goed	te	presteren,	waardoor	ze	op	korte	termijn	mensen	met	meer	
kennis	 en	 ervaring	 bijbenen.	Maar	 daarbij	 is	 er	 wel	 een	 belangrijke	 voorwaarde:	 Er	moet	worden	
geïnvesteerd	 in	 de	 ontwikkeling	 van	 personeel	 via	 systematische	 trainings-	 en	
ontwikkelingsinitiatieven.	Dat	noemen	we	in	de	HR-wereld	‘training	and	development’.		

	

Hoe	kan	een	organisatie	er	nu	voor	zorgen	dat	haar	medewerkers	zich	optimaal	kunnen	ontplooien	
eenmaal	ze	aangeworven	zijn?		
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2. Training	en	ontwikkeling	in	organisaties	
	

Leren	 stopt	 niet	 nadat	 je	 de	UGent	 verlaat.	Mensen	 leren	 continu,	 levenslang.	 Blijven	 leren	 is	 van	
belang	voor	drie	groepen	van	mensen:	

1. Voor	jezelf	als	individu:	We	zien	ook	dat	het	gevoel	hebben	dat	je	blijft	leren	een	voorwaarde	
is	voor	mensen	om	in	een	bepaalde	job	te	blijven.	In	een	studie	werd	een	hele	grote	groep	
mensen	gecontacteerd	en	werd	hen	gevraagd	wat	hun	intentie	is	om	van	job	te	veranderen,	
en	hoe	ze	staan	ten	aanzien	van	een	aantal	eigenschappen	en	verwachtingen	in	hun	huidige	
job.	We	zien	dat	vooral	'doorgroeimogelijkheden’	in	hun	job	als	verwachtingen	naar	volgend	
jaar	 toe	 worden	 aangegeven.	 Het	 groeien	 in	 een	 organisatie	 is	 voor	 veel	 mensen	 van	
fundamenteel	belang.	We	zien	dat	zowel	bij	jonge	als	bij	oude	mensen,	bij	mensen	die	hoog	
opgeleid	zijn	en	bij	mensen	die	 laag	opgeleid	zijn.	Overal	komt	hetzelfde	beeld	naar	boven.	
Mensen	willen	het	gevoel	hebben	dat	ze	kunnen	groeien.	Een	tweede	factor	die	zeer	belangrijk	
is,	is	dat	mensen	aangeven	dat	ze	willen	de	mogelijkheid	krijgen	om	opleidingen	te	volgen	op	
hun	werk.	Ze	willen	de	mogelijkheid	krijgen	om	getraind	te	worden.	Dat	sluit	goed	aan	bij	dat	
facet	van	doorgroeien.	Mensen	willen	kunnen	leren	en	ontwikkelen.	Ten	derde	geven	mensen	
aan	dat	ze	het	belangrijk	vinden	dat	ze	bij	een	leidinggevende	zitten	waarbij	ze	terecht	kunnen	
met	problemen,	ze	willen	ook	een	 leidinggevende	die	goeie	 feedback	geeft	en	die	hen	kan	
helpen	verder	te	ontwikkelen.	Ten	vierde	willen	mensen	ook	een	voldoende	uitdagende	job,	
want	dat	zorgt	ervoor	dat	ze	vooruit	kunnen	gaan.		

	
We	 zien	 verder	 in	 de	 studie	 dat	 die	 verwachtingen	 ook	 gerelateerd	 zijn	 aan	mensen	 hun	
verloop-intentie.	Als	mensen	verachten	dat	ze	veel	doorgroeimogelijkheden	zullen	hebben,	
dan	 zijn	 ze	minder	 geneigd	 om	 van	werk	 te	 veranderen.	 Dus	we	 kunnen	 concluderen	 dat	
mensen	 vooral	 belang	 hechten	 aan	 ontwikkeling	 van	 kennis	 en	 vaardigheden.	 Mensen	
verlangen	 zelfontplooiing.	 Dat	 op	 zich	 is	 al	 belangrijk.	 Maar	 dat	 is	 ook	 belangrijk	 om	 je	
tewerkstellingskansen	 (employability)	 te	 verbeteren,	 want	 hoe	 meer	 je	 jezelf	 traint	 en	
ontwikkelt,	hoe	hoger	 je	marktwaarde	op	de	arbeidsmarkt.	Mensen	gaan	 je	dan	misschien	
benaderen	voor	betere	jobs	binnen	dezelfde	organisatie	of	binnen	andere	organisaties.		
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2. Voor	 de	 organisatie:	 Het	 is	 uiterst	 belangrijk	 dat	 een	 organisatie	 investeert	 in	 training	 en	
development.	Hier	 zien	we	een	 studie	waarin	men	heeft	gekeken	hoe	organisaties	hebben	
kunnen	recupereren	van	de	economische	crisis	van	2008.	Op	de	X-as	staan	de	jaren.	Op	de	Y-
as	zien	we	de	winstgevendheid	of	de	productiviteit	van	een	organisatie.	We	zien	dat	voor	2008	
de	organisaties	die	het	best	doen,	de	organisaties	 zijn	die	 sterk	 investeren	 in	 training.	Dus	
organisaties	die	veel	 investeren	 in	training	gaan	over	het	algemeen	productiever	zijn.	 In	de	
periode	van	de	crisis	zien	we	voor	elke	organisatie,	onafhankelijk	van	hoeveel	er	geïnvesteerd	
werd	 in	 training,	 een	 daling	 in	 productiviteit.	 Maar	 de	 organisaties	 die	 altijd	 veel	 hebben	
geïnvesteerd	 int	 training	 kunnen	 sneller	 uit	 dat	 dal	 klimmen	 en	 in	 2011	 zat	 die	 al	 weer	
opmerkelijk	 hoger	 in	 productie	 dan	 de	 organisaties	 die	 gemiddeld	 of	 weinig	 investeren	 in	
training.	Je	kan	de	opmerking	wel	maken	dat	het	ook	omgekeerd	kan	zijn:	organisaties	die	veel	
winst	maken,	hebben	meer	geld	en	kunnen	nu	eenmaal	meer	investeren	in	training.	Het	is	een	
correlationeel	onderzoek	dus	het	kan	in	beide	richtingen	werken.	Maar	er	is	in	ieder	geval	wel	
een	sterk	verband	tussen	de	twee.	Dus	het	 is	belangrijk	als	organisatie	om	te	 investeren	 in	
training	om	efficiënt	 te	zijn	en	nieuwe	uitdagingen	en	ontwikkelingen	het	hoofd	 te	kunnen	
bieden	en	om	uiteindelijk	ook	competitiever	te	worden	en	te	kunnen	anticiperen	en	reageren	
op	veranderingen.	Een	klassiek	voorbeeld	die	dat	laatste	niet	heeft	gedaan,	is	Kodak.	Kodak	
heeft	 de	 digitale	 camera	 uitgevonden,	 maar	 is	 dan	 failliet	 gegaan	 omdat	 ze	 niet	 hebben	
geïnvesteerd	in	verdere	ontwikkeling	van	dat	product	en	hun	personeel	niet	hebben	opgeleid	
of	aangespoord	voor	verandering	en	efficiëntie.		
	

3. Voor	de	maatschappij:	training	en	development	is	belangrijk	om	problemen	zoals	vergrijzing,	
hoge	werkloosheidsgraad	en	de	 snelle	 technologische	ontwikkelingen	het	hoofd	 te	 kunnen	
bieden.	Het	 is	 ook	belangrijk	 om	de	welvaart	 en	de	 economische	 groei	 te	 garanderen	 (bv.	
Europe	2020).		

Het	is	dus	voor	iedereen	belangrijk	om	erin	te	investeren,	maar	doet	men	dat	nu	ook	effectief?	The	
Association	 for	 Training	 and	 Development	 (ATD)	 publiceert	 elk	 jaar	 een	 rapport	 over	 hoeveel	
organisaties	hebben	geïnvesteerd	in	training	(zie	dia’s).	In	het	rapport	van	2014	zien	we	een	overzicht	
van	 de	 evolutie	 sinds	 2006.	 Sinds	 2006	 is	 er	 een	 stijging,	 in	 2008	 is	 er	 tijdens	 de	 crisis	 een	 daling	
(alhoewel	men	dan	beter	nog	meer	investeert	in	training	om	die	crisis	het	hoofd	te	kunnen	bieden,	
maar	dat	wordt	dan	niet	gedaan,	maar	wat	wel	logisch	is	vanuit	budgettaire	overwegingen),	in	2009	
stijgt	het	weer	licht,	in	2010	opnieuw	een	stijging,	in	2011	een	lichte	daling,	en	sinds	2011	is	het	licht	
blijven	stijgen.	Conclusie:	we	zien	een	positieve	trend	in	het	investeren	in	training	door	organisaties.	
Dat	zijn	de	resultaten	voor	de	VS.	Dichter	van	huis	zien	we	dat	er	in	2009	en	2010	ook	een	lichte	stijging	
was	van	het	trainingsbudget	per	werknemer.	De	totale	loonmassa	is	hoeveel	een	werknemer	kost	aan	
een	bedrijf,	en	een	stukje	van	die	loonmassa	wordt	gebruikt	als	opleidingsbudget	voor	training.	Het	
percentage	 van	 de	 loonmassa	 dat	 geïnvesteerd	 moet	 worden	 in	 training	 is	 in	 België	 wettelijk	
vastgelegd	 in	 een	 Interprofessioneel	 Akkoord	 (IPA)	 dat	 gesloten	 wordt	 tussen	 vakbonden	 en	
werkgevers,	namelijk	op	1,9	procent.	In	2009	en	2010	kwam	men	daar	niet	aan,	dat	was	dan	1,55	en	
1,62	procent,	maar	ondertussen	is	dat	hoogstwaarschijnlijk	alweer	gestegen.		

Tot	nu	toe	zagen	we	dus	goed	nieuws.	We	zien	dat	training	en	development	zeer	belangrijk	zijn,	we	
zien	ook	dat	er	zeker	een	stijging	aanwezig	is	in	de	mate	dat	organisaties	hierin	investeren.	Maar	niet	
iedereen	heeft	een	even	correct	of	positief	beeld	van	training	(cf.	filmpje	van	het	Eiland).	Vaak	gebeurt	
het	dat	een	willekeurig	persoon	langskomt	in	een	organisatie	die	totaal	geen	kaas	gegeten	heeft	van	
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didactische	vaardigheden,	gewoon	iemand	die	veel	geld	wil	verdienen	en	daarom	trainer	geworden	is.	
Dan	krijg	je	natuurlijk	een	aantal	mensen	in	organisaties	die	daar	sceptisch	tegenover	beginnen	staan.	
En	dat	is	jammer	genoeg	de	realiteit	in	veel	bedrijven.	Men	investeert	in	training	omdat	men	moet	
door	het	IPA,	maar	deze	investering	brengt	niet	altijd	op,	en	daar	zijn	verschillende	redenen	voor:	

- De	training	wordt	gegeven	voor	de	verkeerde	redenen:	Men	heeft	bijvoorbeeld	gehoord	van	
een	nieuwe	hype	in	training	en	development	en	men	wil	dat	ook	doen	omdat	het	tof	klinkt,	
zonder	dat	men	nadenkt	over	of	dat	dat	wel	eigenlijk	iets	is	dat	ze	nodig	hebben.	Men	gaan	
gewoon	mee	met	de	trends	die	er	zijn.	

- De	training	wordt	gegeven	aan	de	verkeerde	mensen:	Vaak	wordt	er	geen	rekening	gehouden	
met	of	dat	er	wel	behoefte	is	door	die	personen	aan	training.	Men	slaat	die	stap	over	en	me	
stuurt	 die	 persoon	 gewoon	 op	 training	 zonder	 meer,	 maar	 de	 motivatie	 ontbreekt	 dan	
natuurlijk.	

- De	 training	wordt	gegeven	door	de	verkeerde	mensen:	 Zoals	daarnet	verteld,	 vraagt	men	
soms	incapabele	mensen	om	training	te	komen	geven	zonder	enige	achtergrond	in	psychologie	
of	didactiek,	en	dat	heeft	uiteraard	niet	veel	effect.	

- Er	wordt	gebruikt	gemaakt	van	de	verkeerde	methode:	Men	doet	maar	wat,	maar	werkt	het	
wel	op	die	manier?	Dat	onderzoekt	men	soms	niet.		

Op	de	dia’s	zie	je	enkele	voorbeelden	van	“trainingen”	doorheen	de	jaren.	Bijvoorbeeld	de	coach	van	
Tia	Hellebout	zegt	dat	wat	je	toepast	in	de	sport	ook	kan	gebruiken	in	organisaties.	De	prestaties	in	de	
sport	 worden	 dan	 gebruikt	 als	 metafoor.	 Nog	 andere	 mensen	 in	 de	 sportwereld	 zijn	 bezig	 met	
gelijkaardige	 zaken.	Bijvoorbeeld	George	Lekens	geeft	 training	 rond	 teambuilding.	Dan	 zie	ook	nog	
danslessen	voor	managers	om	beter	te	worden	in	de	managementpraktijk.	Dan	plaats	men	daarbij	dat	
er	daar	onderzoek	is	naar	gebeurd,	maar	dat	slaat	natuurlijk	op	niet	veel.	Dan	heb	je	nog	teambuilding	
in	de	keuken,	een	vliegtuigcrash	als	teambuilding,	en	zo	verder.	Ze	plaatsen	er	dan	graag	een	lijstje	bij	
met	allerlei	bedrijven	die	die	activiteit	al	hebben	gedaan	om	in	te	spelen	op	de	hype.		

Teambuilding	is	vaak	een	aangename	activiteit.	Er	worden	een	hele	dag	lang	spelletjes	gespeeld	of	iets	
leuks	gedaan,	maar	eigenlijk	heeft	dit	niet	zoveel	effect.	Onderzoek	toont	aan	dat	op	korte	termijn	
mensen	dat	wel	leuk	vinden	en	met	een	goed	gevoel	naar	huis	gaan	na	die	dag,	maar	dat	dat	nadien	
op	lange	termijn	er	niet	voor	zorgt	dat	een	team	beter	gaan	samenwerken.	

	

3. Een	systematische	aanpak	
	

Als	we	training	wel	op	een	goede	manier	willen	aanpakken,	dan	zijn	er	verschillende	stappen	die	we	
moeten	doorlopen:	

1. Behoeftebepaling	training	
2. Bepaal	doelstellingen	
3. Ontwikkel	training	
4. Geef	training	
5. Evalueer	training	

Als	een	stap	wordt	overgeslagen,	is	de	kans	reëel	dat	de	investering/training	niets	zal	opbrengen.	
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A. Stap	1:	Analyse	van	trainingsbehoeften	(needs	assessment)	
	

De	eerste	stap	is	dat	je	jezelf	afvraagt	of	dat	er	überhaupt	wel	nood	is	aan	training	en	ontwikkeling,	of	
dat	er	zaken	zijn	die	moeten	verbeterd	worden	in	de	organisatie.	Het	statement	‘Ik	kreeg	een	email	
met	 reclame	 voor	 een	 originele	 teambuildingsactiviteit.	 Dat	 moeten	 we	 ook	 doen!’,	 is	 net	 het	
tegenovergesteld	van	goede	needs	assessment,	want	men	vraagt	zich	niet	af	of	dat	dat	wel	zin	heeft.		

Er	moet	dus	een	analyse	gebeuren	die	zich	afspeelt	op	verschillende	niveaus	in	de	organisatie:	

1. Is	de	organisatie	wel	klaar	voor	de	training?	Waar	in	de	organisatie	is	er	training	nodig?	Het	
heeft	geen	zin	van	training	te	organiseren	als	de	organisatie	niet	bereid	is	van	te	investeren	in	
bepaalde	 zaken	naast	de	 training.	 Stel	dat	men	 in	een	bepaald	bedrijf	 vaststelt	dat	er	 veel	
turnover	en	absenteïsme	is,	en	men	wil	de	sfeer	verbeteren	door	een	dag	team	building	te	
organiseren,	en	daarmee	is	de	kous	af.	Maar	dat	is	natuurlijk	niet	voldoende,	er	moet	een	veel	
bredere	 aanpak	 zijn.	 Men	 moet	 zoeken	 naar	 de	 wortels	 van	 het	 probleem.	 Stel	 dat	 het	
probleem	van	turnover	en	absenteïsme	hier	ligt	in	het	feit	dat	mensen	moeilijk	een	work-life-
balance	kunnen	bereiken,	ze	kunnen	moeilijk	werk	en	privé	combineren,	dan	is	een	extra	dag	
training	enkel	een	druppel	die	de	emmer	nog	meer	doet	overlopen!	Dat	bedrijf	zou	dan	beter	
gaan	 kijken	 naar	 flexibelere	 werkuren,	 naar	 de	 bespreekbaarheid	 van	 de	 problemen	 te	
vergroten	en	meer	dialoog	te	ontwikkelen,	etc.	Dus	voor	dat	je	een	training	wil	organiseren,	
moet	je	eerst	over	deze	zaken	nadenken,	opdat	de	inspanning	niet	verloren	zou	zijn	of	men	
het	soms	niet	enkel	maar	erger	zou	maken	met	een	training.		

2. Het	tweede	niveau	is	de	taak.	Wat	moet	er	nu	getraind	worden?	Als	een	medewerker	in	het	
algemeen	niet	goed	functioneert,	is	het	belangrijk	om	te	kijken	naar	wat	nu	precies	fout	loopt	
bij	die	persoon.	Bijvoorbeeld	een	verkoper	krijgt	negatieve	feedback.	Wat	scheelt	er	nu?	Weet	
hij	niet	genoeg	over	de	producten	of	is	hij	niet	assertief	genoeg	of	nog	iets	anders?	En	om	te	
bepalen	waar	het	fout	loopt,	grijpt	men	vaak	terug	naar	de	functie-analyse.	

3. Het	derde	niveau	is	de	persoon	in	kwestie.	Wie	heeft	er	training	nodig?	Dat	wordt	bepaald	op	
basis	 van	 een	 prestatiebeoordeling	 (zie	 volgend	 hoofdstuk).	Maar	 het	 is	 niet	 omdat	 je	 als	
organisatie	zegt	dat	een	persoon	een	training	nodig	heeft,	dat	die	persoon	zelf	het	probleem	
ziet	en	de	behoefte	voelt	daartoe.	Als	die	persoon	tegen	zijn	zin	naar	de	training	gaat	en	het	
nut	er	niet	van	inziet,	is	de	kans	groot	dat	hij	na	de	training	gewoon	verder	doet	zoals	hij	vooraf	
deed.	 Je	moet	dus	 rekening	houden	met	de	motivationele	 factoren	van	de	persoon	zelf:	 is	
hij/zij	er	klaar	voor?		

	

B. Stap	2:	Bepaal	de	doelstelling	van	de	training	
	

Stel	dat	we	ergens	een	probleem	hebben	gevonden	en	we	zien	op	basis	van	de	behoefteanalyse	dat	
er	nood	 is	aan	training,	dan	 is	de	tweede	stap	het	bepalen	van	de	doelstelling	van	de	training.	Het	
belangrijk	dat	je	heel	duidelijk	vastlegt	wat	je	eigenlijk	wil	bereiken	met	die	training.	Gewoon	zeggen	
‘deze	verkoper	moet	assertiever	worden’,	 is	niet	 voldoende.	Er	moet	vooral	heel	 concreet	worden	
vastgelegd	hoe	je	die	assertiviteit	zou	kunnen	nagaan,	welke	cijfers	je	precies	verwacht,	hoe	dat	dat	
zich	zal	manifesteren	in	de	verkoopcijfers,	etc.	Je	moet	dus	specifiek	vastleggen	wat	je	verwacht	over	
de	outcome	van	de	training.		
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Om	dat	te	doen,	moeten	we	de	doelstellingen	SMART	maken:	

- Specifiek:	De	doelstelling	van	de	training	moet	zeer	specifiek	zijn.		
- Meetbaar:	Je	moet	kunnen	vaststellen	of	dat	er	verandering	is	opgetreden.	
- Acceptabel:	Kunnen	beide	partijen	zich	vinden	in	het	doel?	
- Realistisch:	Los	van	dat	mensen	het	aanvaardbaar	vinden,	is	het	realistisch?	Mensen	kunnen	

zich	soms	overschatten.		
- Tijdsgebonden:	Met	moet	een	tijdstip	vaststellen	waartegen	men	ten	laatste	verandering	wil	

zien.		

De	doelstellingen	vormen	uiteindelijk	de	basis	om	je	training	naar	te	ontwikkelen,	en	natuurlijk	ook	
om	te	evalueren	(zijn	de	SMART-doelstellingen	bereikt?).		

Een	voorbeeld.	Stel,	er	werkt	een	schoonmakersteam	in	een	bepaald	bedrijf,	en	men	stelt	vast	dat	er	
een	probleem	is	met	de	veiligheid	bij	deze	groep,	en	men	wil	een	training	ontwikkelen	om	de	veiligheid	
te	verhogen.	Maar	enkel	‘veiligheid	verhogen’	is	een	veel	te	abstracte	en	vage	doelstelling.	Een	betere	
doelstelling	 zou	 zijn	 ‘Daling	 van	 het	 aantal	 ongevallen	 bij	 het	 ramenwassen	met	 50	 procent	 tegen	
december	2015’.		

	

C. Stap	3:	Training	ontwikkelen	
	

In	het	derde	aspect	gaan	we	aan	de	slag	met	het	ontwikkelen	van	de	training	zelf.	Dit	 is	het	aspect	
waar	de	psychologie	echt	bij	aan	bod	komt.		

	

a. Algemene	leerprincipes	
	

Het	is	belangrijk	dat	bij	het	ontwikkelen	van	een	training	een	psycholoog	aan	te	pas	komt,	want	er	zijn	
een	aantal	algemen	leerprincipes	die	we	kunne	hanteren	bij	de	ontwikkeling:	

1. Actief	oefenen:	Het	 is	beter	dat	de	 trainee	een	actieve	deelnemer	 is	van	het	 leerproces	 in	
plaats	van	een	passieve	ontvanger	van	informatie.	Er	is	onderzoek	daarnaar	gebeurd.	Mensen	
krijgen	 een	 bepaalde	 taak,	 bijvoorbeeld	 een	 taak	 waarbij	 men	 een	 bepaald	
computerprogramma	 onder	 de	 knie	 moet	 krijgen.	 Dan	 gaat	 men	 kijken	 hoe	 mensen	
ontwikkelen	op	die	taak.	Men	maakt	een	onderscheid	tussen	de	eerste	groep	die	een	volledig	
voorgekaud	stappenplan	krijgt	over	hoe	men	het	programma	moet	hanteren	en	de	tweede	
groep	die	niets	krijgt	en	met	trial	en	error	moet	leren	werken	met	het	programma.	Dat	volgt	
de	 trainingsfase	waarbij	 de	ene	groep	het	 stappenplan	 kan	doorlopen	en	de	andere	groep	
moet	zitten	zoeken.	We	zien	dat	mensen	anders	gaan	ontwikkelen	afhankelijk	van	in	welke	
groep	dat	ze	zitten.	In	de	trainingsfase	zien	we	dat	de	eerste	groep	het	veel	beter	doet	dan	de	
mensen	 die	 alles	 zelf	moesten	 zoeken.	 Als	 dan	 de	 trainingsfase	 achter	 de	 rug	 is	 en	 beide	
groepen	moeten	aan	de	slag	met	een	gelijkaardige	taak	als	in	de	trainingsfase,	dan	zien	we	dat	
de	tweede	groep	het	veel	beter	doet	dan	de	eerste	groep.	Als	dan	de	taak	moeilijker	wordt,	
dan	zien	we	nog	steeds	dat	de	tweede	groep	het	beter	doet	dan	de	eerste.		
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2. Opsplitsen	 in	 component	 versus	 geheel:	Het	onderverdelen	 van	een	bepaalde	 activiteit	 in	
bepaalde	 subfacetten	 noemen	 we	 chunking.	 Bijvoorbeeld	 bij	 een	 complex	 geheel	 van	 de	
chachacha	ga	 je	elke	beweging	opsplitsen	 in	kleine,	gemakkelijke	danspasjes	die	samen	het	
geheel	vormen.	Maar	ook	bij	meer	abstracte	vaardigheden	in	training	is	het	van	belang	dat	je	
gaat	nadenken	over	de	verschillende	stappen	die	je	kan	differentiëren	om	tot	het	geheel	te	
komen.		
	

3. Spreiding	 van	 trainingssessies	 over	 de	 tijd:	 Vaak	 zie	 je	 in	 organisaties	 dat	 een	 training	
bijvoorbeeld	drie	dagen	na	elkaar	is	en	dan	ga	je	terug	naar	je	gewoon	werk.	Maar	eigenlijkt	
toont	onderzoek	aan	dat	het	beter	is	om	dat	wat	te	spreiden	over	de	tijd,	zeker	als	het	over	
complex	materiaal	gaat.	Het	is	beter	dat	mensen	wat	tijd	krijgen	om	te	verwerken	wat	aan	bod	
is	gekomen	in	de	training.	
	

4. Transfer:	 Dat	 betekent	 dat	 wat	 je	 geleerd	 hebt	 in	 de	 training,	 ook	 gaat	 toepassen	 in	 je	
eigenlijke	 job.	Dat	 is	 natuurlijk	 essentieel	 als	we	willen	 spreken	over	wat	 de	 training	heeft	
opgeleverd.	Maar	dat	is	vaak	waar	het	wringt:	mensen	passen	de	training	vaak	niet	toe	in	de	
werkplek.	Dat	kan	zijn	omdat	de	training	slecht	was	opgesteld.	In	de	training	wist	men	wel	wat	
er	moest	gebeuren	maar	men	was	niet	voorbereid	op	de	situatie	in	de	werkplek,	of	men	kan	
niet	om	met	licht	andere	situaties	dan	in	de	training.	Maar	het	kan	ook	liggen	aan	hoe	dat	de	
trainer	is	tewerk	gegaan.	Maar	het	kan	ook	liggen	aan	de	personen	die	aanwezig	zijn	op	de	
werkplek.	Stel	dat	een	leidinggevende	heeft	gezegd	aan	een	medewerker	om	op	training	te	
gaan,	 en	 die	 doet	 dat,	 en	 na	 de	 training	 gaat	 de	 leidinggevende	op	 exact	 dezelfde	manier	
verder	met	mederwerker	 (business	 as	 usual),	 dan	 is	 de	 kans	 klein	 dat	 de	medewerker	 de	
training	nog	in	acht	neemt.		
	

5. Feedback:	 Het	 is	 belangrijk	 dat	 mensen	 feedback	 krijgen	 over	 wat	 ze	 doen,	 zowel	 in	 de	
trainingsituatie,	 maar	 ook	 op	 de	 werkvloer.	 In	 trainingsituaties	 gebeurt	 dat	 vaak	 via	 een	
rollenspel.		
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6. Bekrachting:	Het	is	essentieel	dat	mensen	bekrachtigd	worden	zodat	wat	ze	geleerd	hebben	
in	de	training	ook	gaan	toepassen	op	het	werk.	Dat	kan	financieel,	maar	dat	kan	ook	gewoon	
via	erkenning.	Als	de	persoon	al	de	impressie	heeft	dat	het	wordt	opgemerkt	dat	hij	toepast	
wat	hij	geleerd	heeft	in	de	training,	dan	is	dat	al	een	zeer	goede	bekrachtiger.	Maar	het	kan	
ook	zijn	dat	als	een	persoon	naar	een	training	is	gegaan	en	daarna	beter	presteert,	dat	hij	dan	
een	bonus	krijgt.		

	

b. Soorten	trainingsprogramma’s	
	

Wat	we	nu	gaan	bespreken,	zijn	heel	concrete	voorbeelden	van	trainingsprogramma’s.		

1. Doceren	(lecture):	Dit	is	zoals	in	de	les	zitten.	Het	komt	vaak	voor	in	de	praktijk,	maar	dan	niet	
in	 zo’n	 grote	 groepen	als	 in	 de	 les.	Het	 komt	 bijvoorbeeld	 vaak	 voor	dat	 iemand	naar	 een	
congres	gaat	en	daar	enkele	 lezingen	meevolgt.	Dat	 is	een	goede	manier	van	 training	voor	
kennisverwerking,	maar	het	eerste	principe	waarover	we	spraken,	actieve	participatie,	is	vaak	
afwezig	bij	deze	vorm	van	training.	Daar	is	het	van	belang	dat	een	lezing	zoveel	mogelijk	wordt	
aangevuld	 met	 interactie	 en	 audiovisueel	 matriaal	 (filmpjes,	 dia’s,	 etc.).	 Dat	 heeft	 twee	
functies:	enderzijds	om	wat	afwisseling	te	creeëren	en	om	de	aandacht	erbij	te	houden,	en	
anderzijds	om	toch	zoveel	mogelijk	te	komen	tot	de	situatie	waarbij	de	persoon	het	materiaal	
zelf	kan	inoefenen.		
	

2. On-the-job	training:	Dat	betekent	dat	iemand	op	de	werkvloer	zelf	een	bepaalde	vaardigheid	
aanleert,	 vaak	 letterlijk	 al	 doende.	 Bijvoorbeeld:	 een	 machineoperator	 moet	 leren	 een	
bepaalde	machine	te	besturen	en	hij	leert	dat	door	gewoon	de	eerste	dag	dat	wat	in	te	oefenen	
en	vertrouwd	te	raken	met	die	machine	op	de	werkvloer.	Vaak	wordt	dat	dan	aangevuld	met	
iemand	die	daar	bij	staat,	een	mentor,	die	bijkomende	begeleiding	geeft	en	de	persoon	wat	
op	weg	helpt.	Maar	het	is	wel	essentieel	bij	on-the-job	training	dat	de	persoon	zelf	actief	de	
activiteit	uitvoert,	en	dat	hij	niet	gewoon	 iemand	anders	observeert.	Zo	 is	er	geen	transfer	
probleem,	want	men	past	 de	 training	per	definitie	 toe	op	het	werk.	Dit	 is	 zeer	populair	 in	
organisaties.	Vaak	gebeurt	dat	gewoon	per	definitie	bij	bijna	elke	job	waaraan	je	begint,	maar	
soms	wordt	dat	ook	zeer	strikt	vastgelegd,	zoals	bij	een	stage.	Dan	is	vast	gelegd	van	wanneer	
tot	wanneer	je	actief	meedraait	in	een	bedrijf,	waarbij	het	primaire	doel	niet	geld	verdienen	
is,	maar	wel	bijleren.	Maar	er	zijn	wel	potentiële	kosten.		

o Expliciet	kunnen	er	ongevallen	gebeuren	of	er	kunnen	fouten	gemaakt	worden	met	
dure	gevolgen.		

o Impliciet	kan	het	fout	lopen	omdat	het	leren	in	gedrang	komt	door	de	werkdruk.	Men	
laat	stagiaires	al	het	werk	doen	die	de	anderen	niet	aankunnen,	zodat	er	van	leren	niet	
veel	sprake	meer	is	(bv.	artsen	in	opleiding	deden	vroeger	veel	te	veel	uren,	nu	is	dat	
wettelijk	gereglementeerd).	Het	kan	ook	impliciet	fout	lopen	omdat	de	trainers	geen	
didactische	achtergrond	hebben.		

	
3. Simulaties:	 Dit	 sluit	 zeer	 goed	 aan	 bij	 on-the-job	 training,	 maar	 met	 dat	 verschil	 dat	 een	

simulatie	 niet	 op	 de	 werkvloer	 zelf	 is,	 maar	 in	 een	 gesimuleerde	 omgeving	 waarbij	 men	
bepaalde	activiteiten	inoefent	die	men	ook	moet	doen	op	het	werk	(bv.	business	game).	Al	de	
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voordelen	van	on-the-job	training	komen	hier	ook	voor,	want	mensen	zijn	het	actief	aan	het	
inoefenen,	ze	zijn	er	al	mee	bezig	waardoor	ze	het	gemakkelijk	gaan	kunnen	toepassen	op	de	
werkvloer	zelf.	Maar	een	nadeel	is	dat	het	heel	duur	is	(bv.	een	volledig	cockpit	nabouwen	als	
flight	simulator,	bv.	een	computerprogromma	dat	de	brandweer	nabootst).	Omdat	het	zo	duur	
is,	wordt	dat	vaak	gebruikt	 in	omgevingen	waar	de	kost	van	het	maken	van	 fouten	zeer/te	
groot	is.		
	

4. Rollenspel:	Een	rollenspel	wordt	heel	vaak	gebruikt	in	trainingen.	Het	lijkt	een	beetje	op	een	
simulatie,	je	bootst	een	bepaalde	situatie	na	van	op	het	werk,	en	dan	moeten	mensen	gaan	
reageren	zoals	ze	ook	echt	op	de	werkvloer	zouden	doen.	Het	wordt	vooral	gebruikt	voor	het	
trainen	van	interpersoonlijke	vaardigehden,	zoals	klantgerichtheid.	Het	is	ook	goed	om	zelf-
inzicht	te	krijgen,	want	na	het	rollenspel	kunnen	de	toeschouwers	dan	feedback	geven.	Maar	
het	is	niet	altijd	even	populair	bij	de	trainees	zelf	omdat	het	vaak	nogal	artificieel	aanvoelt.		
	

5. Behavior	modeling:	 Dit	 is	 iets	 dat	 zeer	 sterk	 gebaseerd	 is	 op	wetenschappelijk	 onderzoek,	
bijvoorbeeld	van	Bandura.	Hij	doet	onderzoek	naar	hoe	dat	mensen	kunnen	 leren	van	een	
rolmodel.	Men	noemt	dit	sociaal	leren.	Bij	on-the-job	training	is	het	belangrijk	dat	de	mensen	
zelf	het	werk	doen,	behavior	modelling	is	eigenlijk	gelijkaardig,	maar	ze	zijn	niet	zelf	aan	het	
werk,	ze	zijn	iemand	anders	aan	het	observeren.	Het	gebeurt	ook	op	de	werkvloer,	de	persoon	
observeert	iemand	anders,	nadien	wordt	dan	besproken	welke	elementen	allemaal	aanwezig	
zijn,	en	dan	gaat	die	persoon	het	daarna	zelf	ook	doen	waarbij	hij/zij	feedback	krijgt.	Het	is	een	
goede	manier	van	training.	Er	is	een	hoge	mate	van	transfer	en	het	is	een	simpele	en	goedkope	
manier	 van	 training	 (één	 iemand	 toont	 iets	 en	 de	 andere	 doet	 het	 achter,	 het	 is	 eigenlijk	
gezond	verstand).		
	

6. Case	 studies:	 Dit	 wordt	 vaak	 gebruikt	 in	 managementopleidingen	 en	 businessschools.	
Bijvoorbeerd	Harvard	businessschool	is	daarvoor	bekend.	Een	aantal	professoren	schrijven	op	
basis	van	hun	ervaring	een	aantal	cases	van	enkele	pagina’s	die	een	complexe	situatie	volledig	
beschrijven	en	dan	is	het	de	bedoeling	dat	studenten	in	groep	daarover	nadenken	en	tot	een	
oplossing	komen.	Zo	worden	ze	klaargestoomd	voor	een	wereld	van	consultancy	en	krijgen	ze	
inzicht	 in	 de	 complexiteit	 van	managementproblemen.	 Zo’n	 case	 is	 eigenlijk	 opnieuw	 een	
voorbeeld	van	een	simulatie,	maar	dan	in	het	lang	en	breed	uitgeschreven.		
	

7. Executive	coaching:	Dit	is	zeer	populair	in	bedrijven.	Coaching	is	een	persoon	die	een	andere	
persoon	begeleidt.	Het	 is	dus	een	één	op	één	relatie.	Samen	gaan	ze	praten	over	van	alles,	
zoals	over	het	werk,	over	bepaalde	problemen	over	combinatie	werk-privé,	etc.	Nu	gaat	dat	
hier	 over	 executive	 coaching,	 dus	 coaching	 op	 het	 werk,	 dus	 men	 spreekt	 over	 allerlei	
problemen	op	het	werk.	Het	lijkt	dus	een	beetje	op	therapie,	maar	met	het	verschil	dat	het	
hier	niet	gaat	over	de	klinische	populatie,	maar	het	kan	wel	zijn	dat	het	over	mensen	gaat	die	
met	wat	problemen	zitten,	zoals	burn-out.	Dat	kan	bijvoorbeeld	ook	iemand	zijn	die	net	in	een	
leidersfunctie	 is	 terecht	gekomen	en	daar	nog	wat	problemen	mee	heeft,	en	dan	wekelijks	
gaat	praten	met	een	coach	over	hoe	hij/zij	sommige	zaken	beter	kon	aangepakt	hebben.	Dat	
is	ongelofelijk	duur.	Er	is	een	studie	gebeurd	door	Securex,	en	zij	vonden	dat	dat	loopt	tot	1000	
euro	per	uur!	Naast	de	hoge	prijs,	zijn	er	wel	nog	andere	redenen	tot	scepticisme.	Ten	eerste	
is	er	weinig	onderzoek	naar	de	effectiviteit	ervan,	en	 ten	 tweede	zijn	het	vaak	coaches	die	
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slechts	een	opleiding	hebben	gevolgd	van	enkele	weken	en	die	dan	zogezegd	in	staat	zouden	
moeten	zijn	om	te	coachen	in	vaak	zeer	delicate	situaties.	Daarom	spreekt	men	soms	over	‘the	
wildwest	of	executive	coaching’:	het	is	soms	een	wereld	waarin	iedereen	maar	iets	doet	zonder	
echt	 goed	 te	 weten	 wat.	We	moeten	 ons	 dus	 bewust	 zijn	 van	 de	 potentiële	 gevaren	 van	
coaching.		

	

c. Online	of	in	real	life?	
	

Als	je	dan	als	bedrijf	tot	de	stap	bent	gekomen	van	een	soort	training	te	kiezen,	kan	je	dan	ook	de	vraag	
stellen:	 gaan	we	dat	online	doen	of	 in	 real	 life?	 Training	online	noemen	we	e-learning	 (computer-
assisted	instruction).	Real	life	houdt	in	dat	mensen	fysiek	in	dezelfde	ruimte	aanwezig	zijn.		

E-learning	is	de	dag	van	vandaag	zeer	interessant	omdat	bedrijven	als	maar	globaler	worden.	Het	is	
ook	interessant	in	opzicht	van	het	nieuwe	werken.	Dat	houdt	in	dat	mensen	vaker	van	thuis	uit	werken	
of	vroeger	stoppen	met	werken	en	dan	thuis	veder	doen,	zodat	er	meer	ruimte	is	voor	flexibiliteit.	Als	
je	dan	van	thuis	uit	je	training	kan	volgen,	is	dat	een	win-win	voor	medewerker	en	organisatie.		

We	vinden	in	onderzoek	dat	e-learning	en	de	klassieke	vorm	van	training	zelfs	even	effectief	zijn.	Maar	
de	combinatie	is	vaak	zelfs	nog	beter	dan	de	twee	apart,	en	dat	heet	dan	‘blended	learning’.	Dat	zorgt	
namelijk	voor	herhaling.	Als	je	het	eerst	online	leert,	en	dan	de	week	erop	leer	je	het	nog	eens	in	real	
life,	dan	ga	je	het	natuurlijk	beter	onthouden.		

Maar	of	dat	je	het	nu	online	aanbiedt	of	in	real	life,	dat	maakt	niet	zo’n	groot	verschil	uit.	Het	is	vooral	
de	 methode	 van	 leren	 die	 je	 kiest	 die	 belangrijk	 is.	 De	 methode	 moet	 in	 teken	 staan	 van	 de	
vaardigheden	die	je	wil	aanleren.	Maar	of	dat	dat	nu	online	is	of	in	real	life,	dat	is	iets	dat	je	gewoon	
moet	kiezen	op	basis	van	praktische	overwegingen.		

Een	probleem	bij	e-learning	is	dat	je	de	vraag	kan	stellen	of	dat	de	personen	ook	wel	effectief	gaan	
deelnemen	aan	de	training.	De	persoon	kan	ook	gewoon	het	programma	opendoen	en	ondertussen	
met	andere	dingen	bezig	zijn.	Daar	zijn	er	een	aantal	organisaties	die	wat	wantrouwig	zijn	ten	opzichte	
van	hun	medewerkers	die	willen	opvolgen	of	dat	mensen	effectief	bezig	zijn	met	de	training.	Dat	noemt	
men	Electronic	Performance	Monitoring	systeem	(EPM).	Maar	recent	onderzoek	toont	aan	dat	dat	niet	
goed	is	om	te	doen.	Dat	heeft	een	negatief	effect	op	wat	de	mensen	zullen	kunnen	leren	uit	de	training,	
vooral	voor	mensen	die	vatbaar	zijn	voor	sociale	vergelijking.	Stel	dat	je	iets	aan	het	aanleren	bent	in	
een	onlinetraining	via	trial	en	error	en	je	weet	dat	iemand	alles	kan	bekijken,	dan	gaan	sommigen	zich	
niet	meer	zozeer	op	hun	gemak	voelen	en	niet	meer	genoeg	durven	experimenteren	in	de	training	zelf	
waardoor	ze	het	later	minder	goed	gaan	doen.	Dat	zie	je	ook	in	volgend	onderzoek.	Er	zijn	drie	groepen.	
De	unmotnitored	groep	zijn	de	mensen	waarbij	er	geen	controle	is.	Bij	hen	wordt	er	niet	weergegeven	
dat	er	gekeken	zal	worden	of	dat	 ze	deelnemen	aan	de	 training.	De	asynchrone	groep	 is	de	groep	
waarbij	de	 instructies	worden	gegeven	dat	men	 later	wel	eens	kan	kijken	hoe	goed	ze	het	hebben	
gedaan.	Bij	de	synchrone	groep	wordt	verteld	dat	men	tegelijk	aan	de	training	gaat	opvolgen	hoe	goed	
ze	het	doen	in	de	training.	Men	was	geïnteresseerd	in	twee	zaken:	evaluation	apprehension	(de	angst	
om	geëvalueerd	te	worden)	en	skill	attainment	(het	ontwikkelen	van	de	vaardigheden).	Je	ziet	geen	
significant	 verband	 tussen	 evaluatieangst	 en	 de	 unmonitored	 groep,	maar	wel	met	 de	 asynchrone	
groep	en	de	synchrone	groep.	De	 laatste	twee	groepen	hebben	dus	meer	angst	om	geëvalueerd	te	
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worden.	 We	 zien	 ook	 dat	 de	 mensen	 in	 de	 asynchrone	 en	 synchrone	 groep	 minder	 sterk	 hun	
vaardigheden	gaan	ontwikkelen.	Bij	de	unmonitored	groep	zien	we	dat	het	leren	niet	wordt	beïnvloed	
door	 die	 controle.	 Conclusie:	Mensen	 volgen	 een	 bepaalde	 training,	 en	 door	 die	 training	 gaan	 ze	
bepaalde	 vaardigheden	 beter	 gaan	 ontwikkelen,	 maar	 als	 ze	 daarbij	 opgevolgd	 en	 gecontroleerd	
worden,	gaan	ze	daardoor	minder	leren.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

D. Trainingsevaluatie	
	

Het	is	een	probleem	bij	trainingen	dat	vaak	niet	systematisch	geëvalueerd	wordt	of	dat	de	training	wel	
effect	heeft	gehad.	Men	moet	eigenlijk	via	een	bepaald	onderzoeksdesign	aantonen	dat	die	training	
effect	heeft	en	dat	er	geel	alternatieve	verklaringen	zijn	(cf.	casus	met	de	pil:	niemand	heeft	gelijk	en	
niemand	heeft	ongelijk,	 je	kan	geen	conclusies	trekken	op	basis	van	de	gegeven	informatie	want	er	
werd	niet	voldoende	geëvalueerd).	Redenen	voor	het	niet	evalueren	zijn:	

- Vaak	te	weinig	kennis	van	evaluatie	
- Evalueren	kost	ook	weer	geld	en	moeite	
- Geen	interesse	in	evaluatie,	men	heeft	de	training	gegeven	omdat	dat	nu	eenmaal	verplicht	is	

(IPA-norm)	
- Te	veel	vertrouwen	in	eigen	kunnen	(self-confirmation	bias)	
- Kuddegedrag	

	
a. Vier	mogelijke	designs	

	

Er	zijn	verschillende	manieren	waarop	dat	we	een	training	zouden	kunnen	evalueren:	

1. Enkel	post-test:	Een	groep	mensen	krijgt	een	bepaalde	training,	en	nadien	gaan	we	kijken	hoe	
goed	die	personen	scoren	op	een	bepaalde	competentie.	Bijvoorbeeld:	mensen	moeten	leren	
werken	met	een	softwareprogramma.	Ze	krijgen	hiervoor	een	training,	en	achteraf	wordt	dan	
gekeken	of	dat	ze	kunnen	werken	met	dat	programma.	Een	dergelijke	manier	van	evalueren	is	
niet	zo	goed,	want	vaak	weet	je	niet	hoe	goed	men	presteerde	voor	de	training,	behalve	als	
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het	iets	nieuws	is	dat	ze	aanleren	in	de	training,	bv.	een	softwareprogramma.	Maar	vaak	gaat	
het	over	meer	abstracte	vaardigheden,	zoals	assertiviteit,	en	als	je	dan	iemands	assertiviteit	
enkel	achteraf	meet,	weet	je	niet	of	dat	de	training	nu	geholpen	heeft	of	niet.	Je	legt	dus	best	
steeds	vooraf	een	bepaalde	standaard	vast.	
	

2. Post-test	met	 controlegroep:	 In	 plaats	 één	 groep	mensen,	 gebruiken	we	nu	 twee	 random	
toebedeelde	groepen.	De	ene	groep	krijgt	een	training,	en	de	andere	groep	krijgt	geen	training.	
Dan	meet	men	beide	groepen	op	de	competentie	die	getraind	werd	bij	de	ene	groep.	Dit	is	
opnieuw	geen	zo’n	goed	design,	omdat	we	opnieuw	niet	weten	wat	de	situatie	was	voor	de	
training.		
	

3. Pre-test/post-test:	Een	groep	krijgt	een	training.	Er	is	een	meting	vooraf,	en	er	is	een	meting	
achteraf,	en	dan	kan	de	vooruitgang	na	de	training	bekeken	worden.	Dat	is	op	zich	niet	slecht,	
maar	het	probleem	is	dat	er	een	placebo-effect	kan	optreden.	De	score	van	na	de	training	kan	
beter	zijn	enkel	door	het	feit	dat	mensen	aandacht	hebben	gekregen,	en	niet	omdat	de	training	
werkt	(cf.	Hawthorne	effect)	
	

4. Pre-test/post-test	met	controlegroep:	Dit	is	het	beste	design.	Er	is	een	groep	die	training	krijgt	
en	een	groep	die	geen	training	krijgt.	Bij	elke	groep	worden	de	competenties	voor	de	training	
en	na	de	training	gemeten.	Dan	kunnen	we	kijken	of	de	evolutie	in	de	getrainde	groep	groter	
is	dan	de	evolutie	in	de	controlegroep.	Zo	kunnen	we	wel	sluitende	conclusies	doen	over	of	
dat	de	training	gewerkt	heeft	of	niet.	

Wat	we	vaststellen	in	wetenschappelijk	onderzoek	(meta-analyse	van	397	studies),	is	dat	training	in	
het	algemeen	gemiddeld	tot	goed	werkt	om	de	prestaties	te	verbeteren.	Als	training	goed	en	correct	
wordt	 uitgevoerd,	 heeft	 dat	 zeker	 positieve	 effecten.	 Het	 is	 wel	 afhankelijk	 van	 de	 methode	 van	
training,	de	steun	vanuit	de	omgeving	en	het	materiaal	dat	aangeleerd	moet	worden.		
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In	bovenstaande	figuur	zien	we	de	effectsizes	van	training.	‘d’	is	een	bepaalde	statistiek	die	weergeeft	
of	 iets	 een	 effect	 heeft.	 Het	 valt	 een	 beetje	 te	 vergelijken	 met	 een	 correlatie.	 Men	 gaat	 twee	
gemiddeldes	met	elkaar	vergelijken	(van	een	trainingsgroep	en	een	controlegroep)	en	kijken	of	dat	er	
daar	een	significant	verschil	tussen	zit.	Als	d	kleiner	is	dan	.30/.40	dan	heeft	het	niet	veel	effect.	Als	d	
tussen	.40	en	.80	is,	kunnen	we	zeggen	dat	er	een	goed	effect	is.	Als	d	groter	is	dan	.80,	dan	heeft	de	
training	een	zeer	groot	effect.	Als	d	negatief	is,	wil	dat	zeggen	dat	de	mensen	die	geen	training	kregen	
het	 beter	 doen	 dan	 mensen	 die	 wel	 training	 kregen.	 Wat	 zien	 we	 nu	 op	 de	 figuur?	 De	 vaakst	
voorkomende	effectsize	zit	rond	de	.50	en	1.00.	Dat	is	dus	heel	goed,	dat	geeft	aan	dat	training	werkt.	

	

Bovenstaande	 afbeelding	 is	 belangrijk	 voor	 het	 examen!	 Deze	 figuur	 geeft	 de	 effectsize	weer	 van	
verschillende	 trainingen,	 maar	 het	 wordt	 opgesplitst	 via	 verschillende	 eigenschappen.	 Zoals	 we	
daarnet	zagen,	is	het	effect	van	de	training	onder	meer	afhankelijk	van	de	aan	te	leren	vaardigheden.	
Dat	 zien	 we	 bovenaan	 staan:	 cognitieve	 vaardigheden,	 bv.	 leren	 werken	 met	 een	
computerprogramma.	De	effectiviteit	wordt	ook	weergegeven	op	verschillende	niveaus.		

- Behavioral:	je	kan	achteraf	kijken	hoe	goed	iemand	kan	werken	met	dat	computerprogramma	
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- Learning:	 een	 test	 geven	met	 screenshots	waarbij	mensen	moeten	 zeggen	 of	 dat	 het	 een	
correcte	toapassing	is	van	het	programma	

- Reaction:	Aan	de	mensen	zelf	vragen	wat	ze	vonden	van	de	training	
- Results:	kijken	naar	resultaten	houdt	bv.	 in	dat	een	afdeling	die	een	training	heeft	gevolgd,	

achteraf	productiever	is	

Tenslotte	 staat	 er	 ook	 nog	 in	 de	 tabel	 welke	 soort	 training	 iemand	 heeft	 gevolgd.	 Bijvoorbeeld	
‘audiovisual	and	self-instruction’.	Dat	wil	zeggen	dat	er	audiovisueel	materiaal	in	de	training	aan	bod	
kwam	en	dat	de	mensen	instructies	kregen	die	op	maat	waren	van	waar	ze	stonden	in	de	training.	Of	
bijvoorbeeld	‘lecture	and	audiovisual’.	Dat	is	een	combinatie	van	een	lezing	en	audiovisueel	materiaal.	
In	de	twee	kolom	staat	‘k’,	dat	staat	voor	het	aantal	studies	die	al	zijn	uitgevoerd	naar	die	specifieke	
trainingssituatie.	We	kunnen	bijvoorbeeld	 kijken	naar	 ‘programmed	 instruction’.	De	 instructies	 zijn	
vooraf	geprogrammeerd	om	om	de	zoveel	minuten	te	veranderen.	Er	zijn	al	15	studies	gebeurd	over	
programmed	instruction	bij	cognitief	leren.	We	zien	daar	een	effectsize	van	.65.	Zo	kan	je	overal	in	die	
tabel	gaan	kijken.	De	reden	waarom	er	veel	meer	manieren	staan	bij	learning	dan	bij	reaction,	is	dat	
er	gewoon	al	veel	meer	studies	zijn	gebeurd	bij	learning.	

Vervolg	van	de	tabel	hieronder.	Als	we	kijken	naar	interpersoonlijke	vaardigheden,	zien	we	dat	er	al	
wat	studies	zijn	gebeurd	op	vlak	van	learning,	en	we	zien	dat	audiovisueel	materiaal	aanbieden	een	
goede	 manier	 is	 om	 interpersoonlijke	 vaardigheden	 aan	 te	 leren	 (1.44).	 Als	 we	 kijken	 naar	
psychomotorische	vaardigheden,	zien	we	dat	een	lezing	minder	goeie	resultaten	oplevert	(.51	en	.32).		

Conclusie	van	de	tabel:	Er	zijn	dus	heel	wat	verschillende	vaardigheden	die	mensen	kunnen	aanleren	
en	 er	 zijn	 heel	 wat	 verschillende	manieren	 om	 die	 vaardigheden	 aan	 te	 leren,	 en	 er	 zijn	 dan	 nog	
verschillende	 manieren	 om	 te	 evalueren	 of	 dat	 de	 training	 effect	 had.	 Afhankelijk	 van	 welke	
combinaties,	gaan	we	andere	effectsizes	zien.	
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b. De	rol	van	de	trainer	
	

De	trainer	zelf	is	ook	iets	wat	geëvalueerd	kan/moet	worden.	Wat	maakt	een	trainer	tot	een	goede	
trainer?	Maar	onderzoek	naar	de	prestatie	van	trainers	is	zeer	schaars.		

Wat	we	zien	in	een	meta-analyse,	is	dat	de	instructor	style	(de	manier	van	lesgeven)	.66	gecorreleerd	
is	met	de	trainees	reacties	(de	trainee	beoordeelt	zelf	wat	hij	een	goede/slechte	training	vond).	Dat	is	
een	zeer	hoge	correlatie!	Dat	is	niet	zo	baanbrekend,	het	is	logisch	dat	iemands	beoordeling	van	de	
training	afhangt	van	hoe	de	trainer	te	werk	ging,	maar	het	is	wel	zeer	belangrijk	om	op	te	wijzen.		

Er	is	onderzoek	naar	gebeurd	naar	selffulfilling	prophecy,	namelijk	naar	de	rol	van	de	trainer	en	hoe	
de	 trainer	 denkt	 over	 de	 trainee	 en	 welke	 impact	 dat	 dat	 heeft	 op	 de	 trainee	 en	 op	 het	 totale	
leerproces.	 Zo	 is	 er	 bijvoorbeeld	 een	 studie	 gebeurd	 rond	 obesitas.	 Men	 baseerde	 zich	 op	 de	
stereotypes	rond	obesitas,	namelijk	dat	obese	mensen	lui,	loom,	slordig,	minder	stabiel,	traag	zijn,	etc.	
En	men	heeft	gekeken	wat	het	effect	was	van	deze	stereotypes	op	het	gedrag	van	de	trainer	die	en	
obese	 trainee	 heeft,	 en	 het	 effect	 op	 het	 leren	 van	 de	 trainee	 uit	 de	 training.	Wat	 heeft	men	 nu	
gedaan?	Men	heeft	studenten	uitgenodigd	om	mee	te	doen	aan	een	studie	over	leren.	Op	voorhand	
wordt	iedereen	in	één	van	twee	groepen	ingedeeld:	trainer	of	trainee.	Trainer	en	trainee	zien	mekaar	
nooit,	maar	ze	praten	via	een	microfoon.		De	trainer	moet	aan	de	trainee	uitleggen	hoe	ze	een	bepaald	
programma	moeten	gebruiken.	Van	iedereen	wordt	ook	vooraf	een	foto	genomen.	De	trainer	krijgt	
dan	de	foto	te	zien	van	de	trainee,	maar	in	ene	conditie	is	de	foto	van	de	trainee	gefotoshopt	tot	een	
dik	persoon,	en	in	de	andere	groep	is	de	foto	onaangetast.	Dan	is	men	gaan	kijken	naar	drie	zaken:	de	
verwachtingen	van	de	trainer	over	hoe	de	trainee	het	zal	doen,	de	verwachtingen	van	de	trainer	van	
het	succes	van	de	training	en	de	prestatie	van	de	trainee	op	de	computertaak	na	de	training.		

Wat	zien	we	nu?	Trainers	die	een	gemanipuleerde	foto	zagen	van	een	obese	trainee	hadden	negatieve	
verwachtingen	over	hoe	goed	die	persoon	het	ging	doen	en	het	succes	van	de	training.	Maar	dat	effect	
treedt	enkel	sterk	op	bij	vrouwelijke	trainers.	Achteraf	evalueerden	deze	vrouwelijke	trainers	de	obese	
trainees	en	de	training	ook	negatiever	dan	bij	de	gewone	trainees.	
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Maar	de	trainees	merken	dit	gedrag	ook	op,	waardoor	de	obese	trainees	de	trainer	ook	negatiever	
gaan	beoordelen.	Maar	opnieuw	treedt	dit	vooral	op	voor	de	vrouwelijke	trainers,	en	veel	minder	voor	
mannelijke	 trainers.	 Mannen	 hebben	 minder	 de	 neiging	 om	 hun	 gedrag	 te	 laten	 leiden	 door	
stereotypering	zodat	de	 trainees	dit	minder	ondervinden	en	de	mannen	niet	veel	 slechter	of	beter	
beoordelen	in	beide	condities.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Maar	 er	was	 geen	 effect	 van	 obesitas	 op	 de	 prestatie	 nadien!	 Beide	 groepen,	 obese	 personen	 en	
gemiddelde	personen,	presteerden	gelijkaardig	op	de	computertaak.	Dus	op	basis	van	de	reacties	van	
de	 trainees	 over	 de	 training	 ga	 je	 zien	 dat	 de	 obese	 trainees	 minder	 positief	 zijn	 over	 de	
training/trainer,	maar	 het	 effect	 vertaalt	 zich	 niet	 naar	 leereffecten.	Dat	 illustreert	 het	 belang	 van	
evaluatie	 op	 verschillende	 niveaus	 (reactions,	 learning,	 behavior	 en	 results),	 want	 we	 zien	
verschillende	resultaten	als	we	kijken	naar	reacties	of	naar	prestaties.		
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Hoofdstuk	3:	Prestatiebeoordeling	
	

1. Inleiding	
	

Prestatiebeoordeling	en	beloning	is	opnieuw	een	van	de	concrete	taken/tools	bij	Human	Resources	of	
personeelsbeleid	(cf.	eerste	les):	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Maar	prestatiebeoordeling	en	beloning	is	vaak	een	gevoelige	kwestie	(cf.	artikels	op	dia’s).	Hoe	vaak	
moet	 het	 gebeuren?	 En	wat	moet	 er	 gebeuren	 na	 een	 slechte	 beoordeling?	 Als	 bijvoorbeeld	 een	
leerkracht	 slecht	 presteert,	 wordt	 geopteerd	 voor	 bijscholing	 of	 een	 andere	 functie,	 maar	 een	
negatieve	 evaluatie	 of	 ontslag	 gebeurt	 bijna	 nooit.	 En	 is	 evaluatie	wel	 nuttig	 en	 nodig?	 Vorig	 jaar	
werden	van	alle	ambtenaren	slechts	0,2	procent	slecht	beoordeeld.	Maar	er	is	daar	wel	heel	wat	tijd,	
moeite	en	geld	in	gegaan.	Is	dat	dan	wel	zinvol,	voor	die	0,2	procent	eruit	te	halen?	En	wanneer	moet	
iemand	dan	beloond	worden,	en	hoe	(Cf.	ophef	tegen	bonussen)?	Er	kunnen	zelfs	conflicten	ontstaan	
in	 verband	 met	 evaluaties.	 Zo	 staakte	 de	 ochtendploeg	 in	 een	 koekjesfabriek	 van	 LU	 nadat	 van	
hogerhand	 werd	 beslist	 dat	 de	medewerkers	 elkaar	 zouden	moeten	 evalueren.	 Da	 viel	 niet	 in	 de	
smaak,	want	het	werd	gezien	als	spionage	en	verklikken.	Zo	zijn	er	nog	enkele	voorbeelden	van	ophef	
rond	evaluaties.	 Schaffen	we	evaluaties	dan	niet	beter	af?	Hier	 is	heel	 veel	onderzoek	over,	en	de	
gegevens	spreken	elkaar	tegen.		

	

2. Belang	
	

Maar	 het	 is	 niet	 allemaal	 zo	 negatief.	 Het	 is	 wel	 degelijk	 belangrijk	 dat	 prestaties	 in	 organisaties	
beoordeeld	worden.	Waarom?	
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A. Zelfkennis	en	beter	presteren	op	het	werk	
	

We	willen	mensen	helpen	om	beter	te	presteren	en	te	ontwikkelen,	en	de	meeste	mensen	willen	ook	
zelf	echt	weten	hoe	ze	het	er	van	af	brengen.	Bijvoorbeeld:	 in	de	eerste	bachelor	worden	er	altijd	
enkele	proefexamens	georganiseerd.	Het	is	dan	namelijk	nog	moeilijk	om	jezelf	en	je	leerprestaties	in	
te	schatten,	en	het	is	handig	om	dan	feedback	te	krijgen	die	toont	of	je	goed	bezig	bent	of	als	er	iets	
moet	veranderen.	Zo	gaat	dat	ook	op	de	werkvloer.	Als	je	mensen	op	de	juiste	manier	feedback	geeft,	
gaan	ze	dit	oppikken	en	kunnen	ze	beter	gaan	presteren.	Mensen	hebben	nood	aan	feedback	over	hun	
prestaties	om	effectief	te	kunnen	werken.	Tijdige,	accurate	en	constructieve	feedback	is	dus	de	sleutel	
tot	effectieve	prestaties.		

Maar	er	is	een	probleem:	men	zegt	wel	dat	men	feedback	wil	en	men	zegt	wel	dat	men	zichzelf	wil	
kennen,	 maar	 dat	 ligt	 psychologisch	 heel	 moeilijk.	 Zelfkennis	 is	 een	 groot	 probleem.	 Wij	 hebben	
algemeen	alleen	een	te	positief	zelfbeeld.	We	denken	allemaal	van	onszelf	dat	we	beter	zijn	dan	we	in	
werkelijkheid	zijn.	Om	te	overleven,	om	mentaal	gezond	te	blijven,	is	het	goed	om	te	denken	dat	we	
iets	beter	 zijn	dan	onze	medemens.	Dat	 is	 een	adaptieve,	normale	 reactie.	Als	 je	 voortdurend	 zou	
denken	dat	je	dommer,	lelijker,	enzoverder	bent	dan	je	medemens,	dan	zouden	veel	mensen	moeilijk	
uit	hun	bed	geraken	’s	ochtends	(cf.	depressie).	Het	is	dus	een	teken	van	goede	mentale	gezondheid	
als	je	jezelf	een	beetje	overschat.	Het	probleem	is	dat	men	daardoor	moeilijk	luistert	naar	feedback,	
want	feedback	confronteert	ons	met	de	realiteit	en	wil	ons	te	positief	zelfbeeld	ondergraven.	Feedback	
wil	 ons	 een	 spiegel	 voorhouden,	 maar	 dat	 gaat	 in	 tegen	 onze	 identiteit	 en	 hoe	 we	 onszelf	 zien.	
Feedback	is	dus	een	soort	mission	impossible:	mensen	zeggen	wel	dat	ze	feedback	willen,	maar	als	ze	
het	dan	krijgen,	is	het	heel	moeilijk	te	aanvaarden.	Het	verwerken	van	feedback	is	soms	pijnlijk	(cf.	X-
factor).		

	

B. Training	en	ontwikkelingsnoden	
	

Met	training	en	ontwikkeling	helpen	we	mensen	in	organisaties	te	ontwikkelen	en	te	verbeteren	zodat	
ze	meer	vaardigheden	en	kennis	krijgen.	Maar	hoe	weet	je	nu	dat	iemand	nood	heeft	aan	training,	dat	
er	een	te	kort	is	van	een	bepaalde	vaardigheid	of	kennis?	Daarvoor	hebben	prestatiebeoordeling	nodig.	
Prestatiebeoordeling	is	dus	cruciaal	om	trainingsnoden	te	identificeren.	Door	op	regelmatige	basis	in	
kaart	te	brengen	wat	iemands	zwakke	en	sterke	punten	zijn,	kunnen	we	personen	helpen	ontwikkelen	
en	naar	trainingen	sturen.			

Kennis	en	vaardigheden	evolueren	heel	snel	(cf.	veranderingen	in	jobs,	arbeidsmarkt,	technologie	en	
competitie).	Iedereen	moet	zich	gedurende	zijn	carrière	constant	bijscholen.	Constant	ga	je	moeten	
op	zoek	gaan	naar	waar	je	nog	iets	kan	bijleren.	Ook	zullen	de	meeste	mensen	meer	dan	één	carrière	
hebben	en	zullen	ze	vaak	de	behoefte	hebben	om	nieuwe	vaardigheden	en	kennis	te	ontwikkelen.	Die	
prestatiebeoordeling	kan	daarbij	helpen,	zodat	je	weet	waar	je	nog	kan	verbeteren.	

Organisaties	 zijn	 succesvol	 wanneer	 de	 medewerkers	 gericht	 zijn	 op	 levenslang	 leren	 (cf.	 vorig	
hoofdstuk:	bedrijven	die	meer	investeren	in	training	zijn	succesvoller).		
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C. Mensen	aan	juiste	job	toewijzen	
	

Stel	dat	je	zelf	een	organisatie	leidt.	In	die	organisatie	heb	je	mensen	met	heel	wat	verschillende	jobs	
en	heel	wat	verschillende	talenten.	Om	te	weten	wie	dat	het	best	is	voor	welke	functie	en	in	welke	
functie	 kan	 doorgroeien,	 dan	moet	 je	 een	 bepaalde	 systematische	manier	 hebben	 om	 in	 kaart	 te	
brengen	wat	 iedereen	 zijn	 talenten	 en	 zwaktes	 zijn.	 Daarvoor	 dient	 prestatiebeoordeling.	 Het	 kan	
bijvoorbeeld	zijn	dat	mensen	meer	geschikt	zijn	voor	een	andere	functie	dan	dat	ze	momenteel	doen.	
Het	kan	ook	zijn	dat	mensen	een	bepaalde	expertise	ontwikkelen	in	een	domein.	Maar	hoe	ga	je	dat	
ooit	weten	als	je	dat	niet	op	een	systematische	manier	evalueert?		

Het	is	ook	belangrijk	bij	het	nemen	van	bepaalde	beslissingen.	Een	systeem	van	prestatiebeoordeling	
helpt	om	veranderingen	te	managen.	Het	helpt	om	medewerkers	te	identificeren	voor	promotie,	of	
om	overplaatsingen	of	rotatie	te	faciliteren.		

	

D. Rechtvaardigheid	bij	beslissingen	
	

Het	is	niet	alleen	belangrijk	om	gewoon	te	weten	wie	dat	we	moeten	promoveren	of	wie	dat	we	welke	
functie	moeten	geven,	maar	daarbij	komend	is	rechtvaardigheid	zeer	belangrijk.	We	zijn	allemaal	heel	
gevoelig	voor	rechtvaardigheid.	Dat	is	belangrijk	bij	tal	van	beslissingen:	

- Goede	 prestaties	 belonen,	 zoals	 prestatiegebaseerde	 verloning,	 extralegale	 voordelen,	
promoties,	etc.	

- Omgaan	met	ondermaatse	prestaties,	zoals	bij	beslissingen	over	ontslag	

Als	er	een	bepaalde	beslissing	gebeurd	over	onze	loopbaan,	zijn	wij	wel	bereid	daarin	mee	te	gaan,	
zolang	dat	iedereen	op	gelijke	manier	behandeld	en	beoordeeld	wordt.	Als	iemand	geen	bonus	krijgt	
en	zijn/haar	collega	wel,	dan	kan	die	persoon	daar	misschien	wel	mee	leven,	maar	enkel	als	dat	op	een	
rechtvaardige,	objectieve	manier	is	bepaald.	Daarom	hebben	we	nood	aan	accurate	metingen	van	hoe	
goed	mensen	hun	job	doen.	Voor	sommige	jobs	is	dat	heel	gemakkelijk,	bv.	bij	iemand	die	in	sales	zit	
kan	je	gewoon	kijken	hoeveel	hij	verkocht	heeft,	of	bij	iemand	die	aan	de	lopende	band	staat	kan	je	
kijken	hoeveel	stukken	hij/zij	heeft	afgewerkt.	Maar	voor	andere	functies	is	dat	al	veel	moeilijker,	bv.	
voor	managers.	Hoe	ga	je	dat	evalueren?	Daarvoor	gaan	we	dus	methodes	gaan	ontwikkelen.		

Een	van	de	struikelblokken	bij	prestatiebeoordeling	blijkt	te	zijn,	is	dat	zaken	die	niets	met	de	job	te	
maken	hebben,	moeten	genegeerd	worden	door	het	beoordelingssysteem.	Dat	mag	niet	de	evaluatie	
beïnvloeden.	Maar	vaak	lukt	dat	niet.	Bijvoorbeeld:	Meryl	Streep	klaagt	aan	dat	vrouwelijke	actrices	
minder	 verdienen	 dan	mannelijke	 acteurs.	 Dat	 genderverschil	 blijkt	 er	 effectief	 te	 zijn.	 Zelfs	 als	 je	
controleert	voor	het	type	job,	het	aantal	uren	en	allerlei	andere	factoren,	blijkt	dat	vrouwen	over	het	
algemeen	tot	1860	euro	minder	jaarlijks	verdienen	dan	mannen,	ook	al	doen	ze	alles	exact	hetzelfde	
als	mannen.	Er	is	dus	een	impliciete	(of	soms	expliciete)	discriminatie	ten	opzichte	van	vrouwen.	Ergens	
bij	 de	 evaluaties	 kruipt	 er	 een	 discriminerende	 factor	 binnen.	 Maar	 als	 je	 een	 meetinstrument	
ontwikkelt,	is	het	de	bedoeling	dat	het	enkel	meet	hoe	goed	je	je	job	doet,	en	niets	meer!	

Een	ander	punt	in	verband	met	rechtvaardigheid,	is	dat	we	een	toenemende	juridisering	zien	zowel	in	
het	 bedrijfsleven	 als	 aan	 de	 unief.	 Bijvoorbeeld:	 als	 studenten	 vroeger	 buisden,	 waren	 ze	 eerder	
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beschaamd	en	ging	ze	gewoon	beter	studeren,	maar	nu	gaan	ze	het	examen	komen	inkijken	en	mails	
sturen	 en	 soms	 zelfs	 rechtszaken	 aanspannen.	 In	 het	 bedrijfsleven	 zie	 je	 dat	 ook.	Als	 bijvoorbeeld	
iemand	een	negatieve	evaluatie	krijgt,	gaat	men	dat	veel	sneller	juridisch	gaan	aanvechten.	Men	gaat	
opzoek	 naar	 procedurefouten,	 of	 dat	 het	 bij	 iedereen	 op	 dezelfde	 manier	 is	 gebeurd,	 of	 dat	 de	
communicatie	correct	 is	verlopen,	etc.	Men	gaat	op	zoek	naar	 redenen	om	die	negatieve	evaluatie	
ongedaan	te	maken.	Bijvoorbeeld:	Secretaris	OCMW	vecht	procedure	en	ontslag	aan,	omdat	volgens	
hem	de	procedure	niet	correct	is	verlopen	en	het	ontslag	onvoldoende	is	gemotiveerd.	Merk	op	dat	
hij	 daarbij	 bijna	 niet	 spreekt	 over	 dat	 hij	misschien	 slecht	 presteerde,	maar	 enkel	 over	 de	manier	
waarop	het	gebeurde.	In	de	komende	jaren	zal	dit	nog	toenemen.	Als	je	dus	iemand	gaat	beoordelen,	
ga	je	dat	steeds	beter	moeten	documenteren	en	juridisch	onderbouwen.	Daarom	is	het	belangrijk	om	
te	weten	wat	je	kan	gebruiken	om	rechtvaardig	en	accuraat	te	evalueren.	

	

3. Definitie	
	

Prestatiebeoordeling	is	een		

- regelmatige	(één	of	twee	keer	per	jaar	of	één	keer	om	de	twee	jaar,	bedrijven	mogen	daarin	
kiezen,	zolang	ze	het	maar	af	en	toe	eens	doen),		

- systematische	 (voor	 iedereen	 binnen	 de	 organisatie	 op	 dezelfde	 manier	 zodat	 het	
vergelijkbaar	is),		

- gestandaardiseerde,		
- formele	(schriftelijk,	een	neergeschreven	score	of	appreciatie)	
- en	objectieve	(niet	één	persoon	die	luk	raak	een	uitspraak	doet)	

beoordeling	van	de	prestaties	van	de	medewerker	die	ervoor	moet	zorgen	dat	medewerkers	 in	de	
richting	van	de	organisatiedoelstellingen	werken.		

Maar	we	zullen	zien	dat	heel	wat	elementen	van	wat	een	goede	prestatiebeoordeling	zou	moeten	zijn	
vaak	ontbreken.		

	

4. Hoe	het	niet	moet	(maar	vaak	gebeurt)	
	

Vaak	gebeuren	prestatiebeoordelingen	helemaal	niet	of	slecht	omdat	het	veel	tijd	vraagt.	Als	je	leiding	
geeft	in	een	organisatie,	is	dat	vaak	aan	een	grotere	groep.	De	evaluaties	gebeuren	dan	vaak	naar	het	
einde	 van	 het	 jaar	 toe	 en	 dan	moet	 al	 die	mensen	 gaan	 evalueren.	 Dat	 houdt	 dan	 in	 dat	 je	 over	
iedereens	afzonderlijk	 functioneren	 informatie	 verzamelt,	 een	verslagje	maakt	en	met	die	persoon	
gaat	 bespreken.	 Per	 medewerker	 ben	 je	 wel	 snel	 een	 uur	 of	 drie/vier	 bezig.	 Als	 je	 al	 zeventig	
medewerkers	 hebt,	 ben	 je	 snel	 280	 uur	 bezig.	 Dan	 ben	 je	 bijna	 vijf	 weken	 fulltime	 bezig	 als	
leidinggevende	met	enkel	evalueren!	Daarom	doen	 leidinggevende	dat	vaak	niet	graag,	en	gaan	ze	
meestal	eens	snel	feedback	geven	als	bijvoorbeeld	een	medewerker	passeert	in	de	gang.	Dat	gebeurt	
dan	op	een	zeer	onvoorbereide	manier	(cf.	filmpje	uit	Gilmore	Girls).		

Manier	 een	ander	 fundamenteel	probleem	daarbij	 is	 dat	mensen	verschillen	 in	de	mate	waarin	 ze	
geloven	 dat	 iemand	 nog	 kan	 veranderen.	 Dat	 zal	 vaak	 bepalen	 hoe	 ze	 feedback	 geven.	 Sommige	
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mensen	 geloven	 dat	 medewerkers	 nog	 kunnen	 veranderen,	 dat	 ze	 kunnen	 verbeteren	 en	 zaken	
bijleren.	Anderen	geloven	dat	je	geboren	bent	met	een	aantal	talenten	en	dat	je	geboren	bent	voor	
een	job	of	niet.	Als	je	een	van	die	twee	zaken	gelooft,	dan	ga	je	op	een	andere	manier	feedback	geven.	
Als	je	gelooft	dat	mensen	nog	kunnen	bijleren,	ga	je	constructieve	feedback	geven	die	mensen	helpt	
om	mensen	te	verbeteren.	Maar	als	je	gelooft	dat	alles	vastligt,	geeft	dat	geen	enkele	zin	om	op	die	
manier	feedback	te	geven,	want	als	je	nu	feedback	geeft	of	niet,	die	persoon	kan	volgens	jou	toch	niet	
verbeteren.	Dus	ga	je	feedback	geven	die	vrij	fatalistisch	is	(je	hoort	hier	niet	of	je	hoort	hier	wel).	En	
we	zien	in	organisaties	dat	leidinggevende	wel	vaak	op	die	manier	feedback	geven.	Dat	kan	carrières	
afbreken,	en	dat	gebeurt	dan	nog	eens	‘tussen	de	soep	en	de	patatten’.		

	

5. Wat	is	de	rol	van	de	bedrijfspsycholoog?	
	

1. Beoordelingssystemen	 ontwikkelen	 en	 daarbij	 identificeren	 van	 kennis,	 vaardigheden	 en	
competenties	 die	 in	 acht	 moeten	 worden	 genomen	 bij	 een	 prestatiebeoordeling	 van	 een	
bepaalde	functie	
	

2. Het	opstellen	van	criteria	voor	prestatie:	Wat	is	aanvaardbaar	of	goed	of	uitstekend?	
	

3. Leidinggevende	trainen	om:	
a. De	 prestaties	 van	 hun	medewerkers	 correct	 te	 observeren	 en	 beoordelen	 op	 een	

constructieve	manier	
b. Enkel	op	zaken	te	focussen	die	relevant	zijn	voor	de	job	

	
4. Bestuderen	waarom	en	hoe	beoordelingsfouten	gebeuren	

	
5. Ontwikkelen	van	systemen	die	medewerkers	helpen	om	om	te	gaan	met	feedback	en	hierop	

te	reageren,	bijvoorbeeld	door	een	plan	op	te	stellen	om	daarmee	om	te	gaan	of	te	verbeteren	

	

6. Welke	technieken	bestaan	er	om	prestaties	in	organisaties	te	beoordelen?	
	

Nu	 gaan	 we	 een	 aantal	 technieken/instrumenten	 overlopen	 die	 er	 bestaan	 om	 prestaties	 in	
organisaties	te	gaan	beoordelen.	Sommigen	zijn	al	oud	en	worden	niet	meer	gebruikt,	maar	er	wordt	
toch	een	overzicht	gegeven	om	eens	te	tonen	vanwaar	we	komen.		

	

A. Objectieve	metingen	
	

Als	mensen	 in	 jobs	 als	 verkoper,	 bandwerker,	 secretariaat,	 etc.	 presteren,	 geven	 ze	 een	 bepaalde	
output	die	je	gemakkelijk	kan	tellen	of	meten.	In	dergelijke	jobs	zijn	objectieve	metingen	zeer	goed.	
Van	een	verkoper	kan	je	kijken	hoeveel	ze	hebben	verkocht,	van	iemand	aan	een	helpdesk	kan	je	kijken	
hoeveel	kanten	ze	hebben	geholpen,	etc.	Deze	methode	van	evalueren	is	zeer	voor	de	hand	liggend.	
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Men	kan	daarbij	kijken	naar	kwantiteit,	maar	ook	naar	kwaliteit,	het	aantal	ongevallen,	naar	fouten,	
naar	omgevingsfactoren,	etc.		

In	elke	functie	gaan	we	op	zoek	gaan	naar	een	manier	om	de	output	toch	op	een	of	andere	manier	te	
kwantificeren	 of	 objectief	 vast	 te	 stellen.	 Maar	 er	 zit	 daar	 ook	 een	 gevaar	 in.	 Bijvoorbeeld	 in	 de	
academische	wereld	wordt	 er	 geteld	hoe	 vaak	 een	prof	 iets	 publiceert.	Maar	dat	 bleek	 een	 slecht	
criterium	te	zijn,	omdat	men	dan	inboette	op	kwaliteit.	Men	is	dan	enkel	gaan	kijken	naar	kwaliteit	
door	 te	 tellen	 hoe	 vaak	 een	werk	 geciteerd	werd.	 Het	 bleek	 dan	 dat	 professoren	 hun	 eigen	werk	
begonnen	te	citeren.	Het	gevaar	 is	dus	bij	die	objectieve	metingen	dat	mensen	altijd	een	short	cut	
vinden	om	toch	goede	resultaten	te	behalen.		

Soms	gebeurt	het	ook	dat	de	prestaties	gemonitord	worden	door	een	computer,	waardoor	je	mensen	
beoordeelt	 op	 het	 moment	 zelf	 dat	 ze	 aan	 het	 werk	 zijn.	 Bijvoorbeeld	 de	 Geo-route	 bij	 de	 post:	
computerprogramma’s	 stippelen	 de	 route	 uit	 en	 berekenen	 heel	 precies	 hoe	 lang	 de	 postbode	 er	
maximum	over	mag	doen	gegeven	het	soort	post	en	het	soort	wijk.	Dat	wordt	dan	heel	sterk	opgevolgd	
of	dat	die	persoon	overal	op	tijd	is	en	zijn	werk	goed	doet.	Of	bijvoorbeeld	bij	verkopers:	de	meeste	
wagens	van	verkopers	bevatten	een	track	en	trace	waarmee	je	heel	precies	kan	zien	waar	die	mensen	
geweest	 zijn	 en	of	 dat	 ze	wel	 effectief	 bij	 een	bepaalde	 klant	 zijn	 geweest.	 Zelfs	 als	mensen	 soms	
thuiswerk	doen,	wordt	het	precies	gemonitord	via	computerprogramma’s	die	tellen	hoeveel	aanslagen	
er	gedaan	worden	op	het	toetsenbord	en	hoeveel	tijd	er	zit,	enkel	om	te	kijken	of	die	persoon	thuis	
effectief	wel	aan	het	werk	is.	Maar	is	dat	wel	goed,	al	die	controlemechanismen?	Het	kan	meer	stress	
geven,	de	persoon	kan	zich	aangetast	voelen	in	zijn	privacy	of	hij/zij	kan	het	onrechtvaardig	vinden.	
Dat	hoeft	niet	altijd	slecht	te	zijn,	maar	het	is	belangrijk	dat	na	te	gaan	bij	de	medewerkers.		

Soms	worden	bij	beoordelingen	ook	gebruikt	gemaakt	van	persoonlijke	informatie,	bijvoorbeeld	over	
hoe	vaak	iemand	ziek	geweest	is,	hoe	vaak	iemand	te	laat	op	het	werk	was,	afwezigheid,	etc.	Maar	
eigenlijk	 kan	dit	niet,	want	dit	 is	weinig	 geschikt	om	effectief	prestaties	 te	evalueren.	Want	of	dat	
iemand	nu	een	of	meerdere	keren	 rechtmatig	 ziek	 is	geweest,	heeft	niets	 te	maken	met	hoe	goed	
iemand	nu	zijn	werk	doet.	Iemand	kan	perfect	rechtmatig	afwezig	zijn	en	een	goede	medewerker	zijn.	
Het	is	natuurlijk	wel	iets	anders	als	die	persoon	vaak	ziek	is	zonder	attest	of	onrechtmatig	afwezig	is.		

	

B. Beoordelingsmethoden	
	

Sommige	jobs	zijn	niet	gemakkelijk	te	beoordelen,	en	aan	de	hand	van	een	oefening	wordt	aangetoond	
hoe	dat	het	er	vaak	in	de	praktijk	aan	toe	gaat	bij	het	behoordelen	van	dergelijke	jobs:		

1. Kies	een	bepaalde	job	(die	je	goed	kent)	
2. Kies	twee	dimensies,	twee	taken	die	tot	de	kern	van	de	job	behoren	
3. Kies	per	dimensie	negen	concrete	zinnen	van	observeerbaar	gedrag	

a. Drie	voorbeelden	van	een	slechte	prestatie	op	deze	dimensie	
b. Drie	voorbeelden	van	een	aanvaardbare	prestatie	op	deze	dimensie	
c. Drie	voorbeelden	van	uitstekende	prestatie	op	deze	dimensie	

4. Maak	een	beoordelingsschaal	van	1	tot	5	waarbij	1	overeenstemt	met	zinnen	A,	3	met	zinnen	
B	en	5	met	zinnen	C	
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5. Geef	 de	 persoon	 die	 je	 wil	 evalueren	 een	 score	 op	 de	 twee	 schalen/dimensies	 die	 je	
ontwikkelde.	Gebruik	de	voorbeeldzinnetjes	als	gids.	

Deze	oefening	is	een	voorbeeld	van	een	gedragsverankerde	beoordelingsschaal.		

	

a. Gedragsverankerde	beoordelingsschalen/behavior	anchored	rating	scales	(BARS)	
	

Als	men	dat	in	een	organisatie	gaat	doen,	gaat	men		

1. eerst	niet	 voor	één	 functie,	maar	 voor	 alle	 functies	 alle	 functierelevante	gedragingen	gaan	
inventariseren.		

2. Vervolgens	ga	je	die	gedragingen	gaan	groeperen	in	dimensies.		
3. Dan	ga	je	terug	gaan	kijken	naar	de	persoon	die	de	functie	uitvoert	en	ga	je	kijken	of	dat	wel	

klopt,	of	dat	dat	werkelijk	de	kerndimensies	zijn	van	zijn/haar	job.		
4. Dan	ga	je	gedragsankers	maken,	concrete	gedragingen	die	passen	bij	elke	dimensie,	en	dan	

kan	je	gaan	kijken	of	dat	je	dergelijke	gedragingen	kan	observeren	door	toetsing	van	de	schaal.	

Wat	zijn	de	voordelen	van	zo’n	systeem?	

- Het	is	heel	duidelijk	omschreven.	Met	zo’n	systeem	vat	je	normaal	gezien	de	volledige	functie	
en	er	mag	niets	in	die	functie	zijn	die	niet	kan	geëvalueerd	worden.	Alle	belangrijke	elementen	
zitten	in	dat	systeem.	

- Het	gaat	om	observeerbaar	gedrag.	Dat	is	heel	belangrijk,	want	bij	beoordelingen	is	er	altijd	
discussie	of	het	klopt	of	niet,	de	ene	ziet	het	zo	en	de	andere	ziet	het	anders,	en	hoe	beter	en	
observeerbaarder	je	schaal	gemaakt	is,	hoe	minder	discussie.		

- Doordat	het	heel	concreet	en	observeerbaar	is,	kan	je	het	meteen	ook	gebruiken	als	feedback.	
Als	je	iemand	een	bepaalde	score	geeft	van	1	tot	5,	kan	je	meteen	ook	feedback	geven	wat	als	
zinnetje	 bij	 de	 score	 stond.	 Bijvoorbeeld	 ‘een	 kleuterleidster	 organiseert	 altijd	 dezelfde	
activiteiten	voor	de	kleuters’,	en	je	observeert	dat	bij	een	kleuterleidster	en	je	geeft	daarom	
de	score	1,	dan	kan	je	meteen	ook	dat	als	feedback	geven	over	waarom	je	die	persoon	1	hebt	
gegeven.	Dat	geeft	meteen	nuttige,	concrete	feedback.	

- Uit	onderzoek	blijkt	dat	mensen	dit	een	rechtvaardige	manier	vinden	van	feedback	krijgen	en	
dit	systeem	ook	goed	accepteren.		

Wat	zijn	de	nadelen	van	zo’n	systeem?	

- Het	is	heel	tijdsintensief	en	complex.	In	een	bedrijf	moet	je	dat	voor	bijvoorbeeld	50	functies	
met	telkens	5	of	meer	dimensies.		

- Het	 is	 vaak	ook	moeilijk	 te	 identificeren	of	dat	alle	gedragingen	en	activiteiten	belangrijk	
voor	de	functie	aan	bod	komen.	Bij	het	identificeren	van	activiteiten	van	een	job	komen	al	
snel	de	meest	kenmerkende	activiteiten	aan	bod,	maar	worden	minder	voor	de	hand	liggende	
aspecten	van	de	job	vergeten,	alhoewel	ze	ook	belangrijk	zijn.		

	

	



	 51	

b. Gedragsobservatieschaal/Behavior	observation	scales	(BOS)	
	

Dit	lijkt	een	beetje	op	het	vorige	(BARS),	maar	het	verschil	is	dat	je	bij	het	vorige	een	soort	kwalitatieve	
appreciatie	 deed	 van	 hoe	 wenselijk	 is	 bepaald	 gedrag	 tegenover	 bepaalde	 gedragingen	 die	 niet	
wenselijk	zijn.	Wat	je	hier	gaat	doen,	is	een	bepaald	positief	gedrag	binnen	de	functie	identificeren,	en	
dan	gaan	kijken	hoe	frequent	dat	gedrag	gesteld	wordt.	Het	is	dus	meer	een	frequentieschaal.	

Stel	 dat	 we	 zo’n	 schaal	 willen	 maken	 voor	 een	 medewerker	 van	 de	 studentendienst	 die	 de	
administratie	doet.	Om	dan	te	weten	wat	echt	belangrijk	is	in	die	job,	gaan	we	een	‘critical	incident	
interview’	doen	(de	persoon	beschrijft	belangrijke	positieve	en	negatieve	gebeurtenissen	in	de	job	en	
wat	 hij/zij	 daarbij	 moest	 doen	 of	 hoe	 hij/zij	 heeft	 gereageerd,	 om	 zo	 te	 identificeren	 welke	
competenties	en	activiteiten	belangrijk	zijn	bij	deze	job).	We	gaan	zoeken	naar	de	cruciale	gedragingen	
van	die	persoon	die	een	verschil	maken.	Bijvoorbeeld	iemand	weet	al	dat	er	een	verschuiving	zal	zijn	
in	het	lesrooster,	hij/zij	denkt	daar	al	over	na	en	licht	te	studenten	in	en	hij/zij	heeft	al	meteen	een	
alternatief	 voorzien.	 Dat	 is	 dus	 een	 kritisch	 incident	 waarbij	men	moet	 anticiperen	 en	 problemen	
oplossen.	Hoe	vaak	gebeurt	dat	nu,	anticiperen	en	problemen	oplossen?	Dus	in	de	plaats	van	dat	ene	
keer	 te	 beoordelen	 als	 kwaliteit,	 ga	 je	 kijken	 hoe	 frequent	 dat	 gebeurt.	 Prestatie	 wordt	 dus	
geëvalueerd	op	basis	van	de	frequentie	van	gedrag	dat	cruciaal	is	voor	succes	in	een	job.		

Op	de	dia’s	staan	enkele	voorbeelden	van	dergelijke	schalen.	De	BOS-items	worden	objectief	gescoord	
door	aan	te	geven	of	de	medewerkers	de	‘cruciale’	gedragingen	vertonen.	Men	geeft	bijvoorbeeld	A,	
B,	C,	D,	E	of	X.	Maar	dan	begint	de	miserie.	Als	men	alle	dimensies	heeft	beoordeeld,	wil	men	tot	een	
totaalscore	komen	en	probeert	men	een	soort	som	te	maken	van	hoeveel	keer	men	A,	B,	C,	D	of	E	
heeft	 aangeduid	 en	men	 bekomt	 dan	 een	 bepaalde	 score	 die	 gunstig	 of	 ongunstig	 is.	Wat	 er	 dus	
gebeurt,	 is	 dat	 iemand	beoordeeld	wordt	op	al	 die	 zinnetjes/schalen	en	dan	krijgt	hij/zij	 plots	 een	
beoordeling	die	‘gunstig’	of	‘ongunstig’	is.		

Een	vernieuwing	was	dan	dat	men	enkel	nog	specifiek	ging	beoordelen	op	de	resultaten	die	iemand	
behaalt.	 Dus	 moesten	 er	 een	 aantal	 resultaatsgebieden	 geïdentificeerd	 worden	 en	 er	 werd	
aangegeven	hoe	belangrijk	dat	resultaatsgebied	was	in	de	functie.	Bijvoorbeeld	bij	een	schrijnwerker	
krijgt	het	resultaatsgebied	‘professioneel	fabrikeren,	monteren	en	ter	plaatse	afleveren	of	monteren	
van	meubelen	en	constructies’	35	procent,	dus	ongeveer	35	procent	van	de	functie	bestaat	daaruit.	
Dan	moet	er	een	bepaalde	score	gegeven	worden	(van	1	tot	5)	op	dat	resultaatsgebied,	en	dan	moet	
dat	 nog	 gemotiveerd	 worden.	Waarom	 wordt	 er	 daar	 bijvoorbeeld	 een	 vier	 gegeven?	 ‘Monteren	
meubels/constructies:	steeds	in	orde;	professionele	afwerking:	altijd	een	perfect	meubelstuk	zonder	
slordige	afwerking	of	onafgewerkte	details;	ter	plaatse	afleveren	van	de	meubels/constructies:	worden	
soms	te	laat	afgeleverd’.	De	scores	op	alle	resultaatgebieden	worden	dan	gecombineerd,	en	iemand	
krijgt	dan	een	resultaat	op	vijf.		

Op	die	manier	wordt	dat	constant	gedaan	 in	de	praktijk,	maar	 je	voelt	al	dat	dat	bijna	een	schools	
systeem.	 Dit	 ziet	men	wel	 als	 de	 ‘beste’	methoden,	maar	 er	 zijn	 nog	 andere	methoden,	 zoals	 de	
rangschikkingsmethoden.	
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c. Rangschikkingsmethoden	
	

In	plaats	van	iemand	een	bepaalde	score	te	geven,	gaat	men	iedereen	rangschikken	tegenover	elkaar.	
Men	gaat	de	medewerkers	gaan	rangschikken	van	hoog	naar	laag	(kan	per	dimensie	gebeuren).	Dat	
noemt	men	soms	een	‘forced	distribution’.	Men	volgt	een	soort	van	normaalverdeling	waarbij	er	een	
paar	zijn	die	slecht	presteren,	veel	die	gemiddeld	presteren	en	een	paar	die	uitstekend	presteren.	Men	
volgt	dan	de	volgende	percentage	bij	het	rangschikken	van	personeel:	

- Uitstekend:	10	procent	
- Beter	dan	gemiddeld:	20	procent	
- Gemiddeld:	40	procent	
- Slechter	dan	gemiddeld:	20	procent	
- Zwak:	10	procent	

Dat	is	eigenlijk	geen	zo’n	goede	methode,	omdat	je	eigenlijk	niet	zozeer	beoordeelt	of	dat	iemand	goed	
presteert	of	niet,	je	beoordeelt	enkel	of	dat	iemand	beter	of	slechter	presteert	dan	iemand	anders.	
Het	kan	bijvoorbeeld	zijn	dat	iemand	‘zwak’	krijgt,	alhoewel	dat	hij	beter	presteert	dan	vorig	jaar.	Maar	
als	iedereen	heel	veel	omhoog	is	gegaan,	en	jij	maar	een	beetje,	dan	scoor	je	zwak.	Je	hebt	dus	niet	
direct	de	prestatie	gemeten.	Op	een	dergelijke	manier	heb	je	ook	heel	weinig	aanknopingspunten	om	
feedback	te	geven	over	de	rangschikking.	Het	enige	dat	 je	kan	zeggen	 is	 ‘Sorry,	maar	het	 is	minder	
goed	dan	van	andere	mensen’,	maar	daarmee	help	je	die	persoon	natuurlijk	niet	vooruit.	Een	derde	
nadeel	is	dat	het	moeilijk	toe	te	passen	is	bij	hele	grote	groepen.		

	

7. Welke	problemen	treden	op	bij	prestatiebeoordeling?	
	

A. Beoordelingsfouten	
	

Als	een	leidinggevende	zijn	medewerkers	moet	beoordelen	en	een	bepaalde	score	geven,	zien	we	dat	
hij	daar	eigenlijk	heel	slecht	in	is.	Er	zijn	een	aantal	effecten	die	hiervoor	verantwoordelijk	zijn:	

- Halo-effect:	Een	positief	aspect	van	iemands	prestatie	generaliseren	naar	de	hele	persoon	(bv.	
autonomie	generaliseren	naar	ambitie,	leidinggeven,	etc.)	

- Horn	 effect:	 Een	 negatief	 aspect	 generaliseren	 naar	 de	 hele	 persoon	 (bv.	 niet	 punctueel	
generaliseren	naar	weinig	intelligent,	asociaal,	slordig,	etc.)	

- Mildheidstendens:	Neiging	van	beoordelaars	om	systematisch	hoge	scores	te	geven	
- Strengheidstendens:	Neiging	van	beoordelaars	om	systematisch	lage	scores	te	geven	
- Centrale	 tendens:	 Extreme	 scores	 vermijden	 en	 vooral	 centrale	 deel	 van	 de	

beoordelingsschaal	gebruiken	
- Most-recent-performance	 error:	 Bij	 de	 beoordeling	 vooral	 rekening	 houden	 met	 gedrag	

tijdens	de	laatste	weken	in	plaats	van	al	het	gedrag	sinds	de	vorige	beoordeling	(mensen	gaan	
zich	 dan	 ook	 expres	 beter	 beginnen	 gedragen	 op	 het	 werk	 de	 laatste	 weten	 voor	 de	
beoordeling)	

- Inadequate	 information	 error:	 Iemand	 beoordelen	 hoewel	 je	 over	 te	 weinig	 informatie	
beschikt	om	hem/haar	 fair	en	accuraat	 te	beoordelen	 (leidinggevende	hebben	vaak	te	veel	
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vertrouwen	in	hun	oordelen,	terwijl	we	zien	dat	ze	dat	niet	zo	goed	kunnen	omdat	ze	vaak	te	
weinig	informatie	hebben)	

- Projectie:	 Neiging	 om	medewerkers	 die	 op	 de	 beoordelaar	 lijken	 (persoonlijkheid,	 gedrag,	
etc.)	hogere	scores	te	geven	(bv.	mannen	geven	hogere	scores	aan	mannen	en	vrouwen	geven	
hogere	scores	aan	vrouwen)	

- Contract	effect:	Beoordelaar	laat	zich	beïnvloeden	door	vroegere	beoordelingen	van	andere	
medewerkers	(bv.	een	middelmatige	medewerker	beoordelen	na	twee	slechte,	leidt	vaak	tot	
een	onevenredig	positieve	score)	

- Eerste	 indruk	 (primacy)	 effect:	 Neiging	 om	 globale	 impressie	 tijdens	 eerste	 minuten	 te	
vormen,	en	deze	eerste	indruk	kan	langdurig	blijven	nawerken	

- Cognitieve	processen	bij	de	beoordelaar	die	een	probleem	zijn:	Opvattingen	over	menselijke	
natuur	 en	 attributiestijl	 (bv.	 mogelijkheid	 tot	 verandering	 of	 alles	 staat	 vast)	 en	
interpersoonlijk	affect	(beïnvloedbaar	voor	impressiemanagementtechnieken)	

	

B. Weerstand	bij	de	beoordelaars	
	

Bij	de	mensen	die	moeten	beoordelen,	de	leidinggevende,	zien	we	heel	veel	weerstand.		

- Het	vraagt	heel	veel	werk.	Als	je	een	team	hebt	van	vijftig	mensen,	ben	je	daar	weken	fulltime	
mee	bezig.	Men	ziet	dat	echt	als	administratief	werk	in	opdracht	van	de	personeelsdienst	die	
hen	weghoudt	van	hun	job	zelf.	We	zien	dan	dat	ze	dat	gaan	proberen	te	vermijden.	

- Leidinggevende	geven	gewoon	niet	graag	feedback,	want	negatieve	feedback	geven	is	heel	
moeilijk.	We	zien	dan	ook	dat	leidinggevenden	feedback	vermijden,	uitstellen	of	de	negatieve	
boodschap	 proberen	 te	 verzachten.	 Men	 heeft	 angst	 om	 een	 team	 dat	 goed	 draait	 te	
blokkeren	 door	 feedback,	 of	 men	 heeft	 angst	 om	 de	 populariteit	 en	 goodwill	 bij	 de	
medewerkers	te	verliezen.	Maar	als	leidinggevende	mag	je	niet	bang	zijn	om	niet	graag	gezien	
te	 zijn,	 want	 je	 moet	 negatieve	 boodschappen	 durven	 te	 geven.	 Toch	 wordt	 het	 vaak	
vermeden.	

- Ze	zien	er	het	nut	niet	van	in.	Ze	denken	‘Er	verandert	toch	niets’	of	‘Medewerkers	zijn	niet	
geïnteresseerd	om	zich	te	verbeteren’.	Er	treedt	een	soort	fatalisme	op.		

- Een	 functioneringsgesprek	draait	 uit	 op	een	welles/niets	 gesprek.	 Als	 een	 leidinggevende	
iemand	vertelt	dat	hij/zij	onder	de	norm	presteert,	gaat	hij/zij	zich	vaak	gaan	verdedigen	en	je	
krijgt	een	hele	discussie	die	vast	komt	te	zitten.		

Wat	 je	 dan	 krijgt,	 zijn	 hele	 hoge	 cijfers	 van	 mensen	 die	 goed	 functioneren	 (cf.	 ’93	 procent	 krijgt	
evaluatie	zeer	goed’	en	’36	Vlaamse	ambtenaren	krijgen	negatieve	evaluatie’).	Wil	dat	dan	zeggen	dat	
er	hier	overal	briljante	talenten	rondlopen?	Neen,	dat	wil	gewoon	zeggen	dat	dat	evaluatiesysteem	
niet	 werkt,	 dat	mensen	 niet	 graag	 negatieve	 scores	 geven	 en	 zich	 er	 snel	 van	 afmaken	 van	 bijna	
iedereen	goed	te	beoordelen.	Dit	patroon	zie	je	in	bijna	elke	organisatie.	Of	een	ander	terugkerend	
patroon	 is	 dat	 er	 gewoon	 niet	 geëvalueerd	 wordt	 (cf.	 ‘Een	 op	 drie	 werknemers	 wordt	 nooit	
geëvalueerd’)	gewoon	omdat	de	leidinggevende	dat	niet	graag	doet	omdat	dat	tot	conflict	leidt.		
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C. Ongenoegen	bij	de	beoordeelden	
	

Een	derde	probleem,	is	ongenoegen	bij	de	mensen	die	beoordeeld	worden.		

- De	meeste	mensen	vinden	een	beoordelingssysteem	goed,	zo	lang	ze	positieve	scores	krijgen.	
Het	probleem	begint	als	mensen	een	 slechte	 score	krijgen	of	een	negatieve	evaluatie.	Dan	
vindt	er	een	conflict	plaats,	want	mensen	hebben	andere	attributies.	Dat	heet	de	fundamental	
attribution	 error.	 Als	 je	 over	 jezelf	 praat	 en	 je	 hebt	 ergens	 gefaald,	 dan	 ligt	 het	 altijd	 aan	
externe	oorzaken.	Als	je	bv.	niet	slaagt	voor	een	examen,	is	dat	omdat	er	zogezegd	veel	lawaai	
was	toen	je	moest	studeren,	omdat	je	ziek	was,	etc.	Als	je	over	iemand	anders	praat	die	gefaald	
heeft,	dan	tellen	al	die	externe	factoren	niet	meer,	maar	ga	je	geneigd	zijn	te	zeggen	dat	het	
aan	de	persoon	zelf	ligt	omdat	hij/zij	zijn/haar	best	niet	heeft	gedaan	of	niet	slim	genoeg	is.	
Die	twee	attributies,	waarbij	dat	de	leidinggevende	typisch	een	interne	attributie	maakt	over	
de	medewerker	en	de	medewerker	typisch	een	externe	attributie	maakt	over	zichzelf,	zorgt	
voor	conflict.		

- De	medewerkers	 vinden	dat	de	beoordelingen	van	de	 leidinggevende	niet	 kloppen	met	de	
realiteit	en	ze	willen	bijgevolg	de	negatieve	feedback	niet	aanvaarden.		

- Een	reden	waarom	mensen	negatieve	feedback	niet	willen	aanvaarden,	is	omdat	ze	bang	zijn	
voor	de	gevolgen	die	eraan	vasthangen.		

o Loon,	promotie,	ontslag	
o Staat	zwart/wit	op	papier,	kan	de	hele	loopbaan	blijven	achtervolgen	
o Proberen	zich	beter	voor	te	stellen	(impressiemanagement)		

- Ook	 zij	 zien	 er	 vaak	 het	 nut	 niet	 van	 in	 (‘er	 verandert	 toch	 niets’).	 Doordat	 zowel	 de	
beoordelaar	 als	 e	 beoordeelde	 het	 nut	 er	 niet	 van	 in	 ziet,	 heeft	 de	 feedback	 bijgevolg	
inderdaad	geen	nut	omdat	niemand	gemotiveerd	is	ernaar	te	luisteren.		

	

8. Wat	kan	ik	doen	om	prestatiebeoordeling	te	verbeteren?	
	

Een	 optie	 is	 het	 volledig	 afschaffen.	Maar	 er	 zijn	misschien	 een	 aantal	 zaken	 die	 je	 kan	 doen	 om	
prestatiebeoordeling	te	verbeteren.	

1. Train	 de	 beoordelaars	 in	 prestatiebeoordeling.	 We	 hebben	 daarnet	 een	 aantal	 typische	
fouten	 gezien	 die	 je	 kan	 maken.	 We	 zien	 dat	 als	 mensen	 getraind	 worden	 in	
prestatiebeoordeling,	dat	ze	die	fouten	minder	gaan	maken.	Je	kan	mensen	ook	opleiden	om	
om	een	betere,	constructieve	manier	feedback	te	geven.	Vaak	hebben	leidinggevenden	een	
opleiding	 gedaan	 waarin	 nooit	 aan	 bod	 is	 gekomen	 hoe	 ze	 feedback	 moeten	 geven	 (bv.	
ingenieur).		

2. Leg	nadruk	op	een	 rechtvaardig	en	objectief	 systeem.	Als	 je	 een	beoordelingssysteem	wil	
gebruiken	 of	 ontwikkelen	 in	 je	 organisatie,	 moet	 je	 er	 de	 klemtoon	 opleggen	 dat	 dat	 zo	
rechtvaardig	en	objectief	mogelijk	is.	Een	manier	om	dat	te	doen,	is	iedereen	in	de	organisatie	
betrekken	 bij	 de	 ontwikkeling	 van	 dat	 instrument.	 Vraag	 hen	 naar	 input:	 Op	 welke	 soort	
competenties	wil	je	beoordeeld	worden?	Moet	dat	gekoppeld	worden	aan	loon?	Welk	soort	
scores	wil	je	of	wil	je	helemaal	geen	scores?	Het	is	belangrijk	om	voldoende	te	communiceren	
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over	 het	 systeem	 dat	 je	 hanteert.	 Als	 dat	 gebeurt,	 zien	 mensen	 het	 systeem	 als	 veel	
rechtvaardiger.	

3. Gebruik	meerdere	beoordelaars,	zodat	niet	alleen	de	 leidinggevende	beoordeelt,	maar	er	
controle	op	het	systeem	zit.	Bijvoorbeeld	een	hogere	leidinggevende,	of	collega’s,	of	klanten,	
etc.	Bijvoorbeeld	proffen	worden	ook	beoordeeld,	maar	men	gaat	daarbij	ook	kijken	naar	de	
studentenevaluaties.	In	sommige	universiteiten	wordt	zelfs	opgelegd	welke	score	de	proffen	
minimum	moeten	halen	bij	de	beoordeling	door	studenten.	

4. Maak	duidelijk	met	welk	doel	prestaties	beoordeeld	worden.	Wees	transparant,	zeg	bv.	of	
dat	het	gaat	over	loopbaanbeslissingen	zoals	promoties,	of	dat	het	enkel	gaat	over	mensen	te	
helpen	ontwikkelen.	Liefst	één	van	de	twee,	en	niet	die	twee	door	elkaar.		

5. Help	 medewerkers	 om	 te	 gaan	 met	 (negatieve)	 feedback.	 Mensen	 kunnen	 heel	 moeilijk	
omgaan	met	negatieve	feedback.	Wat	vaak	gebeurt	als	je	negatieve	feedback	krijgt,	is	dat	je	
het	gewoon	niet	gaat	lezen,	je	gaat	er	niet	over	nadenken,	je	gaat	meteen	zeggen	‘dat	klopt	
niet	met	mijn	 zelfbeeld’.	Het	 idee	 is	dat	als	mensen	wat	meer	 reflecteren	en	 ingaan	op	de	
feedback,	dat	dat	meer	effect	zal	hebben.	Er	is	zo’n	experiment	gebeurt,	waarbij	mensen	twee	
taken	moesten	doen.	Ze	krijgen	een	soort	e-mail	inbox,	en	ze	moesten	e-mails	beantwoorden,	
waarna	 ze	 feedback	 kregen	 op	 een	 aantal	 competenties.	 Men	 verplichte	 een	 groep	 van	
mensen	 op	 na	 te	 denken	 over	 de	 feedback	 door	 hen	 daarover	 iets	 te	 laten	 opschrijven.	
Gewoon	al	de	act	van	het	schrijven,	zorgt	ervoor	dat	men	daar	anders	tegenover	staat.	Men	
vroeg	dus	aan	één	groep	van	de	vier	om	de	score	en	de	feedback	te	bekijken,	en	eens	heel	
specifiek	een	voorbeeld	op	te	schrijven	van	wat	ze	verkeerd	en	goed	gedaan	hebben	in	het	
eerste	deel	van	de	oefening.	Daardoor	waren	ze	verplicht	om	de	feedback	te	verwerken.	De	
hypothese	was	dat	als	mensen	verplicht	worden	daarover	te	reflecteren,	dat	ze	daarmee	meer	
gaan	doen.	Zie	design	van	experiment:	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gaan	mensen	beter	presteren	door	feedback?	Als	mensen	gewoon	twee	keer	de	taak	maken	
zonder	 feedback,	 verbeteren	 ze	 helemaal	 niet.	 Als	 mensen	 wel	 feedback	 krijgen,	 gaan	 ze	
aanzienlijk	beter	presteren	op	de	tweede	taak.	Maar	het	effect	is	nog	groter	als	je	mensen	laat	
reflecteren	 over	 de	 feedback.	 Als	 je	 mensen	 laat	 reflecteren	 over	 hun	 prestaties	 zonder	
feedback	te	geven,	gaan	ze	ook	niet	verbeteren	bij	de	tweede	taak.	De	conclusie	van	die	studie	
is	eigenlijk	dat	feedback	wel	werkt,	maar	als	je	mensen	erover	laat	reflecteren,	dan	gaat	het	
nog	veel	meer	effect	hebben.	Je	kan	dat	doen	door	te	helpen	reflecteren,	door	coaches	aan	te	
stellen,	etc.		
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6. Je	moet	aandacht	hebben	voor	continue	feedback.	Het	probleem	met	die	beoordelingen	is	
dat	vaak	one	shot	is,	bv.	één	keer	per	jaar.	Dat	is	geen	goed	systeem.	Mensen	werken	een	heel	
jaar	door.	Ze	hebben	eens	goede	momenten,	ze	hebben	een	slechte	momenten,	maar	die	ene	
keer	dat	er	geëvalueerd	wordt	blijft	een	geïsoleerd	iets.	Daarom	zorgt	dat	vaak	voor	discussie.	
Je	 zou	 veel	 kunnen	 verbeteren	 door	 te	 investeren	 in	 continue	 feedback	 (bv.	 informeel	 op	
dagelijkse	basis)	of	door	mensen	aan	 te	moedigen	om	zelf	 feedback	 te	gaan	vragen	of	om	
elkaar	feedback	te	geven.	Uit	studies	blijkt	dat	als	mensen	zelf	feedback	vragen,	dat	ze	dan	wel	
ernaar	luisteren.		

7. Als	er	een	gesprek	geweest	is	waarbij	bepaalde	zaken	zijn	gezegd	geweest,	is	het	belangrijk	
om	dat	achteraf	ook	te	gaan	opvolgen.	Het	mag	niet	blijven	bij	één	keer	per	jaar	te	praten,	
maar	er	moet	opgevolgd	worden	hoe	het	ontwikkelt.		
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Hoofdstuk	4:	Leiderschap	
	

De	vorige	lessen	hebben	we	gesproken	over	zaken	die	van	toepassing	zijn	bij	personeelsbeleid.	Dat	
zijn	de	meer	praktische	toepassingen	die	we	kunnen	gebruiken.	In	dit	hoofdstuk	schakelen	we	over	
naar	één	van	de	thema’s	binnen	de	organisatiepsychologie:	Leiderschap.	

	

1. Inleiding	
	

Wat	is	leiderschap?	Leiderschap	is	iets	moeilijk	om	over	te	praten,	omdat	er	zoveel	over	geschreven	
wordt.	Het	wordt	zo	vaak	gebruikt	en	misbruikt	en	ook	zo	vaak	in	vraag	gesteld.	Er	zijn	veel	mensen	
die	 vandaag	de	dag	 in	 vraag	 stellen	waarom	 je	 in	organisaties	CEO’s	nodig	hebt,	waarom	 je	 al	 die	
hiërarchie	nodig	hebt,	al	die	tussenkaders,	waarom	dat	mensen	niet	gewoon	zonder	leider	hun	eigen	
werk	kunnen	doen	en	in	team	samenwerken.	Men	zegt	dan	‘schaf	het	leiderschap	af’.	Nochtans,	als	je	
kijkt	naar	de	praktijk,	in	alle	omstandigheden	ontstaat	na	verloop	van	tijd	een	leider	vanaf	dat	je	drie	
mensen	samen	zet.	Zelfs	als	je	geen	officiële	hiërarchie	aanbrengt,	zie	je	na	verloop	van	tijd	de	groep	
zich	spontaan	organiseren	rond	een	leider.	Bepaalde	mensen	zijn	meer	dominanter	en	nemen	sneller	
de	leiding.	Vanaf	dat	er	een	bepaalde	groepsdynamiek	is,	zie	je	status	ontstaan.	

Leiders	kunnen	een	ongelofelijke	 impact	hebben.	Blijkbaar	 is	er	 iets	aan	 leiderschap	dat	mensen	al	
geïntrigeerd	heeft	sinds	de	oude	Grieken.	Hoe	komt	het	dat	bepaalde	mensen	iets	kunnen	zeggen	en	
dat	andere	mensen	dat	dan	gaan	doen?	

Daarmee	komen	we	bij	de	definitie	van	leiderschap:	Leiderschap	is	de	mogelijkheid	om	groepen	van	
mensen	te	beïnvloeden	in	de	richting	van	een	bepaald	doel.	Wanneer	kan	je	zeggen	dat	je	een	leider	
bent	in	een	bepaalde	groep?	Dat	is	als	je	die	groep	impliciet	of	expliciet	iets	kan	laten	doen	dat	jij	in	je	
hoofd	hebt.	Drie	componenten	zijn	cruciaal:	

- Het	moet	gaan	om	een	groep,	vanaf	drie	mensen.	Als	je	met	twee	bent	en	je	slaagt	erin	de	ene	
andere	persoon	te	laten	doen	wat	jij	wil,	is	dat	nog	geen	leiderschap.	

- Als	 je	mensen	 kan	beïnvloeden,	 los	 van	het	 feit	 dat	 ze	 ermee	 akkoord	 gaan	of	 niet,	 is	 dat	
leiderschap.		

- Je	beïnvloedt	mensen	richting	jouw	doel.	

Hoe	komt	het	dat	sommige	mensen	leider	zijn	en	andere	niet?	Kan	je	dat	 leren,	of	ben	je	daarmee	
geboren?	Welke	eigenschappen	maken	een	goede	 leider?	Vraagt	elke	groep	of	situatie	een	andere	
leiderschapsstijl?	Daar	gaan	we	in	dit	hoofdstuk	over	spreken.		

	

2. Traditionele	leiderschapstheorieën	
	

A. The	great	man	approach:	WIE?	
	

Dit	is	eerder	een	oudere	theorie.	Het	idee	was	dat	als	we	willen	ontdekken	wie	dat	een	goede	leider	
is,	moeten	we	gewoon	in	de	geschiedenis	gaan	kijken	naar	wie	de	grote	leiders	waren	en	kijken	of	dat	
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ze	gemeenschappelijke	kenmerken	hebben.	Als	ze	gemeenschappelijke	kenmerken	hebben,	zullen	die	
waarschijnlijk	verklaren	waarom	 iemand	een	groot	 leider	 is.	Men	ging	dan	gaan	kijken	naar	allerlei	
kenmeren	 zoals	 geslacht,	 lengte,	 intelligentie,	 afkomst,	 genen,	 charisma,	 durf,	 enthousiasme,	 etc.	
Maar	eigenlijk	heeft	dat	onderzoek	allemaal	niet	zoveel	opgeleverd.	Er	is	wel	een	verband	gevonden	
met	intelligentie,	maar	dat	was	een	eerder	zwak	verband.	Dat	wil	zeggen	dat	er	ook	heel	wat	leiders	
waren	die	niet	zo	slim	waren.	Men	vond	ook	geen	relatie	met	fysieke	eigenschappen.	Men	vond	wel	
dat	je	iets	meer	kans	had	om	een	leider	te	worden	als	je	iets	groter	bent,	maar	er	zijn	ook	heel	wat	
voorbeelden	van	beroemde,	impactvolle	leiders	die	klein	waren.	Wat	men	wel	vaststelde,	is	dat	er	een	
aantal	kenmerken	zijn	die	ertoe	leiden	dat	iemand	een	hogere	kans	heeft	om	in	een	leiderschapspositie	
terecht	te	komen:	

- Ambitie:	 Als	 je	 geen	 ambitie	 hebt	 om	 te	 leiden,	 ga	 je	 waarschijnlijk	 ook	 niet	 in	 een	
leiderschapsfunctie	terechtkomen.	

- Energie:	Sommige	mensen	hebben	nu	eenmaal	meer	energie	dan	anderen.	Als	je	biografieën	
leest	van	belangrijke	leiders,	zie	je	dat	zij	altijd	maar	enkele	uren	per	nacht	sliepen/slapen.	Je	
bent	daarmee	geboren,	dat	je	meer	energie	hebt	en	dat	je	minder	moet	slapen.	Maar	dat	is	
niet	per	definitie	zo,	er	zijn	ook	omgekeerde	voorbeelden	(bv.	Churchill	sliep	altijd	lang	uit).		

- Zelfvertrouwen:	Mensen	die	een	sterk	geloof	hebben	in	zichzelf,	hebben	meer	kans	om	leider	
te	zijn.	

- Extraversie:	Mensen	die	meer	extravert	zijn,	hebben	meer	kans	om	leider	te	worden.	

Men	stelde	wel	deze	associaties	vast	met	leiderschap,	maar	wat	komt	nu	eerst?	Het	kan	zijn	dat	als	je	
in	een	bepaalde	leiderschapspositie	komt,	dat	je	meer	zelfvertrouwen	krijgt,	meer	energie,	etc.	omdat	
iedereen	luistert	naar	je.	Als	leider	moet	je	ook	voortdurend	spreken	voor	een	groep,	en	zo	wordt	je	
misschien	gewoon	meer	extravert.	Of	is	het	omgekeerd?	Ben	je	meer	extravert	en	ambitieus,	waardoor	
je	leider	wordt?	Wat	komt	eerst?	Dat	weet	men	niet	zo	goed.	

Het	probleem	met	dergelijke	theorieën	en	studies	is	dat	men	zoek	naar	kenmerken	gerelateerd	aan	
leiderschap,	 maar	 zonder	 aandacht	 te	 hebben	 voor	 de	 situatie	 en	 voor	 het	 perspecteif	 van	 de	
ondergeschikten.	En	dat	is	een	beetje	een	beperkte	visie.	Deze	theorieën	werden	dan	ook	sinds	’60	
achterwege	gelaten.	

In	de	laatste	10	jaar	is	er	een	comeback	gekomen.	Door	nieuwe	mogelijkheden	in	de	genetica,	gaat	
men	bestuderen	of	dat	leiderschap	erfelijk	bepaald	is.	Men	kan	dat	het	best	door	tweelingstudies.	Men	
stelde	vast	dat	toch	32	procent	van	de	kans	om	in	een	leiderschapspositie	terecht	te	komen	erfelijk	
bepaald	is.	Dat	wil	zeggen	dat	als	je	een	identieke	tweeling	splitst	bij	de	geboorte,	en	de	ene	komt	in	
een	 leiderschapspositie	terecht,	dan	 is	de	kans	groter	dat	de	andere	ook	 in	een	 leiderschapspositie	
terecht	komt,	ook	al	heeft	deze	een	volledig	ander	leven.		

	

B. Leiderschapsgedragbenadering:	WAT?	
	

De	studies	die	sinds	’60	gebeuren,	gaan	niet	meer	zozeer	op	zoek	naar	psychologische	kenmerken	van	
leiders,	 maar	 ze	 kijken	 naar	 wat	 die	 mensen	 precies	 doen.	 Misschien	 is	 leiderschap	 gewoon	 een	
kwestie	van	bepaalde	unieke	gedragingen:	de	manier	waarop	je	iets	zegt,	de	manier	waarop	je	omgaat	
met	mensen,	etc.	Dat	bepaalt	misschien	succesvol	leiderschap.		
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Dat	 is	 natuurlijk	 heel	 interessant	 vanuit	 commercieel	 oogpunt	want	 als	 het	 gewoon	gaat	 over	 een	
bepaalde	 set	 van	 gedragingen,	 kan	 je	 succesvol	 leiden	 aan	 iedereen	 aanleren	 en	 dure	 trainingen	
aanbieden.	Dat	is	het	probleem	geweest	met	die	benadering	en	met	alle	leiderschapstrainingen	die	
eruit	voortvloeiden:	het	was	om	veel	geld	te	verdienen.	Men	begon	allerlei	theorieën	te	ontwikkelen	
over	goed	leiderschap,	omdat	men	geld	rook.	Maar	vaak	ging	het	in	die	theorieën	over	gelijkaardige	
gedragingen	die	gewoon	een	ander	label	kregen.	

De	meest	 gekende	 theorie	 is	 het	 onderscheid	 tussen	 autoritair	 versus	 democratisch	 leiderschap.	
Autoritair	leiderschap	vind	je	bijvoorbeeld	terug	bij	Vladimir	Poetin.	Daartegenover	staat	democratisch	
leiderschap,	zoals	bij	Albert	I,	onze	koning	tijdens	WOI,	waarbij	hij	bleef	staan	bij	onze	soldaten	terwijl	
de	Belgische	regering	wegvluchtte.		

		

	

	

	

	

	

	

Dat	onderscheid	werd	verfijnd	 zodat	 je	het	ook	wetenschappelijk	 kan	bestuderen:	 consideration	
versus	 initiating	 structure	 (Ohio	 State	 University;	 1940	 tot	 nu).	 Dat	 zijn	 twee	 grote	 sets	 van	
leiderschapsgedragingen	die	men	vrij	goed	kan	meten	met	een	hoge	validiteit.	Consideration	 is	dat	
men	zich	bezighoudt	met	‘Hoe	gaat	het	met	mijn	groep?	Hoe	gaat	het	met	mijn	teamleden?’.	Deze	
leider	 probeert	 zich	 daarin	 in	 te	 leven,	 probeert	 hen	 te	 ondersteunen,	 luistert	 naar	 hen	 als	 hij/zij	
beslissingen	moet	nemen.	De	andere	set	van	gedragingen,	initiating	structure,	gaat	over	dat	de	leider	
heel	taakgericht	 is.	Hij/zij	 legt	een	bepaalde	structuur	op	van	wat	er	bereikt	moet	worden,	hoe	dat	
bereikt	moet	worden	en	tegen	wanneer.	Welke	van	de	twee	leiderschapsstijlen	zou	nu	beter	zijn?	Er	
blijkt	uit	studies	dat	ze	beiden	positieve	effecten	hebben.	Het	is	niet	zozeer	dat	het	ene	beter	is	dan	
het	andere,	beide	hebben	positieve	effecten	op	zowel	prestaties	als	satisfactie.	Dat	is	wat	raar,	men	
had	dat	niet	verwacht.	Men	had	verwacht	dat	het	ene	beter	zou	zijn	dan	het	andere,	maar	dat	bleek	
niet	zo	te	zijn.	

Blake	en	Mouton	hebben	dat	wat	gecommercialiseerd	en	ze	hebben	hun	eigen	model	gemaakt:	The	
Managerial	Grid.	Het	wordt	niet	zo	goed	ondersteund	door	wetenschappelijk	onderzoek,	maar	het	
wordt	wel	nog	vaak	gebruikt	 in	de	praktijk.	Hiermee	worden	vier	 types	van	 leiders	onderscheiden,	
afhankelijk	van	de	mate	waarin	ze	bezig	zijn	met	productie	(vergelijkbaar	met	initiating	structure)	en	
in	welke	mate	ze	bezig	zijn	met	concern	for	people	(vergelijkbaar	met	consideration):	

1. Impoverished	(C:	L;	P:	L)	
2. Produce	or	Perish	(C:	L;	P:	H)	
3. Team	Leader	(C:	H;	P:	H)	
4. Country	Club	(C:	H;	P:	L)	
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C. Contingentie:	HET	HANGT	ERVAN	AF?	
	

De	vorige	benaderingen	gaan	ervan	uit	dat	er	weldegelijk	iets	bestaat	als	effectief	leiderschap,	dat	in	
gelijk	welke	 situatie	 bepaalde	 gedragingen	 altijd	 goed	 zijn.	Maar	 vanaf	 de	 ’60	 en	 ’70	 ontstond	 de	
contingentiebenadering.	Deze	stelt	dat	het	ervan	afhangt	in	welke	situatie	dat	je	zit.	Niet	alle	leiders	
of	alle	gedragingen	zijn	overal	effectief.	Je	moet	kijken	hoe	dat	de	situatie	in	elkaar	zit	en	aan	wie	je	
leidinggeeft	om	te	bepalen	wat	de	effectiviteit	is	van	bepaald	leiderschap.	Deze	benadering	stelt	zich	
dus	 de	 vraag:	 ‘Wanneer	 is	 een	 bepaald	 type	 leiderschap	 meer	 geschikt	 dan	 een	 ander	 type	
leiderschap?’.		

Hierbij	 kan	 je	 Hein	 Vanhaezebrouck	 plaatsen,	 omdat	 hij	
momenteel	 een	 heel	 succesvolle	 trainer	 is	 bij	 AA	 Gent.	
Maar	 hij	 is	 ook	 eventjes	 actief	 geweest	 bij	 Racing	 Genk	
waar	hij	ontslagen	is	geweest,	omdat	hij	daar	helemaal	niet	
effectief	was.	Hoe	komt	dat	dan?	Hij	is	dan	toch	geen	goede	
leider?	Maar	hoe	komt	het	dan	dat	hij	 zo	succesvol	 is	bij	
Gent	en	niet	bij	Genk,	ook	al	doet	hij	hetzelfde?	Blijkbaar	
moet	 er	 toch	 iets	 zijn	 in	 de	 situatie	 die	 bepaald	 of	 dat	
iemand	een	goede	leider	is	of	niet.	

	

a. Hersey	en	Blanchards	situational	leadership	model	
	

Een	belangrijk	model	binnen	deze	benadering	is	Hersey	en	Blanchards	situational	leadership	model.	
Zij	stellen	dat	je	twee	soorten	gedragingen	hebt	als	leider	(zoals	vorige	benadering):	ofwel	ben	je	meer	
relatiegericht,	 ofwel	 ben	 je	 meer	 taakgericht.	 Zij	 zeiden	 dat	 iemand	 zijn	 leiderschapsstijl	 niet	 kan	
veranderen,	dat	hangt	samen	met	een	bepaalde	persoon.	Als	de	leiderschapsstijl	van	die	persoon	niet	
past	met	de	situatie,	dan	zit	 je	met	een	probleem.	Dan	moet	ofwel	de	 situatie	veranderen,	of	een	
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nieuwe	leider	komen.	Of	dat	de	leiderschapsstijl	past	met	de	situatie,	hangt	af	van	de	maturiteit	van	
de	ondergeschikten/teamleden:	of	dat	ze	bereid	zijn	mee	te	werken	met	de	leider	en	of	dat	ze	genoeg	
kennis	hebben.	Dat	is	opnieuw	een	eerder	commercieel	model.	Er	is	weinig	onderzoek	die	dit	model	
ondersteunt.	

Je	 zult	 dit	 vaak	 zien	 in	 de	 bedrijfspsychologie.	 Men	 doet	 niet	 liever	 dan	 werken	 met	 dergelijke	
kwadrantjes.	Men	maakt	een	grafiekje	met	hoog	en	laag,	en	dan	heeft	men	vier	kwadranten.	Dat	is	
een	gemakkelijke	manier	om	iets	te	verkopen,	maar	daarom	is	dat	niet	altijd	zo	goed.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Afhankelijk	van	 laag	of	hoog	te	scoren	op	taakgerichtheid	en	relatiegerichtheid,	zijn	er	vier	soorten	
leiderschapsstijlen.	Elk	van	die	leiderschapsstijlen	past	het	best	bij	een	bepaalde	situatie,	namelijk	de	
maturiteit	 van	 de	 volgers.	 Als	 je	 volgers	 hebt	 die	 heel	 immatuur	 zijn	 (geen	 bereidheid	 en/of	 geen	
kennis),	dan	is	het	best	om	heel	taakgericht	en	weinig	relatiegericht	te	zijn.	Dan	doe	je	‘telling’:	je	zegt	
de	mensen	wat	ze	moeten	doen.	Als	de	volgers	nog	wat	immatuur	zijn,	maar	het	is	al	wat	beter,	dan	is	
‘selling’	de	beste	methode:	dan	ben	je	taakgericht	en	relatiegericht.	Je	wil	verkopen	aan	de	mensen	
wat	ze	moeten	doen.	Als	ze	al	meer	matuur	zijn,	als	ze	al	meer	weten	wat	ze	moeten	doen	of	open	
staan,	dan	is	‘participating’	het	beste.	Je	bent	laag	gericht	op	de	taak,	en	vooral	gericht	op	relaties:	je	
gaat	democratisch	leiderschap	hanteren	en	deel	zijn	van	de	groep.	Als	ze	heel	matuur	zijn,	ze	weten	
absoluut	wat	ze	moeten	doen	en	ze	staan	volledig	open,	dan	ga	je	aan	delegating	doen:	je	zegt	wat	ze	
moeten	doen,	en	je	laat	ze	verder	alleen	met	het	vertrouwen	dat	zij	het	wel	in	orde	kunnen	brengen.		

	

b. Fiedlers	model	van	situationeel	leiderschap	
	

Een	 ander	 voorbeeld	 van	 een	 contingentiemodel,	 is	 Fiedlers	 model	 van	 situationeel	 leiderschap.	
Hierbij	kan	Jo	Cornu	gebruikt	worden	als	voorbeeld.	Hij	is	een	van	de	meest	succesvolle	bedrijfsleiders	
die	 momenteel	 nog	 leeft	 in	 België.	 Hij	 heeft	 decennialang	 verschillende	 grote	 bedrijven	 geleid.	
Iedereen	gaat	ermee	akkoord	dat	hij	extreem	succesvol	is,	dat	hij	dat	heel	goed	kan.	Maar	nu	zien	we	
dat	het	bij	de	NMBS	toch	niet	zo	goed	lukt.	Waarom?	De	NMBS	is	een	heel	ander	type	bedrijf	dan	alle	
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andere	 vroegere	 bedrijven	 waarbij	 hij	 werkte,	 het	 is	 namelijk	 een	 overheidsbedrijf	 die	 heel	 sterk	
gepoliticeerd	is.	In	de	raad	van	bestuur	zitten	allemaal	politici.	Hij	moet	werken	met	mensen	die	hem	
eventueel	een	beetje	willen	blokkeren.	Het	is	ook	een	bedrijf	waarbij	dat	de	vakbonden	extreem	sterk	
staan.	 Je	ziet	dat	zijn	 leiderschapsstijl,	 zijn	aanpak	die	normaal	heel	succesvol	 is,	hier	moeilijk	gaat.	
Fiedlers	theorie	verklaart	waarom.	

	

	

	

	

	

	

Deze	theorie	zegt	dat	de	effectiviteit	van	leiderschap	van	twee	zaken	afhankelijk	is:	

- De	kenmerken	van	de	 leider.	Om	dat	 te	meten	gebruikt	men	een	 soort	meting,	 ‘the	 least	
prefered	co-worker’	(LPC).	Men	kijkt	hoe	de	leidinggevende	staat	tegenover	de	persoon	die	hij	
het	minst	graag	heeft.	Als	blijkt	dat	 je	 tegenover	die	persoon	eigenlijk	nog	 redelijk	positief	
staat,	dan	ben	je	een	relatiegerichte	leider.	Als	je	heel	negatief	staat	tegenover	die	persoon,	
dan	ben	je	eerder	een	taakgerichte	leider.	

- In	welke	mate	heeft	de	leider	controle	over	de	situatie:	Men	maakt	een	onderscheid	tussen	
drie	componenten:	

o De	sfeer	 in	de	groep:	Hoe	 is	de	relatie	tussen	de	 leider	en	de	medewerkers?	(Bij	 Jo	
Cornu	is	dat	niet	goed.	De	vakbonden	en	de	raad	van	bestuur	zijn	tegen	hem,	de	sfeer	
is	dus	zeker	niet	goed)	

o De	structuur	van	de	taak:	Is	het	duidelijk	wat	er	moet	gebeuren?	
o De	macht	die	iemand	heeft	door	zijn/haar	positie?	Heeft	hij/zij	een	duidelijke	macht?	

Het	model	ziet	er	dan	zo	uit:	
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Je	 maakt	 een	 analyse	 van	 die	 situatie	 (leader-member	 relations,	 task	 structure,	 position	 power),	
waardoor	men	acht	verschillende	categorieën	onderscheidt.	Op	alles	kan	je	hoog	of	laag	scoren.	Op	
die	maner	maakt	men	een	diagnose	van	de	situatie:	is	die	helemaal	ongunstig	of	helemaal	gunstig?	
Afhankelijk	van	dit	soort	situaties,	is	een	andere	leiderschapsstijl	nodig.	Als	de	situatie	heel	gunstig	is,	
of	heel	ongunstig	is	taakgericht	leiderschap	het	best.	Als	de	situatie	gemiddeld	is	(niet	gunstig	en	niet	
ongunstig),	is	relatiegericht	leiderschap	het	beste.		

Dit	 model	 is	 vooral	 in	 labostudies	 ondersteund.	 Men	 doet	 experimenten	 waarbij	 mensen	 in	 een	
groepje	worden	gestoken.	Maar	wanneer	men	voor	veldstudies	echt	naar	organisaties	gaat,	vind	men	
minder	ondersteuning	hiervoor,	maar	het	is	in	dat	geval	ook	veel	moeilijker	te	meten	omdat	er	heel	
wat	extra	 factoren	bij	 komen.	Maar	over	het	algemeen	 is	het	wel	een	van	de	eerste	modellen	die	
empirische	ondersteuning	heeft	gekregen.		

Op	het	examen:	de	drie	componenten	van	de	situatie	worden	beschreven,	en	dan	moet	je	aangeven	
welke	leiderschapsstijl	het	beste	is	in	die	situatie.	

	

c. Vroom-Yetton	leiderschapsmodel	
	

Anders	 dan	de	 vorige	modellen	die	meer	descriptief	 zijn,	waarbij	men	een	analyse	maakte	 van	de	
situatie	en	dan	keek	wat	het	meest	effectief	blijkt	te	zijn,	is	dit	model	meer	prescriptief.	Het	vertelt	aan	
gelijk	welke	leider	hoe	hij/zij	beslissingen	moet	nemen.	Het	gaat	dus	over	heel	specifiek	gedrag:	hoe	
neem	je	een	bepaalde	beslissing,	afhankelijk	van	de	situatie.		

Daarnet	zagen	we	drie	kenmerken	om	een	situatie	te	analyseren,	hier	gebruikt	men	acht	verschillende	
kenmerken:	

1. Quality	Requirement	(QR):	How	important	is	the	technical	quality	of	the	decision?	Soms	kan	
het	zijn	dat	de	kwaliteit	van	de	beslissing	helemaal	niet	belangrijk	is,	zolang	er	maar	iets	beslist	
wordt.	

2. Commitment	Requirement	(CR):	How	important	is	subordinate	commitment	to	the	decision?		
3. Leader's	 Information	 (LI):	 Do	 you	 (the	 leader)	 have	 sufficient	 information	 to	make	 a	 high	

quality	decision	on	your	own?		
4. Problem	Structure	 (ST):	 Is	the	problem	well	structured	(e.g.,	defined,	clear,	organized,	 lend	

itself	to	solution,	time	limited,	etc.)?		
5. Commitment	Probability	(CP):	If	you	were	to	make	the	decision	by	yourself,	is	it	reasonably	

certain	that	your	subordinates	would	be	committed	to	the	decision?		
6. Goal	Congruence	(GC):	Do	subordinates	share	the	organizational	goals	to	be	attained	in	solving	

the	problem?		
7. Subordinate	conflict	(CO):	Is	conflict	among	subordinates	over	preferred	solutions	likely?		
8. Subordinate	 information	 (SI):	 Do	 subordinates	 have	 sufficient	 information	 to	make	 a	 high	

quality	decision?		

Je	krijgt	dus	een	aantal	heel	duidelijke	vragen	om	een	analyse	te	maken	van	de	situatie.	Vervolgens	
komt	men	uit	bij	een	bepaalde	beslissingsstijl	die	aangeraden	wordt.		
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Dit	 is	 het	model	 (gegeven	 op	 het	 examen).	 Je	 gaat	 die	 acht	 vragen	 beantwoorden	 op	 sequentiële	
manier,	en	door	de	pijltjes	te	volgen	kom	je	uit	tot	de	gepaste	beslissingsstijl.	Dat	zijn	vijf	mogelijke	
beslissingsstijlen:	

1. Autocratic	l	(Al)	Leader	solves	the	problem	along	using	information	that	is	readily	available	to	
him/her.	

2. Autocratic	 ll	 (All)	Leader	obtains	 additional	 information	 from	group	members,	 then	makes	
decision	alone.	Group	members	may	or	may	not	be	informed.		

3. Consultative	 l	 (Cl)	 Leader	 shares	 problem	 with	 group	 members	 individually,	 and	 asks	 for	
information	 and	 evaluation.	 Group	 members	 do	 not	 meet	 collectively,	 and	 leader	 makes	
decision	alone.		

4. Consultative	 ll	 (Cll)	 Leader	 shares	 problem	 with	 group	 members	 collectively,	 but	 makes	
decision	alone.		

5. Group	 ll	 (Gll)	 Leader	 meets	 with	 group	 to	 discuss	 situation.	 Leader	 focuses	 and	 directs	
discussion,	but	does	not	impose	will.	Group	makes	final	decision.		

Op	het	examen:	Je	krijgt	een	bepaalde	casus	waarbij	een	situatie	beschreven	wordt,	en	aan	de	hand	
van	het	model	moet	je	de	acht	vragen	overlopen	en	de	gepaste	beslissingsstijl	kiezen.		

Merk	op:	dit	is	eerder	een	praktisch	instrument.	Er	is	eigenlijk	heel	weinig	onderzoek	rond	de	validiteit	
ervan	gedaan.	Maar	het	is	wel	praktisch,	want	in	crisissituaties	is	het	wel	moeilijk	voor	leider	om	te	
weten	hoe	ze	de	juiste	beslissing	moeten	nemen	(Moet	ik	dat	zelf	doen?	Hoe	gaan	mijn	mensen	daarop	
reageren?).	In	de	praktijk,	bv.	in	het	leger,	gebruikt	men	dit	af	en	toe	als	een	decision	tree.		
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3. Hedendaagse	leiderschapstheorieën	
	

Al	de	vorige	theorieën	zijn	eerder	gedateerd.	Ze	zijn	zeer	invloedrijk	geweest	in	de	bedrijfspsychologie,	
maar	sinds	de	jaren	80	zij	die	verlaten	geweest	omdat	er	maar	weinig	onderzoek	meer	naar	gedaan	
werd	omdat	men	toch	geen	bevestiging	kon	vinden	van	die	theorieën.	Men	 is	 in	de	plaats	nieuwe,	
meer	verfijnde	theorieën	gaan	opstellen,	waarvan	een	aantal	van	de	belangrijkste	hier	aan	bod	komen.	

	

A. Transactional	versus	transformational	leader	
	

De	 meest	 invloedrijke	 en	 ondersteunde	 benadering	 vandaag	 de	 dag,	 is	 het	 onderscheid	 tussen	
transactioneel	en	transformationeel	leiderschap.	Het	zijn	twee	leiderschapsstijlen	die	verschillen	van	
elkaar,	en	die	conceptueel	anders	zijn	dan	de	vorige	die	we	gezien	hebben.	Bij	de	vorige	tweedelingen	
ging	het	steeds	over	‘focussen	op	de	taak’	of	‘focussen	op	de	mensen’.	Hier	is	het	anders.		

Transactioneel	leiderschap	ziet	leiderschap	als	een	transactie	tussen	de	leider	en	de	groepsleden.	Als	
je	wil	invloed	hebben	als	leider,	moet	je	eerst	analyseren	wat	de	groepsleden	nodig	hebben,	wat	ze	
willen.	Je	moet	inspelen	op	de	behoeftes	van	de	medewerkers.	Wat	wordt	verwacht	van	mij?	Hebben	
ze	geld	nodig?	Willen	ze	gerust	gelaten	zijn?	Willen	ze	status?	Je	moet	als	leider	op	zoek	gaan	naar	wat	
de	behoeften	zijn	bij	de	teamleden,	en	vervolgens	moet	je	als	leider	een	soort	transactie	doen	waarbij	
je	zegt:	‘Als	jullie	luisteren	naar	mij,	als	jullie	mij	volgen,	dan	zal	ik	ervoor	zorgen	dat	jullie	behoeftes	
vervuld	worden’.	 	That’s	 it.	Gewoon	een	transactie.	Het	 is	bijna	een	zakelijk	model.	 ‘Ik	als	 leider	ga	
zorgen	dat	jullie	tevreden	zijn	en	jullie	behoeftes	vervuld	zijn,	zolang	jullie	luisteren	naar	mij’.	Dit	model	
leidt	 tot	 een	 soort	 zakelijke	 leiderschapsstijl.	 Daarom	 gebruiken	we	 ook	 hierbij	 Jo	 Cornu	 en	Geert	
Bourgeois.	Dat	zijn	typische	voorbeelden	zakelijk	leiderschap	(sommige	zouden	zeggen	‘een	beetje	saai	
leiderschap’).	Het	leiderschap	die	gewoon	wilt	de	problemen	oplossen	voor	de	mensen:	‘Er	zijn	heel	
wat	praktische,	logistieke	problemen	bij	de	mensen,	en	het	is	mijn	taak	als	leider	om	die	problemen	
op	 te	 lossen,	 want	 dat	 is	 wat	 de	mensen	 nodig	 hebben	 en	 wat	 de	mensen	 verwachten	 van	mij’.	
Typische	 slogans	 hierbij	 zijn	 bijvoorbeeld:	 ‘Goed	 bestuur!’.	 Mensen	 hebben	 geen	 nood	 aan	 grote	
verhalen	en	een	omvattende	visie	over	waar	we	naar	toe	gaan,	mensen	willen	gewoon	goed	bestuur,	
dat	er	geen	miserie	is.	Een	typische	uitspraak	van	een	transactioneel	leider	kan	bv.	zijn:	‘Een	probleem	
moet	je	pas	oplossen	als	het	zich	stelt’.	Als	er	geen	probleem	is,	moet	je	er	ook	niet	over	praten	(cf.	
Jean-Luc	Dehaene).	Dat	is	‘management-by-exception’:	niet	doen	zolang	alles	goed	gaat.	De	focus	ligt	
bij	deze	leiderschapsstijl	op	efficiëntie,	op	het	verbeteren	van	bestaande	routines	en	procedures.	De	
leider	moet	rollen	aflijnen,	structuren	voorzien	en	belonen	waar	nodig.	Maar	zo	 lang	er	geen	grote	
problemen	zijn,	moet	je	eigenlijk	niet	veel	doen	of	niet	veel	veranderen.	
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Daartegenover	 staat	 transformationeel	 leiderschap.	 Dat	 is	 fundamenteel	 verschillend	 van	
transactioneel	leiderschap,	want	bij	transformationeel	leiderschap	ga	je	niet	zozeer	bezig	zijn	met	de	
behoeftes	van	je	leden,	maar	ga	je	die	mensen	een	bepaald	toekomstbeeld	geven,	ga	je	hen	overtuigen	
van	een	bepaalde	visie.	 Je	gaat	proberen	de	mensen	 te	 transformeren	 in	 iets	meer,	 in	 iets	anders.	
Leiders	en	volgelingen	transformeren	elkaar.	Vandaar	‘transformationeel’	leiderschap.	Typisch	hierbij	
is	dat	de	leiders	inspireren	omdat	ze	een	bepaalde	toekomstvisie	hebben	waar	mensen	zich	kunnen	
achterstellen	(‘Dat	vind	ik	belangrijk!’).	‘De	kracht	van	verandering!’:	Deze	slogan	van	de	NVA	getuigt	
van	transformationeel	leiderschap:	Wij	geloven	in	een	maatschappij	die	fundamenteel	anders	is	dan	
wat	we	nu	gehad	hebben,	en	wij	denken	dat	het	op	een	andere	manier	moet.	Je	koestert	een	bepaalde	
visie,	een	bepaalde	ideologie	om	volgelingen	te	inspireren	en	te	engageren.		

Men	koestert	ook	het	idee	van	‘plus	est	en	vous!’.	De	leider	probeert	de	mensen	ervan	te	overtuigen	
dat	ze	meer	kunnen,	dat	er	meer	in	hen	zit.	Dat	werkt	heel	inspirerend	en	motiverend	(I	have	a	dream!	
Change	is	gonna	come!	Yes,	we	can!).	Door	grote	idealistische	denkbeelden	aan	te	brengen,	zorgt	de	
leider	 ook	 voor	 een	 soort	 intellectuele	 stimulatie.	 Mensen	 voelen	 zich	 aangesproken	 door	 dat	
toekomstbeeld.	De	leider	dient	als	een	soort	rolmodel.	

In	 de	bedrijfswereld	was	 Steve	 Jobs	hiervan	een	 voorbeeld.	Hij	 zei	 ‘ik	 droom	van	een	heel	 andere	
manier	waarop	dat	mensen	omgaan	met	technologie’.		

	

	

	

	

	

	

	

Er	is	wel	een	gevaar	bij	dit	soort	leiderschap:	als	de	leider	verdwijnt,	dreigt	de	groep	uiteen	te	vallen.	
Bijvoorbeeld	Steve	 Jobs	of	Bart	de	Wever	zijn	mensen	die	met	enig	 retorisch	 talent	enorm	kunnen	
inspireren	en	de	mensen	engageren	zich	in	een	bepaald	toekomstproject.	Die	leider	stelt	eigenlijk	die	
toekomstvisie	voor.	Maar	als	die	persoon	zelf	wegvalt,	valt	dat	toekomstperspectief	en	de	groep	uit	
elkaar.	De	 transformationele	 leider	 is	 vaak	het	bindmiddel	van	de	groep	en	kan	 fantastische	zaken	
bereiken,	zo	lang	die	persoon	er	wel	is.	Bijvoorbeeld	bij	elk	persbericht	over	Steve	Jobs	kanker	daalden	
Apple’s	aandelen.		
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Dit	 is	het	 leiderschapsmodel	dat	voorlopig	het	best	empirisch	ondersteund	 is.	Sommige	hebben	de	
nijging	om	te	denken	dat	transformationeel	leiderschap	goed	is	en	transactioneel	leiderschap	slecht	
is,	maar	dat	blijkt	niet	zo	te	zijn.	Beide	leiderschapsstijlen	kunnen	tot	positieve	effecten	leiden.	Men	
vindt	wel	over	het	algemeen	dat	transformationeel	leiderschap	nog	iets	beter	is.	Maar	beide	hebben	
dus	wel	positieve	effecten,	het	hangt	een	beetje	af	van	naar	waar	je	kijkt:	positief	effect	voor	wat?	
Transformationeel	leiderschap	is	de	beste	stijl	voor	creativiteit	en	innovatie.		

Bono	&	Judge	zijn	in	een	studie	op	zoek	gegaan	naar	waarom	transformationeel	leiderschap	positieve	
effecten	heeft,	naar	wat	het	mechanismen/de	mediatie	daarachter	is.	In	de	wetenschap	willen	we	niet	
alleen	weten	dat	iets	een	positief	effect	heeft,	we	willen	ook	weten	waarom	iets	een	positief	effect	
heeft.	Dat	leidt	tot	een	beter	theoretisch	begrip.	De	vraag	naar	de	onderliggende	mechanismen	is	dus	
belangrijk	in	de	wetenschappelijke	ontwikkeling.	

De	reden	waarom	transformationeel	 leiderschap	positieve	effecten	heeft	volgens	Bono	en	Judge,	 is	
omdat	 leiders	 hun	 leiderschap	 voorstellen	 in	 termen	 van	 ideologische	 waarden.	 Zij	 zeggen	 dat	
bepaalde	keuzes	die	ze	maken	of	bepaalde	doelen	die	ze	stellen	of	bepaalde	richtingen	die	ze	uitgaan	
geïnspireerd	zijn	door	waarden.	Het	gaat	niet	zozeer	over	een	behoefte	invullen	of	rijk	worden,	maar	
het	gaat	over	enkele	ideologische	waarden.	Doordat	ze	tegen	mensen	zeggen	‘Dit	vind	ik	belangrijk,	
dit	is	belangrijk	voor	onze	maatschappij	of	voor	ons	bedrijf,	ik	geloof	daarin’,	gaan	de	mensen	dat	ook	
meer	waardevol	en	betekenisvol	vinden.	Daardoor	gaan	volgers	hun	werk	ook	als	meer	betekenisvol	
en	belangrijk	zien	en	gaan	ze	meer	intrinsiek	gemotiveerd	zijn.	Door	deze	verhoogde	motivatie	gaan	
ze	beter	presteren	en	gaan	ze	meer	tevreden	zijn.		Dit	is	gebaseerd	op	de	zelf-determinatie	theorie,	
met	als	onderliggende	mechanisme	‘self-concordance’.		

Ze	voerden	twee	studies	uit:	een	correlationele	en	een	experimentele	studie.		

1. Studie	1:	Vragenlijstonderzoek:	Ze	hebben	in	organisaties	gemeten	in	welke	mate	een	leider	
transformationeel	was.	Men	meet	dat	aan	de	hand	van	vier	dimensies:	

a. Invloed	via	idealen	
b. Motiveren	via	inspiratie	
c. Intellectuele	stimulatie	
d. Aandacht	voor	de	medewerkers	
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Die	 vier	 componenten	 samen,	 zijn	 transformationeel	 leiderschap.	Men	 ging	 vervolgens	 de	
medewerkers	 gaan	 bevragen,	 en	 men	 stelde	 vast	 dat	 bij	 transformationele	 leiders	 de	
medewerkers	meer	self-concordant	goals	nastreefden.	Self-concordant	goals	zijn	doelen	die	
met	 je	 eigen	 keuzes	 samenvallen.	De	 volgers	 streefden	dus	 eerder	hun	eigen	 keuzes	na	 in	
plaats	 van	 opgelegde	 doelen,	 en	 dat	 leidde	 vervolgens	 tot	 hogere	 tevredenheid	 over	 de	
leidinggevende,	hogere	jobtevredenheid	en	commitment	in	de	organisatie.		

Men	deed	dezelfde	studie	nogmaals,	maar	nu	keek	men	naar	jobprestatie	als	uitkomst,	en	men	
stelde	vast	dat	mensen	onder	een	transformationele	leider	beter	gingen	presteren.		
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2. Studie	2:	Experimenteel	onderzoek:	Men	zette	ook	een	experiment	op	met	studenten.	Men	
maakte	groepjes	van	studenten	en	men	bracht	ze	binnen	in	de	cafetaria.	Er	werd	hen	verteld	
dat	de	cafetaria	helemaal	opnieuw	ging	worden	ingericht	door	een	extern	bedrijf,	en	dat	het	
de	 studenten	 hun	 taak	was	 om	een	 goeie	 slogan,	 een	 goeie	 naam	en	 een	 nieuw	menu	 te	
kiezen.	Er	werd	hen	eerst	een	video	getoond	van	de	CEO	van	dat	bedrijf.	Bij	de	ene	groep	van	
studenten	gaf	de	 zogezegde	 leider	een	 tranformationele	boodschap	mee,	en	bij	de	andere	
groep	gaf	de	leider	een	transactionele	boodschap	mee.	Vervolgens	werden	die	twee	groepen	
aan	het	werk	gezet.	Men	vond	nu	dat	de	groep	die	de	transformationele	leider	zag,	enerzijds	
meer	self-concordant	goals	hadden	en	anderzijds	meer	creatief	waren.	De	conclusie	hiervan	is	
dat	het	effectief	een	causaal	effect	is.	Als	mensen	te	maken	krijgen	met	een	transformationele	
leider,	ook	al	is	het	maar	één	speech	op	een	video,	heeft	dat	een	positief	effect	op	hun	creatief	
zijn	op	bepaalde	taken.	Dat	komt	omdat	mensen	die	waarden	van	de	leider	onderschrijven	en	
het	gevoel	hebben	dat	ze	met	intrinsieke	motivatie	die	waarden	nastreven.	

	

B. Charismatisch	leiderschap	
	

Een	moeilijk	onderscheid,	is	dat	met	charismatisch	leiderschap.	Je	voelt	wel	aan	dat	transformationeel	
leiderschap	daar	dicht	bij	zit.	Dat	klopt	ook.	In	de	literatuur	is	er	heel	wat	discussie	of	dat	charismatisch	
leiderschap	iets	anders	is	dan	transformationeel	leiderschap.	De	discussie	is	onbeslist.	Men	stelt	vast	
dat	 als	 men	metingen	 gebruikt	 van	 transformationeel	 leiderschap	 en	metingen	 van	 charismatisch	
leiderschap,	dat	die	extreem	hoog	correleren.		

Wat	is	charismatisch	leiderschap?	Het	is	moeilijk	te	omschrijven,	vaak	kan	je	pas	achteraf	zeggen	dat	
iemand	charismatisch	geweest	is,	bv.	Martin	Luther	King,	John	F.	Kennedy,	Barack	Obama	(Ze	geven	
uitzonderlijke	speeches).	Dit	is	een	goeie	analyse	van	charismatisch	leiderschap:	“a	certain	quality	of	

an	individual	personality,	by	virtue	of	which	he	or	she	is	set	apart	from	
ordinary	people	and	treated	as	endowed	with	supernatural,	superhuman,	
or	 at	 least	 specifically	 exceptional	 powers	 or	 qualities.	 These	 are	 not	
accessible	to	the	ordinary	person	and	are	regarded	as	of	divine	origin	or	
as	 exemplary,	 and	 on	 the	 basis	 of	 them	 the	 individual	 concerned	 is	
treated	 as	 a	 leader”.	 Het	 is	 dus	 een	 bepaalde	 eigenschap	 van	 de	
persoonlijkheid	 die	 toegeschreven	 wordt	 aan	 iemand	 in	 uitzonderlijke	
omstandigheden,	vaak	pas	achteraf.	Het	is	iets	dat	heel	situationeel,	maar	
ook	heel	tijdelijk	is.	Er	is	een	bepaalde	samenloop	van	omstandigheden	
die	plots	toelaten	dat	iemand	met	die	kwaliteiten	heel	snel	gezien	wordt	
als	iemand	met	heel	veel	charisma.		

Neem	het	voorbeeld	van	Hitler.	Hij	werd	gezien	als	een	uitzonder	charismatisch	leider.	Nochtans,	als	
we	 nu	 die	 speeches	 analyseren,	 is	 dat	 bijna	 lachwekkend.	Mocht	 iemand	 dat	 nu	 doen,	 wordt	 die	
gewoon	weggelachen.	Toch	moet	er	op	een	bepaald	moment	in	de	geschiedenis	iets	gebeurd	zijn	dat	
zowel	het	volk,	de	tijd	en	de	situatie	erop	afgestemd	waren	om	hem	te	zien	als	heel	charismatisch.	
Hitler	had	al	zijn	boodschap	op	dezelfde	manier	gebracht	tijdens	de	eerste	wereldoorlog,	maar	hij	had	
geen	gehoord.	En	toch	op	een	bepaald	moment	lukte	dat	wel	bij	WOII.	Er	is	een	soort	interactie	nodig	
die	zorgt	dat	iemand	als	charismatisch	wordt	gezien.		
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Charismatisch	leiderschap	zie	je	niet	vaak	voorkomen	in	organisaties.	Dat	komt	omdat	charismatisch	
leiderschap	 een	 soort	 unieke	 eigenschap	 is	 die	 toegeschreven	wordt	 aan	 iemand,	 het	 is	 een	 soort	
goddelijke	 status.	 Dat	 kan	 je	 enkel	 bewaren	 als	 de	 leider	 geen	 persoonlijk	 contact	 heeft	 met	 het	
publiek.	 Je	kan	enkel	gezien	worden	als	een	exceptioneel	 intelligent	of	visionair	 iemand	als	 je	geen	
contact	hebt	met	het	publiek.	En	in	een	organisatie	moet	je	vaak	vergaderingen	leiden	en	samenzitten	
met	mensen,	en	dan	ziet	men	al	vlug	in	dat	iemand	toch	niet	zo	charismatisch	is,	dat	die	leider	ook	zijn	
kleine	kantjes	heeft	en	fouten	maakt.	Daarom	komt	charismatisch	leiderschap	vaker	voor	in	de	politiek,	
want	daarbij	zie	je	iemand	op	tv,	maar	heb	je	er	geen	persoonlijk	contact	mee.		

Er	zijn	enkele	negatieve	kanten	bij	charismatische	leiders.	Men	ziet	dat	deze	leiders	iets	meer	narcisme	
en	egocentrisme	hebben.	Ze	zijn	soms	eerder	op	zichzelf	gericht,	ongevoelig	voor	de	gevoelens	van	
anderen.	Ze	tonen	zich	heel	zeker	van	zichzelf.	Dat	is	soms	heel	aantrekkelijk	bij	het	volk	in	tijen	van	
onzekerheid.	Soms	wordt	er	ook	misbruik	gemaakt	van	de	macht	en	kan	dat	leiden	tot	dictatorschap.	
Als	de	charismatische	leider	dan	wegvalt,	valt	de	groep	uit	elkaar	en	zijn	er	vaak	problemen.		

	

C. Authentiek	leiderschap	
	

Iets	 wat	 binnen	 de	 hedendaagse	 leiderschapsbenaderingen	 nu	 veel	 opgang	 kent,	 is	 authentiek	
leiderschap.	Het	probleem	is	dat	er	veel	over	geschreven	wordt	en	dat	iedereen	dat	een	beetje	op	een	
andere	manier	invult.	De	manier	waarop	dat	bijvoorbeeld	in	de	wetenschap	geconceptualiseerd	wordt,	
verschilt	 van	 hoe	 andere	 mensen	 daarover	 nadenken	 in	 de	 common	 sense	 benadering.	 In	 die	
benadering	is	authentiek	leiderschap	meer	spontaan	overkomen.	Maar	dat	verschilt	dus	van	hoe	dat	
dat	in	de	wetenschap	gemeten	wordt.		

Als	 voorbeeld	 kan	 je	 Maggie	 De	 Block	 gebruiken,	 een	 persoon	 die	 heel	 spontaan	 en	 authentiek	
overkomt.		

	

	

	

	

	

	

Volgens	de	wetenschappelijke	bandering	heeft	authentiek	leiderschap	vier	belangrijke	componenten.	
Vooraleer	je	kan	spreken	over	authentiek	leiderschap,	moeten	alle	vier	de	componenten	aanwezig	zijn:	

- Self	awereness:	To	what	degree	is	the	leader	awere	of	his	or	her	strengths,	limitations,	how	
other	see	him	or	her	and	how	the	leader	impacts	others.	Kent	de	leider	zichzelf	en	weet	hij/zij	
hoe	anderen	hem/haar	zien?	

- Transparency:	To	what	degree	does	the	leader	reinforce	a	level	of	openness	with	others	that	
provides	 them	 with	 an	 opportunity	 to	 be	 forthcoming	 with	 their	 ideas,	 challenges	 and	
opinions.Een	authentiek	leider	is	iemand	die	openheid	benadert,	hij/zij	streeft	na	dat	anderen	
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open	zijn	naar	de	leider	toe,	en	de	leider	is	zelf	open	naar	anderen	toe.	Met	‘open’	bedoelen	
we	durven	spreken,	durven	ideeën	geven,	etc.	

- Ethical/Moral:	 To	 what	 degree	 does	 the	 leader	 set	 a	 hight	 standard	 for	 moral	 en	 ethical	
conduct.	In	welke	mate	stelt	iemand	hoge	ethische/morele	standaarden	voor	zichzelf?	Dit	is	
er	later	bijgekomen.	Men	ziet	authentiek	leiderschap	als	iets	positief,	maar	zonder	dit	ethische	
component	kan	 je	bijvoorbeeld	Hitler	ook	zien	als	een	authentiek	 leider	(aangezien	hij	zeer	
sterk	geloofde	in	zijn	eigen	ideeën	en	waarden),	en	dan	klopt	natuurlijk	niet,	dat	is	natuurlijk	
niet	positief.	

- Balanced	processing:	To	what	degree	does	the	leader	solicit	sufficient	opinions	and	viewpoints	
prior	to	making	important	decisions.	De	leider	probeert	op	een	gebalanceerde	manier	opinies	
af	te	wegen.	Hij/zij	bekijkt	de	beide	kanten	van	de	medaille.	Hij/zij	luistert	naar	de	alle	verhalen	
van	de	verschillende	partijen	vooraleer	een	beslissing	te	nemen.		

Op	de	dia	staan	enkele	items	per	component	die	meten	of	dat	iemand	al	dan	niet	een	authentiek	leider	
is.	Een	kritiek	daarop	is	dat	mensen	dat	misschien	niet	correct	van	zichzelf	kunnen	inschatten	bij	het	
beantwoorden	van	de	vragen.	Er	kan	sociale	wenselijkheid	optreden,	aangezien	het	allemaal	positieve	
items	zijn.	Iedereen	wil	daaraan	voldoen.	Daarom	heeft	men	er	ook	wat	negatieve	items	ingestopt.		

Een	voorbeeld	van	een	studie	daarrond	is	een	van	Leroy,	Anseel,	Gardner	en	Sels,	waarin	de	effecten	
van	 authentiek	 leiderschap	 werden	 bestudeerd	 in	 een	 hele	 reeks	 bedrijven	 in	 België.	 Authentiek	
leiderschap	 werd	 gemeten,	 niet	 bij	 leiders	 zelf,	 maar	 hoe	 dat	 zij	 gepercipieerd	 worden	 door	 de	
medewerkers.	Vervolgens	werd	gekeken	naar	authentic	followership.	Mensen	die	geen	leider	zijn	maar	

eerder	een	follower	kunnen	zich	ook	op	een	authentieke	manier	gedragen.	Het	idee	van	de	studie	was	
dat	de	combinatie	van	authentiek	 leiderschap	en	authentiek	followership	zou	leiden	tot	meer	basic	
need	satisfaction	(relationele	verbondenheid,	autonomie	en	competentie).	Dat	zou	 leiden	tot	meer	
intrinsieke	motivatie,	 wat	 uiteindelijk	 leidt	 tot	 betere	 prestaties	 op	 het	 werk.	 Dat	 is	 ook	 effectief	
gevonden.	

Wat	 je	 ziet,	 is	 dat	 authentiek	 leiderschap	 .37	 gecorreleerd	 is	met	 authentiek	 followership.	 Dat	wil	
zeggen	dat	authentiek	zijn	in	een	organisatie	als	het	ware	besmettelijk	werkt.	Als	de	leider	in	een	team	
open	en	authentiek	is,	is	de	kans	groot	dat	dat	team	zich	ook	zo	gaat	gedragen.		
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Hier	 zie	 je	 een	 interactie	 tussen	 authentiek	 leiderschap	 en	 authentiek	 followership	 op	 basic	 need	
satisfaction.	Wat	 je	dus	ziet,	 is	dat	er	meer	basic	need	satisfaction	 is	voor	authentiek	 followership,	
onafhankelijk	van	de	leider,	maar	als	dat	nog	eens	gecombineerd	wordt	met	een	authentieke	leider,	is	
er	nog	meer	basic	need	satisfaction.		

Omdat	dit	momenteel	zo	populair	is,	zijn	er	weer	heel	wat	consultants	die	geld	willen	scheppen	en	een	
training	daarrond	willen	organiseren.	Men	wil	dan	leren	authentiek	te	zien,	maar	dat	is	natuurlijk	een	
paradox.	 Op	 het	 moment	 dat	 je	 wil	 leren	 authentiek	 te	 zijn,	 ben	 je	 niet	 meer	 authentiek,	 want	
authenticiteit	is	iets	dat	eigenlijk	uit	jezelf	zou	moeten	komen.	

	

D. Leader-member	exchange	theory	
	

Een	andere	 leiderschapstheorie	die	ook	heel	 invloedrijk	 is,	 is	 leader-member	exchange	 theory.	Het	
idee	van	deze	theorie	is	dat	alle	andere	leiderschapstheorieën	tot	nu	toe	kijken	naar	hoe	een	leider	
zich	gemiddeld	gedraagt	en	hoe	dat	hij	leidinggeeft	aan	zijn	medewerkers.	Maar	de	assumptie	van	al	
die	 theorieën	 is	 dat	 de	 leider	 op	 dezelfde	 manier	 omgaat	 met	 iedereen	 van	 zijn	 volgers.	 Maar	
waarschijnlijk	is	dat	niet	zo.	En	dat	is	het	basisprincipe	van	leader-member	exchange.	Die	zegt	dat	de	
leider	met	iedereen	in	het	team	een	individuele	relatie	heeft	en	dat	die	nogal	kan	verschillen.	Om	dat	
te	vereenvoudigen,	herleidt	men	dat	tot	twee	soorten	relaties:	

- De	leider	heeft	een	ingroup	(zijn	‘favorietjes’):	elke	leider	heeft	een	aantal	mensen	dat	hij/zij	
goed	mee	overeenkomt,	dat	hij/zij	heel	veel	vertrouwen	in	heeft.	Voor	dit	soort	medewerkers	
verandert	 de	 leiderschapsstijl	 en	 krijgen	 ze	 veel	 verantwoordelijkheid,	 hebben	 ze	 een	
persoonlijke	relatie	met	de	leider	en	heeft	de	leider	hoge	verwachtingen.		

- De	leider	heeft	ook	een	outgroup:	dat	zijn	de	mensen	in	het	team	waarmee	de	leider	een	heel	
andere	 relatie	mee	 opbouwt.	 Hij	 vertrouwt	 ze	minder	 en	 investeert	 er	minder	 in	 om	 een	
persoonlijke	 relatie	op	 te	bouwen.	Hij	 gaat	op	een	andere	manier	 leidinggeven:	hij	 gaat	 ze	
controleren,	hij	gaat	meer	routinetaken	even,	heel	strikt	dirigeren	wat	ze	moeten	doen.		

De	theorie	zegt	dus	dat	afhankelijk	van	de	relatie	en	de	informatie-uitwisseling	tussen	leider	en	volger,	
je	een	andere	leiderschapsstijl	gaat	krijgen.		



	 73	

Een	voorbeeld	daarvan	is	José	Mourinho.	Dat	is	een	trainer	die	heel	duidelijk	een	ingroup	creëert.	Hij	
heeft	zeer	duidelijk	enkele	favorietjes	tussen	de	spelers,	waarvoor	hij	alles	zou	doen.	Voor	de	spelers	
die	dan	in	de	outgroup	zitten,	is	hij	heel	hard.	

	

	

	

	

	

	

Deze	theorie	blijkt	in	onderzoek	heel	goed	ondersteund	te	worden.	En	het	blijkt	ook	uit	onderzoek	dat	
de	mensen	die	in	de	ingroup	zitten	en	een	goede	relatie	uitbouwen	met	de	leider,	beter	presteren.		

	

4. Leiderschap,	macht	en	misbruik	
	

Een	thema	gerelateerd	aan	leiderschap,	is	macht	en	daarbij	horend	machtsmisbruik.	Macht	is	iets	wat	
minder	bestudeerd	wordt	 inde	BP,	maar	vooral	 in	de	sociale	psychologie.	 In	de	BP	gaat	men	meer	
focussen	op	de	verschillende	leiderschapstheorieën	omdat	dat	als	het	ware	een	soort	operalisatie	is	
van	macht.		

Men	onderscheid	wel	verschillende	soorten	macht:	

- Reward	power:	De	macht	om	mensen	te	belonen	(bv.	In	e	bedrijf	kan	je	als	leider	beslissen	
wie	ontslaan	wordt	en	wie	promotie	krijgt)	

- Coercive	power:	De	macht	om	iemand	iets	te	laten	doen,	niet	op	een	subtiele	manier,	maar	je	
kan	bijna	die	persoon	dwingen.		

- Legitimate	power:	Een	erkende	machtspositie.	Mensen	gaan	luisteren	naar	iemand	omdat	ze	
weten	 dat	 hij/zij	 in	 een	 bepaalde	 positie	 zit	 die	 recht	 geeft	 om	 bepaalde	 dingen	 te	
doen/beslissen.	

- Referent	power:	Je	ontleent	macht	aan	anderen,	door	dat	je	bepaalde	relaties	hebt.	
- Expert	power:	Je	hebt	macht	omdat	je	heel	veel	expertise	hebt	op	een	bepaald	domein,	maar	

niet	omdat	je	een	bepaalde	officiële	rol	hebt.	

Hierbij	hoort	Alexis	Tsipras,	een	Griekse	 leider,	omdat	dat	 iemand	 is	die	heel	goed	omgaat	met	die	
macht.	Als	leider	moet	je	weten	wat	je	basis	is	van	macht,	waarom	dat	mensen	luisteren	naar	jou	en	
in	welke	mate	je	gelegitimeerd	bent	van	bepaalde	beslissingen	te	nemen.		
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Men	 gebruikt	 in	 de	 BP	 een	 interessant	 construct,	 genaamd	 ‘need	 for	 power’.	 Dat	wordt	met	 een	
bepaalde	test	gemeten	waarbij	dat	iemand	een	foto	krijgt	van	een	situatie	en	men	een	verhaaltje	moet	
schrijven	daarrond	(thematic	apperception	test).	Men	heeft	dan	een	bepaald	coderingschema	waarbij	
men	kan	analyseren	hoeveel	need	for	power	iemand	heeft.	Need	for	power	blijkt	een	goede	predictor	
te	zijn	van	wie	zal	 leidinggeven.	Wie	dat	er	streeft	naar	macht,	 is	niet	noodzakelijk	slecht,	omdat	je	
macht	nodig	hebt	om	iets	te	veranderen.	Als	je	geen	macht	hebt,	kan	je	nood	een	bepaalde	visie	of	
doelstelling	bereiken.	Dus	het	streven	naar	macht	 is	niet	slecht	op	zich.	Wat	we	wel	zien,	vooral	 in	
studies	in	de	sociale	psychologie,	is	dat	macht	corrumpeert.	Als	mensen	lange	tijd	in	machtsposities	
zijn,	gaan	er	allerlei	negatieve	effecten	optreden.	Mensen	krijgen	te	veel	zelfvertrouwen,	nemen	meer	
risico’s,	zijn	overmoedig,	luisteren	minder	goed	naar	anderen,	gaan	sneller	regels	overtreden	omdat	
ze	denken	dat	ze	niet	op	hen	van	toepassing	zijn	maar	wel	op	anderen	(dubbele	moraal),	etc.		

Wat	men	ook	onderscheidt	bij	het	streven	naar	macht,	is	‘machiavellisme’.	Iemand	wil	op	een	slinkse	
wijze	macht	veroveren,	waarbij	hij/zij	macht	niet	zozeer	als	instrument	ziet	om	een	bepaalde	visie	of	
doelstelling	te	bewerkstelligen,	maar	macht	voor	eigen	voordelen	als	einddoelstelling	ziet.	Het	 idee	
daarbij	is	‘het	doel	heiligt	de	middelen’.	Machiavellisme	is	genaamd	naar	Nicolo	Machiavelli’s	boek,	il	
principe,	wat	een	soort	handboek	was	voor	de	machthebbers:	Hoe	moet	je	handelen	als	machthebber	
om	macht	te	verwerven?	Hoe	kan	je	macht	behouden?	Hoe	kan	je	mensen	tegenover	elkaar	uitspelen?	
Er	werden	hierin	 allerlei	mechanismen	 vooropgesteld.	 Bijvoorbeeld:	Om	macht	 te	hebben	moet	 je	
ofwel	geliefd	zijn,	ofwel	gevreesd	zijn.	Volgens	Machiavelli	was	het	beter	om	gevreesd	te	zijn.		

Men	is	ook	onderzoek	gaan	doen	naar	machiavellisme,	naar	het	streven	macht	als	einddoel	om	andere	
te	gaan	beïnvloeden	voor	je	eigen	gewin.	Men	onderscheid	een	aantal	dimensies:	

- Wantrouwen	tegenover	anderen	
- Streven	naar	status	
- Streven	naar	controle	
- Amorele	manipulatie	

Op	de	dia	staan	een	aantal	items	waarmee	men	iemands	neiging	tot	machiavellisme	in	kaart	brengt.	
Er	zijn	een	aantal	studies	die	aantonen	dat	mensen	die	hoger	scoren	op	machiavellisme,	effectief	vaker	
macht	hebben	en	vaker	hun	zin	krijgen	en	hun	agenda	kunnen	uitvoeren.	Dus	hoewel	al	die	items	heel	
negatief	klinken,	blijkt	dat	mensen	in	het	bedrijfsleven	daar	wel	enig	succes	mee	hebben.	
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5. Power	posing	
	

Power	 posing	 werd	 uitgevonden	 door	 Amy	 Cuddy,	 een	 sociaal	 psychologe	 aan	 Harvard	 Business	
School.	Het	idee	is:	Wat	als	je	geen	macht	hebt,	maar	je	wil	je	toch	machtig	voelen?	Er	zijn	heel	veel	
situaties	in	je	leven	waarbij	je	het	gevoel	hebt	dat	je	machteloos	bent,	bv.	op	een	sollicitatiegesprek.	
Wat	Cuddy	over	is	beginnen	nadenken,	is	dat	zowel	in	het	dierenrijk	als	bij	mensen	een	aantal	typische	
lichaamshoudingen	geassocieerd	zijn	met	macht.	Zowel	bij	dieren	als	bij	mensen,	hoe	meer	macht	en	
dominantie	je	hebt,	hoe	groter	en	sterker	je	je	opstelt.	De	houding	is	meer	uitgebreider	en	breder	in	
een	positie	van	macht.	Welke	houding	je	aanneemt,	 is	vaak	een	indicatie	van	hoeveel	macht	je	zelf	
hebt,	hoe	je	je	voelt	in	een	groep,	welke	status	je	hebt.	Maar	men	beschouwt	die	houding	meestal	als	
een	gevolg	van	macht.	Amy	Cuddy	heeft	dat	anders	bekeken:	Misschien	werkt	het	ook	omgekeerd.	Als	
je	bepaalde	houdingen	aanneemt,	kan	dat	je	gevoel	van	macht	beïnvloeden.	

Ze	heeft	een	reeks	studies	gedaan	waarbij	ze	mensen	een	bepaalde	houding	 liet	aannemen	(bv.	de	
power	pose)	net	voor	dat	ze	moeilijke	situatie	moesten	doorstaan,	zoals	een	sollicitatiegesprek	of	een	
presentatie	geven.	Zij	 stelde	vast	dat	als	mensen	 twee	minuten	 in	een	power	pose	staan	voor	een	
stressvolle	situatie,	dat	hun	stresshormoon/cortisol	daalde	en	dat	hun	testosteron	steeg,	waardoor	
men	zich	zekerder	en	sterker	voelde	in	de	stressvolle	situatie.		
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Hoofdstuk	5:	Motivatie	
	

1. Inleiding	
	

A. Men	praat	niet	meer	over	motivatie	
	

De	 belangrijkste	 vraag	 bij	motivatie	 is:	 Hoe	belangrijk	 is	motivatie?	 Presteren	mensen	beter	 als	 ze	
gemotiveerd	zijn?	Daar	is	er	al	jaren	heel	veel	onderzoek	over	gedaan	en	er	is	daar	heel	veel	discussie	
over.	

Vandaags	spreekt	men	niet	meer	van	‘motivatie’,	maar	eerder	van		

- commitment:	 betrokkenheid,	 in	 welke	 mate	 voelen	 mensen	 zich	 betrokken	 bij	 de	
job/organisatie	 en	 in	 welke	 mate	 willen	 ze	 daar	 blijven	 (a	 psychological	 state	 that	 (a)	
characterizes	the	employee’s	relationship	with	the	organization,	and	(b)	has	implications	for	
the	decision	to	continue	or	discontinue	membership	in	the	organization)	

- work	 engangement:	 bevlogenheid,	met	 veel	 goesting	 komen	werken	 (a	 positive,	 fulfilling,	
work-related	state	of	mind	that	is	characterized	by	vigor,	dedication,	and	absorption)	

- job	satisfaction:	tevredenheid,	in	welke	mate	halen	mensen	een	plezierig	gevoel	uit	hun	werk	
(a	 pleasurable	 or	 positive	 emotional	 state	 resulting	 from	 the	 appraisal	 of	 one's	 job	 or	 job	
experiences)	

Telkens	met	een	 ‘focus	on	behavioral	outcomes	such	as	going	the	extra	mile	(strive),	staying	in	the	
company	(stay),	recommendation	intentions	(say),	work	effort,	performance	level,	helping	others,	…’	

Maar	het	probleem	is	dat	al	die	termen	door	elkaar	worden	gehaald.	Uit	een	analyse	van	de	literatuur	
blijkt	dat	dat	allemaal	wat	overlapt,	en	het	is	onduidelijk	of	dat	dat	nu	allemaal	andere	concepten	zijn	
of	dat	het	allemaal	exact	hetzelfde	is	(zie	dia	voor	citaten).		

	

B. Does	it	matter?	
	

Wat	 je	 vaak	 ziet,	 is	 dat	 bijna	 alle	 grote	 bedrijven	 frequent	 een	 engagement	 survey	 of	
tevredenheidsonderzoek	doen,	soms	zelfs	om	de	maand.	Men	 laat	mensen	een	vragenlijst	 invullen	
over	hoe	tevreden	over	en	betrokken	dat	ze	zijn	bij	het	werk.	Men	denkt	dat	dat	een	indicator	is	van	
motivatie	en	dus	ook	prestatie,	maar	eigenlijk	weet	men	dat	niet	goed,	want	er	worden	een	hele	hoop	
items	gewoon	op	een	hoop	gesmeten	die	gaan	over	motivatie,	betrokkenheid,	band	met	collega’s,	etc.	
Al	die	zaken	verschillen	van	elkaar,	het	zijn	verschillende	types	van	attitudes	en	ze	hebben	een	andere	
verhouding	met	prestatie.	Het	is	dus	moeilijk	om	daar	conclusies	uit	te	trekken,	maar	dat	gebeurt	nu	
wel	vaak	in	de	bedrijfswereld.	Zo	wordt	bijvoorbeeld	in	een	bepaalde	bank	elke	maand	een	vragenlijst	
afgenomen	bij	alle	werknemers.	Elke	leider	per	team	krijgt	dan	op	basis	van	de	antwoorden	van	zijn	
team	een	 score.	 Er	wordt	 dan	 opgelegd	 hoeveel	 hij/zij	moet	 halen.	 Als	 die	 leider	 bv.	 onder	 de	 72	
procent	zit,	krijgt	hij/zij	dan	een	slechte	evaluatie	als	leidinggevende.	Het	onderliggend	idee	is	dat	de	
leidinggevende	verantwoordelijk	is	voor	de	motivatie	van	de	mensen.	De	onderliggende	assumptie	is	
dat	iemand	die	tevreden	is	op	het	werk,	heel	productief	gaat	zijn.		
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2. Is	a	happy	worker	a	productive	worker?	
	

A. Commitment	en	prestaties	
	

In	de	human	relations	benadering	in	de	jaren	60	had	men	voor	het	eerst	aandacht	voor	motivatie	en	
tevredenheid.	Men	stelde	vast	dat	als	men	met	mensen	praat,	dat	ze	iets	meer	tevreden	zijn.		En	dat	
was	het	begin	van	de	assumptie	dat	als	mensen	meer	tevreden	zijn,	dat	ze	beter	gaan	presteren.	De	
laatste	jaren	zijn	daar	heel	wat	studies	rond	geweest	(zie	dia	voor	resultaten	van	meta-analyses):	

- Correlational	evidence	at	individual	level	
o Engagement	&	(other-rated)	task	performance	r	=	.43		
o Engagement	&	contextual	performance	r	=	.34	
o Job	satisfaction	&	(other-rated)	task	performance	r	=	.30	
o Commitment	&	(other-rated)	task	performance	r	=	.18		

Conclusie:	als	iemand	individueel	gemotiveerd	is,	zal	die	persoon	beter	presteren.	

- Correlational	evidence	at	business	unit	level	
o Job	Satisfaction	and	customer	satisfaction	r	=	.28	
o Engagement	and	customer	satisfaction	r	=	.29	
o Job	satisfaction	and		profit	r	=	.13	
o Engagement	and	profit	r=	.15	

Business	unit	 is	een	volledig	team	of	een	afdeling.	Ook	hier	vindt	men	gelijkaardige	scores.	Grotere	
motivatie	correleert	met	grotere	winst.	Dat	zijn	al	kleinere	correlaties,	maar	dat	is	logisch.	

Er	is	een	interessante	studie	geweest	die	gekeken	heeft	naar	als	mensen	meer	tevreden/engaged	zijn,	
je	als	bedrijf	meer	winst	gaat	maken.	Ze	hebben	een	soort	analyse	gemaakt	over	een	aantal	bedrijven	
heen	en	men	heeft	de	BU’s	van	een	bedrijf	vergelijken	op	vlak	van	engagement.	Men	keek	hoeveel	
verschil	er	is	op	uitkomstvariabelen	als	een	afdeling	hoger	of	lager	scoort	op	engagement.	Dat	zie	je	in	
de	laatste	kolom.		
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Men	heeft	 gekeken	binnen	 een	bedrijf	 hoeveel	 verschil	 er	 kan	 zijn	 op	 vlak	 van	 klanttevredenheid,	
winst,	productiviteit,	turnover,	etc.	Men	stelde	vast	dat	die	verschillen	tussen	de	afdelingen	van	één	
bedrijf	groot	kunnen	zijn:	bv.	80	000	dollar	tot	393	000	dollar	verschil	in	winst.	Dus	als	je	binnen	een	
bedrijf	afdelingen	hebt	die	meer	of	minder	gemotiveerd	zijn,	dan	kan	je	dat	aflezen	uit	de	mate	dat	die	
afdelingen	winst	of	verlies	maken.		

	

B. Have	we	been	putting	the	cart	beforte	the	horse?	
	

Maar	er	is	een	probleem:	Wat	komt	eerst?	Zijn	mensen	gemotiveerd	en	zijn	ze	daardoor	productiever	
en	maken	ze	daardoor	meer	winst,	of	 is	het	omgekeerd?	Bedrijven	die	heel	succesvol	zijn	en	winst	
maken	en	daardoor	een	gevoel	van	meer	succes	hebben,	kunnen	meer	investeren	en	de	mensen	zijn	
misschien	 daardoor	 meer	 tevreden.	 We	 weten	 dus	 dat	 er	 een	 relatie	 is	 tussen	 engagement	 en	
productiviteit,	maar	we	weten	niet	goed	hoe	dat	het	werkt.	

	

Dit	 is	 een	 model	 dat	 een	 aantal	 jaren	 geleden	 ontwikkeld	 werd	 en	 ondersteund	 wordt	 door	
wetenschappelijke	bevindingen.	Het	 zegt	dat	dat	wat	eerst	komt	zijn	bedrijven	die	een	heel	goede	
organisatie	hebben	(high	performance	work	pracitices:	 investeren	veel	 in	hun	mensen,	ze	 leiden	ze	
goed	op,	ze	selecteren	de	beste	mensen,	betalen	ze	goed,	etc.)	en	dat	leidt	tot	meer	productiviteit,	dat	
zorgt	ervoor	dat	die	bedrijven	beter	presteren	op	de	markt	en	meer	winst	krijgen,	waardoor	ze	hun	
mensen	meer	kunnen	betalen,	dat	zorgt	ervoor	dat	die	mensen	meer	benefits	krijgen,	en	dat	ze	een	
betere	reputatie	hebben	als	bedrijf.	Wat	blijkt	dan?	Dat	die	mensen	meer	tevreden	gaan	zijn	(overall	
job	satisfaction).	Dit	model	volgt	dus	het	omgekeerd	verband:	Het	is	niet	dat	meer	motivatie	leidt	tot	
betere	prestaties,	maar	een	bedrijf	dat	beter	presteert,	zorgt	ervoor	dat	mensen	meer	gemotiveerd	
zijn.		



	 79	

In	een	studie	uit	hebben	Winkler	et	al.	een	leuke	dataset	gevonden	over	hoe	bedrijven	presteren	en	
over	hoe	tevreden	mensen	waren	over	langere	tijd,	waardoor	men	nu	wel	kon	nagaan	wat	eerst	kwam.	
Is	het	prestatie	die	een	effect	heeft	op	motivatie,	of	motivatie	op	prestatie?	Wat	men	vond,	is	dat	het	
beide	richtingen	uitgaat.	Natuurlijk	is	het	een	stukje	dat	bedrijven	die	beter	presteren	tot	gelukkigere	
medewerkers	leiden	omdat	ze	meer	kunnen	verdienen,	maar	het	geldt	ook	wel	dat	mensen	die	meer	
gemotiveerd	 zijn	beter	 gaan	presteren.	Als	 ze	de	 twee	 richtingen	bekeken,	 stelden	 ze	 vast	dat	het	
effect	van	motivatie	op	prestatie	langer	duurt	dan	omgekeerd.	De	impact	van	prestatie	op	attitudes	
vermindert	na	een	jaar,	terwijl	de	impact	van	attitudes	op	prestaties	duurt	tot	drie	jaar.	Ze	konden	ook	
een	inschatting	maken	van	de	sterkte	van	het	effect.	Het	effect	van	M	op	P	was	een	correlatie	van	.43.	
(Vergelijking	met	een	voorbeeld	uit	de	geneeskunde:	de	correlatie	tussen	viagra	en	seksuele	prestaties	
heeft	 ook	 een	 correlatie	 van	 .43).	 Je	 kan	 dus	 de	 prestaties	 van	 medewerkers	 in	 een	 bedrijf	 gaan	
verbeteren	door	mensen	meer	gemotiveerd	of	tevreden	te	gaan	maken.	

	

C. Hoe	authentiek	is	de	bekommernis?	
	

In	 het	 inleidend	 hoofdstuk	 hebben	 we	 gesproken	 voer	 de	 human	 relations	 benadering	 die	 plots	
geïnteresseerd	was	in	hoe	gelukkig	mensen	waren	en	hoe	ze	zich	voelden	op	het	werk,	met	als	doel	ze	
beter	te	laten	presteren.	Maar	dat	is	een	probleem:	Bedrijven	willen	mensen	beter	doen	presteren	via	
tevredenheid,	maar	 hoe	 authentiek	 is	 dat?	 Tevredenheid	 heeft	waarde	 op	 zich,	 zonder	 dat	 dat	 in	
functie	staat	van	beter	prestaties!	(Cf.	de	twee	taken	bedrijfspsychologie:	prestaties	én	tevredenheid	
en	welzijn).		

	

3. Wat	is	motivatie?		
	

De	reden	dat	bedrijven	geïnteresseerd	zijn	in	motivatie	is	de	assumptie	dat	motivatie	leidt	tot	betere	
prestatie.	De	wetenschappelijke	studie	van	motivatie	in	een	organisatie	staat	in	relatie	met	prestatie.	
Men	 is	beginnen	kijken	naar	verschillende	concepten	van	motivatie,	wat	dat	nu	precies	 is,	en	men	
onderscheidt	verschillende	componenten	van	motivatie	op	het	werk:	

- Intensiteit:	In	welke	mate	spant	iemand	zich	in?		
- Richting:	Voor	wat	werk	je	precies?	Ga	je	proberen	je	ouders	tevreden	te	stellen,	of	jezelf,	of	

wil	je	beter	zijn	dan	iemand	anders,	of	wil	je	diploma	halen	of	bijleren,	etc.	Waarom	doen	we	
iets?		

- Doorzettingsvermogen:	Motivatie	gaat	erover	dat	je	kan	bepaalde	obstakels	overwinnen.		

We	onderscheiden	daarbij	twee	soorten	theorieën	over	motivatie:	

- Inhoudstheorieën:	 Dit	 gaat	 over	 de	 fundamentele	 vraag	 waarom	mensen	 werken,	 wat	 ze	
willen	bereiken,	in	welke	behoeften	hun	werk	voorziet.	

- Procestheorieën:	Hoe	kan	je	verklaren	waarom	mensen	bepaalde	keuzes	maken	op	het	werk,	
welke	 psychologische	 processen/mechanismen	 liggen	 aan	 de	 grondslag	 van	 die	 keuzes?	
Recenter	onderzoek	sluit	hier	vooral	bij	aan.	
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A. Inhoudstheorieën	
	

a. Maslow’s	hierarchy	of	needs	
	

Binnen	ieder	individu	is	er	een	hiërarchie	van	vijf	noden/behoeftes.	Men	heeft	pas	motivatie	voor	het	
vervullen	van	een	hoger	gelegen	nood	als	de	lagere	noden	vervuld	zijn.	

Het	is	een	zeer	populaire	theorie,	maar	het	is	moeilijk	testbaar	en	niet	ondersteund	door	empirische	
evidentie.	De	theorie	is	eerder	filosofisch	van	aard.	

	

	

	

	

	

	

	

	

b. Herzberg	motivator-hygiene	theory/tweefactoren	theorie	
	

Dit	is	een	theorie	uit	de	jaren	70/80.	Het	is	een	foute	theorie,	maar	iedereen	vergeet	dat	altijd,	omdat	
ze	intuïtief	correct	klinkt,	maar	er	is	geen	enkele	evidentie	voor.	

De	tweefactoren	theorie	zegt	dat	men	een	aantal	behoeften	heeft,	gegroepeerd	in	twee	groepen:	

- Hygiene	needs:	Genoeg	geld	verdienen,	goede	werkomstandigheden,	goede	relaties	op	het	
werk	en	een	degelijke	leiding.	Het	zijn	externe	factoren.	Als	deze	factoren	vervuld	zijn,	dan	zijn	
mensen	niet	ontevreden,	neutraal.	Als	ze	niet	vervuld	zijn,	zijn	mensen	ontevreden.		

- Motivator	 needs:	 Verantwoordelijkheid	 krijgen	 op	 het	 werk,	 zichzelf	 kunnen	 ontwikkelen,	
erkenning	 krijgen,	 gevoel	 van	 vooruitgang,	 etc.	Vervulling	 van	deze	behoeftes	 leidt	wel	 tot	
tevredenheid.	 Pas	 als	 deze	 needs	 vervuld	 zijn,	 gaan	 mensen	 gemotiveerd	 zijn	 tot	 goede	
prestaties.		

	

Deze	 theorie	 zegt	 dat	 tevredenheid	 en	 ontevredenheid	
niet	één	continuüm	zijn,	maar	apart	zijn.	Maar	men	heeft	
nu	 aangetoond	 dat	 het	 wel	 een	 continuüm	 is	 van	
tevredenheid	 naar	 ontevredenheid,	 dus	 deze	 theorie	 is	
fout!	Die	twee	dimensies	kloppen	niet.		
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c. Theory	of	needs	
	

David	McClelland	onderscheidt	drie	menselijke	basisnoden:	achievement	(N-Ach),	power	(N-pow)	en	
affiliation	(N-aff).		

Need	 for	 achievement	 schuift	men	als	belangrijkste	 factor	naar	 voor.	Dat	 gaat	over	 in	welke	mate	
mensen	 willen	 uitblinken,	 iets	 bereiken.	 Als	 mensen	 hierop	 hoog	 scoren,	 durven	 ze	 iets	 meer	
berekende	risico’s	nemen,	zijn	ze	op	zoek	naar	uitdagende	en	haalbare	taken	en	jobs,	willen	ze	in	een	
omgeving	werken	waar	ze	verantwoordelijkheid	krijgen	en	ze	willen	erkenning	en	feedback	krijgen.	Als	
ze	daar	hoog	op	scoren,	presteren	die	mensen	in	het	algemeen	beter	in	hun	job.		

Het	probleem	is	dat	dit	moeilijk	te	meten	is.	Men	mat	dat	lang	het	met	een	Thematic	Apperception	
Test.	Dit	is	een	impliciete,	projectieve	test.	Je	krijgt	een	aantal	figuren	en	dan	wordt	je	gevraagd	een	
verhaal	daarbij	te	verzinnen,	en	op	basis	daarvan	probeert	men	af	te	leiden	hoe	hoog	je	scoort	op	N-
Ach.	Er	 is	daar	heel	wat	kritiek	op	gekomen.	Maar	de	 laatste	 jaren	zijn	er	betere	scoringsmiddelen	
ontwikkeld,	die	nu	wel	redelijk	goed	zijn.	De	studies	die	nu	daarrond	zijn	uitgevoerd,	zijn	wel	redelijk	
goed,	en	die	tonen	dat	N-Ach	gerelateerd	is	aan	hoe	goed	mensen	presteren.	Het	is	dus	een	goede	
voorspeller	van	jobprestatie	(bv.	voor	managers	en	ondernemers).		

Mensen	kunnen	een	bepaald	need	for	achievement	hebben,	maar	het	hangt	af	van	wat	je	wil	bereiken	
opdat	het	een	positief	of	negatief	effect	zou	hebben.	Er	zijn	twee	doelstellingen	die	prestatiemotivatie	
kunnen	bevredigen:	

- Mastery	goals:	Dit	is	taakgericht.	Je	bent	vooral	gericht	op	jezelf	verbeteren	tegenover	vorige	
prestaties,	je	wil	zoveel	mogelijk	bijleren,	je	wil	jezelf	ontwikkelen.	Dit	is	een	sterke	motivatie	
om	kennis	en	vaardigheden	op	een	hoger	niveau	te	brengen.		

- Performance	goals:	Dit	is	competitiegericht.	Je	focust	op	de	vergelijking	met	anderen,	je	gaat	
niet	kijken	of	dat	je	zelf	vooruit	gaat,	maar	of	dat	je	beter	bent	dan	iemand	anders,	je	gaat	alles	
uitdrukken	 ten	 opzichte	 van	 anderen.	Men	 gaat	 taken	 kiezen	 waarin	men	 competitie	 kan	
demonstreren	en	men	gaat	taken	vermijden	waarop	men	niet	zou	kunnen	uitblinken.	

	
Mensen	kunnen	op	alle	twee	hoog	scoren	of	op	één	van	de	twee.	Het	hangt	een	beetje	af	van	over	
welk	domein	dat	het	gaat.	Iemand	kan	in	sport	heel	competitief	zijn,	en	dan	in	studeren	eerder	mastery	
goals	hebben.	

Over	 het	 algemeen	 stelt	 men	 vast	 dat	 mastery	 goals	 beter	 zijn	 op	 langere	 termijn.	 Taakgerichte	
oriëntatie	 leidt	tot	betere	 jobprestateis	en	meer	voldoening.	Performance	goals	zijn	beter	op	korte	
termijn.	Maar	performance	goals	op	lange	termijn	houdt	gevaar	in	voor	burn-out,	stress	en	faalangst.		

Hoe	komt	dat	dat	mensen	verschillen	in	die	achievement	goals?	Mensen	hebben	twee	verschillende	
visies	over	hoe	zichzelf	en	anderen	in	elkaar	zitten:	

- Entity	theory:	Alles	is	aangeboren	en	ligt	vast.	Je	hebt	het	of	je	hebt	het	niet.	
- Incremental	theory:	Alles	kan	veranderen,	je	kan	altijd	bijleren,	als	je	maar	hard	werkt.	

	
Dat	 blijkt	 een	 belangrijk	 onderscheid	 te	 zijn	 in	 tal	 van	 gebieden,	 zoals	 sport,	 werk	 onderwijs,	 etc.	
Afhankelijk	van	hoe	daarover	nadenkt,	heeft	dat	een	duidelijk	effect	op	prestaties.	Mensen	die	geloven	
dat	het	vastligt,	die	willen	vooral	tonen	aan	anderen	dat	ze	dat	talent	hebben,	want	ze	weten	dat	je	
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het	toch	niet	kan	ontwikkelen,	je	hebt	het	of	je	hebt	het	niet,	dus	ze	gaan	voortdurend	op	zoek	naar	
taken	waaruit	blijkt	dat	ze	dat	talent	hebben	en	kunnen	uitblinken	ten	opzichte	van	anderen.	Mensen	
die	geloven	in	de	entity	theory	gaan	op	vlak	van	motivatie	meer	perfromance	goals	nastreven.	Mensen	
met	 een	 incremental	 theory	 geloven	 dat	 alles	 nog	 kan	 veranderen	 door	 hard	 te	werken.	 Ze	 gaan	
voortdurend	 op	 zoek	 naar	 taken	 en	 situaties	 waar	 ze	 kunnen	 bijleren	 zodat	 ze	 zichzelf	 kunnen	
verbeteren.	Op	vlak	van	motivatie	gaan	zij	dus	meer	mastery	goals	nastreven.	

	

	

(Extra:	Eerstgeborenen	hebben	meer	kans	op	mastery	goals,	want	bij	alles	dat	ze	doen	is	er	nog	geen	
referentiekader,	je	ouders	vergelijken	je	eerste	stapjes	niet	met	broer/zus,	de	boodschappen	die	je	krijgt	
zijn	 op	 jezelf	 gericht,	 op	 jezelf	 verbeteren.	 Maar	 als	 je	 jonger	 ben,	 bestaat	 er	 iemand	 met	 wie	 je	
vergeleken	 wordt,	 als	 jij	 je	 eerste	 stapje	 zet,	 gaan	 ouders	 vergelijken	 met	 wanneer	 broer/zus	 dat	
gedaan	 heeft,	 en	 je	 krijgt	 dus	 heel	 wat	meer	 vergelijkende	 boodschappen	mee,	 waardoor	 jongere	
kinderen	rapper	performance	goals	nastreven)	

	

d. Job	characteriscs	model	
	

Deze	theorie	van	Hackman	en	Oldham	is	een	zeer	vaak	gebruikte	en	goed	ondersteunde	theorie.	Deze	
benadering	ging	gaan	kijken	welke	karakteristieken	in	de	werkomgeving	motiverend	zijn.	Wat	moet	er	
in	een	job	zitten	zodat	mensen	gemotiveerd	zouden	zijn?		

Men	maakt	een	onderscheid	tussen	mensen	die	hoog	scoren	op	need	for	growth,	en	mensen	die	laag	
scoren.	Dat	is	de	nood	om	jezelf	te	ontwikkelen.		

Er	is	een	groep	van	mensen	voor	wie	jobkarakteristieken	niets	uitmaken,	en	die	scoren	laag	op	growth.	
Als	je	toch	niet	geïnteresseerd	bent	in	jezelf	ontwikkelen,	dan	zal	wat	er	in	de	omgeving	gebeurt	ook	
niet	veel	effect	hebben.	Hun	theorie	is	dus	enkel	van	toepassing	op	mensen	die	hoog	scoren.	Achteraf	
heeft	men	gezien	dat	dat	niet	klopt,	men	heeft	achteraf	gezien	dat	die	karakteristieken	gelden	voor	
iedereen.	

Ze	maakten	een	analyse	van	een	aantal	kenmerken	van	jobs	die	motiverend	zouden	moeten	zijn.	Dan	
Ariely	 deed	 hieromtrent	 een	 onderzoek	 met	 lego.	 Ze	 laten	 mensen	 met	 lego	 bepaalde	 figuurtjes	
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maken.	In	de	ene	conditie	worden	de	gemaakte	figuurtjes	mooi	op	tafel	gezet	zodat	ze	kunnen	zien	
wat	ze	gemaakt	hebben.	Ze	weten	dat	achteraf	die	figuurtjes	wel	gaan	afgebroken	worden,	maar	op	
het	moment	zelf	staan	die	 figuurtjes	wel	voor	hen.	 In	de	andere	conditie	maak	 je	een	figuurtje,	en	
terwijl	je	bezig	bent	met	het	volgende,	wordt	het	vorige	afgebroken	voor	je	ogen.	In	beide	condities	
wordt	 geld	 gegeven	 per	 figuurtje,	 maar	 steeds	 minder.	 Men	 zag	 dat	 de	 eerste	 conditie,	 de	
betekenisvolle	conditie,	veel	meer	motiverend	was,	gewoon	omdat	je	een	soort	vooruitgang	ziet	staan.	
Mensen	gaan	langer	die	taak	blijven	doen	of	ze	hebben	minder	geld	nodig	om	te	blijven	verder	doen.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Een	andere	studie	hierover	is	de	ikea-studie.	Mensen	kregen	allemaal	papiertjes	met	instructies	om	
bepaalde	oregamifiguren	 te	maken.	Dan	werd	hen	gevraagd	hoeveel	 ze	voor	die	 figuurtjes	 zouden	
willen	betalen.	Ze	werden	betaald	om	die	figuurtjes	te	maken,	maar	ze	konden	een	stuk	van	hun	geld	
investeren	 in	 die	 figuurtjes.	Mensen	 boden	 veel	meer	 geld	 voor	 hun	 eigen	 figuurtjes	 dan	 voor	 de	
figuurtjes	van	iemand	anders.	Dat	is	het	ikea-effect:	als	mensen	zelf	en	kast	in	elkaar	steken,	als	ze	er	
zelf	verantwoordelijk	zijn,	gaan	ze	er	veel	meer	waarde	aan	hechten.	Iets	dat	van	onszelf	is,	gaan	we	
beter	vinden	en	meer	waarde	aan	hechten.	Dit	gaat	opnieuw	over	de	betekenisvolheid	van	werk.		

Wanneer	 is	een	job	nu	motiverend?	Hackman	en	Oldham	onderscheiden	vijf	 factoren	die	aanwezig	
moeten	zijn.	Deze	vijf	factoren	zetten	de	need	for	growth	om	in	jobprestatie	en	gedrag:	

- Variatie:	Men	moet	verschillende	vaardigheden	kunnen	gebruiken.	Als	het	iets	is	dat	heel	de	
tijd	hetzelfde	is	en	wat	iedereen	kan,	dan	is	dat	niet	motiverend.	

- Taakidentiteit:	 Je	moet	 werken	 aan	 iets	 waarvan	 je	 kan	 onderscheiden	 dat	 je	 eraan	 hebt	
bijgewerkt	(bv.	je	hebt	een	bepaald	mannetje	gebouwd	met	lego	en	je	ziet	het	voor	je	staan,	
zodat	je	trots	kan	zijn	dat	je	dat	gemaakt	hebt).	

- Taakbelang:	Als	alles	wat	je	doet	onbelangrijk	is,	dan	ben	je	gedemotiveerd.	Hoe	belangrijker	
een	bepaalde	taak,	hoe	meer	je	een	bepaald	doel	hebt,	hoe	meer	motiverend.	

- Autonomie:	Iets	zelf	doen.	Als	je	zelf	iets	gedaan	of	gemaakt	hebt,	dan	is	het	veel	meer	waard	
voor	je.	Hoe	meer	autonomie	dat	je	mensen	geeft,	hoe	meer	ze	dus	gemotiveerd	gaan	zijn.		

- Feedback:	Als	mensen	feedback	krijgen,	zijn	ze	meer	tevreden	over	het	werk.	Als	je	energie	
steekt	in	een	taak,	en	je	krijgt	daar	dan	geen	feedback	over,	dan	is	dat	demotiverend.	
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Uit	 veel	 bevestigend	 onderzoek	 blijkt	 dat	 als	 die	 kenmerken	 aanwezig	 zijn	 (betekenis,	
verantwoordelijkheid	 en	 erkenning),	 dat	mensen	meer	 gemotiveerd	 zijn	 in	 hun	 job,	 dat	 er	minder	
turnover	is,	minder	ziek	zijn	en	minder	absenteïsme.	

Vroeger	dacht	men	op	basis	van	deze	theorie	en	onderzoeken	dat	men	gewoon	moest	zorgen	dat	de	
arbeidsvoorwaarden	goed	waren	en	dat	mensen	betekenis	zagen	in	hun	eigen	werk.	Maar	recent	is	
men	gaan	inzien	dat	men	misschien	ook	duidelijk	maken	aan	de	medewerkers	wat	het	globale	doel	is	
van	de	organisatie,	zodat	ze	ook	daar	betekenis	in	zien.	Men	is	gaan	kijken	wat	er	gebeurde	als	men	
het	volgende	vroeg	aan	mensen:	 ‘If	 your	organisation	disappeared	 tomorrow,	would	anyone	care?	
Who	and	why?’.	Eigenlijk	is	dat	een	cruciale	vraag	als	het	gaat	over	motivatie.	Als	mensen	deze	vraag	
kunnen	beantwoorden,	toont	dat	aan	dat	die	organisatie	een	bepaalde	rol	in	de	maatschappij	vervult	
of	 een	 bepaalde	 meerwaarde	 heeft.	 Bijvoorbeeld	 KPMG	 had	 problemen	 met	 grote	 turnover	 bij	
consultants.	Vroeger	probeerde	men	mensen	aan	het	bedrijf	te	binden	met	mooie	auto’s	en	dergelijke,	
maar	eigenlijk	werkt	dat	niet	 zo	goed.	Ook	heeft	men	geprobeerd	om	top	down	vanuit	de	directie	
enkele	doelen	op	te	lijsten.	Maar	ook	dat	had	niet	veel	effect.	Maar	onlangs	is	men	dan	gaan	vragen	
aan	mensen	wat	volgens	hen	hun	bedrage	was	aan	de	maatschappij	vanuit	hun	werk.	Men	heeft	een	
hele	campagne	gehouden	en	aan	alle	medewerkers	een	jaar	lang	deze	vraag	gesteld.	Toen	stelde	men	
vast	dat	mensen	daar	eigenlijk	spontaan	al	over	nadenken,	maar	door	dat	echt	eens	uit	te	spreken,	
wat	 het	 hoger	 doel	 is	 van	 hun	 job,	 identificeerden	 ze	 zich	 veel	meer	met	 hun	werk,	waardoor	 ze	
gemotiveerd	waren.	Een	studie	stelde	ook	vast	dat	de	mensen	die	werken	bij	leiders	die	veel	beter	hun	
doelen	konden	opsommen	en	communiceren,	veel	meer	gemotiveerd	waren	op	het	werk.	Dit	is	iets	
wat	bedrijven	nu	steeds	meer	van	bewust	worden:	je	motiveert	niet	zo	zeer	met	geld	en	auto’s,	maar	
je	motiveert	ze	op	een	fundamenteler	niveau	als	ze	de	betekenis	van	hun	werk	of	de	organisatie	inzien.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

B. Procestheorieën	
	

Mensen	 hebben	 bepaalde	 fundamentele	 noden	 die	 leiden	 tot	 motivatie.	 Maar	 hoe	 worden	 die	
behoeftes	nu	vertaald	in	concreet	gedrag	op	de	werkvloer?	
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a. Goal-setting	theory	
	

Goal-setting	theory	is	een	van	de	meest	bekende	en	meest	ondersteunde	theorie.	Dat	werd	door	Locke	
en	Latham	in	de	jaren	70.		

Latham	was	een	pas	afgestudeerde	bedrijfspsycholoog	die	werkte	bij	een	houtbewerkingsbedrijf.	De	
werknemers	moesten	per	dag	zoveel	mogelijk	bomen	omhakken	en	op	de	vrachtwagen	lagen.	Op	een	
bepaald	 moment	 besluit	 Latham	 te	 experimenteren.	 Hij	 gaf	 groepjes	 van	 mensen	 verschillende	
opdrachten.	Sommige	houthakkers	gaf	hij	de	opdracht	om	zeer	specifiek	30	bomen	om	te	hakken	die	
dag,	 gewoon	 een	 richtcijfers	 zonder	 dat	 er	 daar	 een	 beloning	 tegenover	 stond.	 Tegen	 de	 andere	
houthakkers	zei	hij	dat	ze	gewoon	zoveel	mogelijk	bomen	moesten	omhakken	die	dag.	Men	stelde	vast	
dat	als	mensen	een	specifiek	doel	krijgen	die	voldoende	uitdagend	is,	ze	harder	gaan	werken	om	dat	
doel	te	bereiken.	Als	mensen	concrete	doelen	hebben,	gaan	ze	beter	presteren.	Waarom?	

1. Het	 focust	 je	aandacht.	 ‘We	moeten	verder	werken,	we	hebben	nog	niet	onze	doelstelling	
bereikt’.	Het	zorgt	voor	een	focus.	

2. Het	zorgt	dat	mensen	meer	energie/inspanning	gaan	steken	in	een	taak.	
3. Het	zorgt	voor	meer	volharding,	voor	langere	inspanning.	
4. Ze	gaan	nadenken	over	de	strategie	en	nieuwe,	meer	effectieve	strategieën	bedenken	om	

zeker	de	doelstelling	te	kunnen	bereiken.		

In	de	laatste	jaren	heeft	men	veel	bijkomende	studies	gedaan.	Men	stelde	vast	dat	als	mensen		

- zelf	hun	doel	mogen	kiezen,	als	ze	mogen	deelnemen	in	het	vooropstellen	van	doelen,		
- of	ze	zijn	heel	nauw	betrokken	bij	het	doel	(ze	vinden	het	doel	belangrijk),		
- of	ze	kunnen	reflecteren	over	die	doelen		
- of	ze	kunnen	ze	publiek	maken,		

dan	 blijkt	 ook	 dat	 ze	 beter	 gaan	 presteren.	 Dat	 is	 goal	 commitment.	 Daarom	 doet	 men	 nu	 veel	
onderzoek	naar	hoe	dat	we	ervoor	kunnen	zorgen	dat	mensen	bepaalde	doelen	nastreven	en	dat	ze	
zelf	die	doelstellingen	belangrijk	vinden.		

Bijvoorbeeld	 aan	 de	 universiteit	 van	 Rotterdam	 loopt	 een	 actie	 om	 de	 uitval	 van	 studenten	 te	
verminderen.	 Voor	 dat	 elke	 student	 begint	 aan	 de	 opleiding,	 moeten	 ze	 neerschrijven	 wat	 hun	
doelstelling	is,	wat	ze	willen	bereiken	met	de	studies,	en	hoe	ze	dat	precies	gaan	doen.	Men	moest	
daar	zo	gedetailleerd	mogelijk	over	nadenken	en	neerschrijven.	Dan	moesten	ze	dat	samenvatten	in	
één	 zin,	 dan	werd	 een	 foto	 genomen,	 en	 posters	 gemaakt	 die	 overal	werden	 rondgehangen	 in	 de	
universiteit.	 Men	 stelde	 vast,	 dat	 als	 studenten	 dergelijke	 oefening	 deden	 voor	 ze	 aan	 de	 lessen	
begonnen,	 dat	 ze	 veel	 betere	 resultaten	 haalden.	 Men	 zag	 ook	 dat	 het	 best	 werkte	 bij	 mannen.	
Vrouwen	presteren	sowieso	beter	dan	mannen	op	school	in	de	vorige	cohorten	zonder	dergelijke	actie.	
Door	een	dergelijke	actie	presteren	zowel	mannen	als	vrouwen	beter,	maar	mannen	stijgen	nog	meer,	
waardoor	 ze	 op	 hetzelfde	 niveau	 geraken	 als	 vrouwen.	 Er	 werd	 ook	 gekeken	 naar	 studenten	 van	
verschillende	etnische	achtergronden.	De	minderheid	heeft	normaal	ook	meer	kans	om	uit	te	vallen,	
maar	men	stelde	vast	dat	door	dergelijke	actie	de	minderheid	ook	zeer	sterk	steeg.	Dit	is	een	praktische	
toepassing	van	hoe	goal	setting	nu	gebruikt	wordt	om	allerlei	 interventies	 te	doen.	Dit	 is	nu	 in	het	
onderwijs,	maar	dat	wordt	ook	gedaan	in	bedrijven	om	mensen	beter	te	laten	presteren	op	bepaalde	
taken.		
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Om	doelstellingen	te	bereiken,	moeten	mensen	ook	op	een	bepaalde	manier	feedback	krijgen	over	
hoe	 ver	 ze	 staan	naar	 de	 doelstelling	 toe.	 Ze	moeten	 feedback	 krijgen	 over	 de	 vooruitgang	 die	 ze	
maken	(progress	principle).	Stel	dat	je	gewoon	zo	veel	mogelijk	bomen	moet	omhakken,	maar	je	weet	
nooit	hoe	ver	je	al	staat	ten	opzichte	van	een	bepaald	doel,	is	het	moeilijk	om	het	doel	te	bereiken.	Als	
je	30	bomen	moet	omhakken	en	je	zit	aan	15,	dan	weet	je	zeer	goed	dat	je	aan	de	helft	zit	van	je	doel	
en	met	elke	boom	dichter	komt	van	je	doel.	Het	is	dus	motiverend	als	je	tussentijdse	feedback	krijgt	
over	hoe	ver	je	al	staat,	niet	alleen	om	te	weten	of	dat	je	het	doel	gaat	bereiken,	maar	gewoon	het	
gevoel	 dat	 je	waarschijnlijk	 je	 doel	 gaat	 bereiken	blijkt	 heel	motiverend	 te	werken	 in	 het	 effectief	
bereiken	van	je	doel.		

In	 2010	 noemde	 men	 dat	 het	 ‘breakthrough	 idea	 of	 the	 year’,	 namelijk	 het	 idee	 dat	 het	 meest	
motiverend	op	het	werk	het	gevoel	is	dat	je	vooruitgang	maakt.	Er	werd	een	dagboekstudie	gedaan.	
Men	vroeg	aan	mensen	om	te	beschrijven	wat	ze	die	dag	gedaan	hadden	op	het	werk,	hoe	het	op	het	
werk	was	geweest,	wat	er	allemaal	gebeurd	is	en	hoe	ze	zich	daarbij	voelden.	Men	vond	dat	de	dagen	
die	mensen	rapporteerden	als	de	beste	dagen,	de	dagen	waarop	ze	het	meest	gemotiveerd	waren,	de	
dagen	 waren	 dat	 mensen	 rapporteerden	 dat	 ze	 bij	 een	 bepaalde	 taak	 het	 gevoel	 hadden	 dat	 ze	
vooruitgang	maakten.		

	

	

	

	

	

	

	

Op	basis	van	deze	bevindingen	heeft	men	enkele	studies	gedaan	door	mensen	te	helpen	vooruitgang	
maken.	Dat	gaat	soms	over	heel	kleine	zaken.	Door	mensen	te	verplichten	door	zelfs	maar	heel	kleine	
zaken	 te	 doen,	 gaan	 ze	 beter	 gemotiveerd	 zijn	 omdat	 ze	 het	 gevoel	 hebben	 dat	 ze	 een	 beetje	
vooruitgang	 hebben	 gemaakt,	 wat	 helpt	 om	 de	 dag	 erna	 beter	 te	 gaan	 werken.	 Hoe	 je	 vandaag	
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presteert,	heeft	een	effect	op	hoe	 je	 je	morgen	gemotiveerd	voelt.	Als	 je	vandaag	geen	gevoel	van	
vooruitgang	 voelt,	 ga	 je	 waarschijnlijk	 morgen	 ook	 niet	 zeer	 productief	 zijn	 omdat	 je	 minder	
gemotiveerd	bent.	Dus	elke	dag	moet	je	voor	jezelf	zorgen	dat	je	het	gevoel	hebt	dat	je	op	vlak	van	
tenminste	een	iets	vooruit	bent	gegaan.	Dat	zal	helpen	de	dag	erna.		

	

b. Affective	shift	model	
	

Ronald	 Bledow	 heeft	 een	 studie	 gedaan	 naar	 in	 welke	 mate	 de	 stemming	 een	 verschil	 maakt	 in	
motivatie.	 Hij	 heeft	 een	 groep	 van	 60-tal	 mensen	 tweemaal	 per	 dag	 laten	 rapporteren	 over	 hun	
gemoedstoestand.	Dan	is	hij	nagaan	welke	combinatie	van	stemming	in	de	voormiddag	en	namiddag	
leidt	tot	het	meest	motivatie.	Je	zou	verwachten	dat	een	blije	stemming	gedurende	de	hele	dag	leidt	
tot	de	meeste	motivatie.	Maar	dat	is	niet	zo!	Hij	vond	dat	de	combinatie	van	in	de	voormiddag	in	een	
slechte	stemming	te	zijn	en	in	de	namiddag	in	een	heel	goede	stemming	te	zijn	het	best	is.	Dat	is	wat	
hij	 noemt	 ‘the	 affective	 shift	 model	 of	 work	 enagement’.	 Die	 shift/verandering	 is	 het	 meest	
motiverend	en	mensen	zijn	dan	het	meest	gemotiveerd	en	bereiken	het	meest.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

4. Nut	van	verloning	
	

Als	we	spreken	over	motivatie	op	het	werk,	moeten	we	deze	vraag	beantwoorden:	Hoe	belangrijk	is	
geld?	Als	 je	aan	mensen	gaat	vragen	waarom	ze	werken,	dan	zullen	de	meeste	zeggen	 ‘om	geld	te	
verdienen’.	Mensen	veranderen	bijvoorbeeld	ook	van	job	omdat	ze	ergens	anders	meer	geld	kunnen	
verdienen.	 De	 vraag	 is	 nu	 of	 dat	 we	 daarvoor	 ook	 ondersteuning	 vinden	 in	 wetenschappelijk	
onderzoek,	maar	dat	is	moeilijk.	
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A. Verschillende	theoretische	perspectieven		
	

a. Reïnforcement	theorie	
	

Deze	theorie	zegt	dat	geld	een	positieve	invloed	heeft.	Dit	is	hetzelfde	principe	als	bij	conditionering	
bij	dieren.	Als	 je	een	bepaald	gedrag	van	een	dier	beloond,	dan	heb	 je	meer	kans	dat	dat	dier	dat	
gedrag	zal	stellen.	Dat	is	hetzelfde	bij	mensen,	als	je	mensen	beloond	met	geld	als	ze	goed	presteren,	
dan	gaan	ze	nog	meer	op	die	manier	presteren.	Geld	is	een	bekrachtiger.		

	

b. Intrinsieke	versus	extrinsieke	motivatie	
	

Deze	theorie	zegt	dat	geld	een	negatieve	invloed	heeft.	Het	kan	zijn	dat	mensen	goed	willen	presteren	
omdat	ze	hiertoe	intrinsiek	gemotiveerd	zijn.	Maar	als	we	mensen	gaan	betalen	voor	iets	dat	ze	uit	
zichzelf	al	willen	doen,	dan	gaat	de	motivatie	verschuiven	van	intrinsiek	naar	extrinsiek.	De	extrinsieke	
motivator	duwt	de	intrinsieke	motivator	weg.		

	

c. Valence-instrumentality-expectancy	theory	
	

Deze	 theorie	 zegt	 dat	 geld	 een	 positieve	 invloed	 heeft.	 Hard	 werken	 leidt	 waarschijnlijk	 tot	 een	
positieve	 beoordeling	 (expectancy)	 à	 Een	 goede	 beoordeling	 is	 gerelateerd	 aan	 beter	 loon	
(instrumentality)	à	 Loon	 is	 erg	 belangrijk	 want	 daar	 kan	 ik	 vanalles	 mee	 kopen	 (valence).	 Geld	
motiveert	dus,	want	als	mensen	hard	werken,	worden	ze	daarvoor	beloond,	ze	krijgen	namelijk	geld,	
en	 met	 dat	 geld	 kunnen	 ze	 zaken	 kopen	 die	 ze	 belangrijk	 vinden.	 Daarom	 willen	 mensen	 dus	
uiteindelijk	hard	werken,	omdat	ze	met	dat	geld	zaken	kunnen	kopen,	het	heeft	een	 instrumentele	
waarde.		

	

d. Empirisch	onderzoek	
	

Dat	zijn	de	drie	meest	gebruikte	theoretische	perspectieven	over	de	relatie	tussen	geld	en	motivatie.	
Wat	 is	 nu	 correct?	Het	 hangt	 ervan	 af!	 In	meta-analytische	 studies	 vindt	men	 inderdaad	 een	 licht	
verband	tussen	loon	en	motivatie:	hoe	meer	dat	mensen	verdienen,	hoe	meer	dat	ze	gemotiveerd	zijn.	
Maar	 er	 zijn	 ook	 potentiële	 negatieve	 effecten.	 Het	 positieve	 effect	 geldt	 enkel	 als	 er	 een	 heel	
duidelijke	link	is	tussen	de	individuele	objectieve	prestaties	en	het	loon.	Stel	dat	je	verkoper	bent,	en	
per	stuk	dat	 je	verkoopt	krijg	 je	10	procent.	Een	dergelijk	systeem	zal	 leiden	tot	meer	motivatie	en	
meer	 positieve	 prestaties,	 omdat	 er	 zo’n	 duidelijke	 link.	Maar	 in	 heel	 wat	 andere	 jobs	 is	 er	 geen	
duidelijke	link	tussen	wat	mensen	concreet	doen	op	hun	werk	en	hun	loon.	Mensen	krijgen	meestal	
gewoon	een	vast	maandloon,	los	van	wat	ze	doen.	In	dergelijk	systeem	zien	we	geen	link	niet	meer	
tussen	loon	en	motivatie!	Het	hangt	dus	af	van	het	soort	jobs	of	het	soort	taken.		
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B. Sociale	vergelijking	in	verloning:	equity	theory	
	

Een	 tweede	 reden	 waarom	 er	 toch	 niet	 altijd	 een	 duidelijke	 link	 is	 tussen	 loon	 en	
motivatie/tevredenheid,	is	dat	mensen	niet	alleen	zijn	op	de	wereld.	Men	vergelijkt	zich	constant	met	
anderen.		

Het	is	niet	zozeer	belangrijk	wat	je	zelf	verdient,	maar	hoeveel	je	verdient	in	vergelijking	met	anderen.	
Dat	is	een	heel	belangrijk	inzicht,	en	het	vormt	de	basis	van	equity	theory.	Dat	is	een	motivatietheorie,	
ontwikkelt	door	Adams,	die	zegt	dat	mensen	tevreden/gemotiveerd	zijn	als	ze	het	gevoel	hebben	dat	
ze	rechtvaardig	verloond	worden,	en	daarbij	zijn	er	drie	elementen	die	een	rol	spelen:	

1. Mijn	outcome/input	ratio:		
a. Input:	Hoeveel	moeite	moet	ik	doen?	Hoeveel	stop	ik	in	mijn	werk	aan	inspanning,	tijd,	

kennis,	vaardigheden,	etc.?		
b. Outcome:	 Hoeveel	 krijg	 ik	 daarvoor	 terug?	 Hoeveel	 word	 ik	 betaald?	 Hoeveel	

erkenning	krijg	ik?	Krijg	ik	promotie?	
Wat	is	nu	de	verhouding	tussen	wat	ik	erin	stopt	en	wat	ik	terugkrijg?	

2. De	outcome/input	ratio	van	anderen:	
a. Input:	Wat	stop	JIJ	in	je	werk?	
b. Output:	Wat	krijg	JIJ	daarvoor	terug?	

Mensen	kijken	ook	naar	anderen,	naar	hoeveel	ze	werken,	welke	vaardigheden	ze	hebben	en	
wat	zij	krijgen	aan	loon,	promotie	en	erkenning.	

3. De	beoordeling	van	rechtvaardigheid	wordt	uiteindelijk	bekomen	door	de	vergelijking	van	de	
ratio	van	 jezelf	met	de	ratio	van	anderen.	Als	 je	bijvoorbeeld	ziet	dat	 je	collega	meer	moet	
doen	voor	hetzelfde	 loon	als	 jijzelf,	dan	ga	 je	 tevreden	zijn,	want	 jouw	balans	van	 input	en	
output	is	voordeliger	dan	de	inschatting	van	de	balans	van	je	collega.	Maar	als	die	collega	nu	
hetzelfde	werk	zou	doen	als	jij,	maar	veel	meer	erkenning/loon/promoties	krijgt	dan	jij,	dan	
ga	je	gedemotiveerd	zijn,	want	zijn/haar	ratio	is	beter	dan	die	van	jou.	Maar	het	is	moeilijk	te	
bepalen	met	wie	dat	we	precies	vergelijken.		

Dat	vergelijken	heeft	een	bijna	biologische	basis.	Mensen,	maar	ook	dieren,	zijn	ongelofelijk	gevoelig	
voor	het	feit	of	dat	we	hetzelfde	terugkrijgen	voor	een	bepaalde	inspanning	als	anderen	(cf.	filmpje	
aapjes).	Overreward	inequity	is	dat	je	dezelfde	input	geeft	als	iemand	anders,	maar	dat	je	er	meer	voor	
terug	krijgt,	waardoor	je	meer	gemotiveerd	bent.	Underreward	inequity	is	dat	je	evenveel	input	geeft	
als	iemand	anders,	maar	minder	outcome	hebt	dan	iemand	anders,	waardoor	je	gedemotiveerd	bent.	
Het	kan	ook	zijn	dat	de	outcome	hetzelfde	is	als	iemand	anders,	maar	dat	de	input	verschilt	(meer	of	
minder).		

	

a. Loonteverdendheid	
	

In	een	onderzoek	werden	een	aantal	vragen	gesteld	(zie	dia).	Op	basis	daarvan	kon	men	een	inschatting	
maken	van	wat	de	loontevredenheid	bepaalt	van	mensen.		
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Eerst	even	een	overzicht	van	de	lonen:	

- Het	gemiddeld	huidig	loon	was	3996	euro	(was	een	hoogopgeleid	publiek)	
- Interne	vergelijking:	Men	denkt	dat	een	persoon	met	dezelfde	job	binnen	hetzelfde	bedrijf	iets	

meer	verdiend	
- Externe	vergelijking:	Men	denkt	dat	een	persoon	met	dezelfde	job	binnen	een	ander	bedrijf	

nog	meer	verdiend	

Mensen	zijn	dus	geneigd	van	te	denken	dat	andere	mensen	meer	verdienen	dan	zij.	

Als	we	nu	kijken	naar	de	factoren	die	loontevredenheid	bepalen,	dan	zien	we	dat	het	effectieve	bedrag	
maar	voor	53	procent	meetelt.	De	interne	vergelijking	(27	procent)	en	externe	vergelijking	(15	procent)	
spelen	samen	een	grote	rol	in	loonstevredenheid	(42	procent).	Dat	is	verrassend,	dat	men	zich	bijna	
evenveel	 laat	 beïnvloeden	door	wat	 anderen	 verdienen,	 als	 het	 bedrag	dat	men	echt	 krijgt.	Dat	 is	
belangrijk	om	te	weten,	want	bedrijven	willen	werken	aan	loontevredenheid,	en	daarom	gaan	ze	vaak	
iedereen	 zijn	 loon	 een	 beetje	 doen	 stijgen.	 Maar	 als	 iedereen	 tegelijk	 stijgt,	 is	 het	 resultaat	 dat	
niemand	echt	zoveel	gelukkiger	is	door	die	interne	vergelijking.	Wat	ook	vreemd	is,	dat	het	vorig	loon	
maar	voor	5	procent	van	de	loontevredenheid	verklaart.	Dus	op	vlak	van	loon	maakt	het	voor	mensen	
niet	zoveel	uit	als	ze	vooruit/achteruit	gaan.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

b. Pay	comparison	
	

Bij	die	equity	theory	gaat	het	voortdurend	over	dat	we	ons	vergelijken	met	iemand	anders.	Maar	met	
wie	vergelijken	we	nu?	Vergelijken	we	onze	loon	opwaarts	of	neerwaarts?	

In	een	studie	vroeg	men	aan	mensen	hoeveel	iemand	gemiddeld	verdiend	met	een	gelijkaardige	job	
als	hen,	en	hoeveel	zij	denken	dat	mensen	verdienen	die	bij	de	beste	en	slechtst	bedeelde	mensen	zijn	
met	een	gelijkaardige	job	als	hen.	Zo	maakten	ze	een	inschatting	van	de	mensen	die	minder	verdienen,	
meer	verdienen,	en	evenveel	verdienen.	Vervolgens	werd	gekeken	wat	nu	loontevredenheid	bepaalde.		

Men	vond	dat	loontevredenheid	vooral	werd	bepaald	door	de	mensen	die	iets	meer	verdienden	dan	
henzelf.	De	laterale	(gemiddelde	situatie)	en	de	nederwaartse	vergelijking	waren	minder	belangrijk.	
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Dat	is	heel	frustrerend.	Er	is	altijd	iemand	die	meer	verdiend.	Als	je	loonopslag	krijgt,	en	je	verdient	
plots	meer	dan	de	persoon	waarmee	je	je	vroeger	vergeleek,	dan	stijgt	de	tevredenheid	wel,	maar	ben	
je	 niet	 100	 procent	 tevreden,	 want	 dan	 zoek	 je	 gewoon	 weer	 iemand	 anders	 die	 opnieuw	 meer	
verdient	 dan	 jou.	 Hoe	 dichter	 we	 komen	 van	 die	 persoon	 die	 net	 iets	 meer	 verdiend,	 hoe	 meer	
tevreden.	Als	we	evenveel	verdienen	als	de	absolute	topverdieners,	dan	is	de	tevredenheid	het	grootst.	
Maar	wat	opvallend	was,	is	dat	als	mensen	toch	meer	verdienen	dan	wat	de	absolute	top	verdient,	dat	
de	tevredenheid	opnieuw	weer	daalt.	Dat	is	moeilijk	te	verklaren,	maar	een	mogelijke	verklaring	is	dat	
als	je	zoveel	meer	verdiend	dan	het	gemiddelde,	dan	gaat	iedereen	zich	beginnen	vergelijken	met	jou	
want	jij	bent	dan	die	persoon	die	hoger	zit	dan	al	de	rest,	en	iedereen	begint	wat	jaloers	te	worden	en	
begint	je	heel	nauw	in	de	gaten	te	houden	om	te	kijken	of	dat	je	die	loon	wel	waard	bent.		
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Hoofdstuk	6:	Werkomstandigheden	en	gezondheid	
	

1. Inleiding	
	

In	welke	omstandigheden,	zowel	psychologisch	als	fysiek,	werken	mensen	en	welke	impact	heeft	dat	
op	hun	 functioneren	en	gezondheid?	Vaak	gaat	dat	over	details	die	 je	nooit	 zou	vermoeden,	maar	
dikwijls	gaat	dat	ook	over	zeer	belangrijke	zaken	natuurlijk.	Zo	zijn	bijvoorbeeld	drie	havenarbeiders	
vorig	jaar	overleden	door	het	inademen	door	het	inademen	van	dampen	van	steenkool.	Je	hebt	dus	
mensen	die	moeten	werken	in	slechte	of	in	gevaarlijke	omstandigheden,	die	een	direct	effect	kunnen	
hebben	 op	 hun	 gezondheid.	 Dat	 is	 iets	 fysieks,	 dat	 is	 ergonomie.	 Maar	 de	 zorgen	 omtrent	
werkomstandigheden	kunnen	ook	meer	psychologisch	van	aard	zijn.	Zo	kan	er	gepest	worden	op	het	
werk,	of	kan	er	een	heel	slechte	sfeer	zijn	in	het	team,	waardoor	mensen	afwezig	blijven	op	het	werk	
of	burn-out	krijgen.		

Het	domein	binnen	de	bedrijfspsychologie	van	de	werkomstandigheden	en	gezondheid	gaat	dus	over	
het	ontwerp	van	de	omgeving	en	de	omstandigheden	waarin	mensen	moeten	werken,	zowel	fysiek	als	
psychologisch.	De	assumptie	is	dat	de	omgeving	en	de	omstandigheden	waarin	mensen	werken	een	
invloed	hebben	hun	gezondheid,	tevredenheid	en	hun	prestaties	op	het	werk.	Dat	is	sterk	empirisch	
ondersteund.	In	dit	domein	heeft	men	veel	aandacht	voor	ongevallen	en	veiligheid	in	de	organisaties.	
Maar	het	is	heen	heel	breed	domein,	dat	gaat	over	heel	veel	verschillende	zaken.	Dat	gaat	ook	over	
hoe	de	kantooromgeving	ingericht	is,	over	hoe	je	aan	je	bureau	zit,	over	de	werkuren,	vakantiedagen,	
etc.	Het	 omvat	dus	 alles	 in	 de	 fysieke	of	 psychologische	omgeving	die	 en	 effect	 kan	hebben	op	 je	
functioneren,	tevredenheid	en	gezondheid.	Het	is	een	beetje	een	apart	domein	geworden	binnen	de	
bedrijfspsychologie,	 namelijk	 ‘arbeidspsychologie’	 of	 ‘occupational	 health	 psychology’.	 Dat	 zit	 een	
beetje	tussen	de	geneeskunde	en	de	psychologie	in.	Mensen	die	daarin	actief	zijn,	zijn	vaak	medisch	
geschoold	 en	werken	 samen	met	 psychologen.	 Daarnaast	 bekommert	 ook	 nog	 de	 ergonomie	 zich	
hierover.	Dat	gaat	over	het	fysieke,	bijvoorbeeld	over	hoe	men	zit,	hoe	men	aan	de	lopende	band	staat,	
de	houding	van	de	handen	op	het	toetsenbord,	etc.	Dat	heet	soms	ook	‘omgevingspsychologie’.	Ook	
hier	werkt	mens	amen	met	medici,	maar	ook	met	ingenieurs.	

Wat	 is	dan	de	rol	van	de	bedrijfspsycholoog?	De	bedrijfspsycholoog	heeft	een	 interdisciplinaire	rol.	
Hij/zij	gaat	samenwerken	met	een	multidisciplinair	team	van	architecten,	medici,	ingenieurs,	juristen,	
ergonomen,	 etc.	 om	 de	 werkomstandigheden	 zo	 goed	 mogelijk	 in	 te	 richten.	 Hierbij	 past	 de	
bedrijfspsycholoog	 de	 basisinzichten	 vanuit	 de	 experimentele/cognitieve	 psychologie	 toe	 op	 de	
werkomgeving.	Bedrijfspsychologen	hebben	ook	heel	veel	aandacht	voor	de	reacties	en	de	percepties	
van	medewerkers	 op	 zaken	 uit	 de	 omgeving.	Men	 stelt	 namelijk	 vast	 dat	 bepaalde	 factoren	 in	 de	
omgeving	niet	 zozeer	een	directe	 impact	hebben	op	gedrag	of	 functioneren,	maar	het	 is	 vaak	hoe	
mensen	iets	percipiëren	of	hoe	ze	erop	reageren	die	een	invloed	zal	hebben	op	hun	functioneren.	Het	
directe	 effect	 van	 de	 omgeving	 is	 vaak	moeilijk	 in	 te	 schatten,	 daarom	moet	 je	 luisteren	 naar	 de	
feedback	van	werknemers.		

Een	werkomgeving	kan	beoordeeld	worden	op	allerlei	zaken:		

- Ligging	
- Parking	
- Toegankelijkheid	(auto,	fiets)	
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- Kinderopvang	
- Temperatuur	en	luchtkwaliteit:	Over	temperatuur	wordt	er	heel	vaak	geklaagd,	niet	alleen	op	

het	werk,	maar	bijvoorbeeld	ook	in	hotels.	Wat	doet	men	nu?	Men	geeft	de	mensen	de	indruk	
dat	men	de	temperatuur	en	luchtkwaliteit	kan	regelen	op	een	thermostaat,	maar	heel	vaak	is	
die	thermostaat	helemaal	aan	niets	gekoppeld.	Die	werkt	niet.	Maar	toch	gaan	de	klachten	
daardoor	weg.	Het	vaak	de	perceptie	over	de	controle	over	de	temperatuur	die	belangrijker	is	
dan	de	temperatuur	zelf.	Zo	zijn	er	een	aantal	leuke	experimentjes	gebeurd:	Als	mensen	iets	
te	warm	hebben,	en	ze	zetten	de	temperatuur	zogezegd	iets	lager,	dan	voelen	ze	zich	meteen	
al	iets	beter,	ook	al	is	er	niets	veranderd	aan	de	temperatuur.	Dit	is	een	van	de	voorbeelden	
waarbij	de	perceptie	van	de	omgeving	soms	belangrijker	is	dan	de	omgeving	zelf.		

- Comfort	
- Geluidsoverlast:	 Geluidsoverlast	 is	 een	 belangrijke	 stressor	 in	 de	 omgeving.	 Het	 is	 heel	

belangrijk	hiertegen	de	beschermen	op	de	werkvloer	(bv.	in	de	bouwsector),	want	de	schade	
wordt	vaak	maar	opgemerkt	als	het	al	te	laat	is	(cf.	tinnitus).	Er	zijn	hier	heel	wat	regelementen	
rond	over	wat	men	moet	dragen,	maar	men	merkt	op	dat	dat	niet	altijd	gebeurt,	omdat	men	
op	het	moment	zelf	geen	problemen	ondervindt	en	men	denkt	dat	het	voor	één	keer	wel	geen	
kwaad	 kan.	 Een	 ander	 probleem	 is	 dat	 wij	 vooral	 focussen	 op	 heel	 luide	 zaken	 (bv.	
boormachines),	maar	schade	kan	ook	al	optreden	bij	veel	lagere	hoeveelheden	(bv.	90	db).	Dat	
levert	dan	niet	zozeer	schade	op	aan	je	oren,	maar	men	stelt	vast	dat	als	men	constant	moet	
werken	met	op	de	achtergrondlawaai	of	gebabbel,	dat	de	hartslag	en	de	bloeddruk	stijgt.	Het	
kan	zelfs	een	voorspellende	factor	zijn	van	stress	en	burn-out.	Geluidsoverlast	heeft	dus	nog	
andere	schadelijke	effecten	dan	enkel	aan	je	oren,	maar	we	zijn	er	niet	altijd	van	bewust.	Zorg	
dus	voor	je	eigen	stilte,	las	stiltepauzes	in.		

- Concentratie	
- Verlichting:	intensiteit,	spreiding	en	natuurlijk	licht	(in	België	is	er	een	wetgeving	die	zegt	dat	

alle	werknemers	toegang	moeten	hebben	op	natuurlijk	 licht,	want	enkel	kunstmatig	 licht	 is	
niet	 gezond	 en	wekt	 ontevredenheid).	 Licht	 is	 heel	 belangrijk,	want	men	 stelt	 vast	 dat	 de	
meeste	ongevallen	in	organisaties	gebeuren	op	het	moment	dat	de	duisternis	invalt.	Het	gaat	
niet	zozeer	over	licht	versus	donker,	maar	het	is	de	overgang	van	het	ene	naar	het	andere	die	
gevaarlijker	blijkt	te	zijn.	

- Kleur:	Tot	voor	kort	dacht	men	dat	kleur	van	de	werkomgeving	onbelangrijk	was.	Maar	dit	
klopt	eigenlijk	niet.	Er	zijn	een	aantal	mensen	die	zich	hebben	toegelegd	op	de	studie	van	kleur	
in	de	omgeving.	Men	stelde	bijvoorbeeld	vast	dat	als	men	werkt	in	een	rode	omgeving,	dat	dat	
iets	meer	agressie	uitlokt.	Als	je	blootgesteld	bent	aan	blauwe	kleuren,	zou	je	iets	meer	creatief	
en	productief	 zijn.	Men	keek	bijvoorbeeld	ook	naar	de	outfits	van	voetbalploegen,	en	men	
vond	dat	teams	die	in	het	rood	gekleed	zijn,	meer	kans	hebben	op	succes.	Groen	en	lavendel	
zijn	rustgevend	en	geel	geeft	energie.	

- Uurrooster	
- Pauzes	
- Technologie	
- Seksuele	intimidatie	en	pesten	
- Veiligheid	en	gezondheid	
- Ergonomische	werkomgeving:	 Er	worden	op	het	werk	 af	 en	 toe	 controles	 gedaan	over	 de	

werkhouding	van	de	werknemers.	Men	controleert	het	ontwerp	van	machines	en	meubels.	Er	
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wordt	bijvoorbeeld	medisch	advies	gegeven	over	de	stoelen,	of	dat	ze	wel	goed	zijn	voor	de	
rug.	

- Geur:	Er	zijn	ook	mensen	die	zich	bezighouden	met	de	studie	van	geur	op	het	werk.	Sommige	
onderzoekers	 beweren	 dat	 de	 geuren	 op	 het	 werk	 een	 effect	 zouden	 hebben	 op	 de	
tevredenheid	en	productiviteit.	Voorlopig	moet	dat	nog	beter	bewezen	worden.		

- Sick	building	syndrome:	Dit	is	een	soort	mythe.	Er	zijn	een	aantal	voorvallen	geweest	waarbij	
mensen	moesten	 verhuizen	 naar	 een	 nieuw	 gebouw,	 en	men	 stelde	 vast	 dat	 die	mensen	
allemaal	ziek	werden.	Ze	kregen	hoofdpijn,	werden	misselijk,	etc.	Maar	men	vond	nooit	de	
oorzaak.	Op	den	duur	ontstond	het	idee	dat	er	gebouwen	zijn	die	ziek	maken,	en	dat	je	daar	
weinig	aan	kunt	doen.	Maar	nu	weet	men	wel	beter,	en	bij	bijna	alle	cases	die	bestudeerd	zijn	
heeft	men	vastgesteld	dat	er	een	probleem	was	met	de	luchtventilatie,	waardoor	besmetting	
gemakkelijk	 optrad.	 Dus	 mens	 telde	 vast	 dat	 er	 niet	 zoiets	 bestaat	 als	 een	 sick	 building	
syndrome,	het	is	bijna	altijd	een	gevolg	van	luchtkwaliteit.	Wat	daarbij	ook	nog	vaak	voorkomt,	
is	dat	het	vaak	een	vorm	is	van	“massahysterie”.	Ziek	zijn	is	iets	besmettelijk,	maar	dan	zonder	
dat	er	effectief	 fysieke	besmetting	optreedt,	het	kan	ook	tussen	de	oren	zitten.	Als	 iemand	
hoest	in	een	auditorium,	beginnen	er	hier	en	daar	mensen	plots	mee	te	hoesten.	Door	iemand	
anders	te	zien	die	ziek	is,	begin	je	veel	meer	op	je	eigen	lichaam	te	letten,	en	ga	je	aan	een	
soort	van	‘overmonitoring’	doen,	waardoor	je	plots	denkt	dat	je	ook	ziek	wordt.	Op	het	werk	
geldt	dat	ook:	Als	één	iemand	burn-out	krijgt,	gaan	sneller	andere	mensen	ook	uitvallen.	Dat	
is	natuurlijk	deels	omdat	de	rest	van	het	team	het	extra	werk	moet	opvangen	als	iemand	uit	
het	team	uitvalt,	maar	langs	de	andere	kant	is	er	ook	een	soort	van	psychologische	besmetting.	

Door	al	deze	zaken	te	beoordelen	op	bijvoorbeeld	een	schaal	van	1	tot	5,	kan	men	de	werkomgeving	
overlopen	en	kijken	of	er	problemen	zijn	en	hoe	men	bepaalde	aspecten	kan	verbeteren.	

	

2. Kantooromgeving	
	

De	laatste	jaren	probeert	men	de	kantooromgeving	aangenamer	te	maken.	Er	is	een	hype	aan	de	gang	
om	de	kantooromgeving	zo	luxueus	mogelijk	te	maken:	zeteltjes,	huiselijke	sfeer,	pingpongtafel,	alles	
heel	open,	etc.	Maar	binnen	deze	cultuur	van	‘landscaped	office’,	een	open	kantoor,	heb	je	ook	de	
‘cubicles	cultuur’.	Je	hebt	één	grote	open	ruimte	met	allemaal	hokjes,	een	‘cubicle’,	waarin	iedereen	
in	zijn	eigen	cubicle	werkt.	Je	ziet	dan	niets	buiten	je	eigen	hokje.	Men	komt	daar	nu	wel	heel	erg	van	
terug,	van	die	hokjes,	maar	er	is	nog	altijd	heel	wat	discussie	over	wat	nu	wel	een	goede	manier	is	om	
mensen	bureauwerk	te	laten	doen:	een	eigen	bureau/kantoor	afzonderlijk	of	mensen	samen	plaatsen	
(landscaped	office),	en	hoeveel	mensen	moet	je	dan	samen	plaatsen	zonder	dat	ze	elkaar	storen?		

Er	zijn	dus	twee	perspectieven,	en	dit	krijgt	heel	veel	aandacht	omdat	tegenwoordig	heel	wat	bedrijven	
hun	 ruimte	 opnieuw	willen	 inrichten	 en	men	weet	 niet	 goed	welk	 perspectief	 ze	moeten	 volgen.	
Enerzijds	zegt	men	dus	dat	als	je	mensen	samen	zet,	dat	ze	veel	sneller	gaan	communiceren	en	kunnen	
ze	beter	afspreken	en	zal	er	meer	teamwork	zijn.	Anderen	zeggen	dan	dat	mensen	dan	niet	genoeg	
privacy	hebben	en	te	snel	zullen	afgeleid	zijn	en	dat	er	te	veel	lawaai	zal	zijn.	Beiden	blijken	waar	te	
zijn.		

Een	voorbeeld:	De	Vlaamse	overheid	werkt	in	het	Ellipsgebouw.	Het	idee	was	daar	ook	om	‘anders	te	
gaan	werken’,	men	wilde	af	van	de	ambtenarenmentaliteit	waarbij	iedereen	een	vast	bureau	of	hokje	
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had,	 en	men	 had	 ook	 plaats	 te	 kort	 omdat	 kantoorruimte	 in	 Brussel	 zeer	 duur	 is.	Men	moedigde	
daarom	mensen	aan	om	meer	thuis	te	werken,	en	men	heeft	een	gebouw	heringericht	waar	er	slechts	
plaats	is	voor	80	procent	van	de	medewerkers.	Men	had	een	analyse	gemaakt	en	men	stelde	vast	dat	
tijdens	piekmomenten	nooit	meer	dan	80	procent	van	de	mensen	tegelijk	op	het	werk	zijn.	Een	tweede	
verandering	is	dat	me	iedereen	in	open	ruimtes	laat	werken.	Er	zijn	geen	afzonderlijke	bureaus	meer,	
ook	niet	voor	de	leidinggevenden,	en	er	zijn	geen	vaste	werkplekken.	Elke	dag	kan	iedereen	zitten	waar	
hij/zij	wil.	Men	heeft	daar	heel	veel	geld	ingestoken:	laptoppen,	gsm’s,	lockers	om	spullen	in	te	kunnen	
opbergen,	etc.	Maar	men	wist	wel	dat	sommige	mensen	heel	geconcentreerd	willen	werken	en	men	
voorzag	 ‘cockpits’,	 een	 kleine	 afgesloten	 ruimte	waar	mensen	 apart	 in	 kunnen	werken.	 Er	werden	
allerlei	 aangename	 workunits	 gecreëerd	 met	 stoeltjes	 en	 zeteltjes.	 Deze	 principes	 worden	 overal	
toegepast.	Men	is	hiermee	nu	ook	bezig	aan	Universiteit	Gent.		

Wat	was	nu	de	evaluatie	van	dat	Ellipsgebouw?		

Positief	 - Toename	van	productiviteit	 (misschien	door	 sociale	 controle),	meer	 spontaan	
overleg	en	teamspirit	

- Clean	desk	policy	doordat	niemand	een	vast	bureau	heeft,	alles	was	altijd	proper	
en	leeg	

- Omdat	men	de	mensen	niet	wouden	storen	tijdens	hun	werk,	ging	men	minder	
rondhangen	en	overal	praatjes	maken	

- Minder	 gebruik	 van	 papier	 en	 archief,	 omdat	 alles	 digitaal	 wordt	 gedaan	 en	
omdat	er	geen	vast	bureau	en	opslagplaats	was	voor	elke	medewerker	

- Algemeen	was	men	wel	tevreden	
	

Negatief	 - Mensen	 zijn	 sociale	 dieren	 en	 hebben	 nood	 aan	 relaties	 met	 elkaar.	
Oorspronkelijk	was	het	de	bedoeling	dat	mensen	van	verschillende	teams	wat	
door	elkaar	gingen	zitten	in	de	zithoeken,	maar	dat	bleek	moeilijk	te	handhaven.	
De	teams	begonnen	een	eigen	territorium	af	te	bakenen	en	zo	kreeg	men	toch	
(informeel)	vastgelegde	plaatsen.	En	in	plaats	dat	mensen	veel	flexibeler	gingen	
werken,	gingen	mensen	veel	vroeger	naar	het	werk	om	toch	maar	zeker	te	zijn	
van	 ‘hun’	plaatsje.	Men	heeft	dat	opgelost	door	 ‘teamzones’	 te	creëren	zodat	
mensen	toch	bij	hun	team	konden	zitten.	

- Moeilijk	 om	 geconcentreerd	 te	werken,	waardoor	mensen	meer	 thuis	 gingen	
werken	

- Leidinggevenden	 klaagden	 dat	 ze	 voortdurend	 aangeklemd	werden	 omdat	 ze	
geen	eigen	bureau	meer	hadden	

- Leidinggevenden	klaagden	ook	over	een	gebrek	aan	privacy	bij	vertrouwelijke	
gesprekken.	Men	heeft	 dat	 opgelost	 door	 leidinggevenden	nu	 toch	een	 vaste	
werkplaats	te	geven.	

- Het	 design	 van	 de	 ‘cockpits’	 leidt	 tot	 draaierigheid	 (men	 weet	 niet	 waarom,	
misschien	wat	claustrofobisch	effect)	

- Men	klaagt	dat	de	werkomgeving	onpersoonlijk	 is	geworden,	men	heeft	geen	
plaats	meer	voor	een	persoonlijke	toets	op	het	werk	
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Vandaag	de	dag	is	dat	dus	de	discussie	omtrent	kantoorruimtes:	Moeten	we	mensen	samenbrengen	
zodat	ze	openlijker	communiceren	of	niet	om	de	nefaste	gevolgen	te	vermijden?		

	

3. Werkschema’s	
	

Een	ander	belangrijk	aspect	van	de	werkomgeving,	 is	de	tijd.	Waar	 je	werkt	 is	belangrijk,	maar	ook	
wanneer	en	hoeveel	je	werkt.	Ook	daar	is	vandaag	de	dag	heel	veel	discussie	over.	Er	is	bijvoorbeeld	
een	wetsvoorstel	in	de	maak	van	Groen	die	bedrijven	toelaat	om	te	experimenteren	met	de	30-urige	
werkweek.	Nu	is	normaal	de	40-urige	werkweek	algemeen	aanvaard,	vijf	dagen	van	acht	uur.	Maar	als	
je	kijkt	in	de	geschiedenis,	was	het	ooit	normaal	dat	wij	60	uur	per	week	werkten,	6	dagen	van	10	uur,	
en	dat	ging	ook.	Het	is	dus	eigenlijk	een	maatschappelijk/tijdsgebonden	gegeven	van	wat	een	gepast	
werkschema	is.		

Er	wordt	een	onderscheid	gemaakt	tussen	de	nominale	werkuren	(de	werkuren	die	je	opgelegd	krijgt)	
en	de	actuele	werkuren	(wat	je	echt	werkt).	Er	zijn	studies	die	inschatten	dat	mensen	soms	maar	60	
procent	van	hun	nominale	uren	effectief	werken,	al	de	rest	gaat	verloren	in	praatjes	maken,	e-mails	
checken,	persoonlijke	correspondentie,	de	krant	lezen,	naar	buiten	staren,	etc.	Dus	mensen	verliezen	
heel	wat	tijd,	maar	het	hangt	wat	af	van	de	beroepssector.	

Het	is	interessant	om	te	zien	wat	er	gebeurt	als	je	die	nominale	uren	verandert.	Je	zou	verwachten	dat	
mensen	meer	gaan	werken.	In	GB	zijn	er	tijdens	WOII	hieromtrent	onderzoeken	gebeurt.	De	productie	
moest	toen	heel	hoog	zijn	om	te	kunnen	voldoen	aan	die	oorlogsindustrie.	Op	een	bepaald	ogenblik	
besliste	men	in	een	aantal	fabrieken	om	de	werkuren	op	te	drijven	tot	60	uur	per	week.	Men	ging	dan	
heel	precies	meten	of	dat	mensen	ook	echt	meer	werken.	Men	stelde	vast	dat	in	de	eerste	weken	het	
aantal	werkuren	inderdaad	met	10	tot	20	procent	omhoog	gingen,	maar	daarachter	nam	dat	weer	af,	
zodat	mensen	eigenlijk	weer	evenveel	effectief	werkten	als	van	te	voor,	of	zelfs	minder.	We	stellen	
dus	vast	dat	de	werkuren	vrij	constant	zijn	en	dat	mensen	dat	een	beetje	zelf	bepalen,	ook	al	kunnen	
de	nominale	werkuren	 veranderen	doorheen	de	 tijd.	Het	 is	 dus	 een	 illusie	 van	de	werkuren	op	 te	
drijven,	want	het	aantal	uren	dat	effectief	benut	wordt,	blijft	min	of	meer	constant.	

Er	 zijn	 grote	 individuele	 verschillen,	 afhankelijk	 van	 de	 job.	Managers	werken	 vaak	 veel	meer	 dan	
bedienden.	Er	zijn	daar	dus	grote	verschillen.	Maar	er	zijn	ook	culturele	verschillen.	In	de	VS	worden	
er	veel	meer	dagen	en	uren	gewerkt	dan	hier	(bv.	slechts	14	vakantiedagen,	en	de	meesten	nemen	ze	
niet	allemaal	op).		

Je	 zou	 denken	 dat	 hoe	meer	 dat	 je	 werkt,	 hoe	meer	 stress	 je	 hebt,	 maar	men	 stelt	 eigenlijk	 het	
omgekeerde	 vast.	 Hoe	 meer	 dat	 mensen	 werken,	 hoe	 hoger	 de	 tevredenheid.	 Maar	 dat	 komt	
waarschijnlijk	 omdat	 de	mensen	 die	meer	werken,	 de	mensen	 zijn	met	 een	 hogere	 positie,	 en	 zij	
verdienen	dan	ook	veel	meer	en	ze	hebben	meer	controle	en	inspraak	op	hun	werk	en	ze	krijgen	meer	
status,	wat	dan	natuurlijk	leidt	tot	die	hogere	tevredenheid.	Maar	er	is	dus	weldegelijk	een	positieve	
correlatie	 tussen	 het	 aantal	 werkuren	 en	 de	 tevredenheid.	 Maar	 dat	 houdt	 een	 gevaar	 in	 voor	
workaholics.	

Om	tegemoet	te	komen	aan	de	individuele	verschillen,	is	er	de	laatste	jaren	een	opkomst	van	deeltijds	
werken.	 Er	 zijn	 daar	 heel	wat	 verschillende	 regimes	 in	mogelijk,	maar	 het	meest	 toegepaste	 is	 50	
procent	werken	(halftijds	werken).	De	reden	is	vaak	om	een	betere	work/family	balance	te	hebben	en	
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het	gezinsleven	te	onderhouden.	Daardoor	zijn	het	vaker	vrouwen	die	deeltijds	werken,	wat	leidt	tot	
onrechtvaardigheid	op	de	arbeidsmarkt,	waardoor	vrouwen	benadeeld	worden	op	langere	termijn	op	
financieel	vlak	maar	ook	op	vlak	van	promotiekansen.	Mensen	die	deeltijds	werken	rapporteren	wel	
meer	 tevredenheid	 dan	 van	 tevoren	 en	 meer	 tevredenheid	 dan	 het	 gemiddelde,	 maar	 ze	 krijgen	
natuurlijk	wel	 een	 lagere	 loon.	 Voor	 bedrijven	 is	 deeltijds	werken	 niet	 zo	 interessant.	 Als	 er	 twee	
mensen	zijn	die	samen	elk	de	helft	doen	van	1	job	in	plaats	van	1	iemand	die	1	job	doet,	dan	moet	er	
heel	wat	meer	coördinatie	gebeuren	tussen	die	twee	personen,	en	dat	breng	verborgen	kosten	mee.		

Er	zijn	ook	mensen	die	nadenken	over	een	4-dagenweek,	maar	dan	wel	10	uur	per	dag	werken.	Zo	heb	
je	dan	drie	dagen	voor	jezelf.	Er	zijn	een	aantal	mensen	die	dat	nu	uitproberen	en	propageren,	maar	
dit	 is	opnieuw	voor	bedrijven	niet	 zo	 interessant.	Bijvoorbeeld	 in	een	ziekenhuis	moeten	altijd	alle	
diensten	bemand	zijn.		

Er	ligt	ook	een	wetsvoorstel	op	tafel	van	Open	VLD	om	als	het	ware	het	weekend	af	te	schaffen,	en	
ervoor	 te	 zorgen	dat	mensen	 zelf	 kunnen	 kiezen	wanneer	 ze	werken,	want	 nu	 is	 dat	 niet	 officieel	
toegelaten.	Maar	men	wil	dat	veranderen,	zodat	mensen	ook	op	zondag	kunnen	werken	als	ze	dat	
willen	(bv.	de	winkels	kunnen	dan	open	zijn	op	zondag),	waardoor	je	een	zevendageneconomie	krijgt.	
Maar	 er	 is	 daar	weinig	 interesse	 voor	 in	 de	maatschappij.	 Velen	 zeggen	dat	 die	 algemene	 rustdag	
behouden	 moet	 blijven,	 omdat	 dit	 een	 gelijklopend	 ritme	 aanbrengt	 in	 de	 maatschappij,	 en	 om	
mensen	eigenlijk	te	verplichten	om	te	rusten	en	ze	zo	te	beschermen	tegen	hunzelf.		

Carensdag	is	iets	dat	vroeger	in	arbeidscontracten	stond,	maar	nu	afgeschaft	is.	Dat	houdt	in	dat	de	
eerste	dag	dat	je	ziek	bent,	je	niet	betaald	bent.	Men	had	dat	vroeger	ingevoerd	omdat	men	vaststelde	
dat	de	maandag	heel	wat	arbeiders	niet	kwamen	opdagen,	omdat	ze	met	een	kater	in	bed	lagen.	Toen	
was	het	meer	de	mode	om	de	zondag	op	café	te	gaan	na	de	mis	of	tijdens	het	voetbal.	Maar	dat	bestaat	
nu	niet	meer.	Wat	je	wel	krijgt	bij	sommige	beroepen,	zoals	bij	de	politie	en	bij	sommige	banken,	is	
een	baaldag.	Werknemers	mogen	3	à	4	dergelijke	baaldagen	per	jaar	afwezig	zijn	op	het	werk	zonder	
zich	te	moeten	verantwoorden	hiervoor.	Er	zijn	hier	een	aantal	studies	rond,	en	dit	blijkt	een	effectief	
systeem	te	zijn.	Zelfs	één	dag	rust	kan	voldoende	zijn	voor	mensen	om	de	batterijen	eens	op	te	laden.	
Men	vond	ook	dat	gewoon	de	gedachte	aan	een	dergelijke	baaldag,	aan	het	feit	dat	je	dat	mag	doen	
zonder	enige	verantwoording,	zonder	dat	je	effectief	opneemt,	een	buffer	vormt	tegens	stress.	Je	hebt	
het	gevoel	dat	je	op	die	manier	mee	controle	krijgt	over	je	werkritme.	Dit	is	opnieuw	een	voorbeeld	
van	hoe	zaken	 in	de	werkomgeving	onrechtstreeks	enkel	via	de	perceptie	ervan	een	effect	kunnen	
hebben.		

Hier	 zie	 je	 de	 evolutie	 in	 het	 aantal	
gewerkte	 uren	 in	 Europa	 sinds	 1990.	 Je	
ziet	 dus	 dat	 de	 lange	 werkweken	 altijd	
maar	afnemen.	We	hebben	nog	nooit	in	de	
geschiedenis	 zo	 weinig	 gewerkt,	 en	 toch	
hebben	 we	 nog	 altijd	 het	 gevoel	 dat	 we	
heel	veel	werken.		
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Deze	grafiek	heeft	de	verdeling	weer	van	mensen	
die	meer	dan	48	uur	per	week	werken.	Je	ziet	dat	
dat	vaker	voorkomt	bij	mannen	dan	bij	vrouwen.	
Dat	komt	ook	vooral	voor	bij	zelfstandigen.	

	

	

	

	

	

	

Alhoewel	 men	 vaststelt	 dat	 er	
een	lichte	positieve	correlatie	is	
tussen	 het	 aantal	werkuren	 en	
tevredenheid,	zie	je	op	vlak	van	
gezondheid	 toch	 een	 aantal	
problemen.	Wat	 je	 wel	 ziet,	 is	
dat	die	mensen	meer	verdienen	
en	 meer	 flexibiliteit	 hebben	
over	hun	start-	en	stopuren.	

	

	

	

Een	speciale	organisatie	van	werktijden	is	shiftwork	of	ploegenarbeid.	Hierbij	hebben	mensen	geen	
normaal	 schema	van	9	 till	 5,	maar	men	werkt	 in	ploegen	waarbij	 een	 groep	 ’s	 nachts	werkt.	Deze	
flexibiliteit	 is	 nodig	 in	 sommige	 sectoren,	 bijvoorbeeld	 in	 de	 industrie	 (machines	 die	 dag	 en	 nacht	
moeten	werken)	 of	 in	 ziekenhuizen.	Wat	men	 vindt	 in	 elke	 studie,	 is	 dat	 nachtwerk,	 of	werken	 in	
ploegen,	 heel	 slecht	 is	 voor	 de	 gezondheid.	 De	 mens	 heeft	 een	 bepaald	 biologisch	 ritme	 dat	 is	
afgestemd	op	dag	en	nacht,	en	als	dat	in	de	war	wordt	gestuurd,	leidt	dat	tot	negatieve	effecten,	zowel	
op	prestaties,	ongevallen,	tevredenheid	als	gezondheid.	Daarom	raadt	men	zeker	af	om	variabele	shifts	
te	gebruiken,	waarbij	je	maar	week	per	week	van	te	voren	weet	wanneer	je	moet	gaan	werken.	Is	dan	
nog	beter	om	altijd	in	de	nachtploeg	te	zitten,	zodat	je	lichaam	zich	daarop	kan	afstemmen.		

We	zien	dat	er	procentueel	gezien	veel	meer	ongevallen	optreden	 tijdens	de	nacht,	en	ook	ergere	
ongevallen	(o.a.	op	de	weg	naar	huis).	Over	het	algemeen	zijn	er	meer	ongevallen	overdag,	omdat	er	
’s	nachts	gewoon	minder	mensen	werken,	maar	als	je	kijkt	naar	het	aantal	gewerkte	uren,	gebeuren	
de	meeste	’s	nachts	omdat	mensen	vermoeid	zijn.	Enkele	grote	ongevallen	hebben	ermee	te	maken	
dat	 mensen	 vermoeid	 waren	 (bv.	 Chernobyl).	 We	 zien	 wel	 dat	 er	 individuele	 verschillen	 zijn	 in	
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tolerantie	voor	nachtwerk.	Hoe	jonger	je	bent,	hoe	beter	je	ermee	om	kan.	Hoe	ouder	je	wordt,	hoe	
moeilijker	dat	wordt.	Mensen	die	kinderen	hebben	kunnen	dit	moeilijker,	omdat	je	minder	controle	
hebt	over	het	aantal	uren	dat	je	slaapt	omdat	je	je	aanpast	aan	je	kinderen.	Avondmensen	kunnen	dan	
wel	weer	van	nature	uit	veel	beter	tegen	nachtwerk.	Mensen	die	hoog	scoren	op	neuroticisme	werken	
beter	 niet	 ’s	 nachts,	 terwijl	 mensen	 die	 hoog	 scoren	 op	 extraversie	 wel	 beter	 geschikt	 zijn	 voor	
nachtwerk.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Deze	grafiek	geeft	onze	prestaties	weer	in	functie	van	de	tijd.	Men	is	gemiddeld	vanaf	6	uur	’s	ochtends	
vrij	productief,	de	meesten	hebben	een	prestatiedipje	over	de	middag,	en	in	de	namiddag	kunnen	we	
weer	goed	presteren.	Dan	volgt	een	heel	grote	dip	’s	nachts,	waarbij	de	kans	op	fouten	enorm	stijgt.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Zelfs	 bij	 mensen	 die	 slechts	 één	 nacht	 per	 maand	 moeten	 werken,	 zien	 we	 allerlei	
gezondheidsproblemen	opduiken.	De	conclusie	is	dus	dat	alles	van	nachtwerk	en	shiftwork	best	zoveel	
mogelijk	vermeden	wordt,	indien	mogelijk.		

Tenslotte	zijn	ook	de	rustpauzes	een	belangrijk	onderdeel	van	het	werkschema.	Werknemers	nemen	
sowieso	rustpauzes,	zelfs	indien	dit	niet	is	toegestaan	(cf.	nominale	uren	versus	actuele	uren).	Zowel	
voor	fysisch	zware	jobs	als	voor	intellectueel	werk	zijn	pauzes	belangrijk,	want	ze	leiden	tot	een	hogere	
tevredenheid	 en	 productiviteit,	 omdat	 men	 de	 perceptie	 krijgt	 van	 rust.	 Rustpauzes	 zijn	 vooral	
belangrijk	bij	stresserende	jobs	(recuperatiedagen	voorzien	zoals	baaldag),	als	buffer	tegen	de	stress.	
Rustpauzes	zijn	ook	een	belangrijk	aspect	bij	de	reductie	van	het	aantal	werkongevallen.	
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4. Plaats-	en	tijdonafhankelijk	werken	
	

Een	 oplossing	 voor	 verschillende	 problemen	 die	 laatste	 jaren	 meer	 gebruikt	 wordt,	 is	 plaats-	 en	
tijdsonafhankelijk	werken	of	‘telecommuting’	of	‘telewerk’	(“Arrangements	that	allow	employees	and	
their	tasks	to	be	shared	across	settings	away	from	a	central	place	of	business	or	physical	organizational	
location”).	Moeten	mensen	effectief	wel	naar	een	bepaalde	werkplaats	gaan	om	daar	hun	werk	 te	
doen,	kunnen	mensen	niet	gewoon	thuis	hun	werk	doen	en	zelf	bepalen	wanneer	dat	ze	werken?	Dat	
is	een	argument	die	al	gemaakt	werd	in	de	jaren	70,	maar	het	is	nog	maar	de	laatste	5	à	10	jaar	dat	de	
technologische	vooruitgang	dat	perfect	mogelijk	maakt.	Maar	natuurlijk	kan	dit	niet	voor	alle	jobs:	Er	
zullen	altijd	mensen	in	het	ziekenhuis	moeten	zijn	om	mensen	te	verzorgen	en	er	zullen	altijd	mensen	
in	de	fabriek	moeten	zijn	om	aan	een	lopende	band	of	machine	te	staan.	Maar	voor	heel	veel	jobs	is	
het	wel	mogelijk	dat	mensen	die	verplaatsing	niet	meer	moeten	maken.	

Er	worden	enkele	pro’s	en	contra’s	gegeven:	

Pro	 Contra	
- Verhoogde	 productiviteit	 omdat	 je	 je	

niet	moet	verplaatsen	en	omdat	 je	 zelf	
kan	kiezen	wanneer	je	het	best	werkt	

- Minder	stress	
- Beter	evenwicht	werk/privé	
- Verhoogde	werktevredenheid	
- Meer	autonomie	

- Minder	 promotiekansen	 omdat	 men	
niet	zien	hoe	men	werkt	

- Minder	relaties	met	collega’s	
- Minder	betrokkenheid	bij	de	organisatie	
- Daardoor	 zou	 men	 minder	 productief	

zijn	
- Verborgen	kosten	voor	de	organisatie	

	

In	2007	is	er	een	goede	meta-analyse	geweest	van	46	onafhankelijke	studies,	en	deze	meta-analyse	is	
doorslaggevend:	Alle	pro-argumenten	werden	bevestigd.	Plaats-	en	tijdsonafhankelijk	werken	heeft	
enkel	positieve	effecten,	maar	die	positieve	effecten	zijn	wel	vrij	klein.	We	moeten	nu	niet	van	stapel	
lopen	en	iedereen	laten	thuis	werken.	Er	werden	wel	zo	goed	als	geen	contra-effecten	bevestigd.	Het	
enige	wat	men	wel	vaststelde,	is	dat	als	je	meer	dan	2	dagen	per	week	thuiswerkt,	dat	je	minder	goede	
relaties	hebt	met	je	collega’s.		
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Momenteel	 is	 dit	 ook	 een	 van	 de	 grote	 discussiepunten	 in	 de	maatschappij:	Mogen	mensen	 thuis	
werken,	en	onder	welke	voorwaarden?	Er	zijn	ook	enkele	bezwaren	die	vaak	opduiken:	

- “Thuiswerken	vraagt	een	erg	grote	discipline.	Niet	 iedereen	heeft	 zo’n	discipline.	Daarom	 is	
meer	 controle	 vereist	 dan	 op	 het	 normale	 werk.”	 Dat	 is	 nogal	 paradoxaal,	 want	 met	
thuiswerken	 wil	 je	 meer	 autonomie	 verlenen,	 die	 je	 dan	 weer	 wegneemt	 door	
controlemechanismen	te	implementeren.	

- “Telewerken	 introduceert	 onrechtvaardigheid	 in	 een	 organisatie.	 Sommige	 jobs	 komen	
namelijk	 niet	 in	 aanmerking	 voor	 thuiswerk”	 Hier	 valt	 wel	 iets	 voor	 te	 zeggen.	 In	 een	
organisatie	is	het	belangrijk	van	iedereen	dezelfde	rechten	en	kansen	te	geven.	

- “Als	je	thuiswerkt,	is	er	vaak	een	vermoeden	dat	je	misbruik	maakt	van	de	situatie	en	niet	echt	
aan	het	werk	bent.”		

- “Een	belemmering	van	telewerk	is	dat	er	vaak	slechts	informele	afspraken	worden	gemaakt	en	
medewerkers	 zelf	 moeten	 instaan	 voor	 de	 kosten.”	 Als	 je	 thuiswerkt,	 moet	 je	 daar	 een	
computer	en	telefoon	hebben	en	vaak	zelf	instaan	voor	de	telefoonrekening.		

	

5. Voorkomen	van	ongevallen	op	het	werk	
	

Daarnet	werd	 al	 besproken	dat	 er	 een	 heel	 duidelijke	 link	 is	 tussen	 vermoeidheid	 op	 het	werk	 en	
ongevallen.	Dat	is	een	belangrijke	issue,	want	werkongevallen	kosten	geld	voor	het	bedrijf,	maar	veel	
belangrijker,	het	kost	soms	mensenlevens.	

Het	is	heel	moeilijk	in	te	schatten	hoeveel	ongevallen	nu	concreet	gebeuren	op	het	werk.	Dat	komt	
omdat	mensen	soms	doelbewust	gaan	onderrapporteren.	Er	 is	een	bepaalde	druk	op	het	werk	om	
ongevallen	niet	te	rapporteren.	Bedrijven	houden	statistieken	bij	rond	ongevallen	en	men	rijkt	soms	
awards	 uit	 aan	 teams	 die	 het	 langst	 zonder	 ongevallen	 hebben	 gezeten.	 Dat	 is	 een	 manier	 van	
stimulatie,	maar	bijgevolg	krijg	je	een	impliciete	druk	om	ongevallen	niet	te	rapporteren	omdat	je	dan	
je	team	in	de	problemen	helpt.	Een	andere	reden	waarom	de	prevalentie	zo	moeilijk	in	te	schatten	is,	
is	omdat	het	niet	altijd	duidelijk	is	vanaf	wanneer	dat	iets	een	ongeval	is.	Is	het	enkel	een	ongeval	als	
er	iemand	gewond	is,	of	is	het	ook	een	ongeval	als	er	bijvoorbeeld	iets	kapot	valt	van	een	rek	en	net	
naast	de	werknemer	valt.	Mensen	schatten	een	ongeval	niet	altijd	goed	in,	of	vergeten	het.	Als	je	per	
maand	vraagt	of	dat	er	ongevallen	gebeurd	zijn,	gaan	er	veel	minder	ongevallen	gerapporteerd	worden	
dan	dat	je	het	dagelijks	zou	vragen.	Op	basis	van	deze	redenen	vermoedt	men	dat	de	statistieken	die	
men	heeft	over	arbeidsongevallen	heel	erg	onderschatten.		

Wat	zijn	een	aantal	oorzaken	van	ongevallen?	

- Werkomstandigheden:	Bijvoorbeeld	nachtwerk	
- Alcohol:	Ook	dit	is	zeer	sterk	ondergerraporteerd,	collega’s	zijn	vaak	op	de	hoogte	maar	willen	

niet	 ‘klikken’	 over	 iemands	 alcoholprobleem,	 maar	 bedrijven	 doen	 wel	
sensibiliseringscampagnes	zodat	collega’s	zouden	een	oogje	in	het	zeil	houden,	maar	België	
blijft	hierop	wel	slecht	scoren.		

- Intelligentie	 en	persoonlijkheid:	 Er	 is	 geen	 zo’n	 grote	 correlatie	 tussen	werkongevallen	 en	
intelligentie,	maar	die	correlatie	is	wel	groter	bij	jobs	waar	mensen	snel	complexe	beslissingen	
moeten	nemen.	Er	is	ook	een	zwakke	relatie	met	persoonlijkheid.	We	zien	dat	mensen	die	laag	
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scoren	 op	 agreableness	 meer	 kans	 maken	 om	 ongelukkigen	 te	 veroorzaken.	 De	 reden	 is	
waarschijnlijk	 dat	 die	mensen	 niet	 vlug	 luisteren	 naar	 andere	mensen	 en	 niet	 gemakkelijk	
meegaan	in	procedures	en	regelementen	en	daardoor	bedrijfsregels	overtreden	die	instonden	
voor	hun	veiligheid.		

- Gezondheid:	Mensen	die	gezondheidsproblemen	hebben,	hebben	meer	kans	op	ongevallen.		
- Vermoeidheid:	Speelt	een	grote	rol.	
- Ervaring	en	leeftijd:	Hoe	meer	ervaring	men	heeft,	hoe	kleiner	de	kans	op	ongelukken.	Tijdens	

de	eerste	 jaren	dat	 je	werkt,	heb	 je	het	meest	 kans	op	ongevallen.	 Idem	met	 leeftijd.	Hoe	
jonger	je	bent,	hoe	meer	risico	je	loopt	op	ongevallen,	maar	dat	geldt	vooral	voor	mannen.		

- Betrokkenheid	 bij	 het	 werk:	 Mensen	 die	 zich	 sterk	 identificeren	 met	 het	 werk	 en	 heel	
gemotiveerd	 zijn,	 hebben	minder	 kans	 op	 een	 ongeval.	 De	 reden	 is	 waarschijnlijk	 dat	 die	
mensen	meer	gemotiveerd	zijn	om	op	te	letten	en	alle	regels	te	respecteren.		

Bestaat	er	zoiets	als	accident	proneness?	Het	idee	is	dat	er	gewoon	mensen	zijn	op	deze	aardbol	die	
meer	ongelukken	veroorzaken,	ze	lijken	meer	ongeluk	aan	te	trekken.	Dat	is	een	theorie	die	opgang	
gemaakt	heeft	in	de	jaren	80.	Men	had	een	analyse	gemaakt	van	de	auto-ongevallen,	en	men	stelde	
vast	 dat	 ongeveer	 5	 procent	 van	 de	mensen	 verantwoordelijk	 was	 voor	 60	 procent	 van	 de	 auto-
ongevallen.	Men	dacht	dan	dat	er	een	aantal	mensen	zijn	die	altijd	miserie	veroorzaken,	en	als	we	dan	
die	 mensen	 kunnen	 identificeren,	 dan	 gaan	 we	 veel	 minder	 ongevallen	 hebben.	 Maar	 dat	 klopt	
natuurlijk	niet.	Als	men	in	onderzoek	controleert	voor	allerlei	factoren	zoals	intelligentie,	dan	ziet	men	
dat	het	niet	zo	is	dat	sommige	“lompe”	mensen	gewoon	uit	zichzelf	meer	ongelukken	veroorzaken.		

Bedrijven	zijn	natuurlijk	heel	erg	geïnteresseerd	in	hoe	ze	ongevallen	kunnen	voorkomen.	Dat	is	een	
heel	moeilijke	discussie,	en	er	zijn	verschillende	preventie-acties	mogelijk.	Iets	wat	men	bijvoorbeeld	
doet,	is	het	uitrijken	van	een	award	aan	teams	die	het	langst	zonder/minst	ongevallen	zitten.	Dat	blijkt	
wel	een	beetje	effectief	te	zijn,	maar	het	gevaar	is	dat	mensen	de	ongevallen	gewoon	niet	meer	gaan	
rapporteren,	 omdat	 ze	 niet	willen	dat	 het	 team	de	dupe	 is	 daarvan.	We	 zien	ook	dat	 training	 kan	
helpen.	Men	kan	ook	een	algemeen	klimaat	proberen	te	installeren	waarin	mensen	zich	veilig	voelen	
om	te	zeggen	dat	er	bepaalde	problemen	zijn	of	dat	er	risico’s	zijn.	Dat	blijkt	ook	te	helpen.	

	

6. Pesten	op	het	werk	
	

Eigenlijk	komen	allerlei	vormen	van	pesten	en	intimidatie	op	het	werk	heel	vaak	voor.	Het	droevige	is	
dat	dat	niet	verandert	doorheen	de	tijd.	Ook	onder	volwassenen	wordt	er	heel	wat	gepest.	Er	zijn	een	
paar	jobs	waar	dit	meer	voorkomt,	bv.	in	het	onderwijs.		

Zo	zijn	er	enkele	erge	verhalen	die	in	de	media	gebracht	werden:	Bijvoorbeeld	David,	een	postbode,	
die	 door	 pestgedrag	 op	 het	werk	 zelfmoord	 pleegde.	 De	 pesters	 zijn	 vrijuit	 gegaan	 bij	 gebrek	 aan	
bewijs.	Een	ander	voorbeeld	is	een	vrouw	die	in	coma	ligt	na	wat	lijkt	op	een	vergiftig	op	het	werk	door	
pesters.	Maar	men	 vond	niet	 goed	bewijs	 en	men	denkt	 uiteindelijk	 dat	 de	 vrouw	 zelfmoord	wou	
plegen.	Nog	een	ander	voorbeeld	is	dat	van	Pol	Van	Den	Driessche	die	in	opspraak	komt	voor	seksuele	
intimidatie	op	het	werk.		
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Maar	het	is	soms	een	heel	moeilijke	kwestie,	want	soms	kunnen	mensen	ook	het	gevoel	hebben	gepest	
te	worden,	zonder	dat	dat	echt	gebeurd.	Het	is	heel	moeilijk	te	identificeren	wat	er	aan	de	hand	is,	
waar	de	oorzaak	ligt,	hoe	ernstig	het	is.	Het	is	gevaarlijk	om	op	getuigenissen	te	betrouwen.		

Mensen	komen	er	heel	weinig	mee	naar	buiten,	het	is	enorm	ondergerapporteerd.	Als	je	daar	later	
mee	in	contact	komt,	moet	je	echt	je	best	doen	om	een	vertrouwenspersoon	te	vinden.	

	

A. Sexual	harassment	(‘intimidatie’	‘ongewenste	intimiteiten’)	
	

Ongewenste	intimiteiten	zijn	direct	of	indirect	seksueel	getinte	uitingen	in	woord,	gebaar,	afbeelding,	
gedrag	of	anderszins,	waar	betrokkene	(m/v)	vanuit	de	werksituatie	mee	in	aanraking	komt	en	die	door	
haar	 of	 hem	 als	 ongewenst	 worden	 ervaren.	 In	 België	 is	 een	 preventie-	 en	 aandachtsbeleid	 van	
organisaties	verplicht	(bv.	vertrouwenspersoon	en	bescherming	van	zij	die	klacht	indienen).	

De	frequentie	is	moeilijk	in	te	schatten.	Het	is	waarschijnlijk	ondergerapporteerd	door	machtsrelaties	
(mensen	durven	niet	hun	baas	te	‘verklikken’	of	zijn	bang	om	ontslaan	te	worden	of	niet	geloofd	te	
worden).	Het	komt	meer	frequent	voor	in	bepaalde	beroepen,	vooral	in	sectoren	die	zeer	hiërarchisch	
gerangschikt	zijn,	zoals	het	leger.	We	zien	ook	dat	het	meer	voorkomt	bij	mensen	die	veel	gezag	en	
macht	hebben.		

In	Amerika	bestaat	daar	heel	wat	commotie	 rond,	omdat	de	 rechtszaken	daar	publiekelijk	gevoerd	
worden.	

	

B. Bullying	(‘Pesten’)	
	

Men	 heeft	 dit	 lang	wat	 onder	 stoelen	 en	 banken	 gestoken,	maar	 de	 laatste	 jaren	 krijgt	 het	meer	
aandacht	door	getuigenissen	en	verhalen	in	de	media.		

Pesten	op	het	werk	is	elk	onrechtmatig	en	terugkerend	gedrag,	buiten	of	binnen	de	onderneming	of	
instelling,	 dat	 zich	 kan	 uiten	 in	 gedragingen,	 woorden,	 bedreigingen,	 handelingen,	 gebaren	 en	
eenzijdige	geschriften	en	dat	 tot	doel	of	gevolg	heeft	dat	de	persoonlijkheid,	de	waardigheid	of	de	
fysieke	of	psychische	integriteit	van	een	werknemer	(…)	wordt	aangetast,	dat	zijn	betrekking	in	gevaar	
wordt	gebracht	of	dat	een	bedreigende,	vijandige,	beledigende,	vernederende	of	kwetsende	omgeving	
wordt	gecreëerd.	

25	procent	tot	50	procent	van	de	werknemers	rapporteert	getuige	of	slachtoffer	te	zijn	geweest	van	
pestgedrag	op	het	werk!	We	zien	vaak	dat	dat	sterke	effecten	heeft	op	de	gezondheid:	4	procent	geeft	
aan	dat	dat	een	direct	effect	had	op	hun	gezondheid,	maar	dat	is	waarschijnlijk	een	onderschatting.		

Het	 is	 heel	 moeilijk	 op	 te	 lossen	 en	 om	 te	 weten	 wat	 je	 moet	 doen	 in	 een	 organisatie	 waar	 dit	
voorkomt.	 Men	 hanteert	 vaak	 een	 beetje	 een	 naïeve	 aanpak.	 Men	 denkt	 dan	 dat	 het	 eens	 gaat	
opgelost	 zijn	met	 de	mensen	 samen	 aan	 tafel	 te	 zetten	 en	 een	 gesprek	 te	 houden,	maar	 vaak	 is	
(verplicht)	veranderen	door	de	pester	of	gepeste	van	job/functie	de	enige	werkbare	oplossing.	Het	is	
beter	te	doen	aan	preventie	dan	het	echt	proberen	op	te	lossen	en	de	plooien	glad	te	strijken.	
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Hoofdstuk	7:	Stress	en	burn-out	
	

1. Stress	
	
De	 laatste	 vijf	 jaar	 is	 er	 heel	 veel	 te	 doen	 rond	 stress	 en	 burn-out.	 Het	 is	 momenteel	 het	 meest	
besproken	en	urgente	probleem	vandaag	in	de	bedrijfspsychologie	en	het	krijgt	veel	aandacht	in	de	
pers.	Het	is	gemakkelijk	om	te	spreken	over	stress,	want	we	kennen	het	allemaal.	Maar	het	probleem	
is	dat	het	een	beetje	een	containerbegrip	geworden	is	en	iedereen	gebruikt	het	voortdurend.	Iedereen	
zegt	dat	men	stress	heeft.	Het	is	misschien	wel	een	soort	welvaartsziekte	van	de	21ste	eeuw.		

Tot	 voor	 kort	 was	 stress	 iets	 waarmee	men	 uitpakte,	 het	 was	 de	 ‘managersziekte’,	 het	 was	 iets	
‘stoers’.	Maar	wat	er	dan	wel	vaak	verdoken	bleef,	zijn	de	gevolgen	op	persoonlijk	vlak	van	een	burn-
out.	Als	mensen	dan	thuis	moesten	blijven	en	maandenlang	of	nooit	meer	konden	gaan	werken,	was	
dat	taboe,	want	men	schaamde	zich	daarvoor.	Het	is	eigenlijk	pas	de	laatste	vijf	jaar	dat	er	een	soort	
openheid	 ontstaan	 is	 rond	 heel	 veel	 mentale	 problemen,	 waaronder	 stress	 en	 burn-out	 en	 hoe	
problematisch	het	is.	Regelmatig	zien	we	nu	getuigenissen	in	de	media	van	bekende	mensen.	Dat	is	
interessant,	omdat	het	meer	en	meer	het	heersend	stigma	wegneemt.		

Het	 krijgt	 heel	 veel	 aandacht	 in	 de	 bedrijfspsychologie,	 zelfs	 in	 die	 mate	 dat	 het	 een	 apart	
onderzoeksdomein	is	geworden:	Occupational	health	psychology.	Dit	is	heel	sterk	bezig	rond	hoe	we	
mentale	problemen	in	verband	met	het	werk	beter	kunnen	begrijpen,	voorkomen	en	remediëren.	Dit	
is	 echt	 een	 sterk	 groeiende	 business.	 Je	 hebt	 bijvoorbeeld	 bedrijfspsychologen	 die	 mindfulness	
trainingen	geven,	gesprekken	gaan	voeren	in	bedrijven,	etc.		

De	redenen	voor	al	deze	aandacht	aan	stress	zijn:	

- Stress	kost	heel	veel	geld	aan	bedrijven,	want	mensen	zijn	minder	productief	of	blijven	thuis.	
Als	bedrijfspsycholoog	wil	men	het	bedrijf	helpen	zo	productief	mogelijk	te	zijn.	

- Maar	als	bedrijfspsycholoog	zijn	we	ook	bekommerd	om	de	gezondheid	en	het	welzijn	van	
mensen.	Stress	zorgt	voor	serieus	psychisch	 lijden.	 Iedereen	 is	wel	eens	zenuwachtig,	maar	
aanhoudende	stress	zorgt	ervoor	dat	mensen	daaronder	sterk	lijden	en	het	geeft	aanleiding	
tot	gezondheidsproblemen.	

De	rol	van	de	bedrijfspsycholoog	is	het	opzetten	van	stressbeleid	en	stressinterventies	in	organisaties	
en	 stressbeheersingstraining	 geven	 aan	 groepjes	 van	 mensen	 of	 individueel.	 Dit	 is	 een	 van	 de	
onderdelen	ven	de	bedrijfspsychologie	die	het	dichtst	aanleunt	bij	de	klinische	psychologie.	Heel	veel	
klinische	 psychologen	 komen	 terecht	 in	 de	 bedrijfspsychologie	 voor	 individuele	 coaching	 en	
begeleiding	van	mensen.	

Enkele	voorbeeldartikels	om	te	kunnen	inschatten	hoe	problematisch	het	is:		

- ‘The	relationship	between	workplace	stressors	and	mortality	and	health	costs	 in	the	United	
States’:	Een	hele	grote	meta-analyse	uit	de	VS	vond	dat	ongeveer	120	000	overlijdens	per	jaar	
in	de	VS	direct	gerelateerd	zijn	aan	de	gevolgen	van	werkgerelateerde	stress.	Dat	is	een	zeer	
groot	 cijfer.	 In	 bedrijven	 heeft	 men	 vaak	 de	 neiging	 om	 dergelijke	 zaken	 in	 verband	 met	
psychologie	niet	zo	serieus	 te	nemen.	Men	denkt	dat	sommige	mensen	gewoon	tegen	niet	
veel	kunnen	en	men	denkt	‘hen	zijn	we	liever	kwijt	dan	rijk’.	Maar	dat	is	de	laatste	jaren	wat	
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aan	het	 keren,	mede	door	dergelijke	 resultaten,	waarbij	 bedrijven	beginnen	 inzien	dat	 het	
ongunstig	is	voor	het	bedrijf	zelf	en	grote	gevolgen	kan	hebben	voor	de	werknemers.		

- ‘White	paper’,	enkele	cijfers	van	Securex	(cf.	gastcollege):	De	mate	waarin	spanningsklachten	
de	afwezigheidsduur	verklaren,	ligt	in	2013	de	helft	hoger	dan	in	2005.	Zij	vormen	de	oorzaak	
van	24%	van	de	afwezigheidsdagen	 in	2005	en	37%	van	de	afwezigheidsdagen	 in	2013.	Uit	
eerder	 onderzoek	 bleek	 al	 dat	 ruim	 1	 op	 4	 (27%)	 van	 alle	 werknemers	 lijden	 onder	
spanningsklachten	door	stress.	

- ‘Werkgevers	 erkennen	 verantwoordelijkheid	 bij	 burn-out’:	 Vroeger	 heerste	 de	 opvatting	
onder	werkgevers	dat	zijn	niet	verantwoordelijk	waren	voor	de	stress	en	de	problemen	van	
hun	werknemers,	 ze	 dachten	 dat	 het	 een	 individueel	 probleem	was	waar	 zij	 niets	mee	 te	
maken	hebben.	Het	is	eigenlijk	nog	maar	sinds	een	jaar	of	2-3	dat	bedrijven	openlijk	toegeven	
dat	ze	inzien	dat	er	een	probleem	is	en	dat	zij	daar	een	rol	in	spelen,	waarmee	ze	niet	toegeven	
dat	zij	de	oorzaak	zijn,	maar	dat	ze	wel	een	rol	spelen	in	preventie	of	herstel.		

- Vroeger	 was	 elk	 bedrijf	 wettelijk	 verplicht	 om	 een	 plan	 te	 kunnen	 aantonen	 over	 hoe	 ze	
omgaan	 met	 bv.	 pesten	 op	 het	 werk	 of	 ongewenste	 intimiteiten.	 Men	 noemde	 dat	
psychosociale	risico’s.	Maar	sinds	2	à	3	jaar	is	die	wet	veranderd	en	staat	erin	dat	elk	bedrijf	
ook	een	plan	moet	hebben	voor	stress	en	burn-out.	Dat	wil	dus	zeggen	dat	zelfs	de	kleinste	
KMO	met	tien	werknemers	moet	kunnen	aantonen	dat	ze	een	audit	hebben	gedaan	over	hoe	
stresserend	het	werk	 is	en	wat	 ze	eraan	doen.	Dat	 is	een	ongelofelijk	keerpunt	geweest	 in	
verband	met	stress	en	burn-out.	Wij	zijn	een	van	de	weinige	landen	die	dergelijke	wetgeving	
heeft.		

	
2. Stress	als	een	fysiologische	respons	

	
Stress	is	eigenlijk	een	lichamelijke	respons	op	een	bedreigende	situatie.	Dat	is	evolutionair	gegroeid.	
Toen	er	vroeger	plots	een	gevaarlijk	dier	voor	ons	stond,	moesten	we	snel	kunnen	reageren:	Ofwel	
vechten	ofwel	vluchten.	Dat	is	het	fight-or-flight	mechanisme.	Nog	voor	we	bewust	kunnen	nadenken	
over	de	bedreigende	situatie,	gaat	ons	lichaam	zich	klaarmaken	om	te	vechten	of	vluchten	via	allerlei	
fysiologische	reacties.	Zo	stijgt	onze	adrenaline	en	wordt	er	cortisol	afgescheiden.	Dat	zorgt	ervoor	dat	
onze	 hartslag	 en	 bloeddruk	 stijg,	 dat	 de	 ademhaling	 sneller	 gaat,	 de	 spierspanning	 stijgt	 en	
suikerspiegel	stijgt	om	energie	te	hebben	om	in	actie	te	schieten.	Dat	mechanisme	is	nu	nog	steeds	
handig.	Als	 je	bijvoorbeeld	moet	 spreken	 voor	 een	publiek	of	 een	examen	moet	 afleggen,	 ga	 je	 in	
datzelfde	 mechanisme	 terecht	 komen,	 en	 je	 gaat	 aandachtiger	 en	 energierijk	 worden.	 Dergelijke	
stressrespons	helpt	ons	in	heel	veel	situaties.	

Maar	het	probleem	is	dat	wij	nu	niet	meer	moeten	wegvluchten	van	wilde	dieren.	Vroeger	kwam	een	
wild	dier,	ons	stresssysteem	schoot	in	gang,	na	vluchten	of	vechten	was	het	dier	weg,	en	ons	stresslevel	
daalde	 weer.	 Maar	 tegenwoordig	 maken	 veel	 mensen	 situaties	 mee	 die	 voortdurend	 bedreigend	
lijken.	 We	 worden	 geconfronteerd	 met	 in	 onze	 ogen	 de	 ene	 bedreigende	 situatie	 na	 de	 andere,	
waardoor	ons	 lichaam	 in	een	voortdurende	staat	van	 fight	or	 flight	 is.	Dat	 is	waarom	stress	 zoveel	
schade	aan	richt:	Ons	lichaam	draait	voortdurend	op	volle	toeren	en	het	kan	nooit	eens	recupereren.	
Als	je	bijvoorbeeld	een	baas	hebt	op	het	werk	die	je	voortdurend	berispt	en	zegt	dat	je	beter	moet	
presteren,	dan	ga	je	al	gewoon	bij	het	zien	van	of	denken	alleen	die	baas	een	stressreactie	induceren.	
Maar	je	komt	die	persoon	dan	voortdurend	tegen	op	het	werk,	of	je	bent	voortdurend	bang	om	die	
persoon	tegen	te	komen.	Je	begint	al	te	anticiperen	op	mogelijke	gesprekken	en	lichaam	reageert	daar	
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telkens	op.	Als	je	dan	thuiskomt,	vertel	je	dat	aan	je	echtgenoot,	en	je	zit	weer	in	die	stressreactie.	En	
’s	nachts	lig	je	dan	te	piekeren	erover,	en	je	lichaam	induceert	weer	een	stressreactie.	Hierdoor	komt	
je	lichaam	nooit	eens	tot	rust.	Als	die	stress	dan	te	lang	aanhoudt,	gaat	je	lichaam	daaronder	lijden	
omdat	die	fysiologische	responsen	schade	aanrichten.		

	
3. Gevolgen	van	stress	

	
Fysiologische	gevolgen:	

- Spierpijn:	Het	gevoel	in	je	benen	alsof	je	net	een	marathon	gelopen	hebt,	hoewel	je	geen	echte	
fysieke	inspanning	gedaan	hebt	

- Hoofdpijn	
- Falend	 immuunsysteem:	 Cortisol	 onderdrukt	 het	 immuunsysteem	waardoor	 je	 vatbaarder	

wordt	voor	ziektes	
- Aderverkalking	
- Osteoporose	
- Verhoogde	kans	op	hart-	en	vaatziekten:	Door	stress	stijgt	je	bloedsuikerspiegel	en	dat	wordt	

dan	opgeslagen	in	de	vorm	van	vet	omdat	je	die	energie	tegenwoordig	niet	meer	verdoet	om	
te	vluchten	of	vechten,	waardoor	je	eigenlijk	verdikt	door	stress	

Psychologische	gevolgen:	

- Slapeloosheid:	Bijvoorbeeld	door	gepieker	
- Concentratieproblemen:	 Bijvoorbeeld	 in	 de	 les	 dwalen	 je	 gedachten	 af	 naar	 de	 komende	

examens	waardoor	je	niet	meer	kan	opletten	
- Geïrriteerd,	 negatieve	 houding	 tegenover	 de	 omgeving:	 Bijvoorbeeld	 ouders	 die	 erg	

gestresseerd	 zijn	 op	 het	werk	 nemen	 dat	 soms	mee	 naar	 huis	 en	 reageren	 dat	 af	 op	 hun	
kinderen	

- Vermoeidheid,	geen	energie,	lusteloosheid	wat	kan	leiden	tot	depressie	
- Uiteindelijk	kan	dat	leiden	tot	burn-out:	Iemand	die	al	hele	tijd	onder	stress	stond	en	al	sterk	

uitgeput	 was,	 kan	 plots	 door	 één	 kleine	 taak	 bij	 te	 krijgen	 volledig	 instorten,	 bijna	 op	 de	
seconde,	het	is	de	druppel	die	de	emmer	doet	overlopen,	en	je	kan	die	mensen	bijna	letterlijk	
zien	 ‘uitdoven’.	 Op	 dat	moment	 is	 die	 persoon	 al	 veel	 te	 ver	 gegaan	 in	 de	 stressperiode.	
Mensen	kunnen	op	dat	moment	niet	meer	functioneren.	En	een	keer	dat	die	persoon	te	ver	
geweest	is,	kan	het	weken	of	maanden	duren	tot	dat	die	terug	hersteld	is,	of	sommige	mensen	
herstellen	 nooit	 volledig.	 Het	 duurt	 zeer	 lang	 tegen	 dat	 je	 lichaam	 die	 uitputting	 heeft	
ingehaald,	en	het	kan	dan	ook	6	maanden	of	9	maanden	duren	tegen	dat	mensen	terug	kunnen	
gaan	werken,	of	sommige	mensen	moeten	zelfs	compleet	veranderen	van	beroep.		

Onderstaande	tabel	geeft	de	correlatie	weer	tussen	stress	en	een	aantal	variabelen	(strain	is	de	zelf	
ingeschatte	 ervaring	 van	 stress).	We	 zien	 een	negatieve	 correlatie	met	 jobsatisfactie	 (-.34)	 en	met	
betrokkenheid	(-.31)	en	een	positieve	correlatie	met	turnover	intenties	(.30),	effectieve	turnover	(.13)	
en	met	terugtrekgedrag	(.13).	De	effecten	van	stress	zijn	dus	reëel.	Het	heeft	een	effect	op	welzijn	en	
gedrag.	
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Stress	of	burn-out	is	als	het	ware	besmettelijk	in	een	bedrijf	of	team:	‘Mass	Psychogenic	Ilness’.	Je	kan	
dat	vergelijken	met	mensen	die	andere	mensen	zenuwachtig	maken	net	voor	een	examen.	Stress	en	
psychosomatische	klachten	kunnen	heel	besmettelijk	zijn.		

Zoals	gezegd,	komt	men	de	laatste	jaren	er	meer	en	meer	voor	uit.	Zo	geven	ook	bekende	mensen	
getuigenissen	van	hoe	het	bij	hen	gelopen	is.	Dat	is	interessant	om	eens	te	lezen,	zodat	je	beter	begrijpt	
hoe	dat	zo	ver	kan	komen.	Want	vaak	beseffen	mensen	niet	dat	het	zo	uit	de	hand	aan	het	lopen	is,	
tot	dat	het	te	 laat	 is,	tot	dat	ze	die	streep	van	burn-out	bereikt	hebben.	Dat	 is	 iets	dat	we	nog	niet	
kunnen	beantwoorden.	Het	is	ook	moeilijk	te	beantwoorden	waarom	eenzelfde	probleem	bij	de	ene	
persoon	leidt	tot	dergelijke	erge	gevolgen,	en	bij	de	andere	persoon	niet.		

De	gevolgen	kunnen	in	extreme	gevallen	zeer	ver	gaan,	zoals	bij	de	piloot	die	het	vliegtuig	tegen	een	
berg	liet	crashen,	of	een	man	die	zichzelf	in	brand	stak	op	het	werk.	

Burn-out	 heeft	 altijd	 te	 maken	 met	 een	 verstoorde	 balans	 tussen	 enerzijds	 wat	 men	 aankan,	 de	
draagkracht	of	de	persoonlijke	behoeftes,	en	anderzijds	de	eisen	die	op	het	werk	gesteld	worden.	Zo	
kan	het	zijn	dat	twee	mensen	met	exact	dezelfde	eisen	geconfronteerd	worden,	maar	de	ene	valt	uit	
met	burn-out	en	de	andere	niet	omdat	de	ene	persoon	meer	draagkracht	heeft	dan	de	andere.		

Normaal	zeggen	we	dat	burn-out	steeds	werkgerelateerd	is,	maar	dat	wil	natuurlijk	niet	zeggen	dat	
persoonlijke	problemen	buiten	de	werkcontext	daar	niets	mee	te	maken	hebben.	Het	is	altijd	wel	het	
gevolg	van	een	wisselwerking	tussen	persoonlijke	problemen	en	problemen	op	het	werk.		

De	Maslach	Burnout	Inventory	kan	een	indicatie	geven	of	er	een	risico	is	op	burn-out	bij	iemand.	Een	
echte	diagnose	moet	door	een	arts	gesteld	worden.	Maar	als	psychologen	een	algemene	screening	
doen	in	een	bedrijf,	gebeurt	het	met	deze	test,	waarbij	enkele	symptomen	gemeten	worden.	Bij	burn-
out	zijn	er	drie	belangrijke	symptomen:	

1. Emotionele	uitputting:	Mensen	komen	thuis	van	hun	werk	en	zijn	volledig	‘leeg’,	ze	kunnen	
niets	meer,	behalve	neerploffen	in	de	zetel	onder	een	dekentje.	

2. Depersonalisatie:	Om	zichzelf	recht	te	houden,	creëert	men	een	soort	afstand	tussen	zichzelf	
en	de	werk-	en	familieomgeving.	Men	wordt	daardoor	emotioneel	hard,	cynisch.	Men	kan	zich	
niet	meer	emotioneel,	empatisch	inleven.		

3. Verlaagd	 gevoel	 van	 zelfwaarde	 of	 persoonlijke	 voldoening:	Men	 begint	 te	 twijfelen	 aan	
zichzelf,	men	heeft	het	gevoel	niets	waard	te	zijn,	men	denkt	dat	zijn/haar	werk	toch	niets	
uitmaakt,	men	denkt	dat	de	kwaliteit	van	het	werk	op	niets	trekt,	men	denkt	dat	ze	uitgelachen	
worden	door	de	anderen.		

Als	mensen	hoog	scoren	op	alle	drie	deze	symptomen,	weet	je	dat	het	risico	op	burn-out	hoog	is.	
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Burn-out	 wordt	 gezien	 als	 een	 soort	 spiegelbeeld	 van	 job	 engagement,	 de	 negatieve	 kant	 en	 de	
positieve	kant:		

1. Men	wordt	volledig	emotioneel	opgeladen	door	het	werk	
2. Men	bouwt	een	netwerk	uit	van	connecties	met	mensen	
3. Men	haalt	een	positieve	zelfwaarde	uit	het	werk	

	
4. Typische	oorzaken	van	stress	op	het	werk	

	 	
Een	eerste,	meest	voor	de	hand	liggende	oorzaak	van	stress	en	burn-out	is	een	teveel	aan	werk.	Men	
werkt	10	uur	of	12	uur	per	dag,	en	nog	is	alles	niet	gedaan.	Men	voelt	dat	er	gewoon	te	veel	werk	op	
zich	afkomt.	Dat	is	de	kwantiteit	van	het	werk.	Maar	ook	de	kwaliteit	van	het	werk	kan	een	probleem	
zijn.	Het	kan	zijn	dat	het	werk	te	moeilijk	is	voor	de	persoon.	Sommige	mensen	presteren	boven	hun	
niveau.	 Peter’s	 principle	 is	 hierop	 gebaseerd.	 Het	 zegt	 dat	 iedereen	 op	 het	 werk	 steeds	 hogerop	
promotie	maakt	tot	dat	ze	het	niveau	bereiken	waar	ze	het	werk	niet	meer	aankunnen,	en	ze	crashen	
dan	en	ze	moeten	weer	zakken.	Maar	er	bestaat	ook	zoiets	als	een	bore-out.	Dat	zijn	problemen	die	
ontstaan	omdat	het	werk	te	gemakkelijk	is,	of	te	eentonig	is.	Men	verveelt	zich	op	het	werk	en	dit	is	
ook	psychologisch	belastend,	maar	de	ernst	wordt	vaak	onderschat.		

Een	andere	oorzaak	zijn	veranderingen	op	het	werk.	Mensen	houden	van	zekerheid	en	routines.	Als	
plots	alles	wat	je	gewoon	bent	verandert,	is	dat	heel	stresserend	voor	mensen.	

Als	er	heel	veel	onduidelijkheid	en	conflict	is	op	het	werk,	bijvoorbeeld	over	wat	verwacht	wordt	van	
hen,	dan	is	dat	een	van	de	meest	stresserende	zaken.	Vergelijk	met	het	studeren	voor	een	examen	
zonder	enig	idee	te	hebben	wat	er	precies	verwacht	wordt.		

Alle	 beroepen	 waarbij	 men	 in	 direct	 contact	 staat	 met	 klanten	 en	 dus	 ook	 klachten,	 blijken	 zeer	
stresserend	te	zijn.	We	zien	dat	vooral	bij	beroepen	waarbij	men	voortdurend	in	contact	moet	staan	
met	 de	 anderen,	 zoals	 verplegers,	 leerkrachten,	 etc.	 Je	 bent	 voortdurend	 ‘on	 stage’,	 je	 wordt	
voortdurend	nauw	bekeken	waardoor	dat	stressniveau	hoog	blijft.		

Een	andere	factor	die	een	grote	rol	speelt,	zijn	de	collega’s.	Mensen	geven	de	leidinggevende	vaak	aan	
wanneer	gevraagd	wordt	waarom	men	niet	tevreden	is	op	het	werk.	Mensen	zijn	vaak	tevreden	over	
de	 manier	 waarop	 er	 leiding	 wordt	 gegeven	 en	 dat	 veroorzaakt	 stress.	 Maar	 omgekeerd	 kunnen	
leidinggevenden	ook	gestresseerd	raken	door	hun	ondergeschikten,	bijvoorbeeld	door	turnover	of	bij	
mensen	ontslaan.		

Tenslotte	 is	 er	 nog	 zoiets	 als	 ‘technostress’.	 Dat	 is	 stress	 die	 ontstaat	 door	 omgang	 met	
technologie/informatica.	Dat	is	de	laatste	jaren	enorm	toegenomen.	Mensen	doen	voortdurend	aan	
multitasking:	Kijken	naar	mails,	sociale	netwerken,	etc.	Door	dat	voortdurend	afwisselen,	ontstaat	ook	
stress.	Je	bent	nooit	meer	met	rust	gelaten.	
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5. Stress	heeft	niet	altijd	negatieve	effecten	
	
Het	is	natuurlijk	niet	zo	dat	alles	dat	eens	wat	moeilijk	of	uitdagend	is,	daarom	direct	een	probleem	is.	
Daarom	maakt	men	 in	de	 literatuur	een	onderscheid	 tussen	enerzijds	 ‘hindrance	stressors’,	dit	 zijn	
vervelende	hindernissen,	en	anderzijds	‘challenge	stressors’.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	men	vrij	goed	die	
twee	soorten	factoren	kan	onderscheiden,	waarbij	hindernissen	slechte	stressoren	zijn	die	aanleiding	
geven	tot	problemen.	Ze	hebben	vaak	een	negatief	effect	op	ontwikkeling:	

- Technologische	problemen	
- Bureaucratie	
- Rolonduidelijkheid	en	rolconflict	
- Job	onzekerheid	(bijv.	als	gevolg	van	nakende	herstructureringen)	
- Slechte	leidinggevende	
- Slechte	werkomstandigheden	(bijv.	te	warm/koud,	slechte	werkhouding)	
- Politiek	in	de	organisatie	(machtspelletjes)	

Uitdagingen	zijn	positieve	stressoren	zijn	die	motiveren.	Het	zijn	bronnen	van	stress	die	je	uitdagen	
om	iets	meer	te	doen,	om	beter	te	worden,	om	te	ontwikkelen:	

- Hoge	werkdruk	
- Tijdsdruk	
- Veeleisende	klanten	
- Hoge	mate	van	verantwoordelijkheid	dragen	
- Naar	het	buitenland	moeten	voor	het	werk	
- Presentaties	geven	

	
6. Beïnvloedende	factoren	

	
Hoe	komt	het	nu	dat	mensen	onder	dezelfde	omstandigheden	anders	functioneren?	Waarom	kan	de	
ene	de	stress	aan	en	valt	de	andere	uit?	Er	zijn	een	aantal	zaken	waarvan	we	weten	dat	het	een	verschil	
uitmaakt:	

- Jobtevredenheid:	Als	je	tevreden	bent	met	je	job	en	je	kan	daar	voldoening	uithalen,	dan	ben	
je	iets	beter	bestand	tegen	stress.		
	

- Gevoel	van	controle:	Jobtevredenheid	hangt	ook	samen	met	de	mate	van	controle	die	je	hebt	
over	wat	je	doet.	Hoe	meer	controle	men	heeft	over	het	werk	(Wanneer,	hoe,	etc.),	hoe	groter	
de	 buffer	 tegen	 stress.	 Daarmee	 samenhangend	 onderscheiden	 we	 een	 individuele	
verschilvariabele	‘locus	of	control’.	Mensen	verschillen	in	de	mate	waarin	ze	aangeven	hoeveel	
controle	ze	hebben	over	hun	leven.	Je	hebt	mensen	die	bij	problemen	altijd	zeggen	dat	het	
hen	overkomt	en	dat	ze	er	niet	veel	aan	kunnen	doen.	Ze	hebben	dan	een	externe	locus	of	
control.	 Er	 zijn	 ook	mensen	 die	 zichzelf	 verantwoordelijk	 achten	 voor	wat	 gebeurt	 en	 een	
interne	locus	of	control	hebben.	Deze	mensen	hebben	het	gevoel	dat	ze	zelf	meer	controle	
hebben	over	zaken	en	zijn	beter	bestand	tegen	stress.	

- Een	oude	theorie,	ontworpen	door	een	arts	die	patiënten	behandelde	met	hartklachten,	stelt	
dat	er	 twee	 types	persoonlijkheid	 zijn:	 Type	A	en	 type	B.	De	arts	 stelde	plots	 vast	dat	de	
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zeteltjes	 in	 zijn	wachtzaal	altijd	 sneller	versleten	zijn	dan	de	zeteltjes	 in	de	wachtzalen	van	
andere	artsen.	Hij	is	dan	gaan	denken	dan	mensen	die	bij	hem	komen	met	hartklachten	een	
bepaald	 type	 mensen	 zijn	 die	 moeilijk	 kunnen	 stilzitten.	 Hij	 is	 dat	 dan	 verder	 gaan	
onderzoeken,	 en	 op	 basis	 daarvan	 heeft	 hij	 zijn	 theorie	 ontworpen	 over	 twee	 soorten	
persoonlijkheden	 (zie	 dia	 voor	 voorbeeldvragen	 om	 een	 onderscheid	 te	 maken).	 Type	 A:	
Voortduren	onder	stress,	gejaagd,	perfectionistisch,	creëren	hun	eigen	stress,	hoge	drive	for	
achievement	en	power.	Type	B:	Reageren	rustiger	in	gelijkaardige	omstandigheden,	kunnen	
beter	relativeren,	meer	rationele	planning.	Het	idee	is	dan	dat	type	A-mensen	meer	kwetsbaar	
zijn	voor	stress	en	burn-out.	Dit	was	in	de	Jaren	70	een	heel	dominante	theorie,	maar	nu	blijkt	
dat	het	toch	niet	zo	zwart-wit	is,	het	is	moeilijk	om	die	twee	types	uit	elkaar	te	houden	en	het	
wordt	empirisch	niet	zo	goed	ondersteund.	
	

- Weerbaarheid	(Hardiness):	Mensen	met	meer	weerbaarheid	zijn	beter	bestand	tegen	stress.	
Ze	zien	het	rapper	als	een	uitdagende	situatie	dan	als	een	probleem.	
	

- Self-efficacy	en	self-esteem:	Positief	naar	jezelf	kijken	en	erin	geloven	dat	je	iets	kan	en	dat	je	
iets	waard	bent,	vormt	een	buffer	tegen	stress	omdat	het	ook	meespeelt	 in	het	gevoel	van	
controle	te	hebben.		
	

- Negatief	affect:	Iedereen	is	geboren	met	een	bepaald	temperament.	Sommige	mensen	staan	
gewoon	iets	meer	pessimistisch	in	het	leven.	Dat	is	ongeveer	50	procent	aangeboren.		
	

- Beroepsverschillen:	Cf.	gastcollege	
	

- Geslachtsverschillen:	Hier	 is	heel	veel	discussie	over:	Hebben	vrouwen	meer	last	van	stress	
dan	 mannen?	 Bij	 deze	 meta-analyse	 is	 te	 zien	 dat	 vrouwen	 hoger	 scoren	 op	 emotionele	
uitputting,	lager	dan	mannen	op	depersonalisatie	en	hoger	dan	mannen	op	overall	burn-out.	

	
Over	het	algemeen	vindt	men	dat	vrouwen	effectief	meer	stress	rapporteren,	maar	dat	kan	
zijn	omdat	vrouwen	gewoon	meer	open	zijn	om	emotionele	problemen	toe	te	geven	en	te	
communiceren	 dan	mannen,	 en	 dat	mannen	misschien	 op	 dezelfde	manier	 stress	 ervaren	
maar	er	minder	over	gaan	praten.	
	

- Work-family	 conflict:	Men	 heeft	 het	 gevoel	 dat	 de	 eisen	 die	 gesteld	worden	 op	 het	werk	
interfereren	met	het	privéleven.	Dan	gaat	men	zich	schuldig	voelen	omdat	men	niet	genoeg	
aandacht	aan	het	gezin	kan	besteden.	Daardoor	ontwikkelt	men	negatieve	emoties,	en	komt	
men	in	een	vicieuze	cirkel	terecht.	Ook	is	het	zo	dat	problemen	thuis	ervoor	zorgen	dat	men	
de	werkgerelateerde	stress	thuis	niet	kan	ontladen	en	men	niet	kan	recupereren	na	een	dag	
werken.	Wat	hierbij	kan	helpen,	zijn	bijvoorbeeld	flexibele	werkuren	of	kinderopvang.		
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7. Omgaan	met	stress	
	
Cf.	Gastcollege	

Interventies	op	organisatieniveau:	

- Organisatieklimaat	minder	competitief	maken	
- Stress-managementprogramma’s	opzetten	voor	medewerkers	
- Rollen	duidelijker	aflijnen	
- Inhoud	functies	en	werklast	objectief	bepalen	
- Ontmoedigen	i.p.v.	aanmoedigen	thuiswerk	
- Lichaamsbeweging	aanmoedigen	(bv.	Fitnessprogramma)	

Individuele	technieken:	

- Initiatief	niet	door	organisatie,	maar	individu	zoekt	hulp	
- 	Nu	steeds	meer	in	groep	gegeven	:	stressbeheersing	
- Veelal	gegeven	door	klinisch	psychologen	
- Relaxatietraining,	biofeedback,	gedragstherapie,	mindfulness	
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Gastcollege	Securex:	Stress	en	burn-out	
	

1. Onderzoek	
	
Securex	heeft	twee	studies	uitgevoerd:	

1. Bij	werknemers	peilden	ze	naar	hun	stresservaring,	stressklachten	en	naar	diverse	werk-	en	
organisatiekenmerken.	

2. Van	werkgevers	wilden	 ze	weten	 in	welke	mate	 zij	met	burn-out	 te	maken	hebben	 in	hun	
onderneming,	welke	oorzaken	zij	zien	en	welk	beleid	ze	voeren.		

	

2. Studie	van	werknemers	
	

A. Cijfers	
	
Enkele	vaststellingen:	

- 2	op	3	ervaart	stress	op	het	werk.	Dit	is	een	sterke	stijging	(bijna	20	procent)	sinds	2013.	
- 1	 op	 3	 heeft	 meerdere	 spanningsklachten,	 zoals	 een	 stressgevoel,	 emoties	 (kortaf,	

neerslachtig),	gezondheidsklachten	door	het	werk	en	prestatieproblemen.	Dit	 is	een	stijging	
van	 30	 procent	 sinds	 2013.	 Bij	 de	 mensen	 die	 stress	 ervaren	 op	 het	 werk,	 heeft	 1	 op	 2	
meerdere	dergelijke	spanningsklachten.		

- 1	op	10	kampt	met	de	drie	symptomen	van	burn-out	(Mentale	uitputting,	depersonalisatie	en	
afnemende	competentie).		

	

B. Evolutie	spanningsklachten	
	
We	kunnen	uit	deze	cijfers	een	stijgende	evolutie	vaststellen.	De	stress	zelf	is	de	laatste	2	jaar	niet	zo	
sterk	gestegen,	maar	de	gevolgen	van	stress	zijn	wel	enorm	gestegen.	Dat	kan	zijn	omdat	veel	mensen	
met	 langdurige	 stress	 te	 maken	 hebben,	 wat	 op	 lange	 termijn	 steeds	 meer	 klachten	 geeft.	
Onderstaande	grafiek	geeft	de	evolutie	van	deze	spanningsklachten	weer	(in	een	score	in	plaats	van	in	
percentages).	 We	 zien	 dus	 duidelijk	 een	 stijgende	 evolutie	 (bv.	 tussen	 2013	 en	 2015	 met	 dertig	
procent).	De	lichtblauwe	lijntjes	zijn	inschattingen.		
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C. Gevolgen	van	stress	
	

- Absenteïsme:	Gespannen	werknemers	zijn	drie	keer	langer	afwezig	
- Verloopintentie:	Bijna	twee	keer	zo	groot	bij	gespannen	werknemers	
- Sterk	verminderde	prestatie	(fouten	maken,	doelstellingen	niet	halen,	zich	niet	inzetten	voor	

het	werk,	geen	initiatief	nemen	en	geen	verantwoordelijkheid	nemen)	

Dit	spreekt	allemaal	voor	zich,	maar	de	cijfers	worden	toch	verzameld	om	werkgevers	of	HR-managers	
ertoe	aan	te	zetten	om	hier	iets	aan	te	doen.	
	

D. Risicogroepen	voor	spanningsklachten	
	

- Arbeiders	meer	dan	bedienden	en	kaderleden	
- Kort	geschoolden	meer	dan	lang	geschoolden	
- 11	tot	20	jaar	anciënniteit	meer	dan	mensen	met	1	tot	10	jaar	anciënniteit	

	
Hier	stelde	men	ook	een	healthy	worker	effect	bij	vast.	Dat	houdt	in	dat	er	minder	spanningsklachten	
gerapporteerd	worden	bij	werknemers	met	een	 lange	 loopbaan.	Dat	komt	waarschijnlijk	omdat	de	
mensen	die	lang	blijven	doorwerken	meer	gezonde	en	gemotiveerde	werknemers	zijn.	Dat	zijn	degene	
die	‘overblijven’,	die	niet	uitvallen	door	ziekte	of	vroeg	op	pensioen	gaan.	Mensen	met	11	tot	20	jaar	
anciënniteit	hebben	dus	vaak	spanningsklachten,	maar	als	we	dan	kijken	naar	mensen	met	meer	dan	
20	 jaar	 anciënniteit,	 dan	 zien	we	 dat	weer	 sterk	 dalen,	 omdat	 de	 healthy	workers	 overblijven.	 Zij	
hebben	zelfs	minder	spanningsklachten	dan	mensen	met	1	tot	10	jaar	anciënniteit.	In	de	lijn	hiervan	
vinden	we	ook	dat	werknemers	ouder	dan	50	minder	spanningsklachten	rapporteren	dan	werknemers	
ouder	dan	50.		
	

E. Stressmodel	van	Securex	
	
Het	stressmodel	 is	de	schematische	voorstelling	van	de	vragenlijst.	Het	bevraagt	dus	de	 ‘strain’,	de	
ervaren	stress,	met	de	mogelijke	vier	spanningsklachten,	en	het	bevraagt	ook	de	mogelijke	stressoren	
en	de	energiebronnen	bij	de	werknemers.	Van	alle	factoren	die	bevraagd	worden	die	te	maken	hebben	
met	 werk/organisatie	 en	 waar	 de	 werkgever	 iets	 kan	 aan	 doen,	 verklaart	 de	 helft	 de	
spanningsklachten.	Dat	wil	dus	zeggen	dat	spanningsklachten	voor	de	andere	helft	andere	oorzaken	
hebben,	 bijvoorbeeld	 problemen	 in	 de	 privésfeer,	 persoonlijkheid	 van	 de	 werknemer,	 politiek-
economische	context,	jobonzekerheid,	etc.	
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a. Stressoren	
	
Deze	 grafiek	 toont	 voor	 verschillende	 mogelijke	 stressoren	 welke	 impact	 zij	 hebben	 op	 die	
spanningsklachten.	Werkbelasting	heeft	de	sterkste	impact	op	de	spanningsklachten	(staat	het	meest	
rechts).	Dat	gaat	over	emotionele,	cognitieve	en	fysieke	werkbelasting.	Werkgevers	daaraan	iets	doen,	
dan	is	er	veel	kans	dat	de	spanningsklachten	gaan	verminderen.	Bovendien	staat	het	het	hoogst	in	het	
rood,	wat	wil	zeggen	dat	de	huidige	situatie	te	verbeteren	valt.	We	zien	ook	dat	het	veranderingsbeleid	
belangrijk	is.	Dat	heeft	te	maken	met	de	informatie,	de	ondersteuning	die	werknemers	krijgen	wanneer	
de	organisatie	veranderingen	doorvoert.	Ook	werkintensiteit	heeft	een	impact.	Daar	zit	de	werkdruk	
onder,	maar	ook	de	werk-privé	balans.	Er	is	ook	nog	eentje	die	redelijk	rechts	staat,	maar	wel	in	het	
groen,	dus	de	situatie	is	daar	iets	beter:	Grensoverschrijdend	gedrag	(pesten,	discriminatie,	etc.).	Deze	
zaken	 komen	 niet	 zo	 vaak	 voor,	 maar	 als	 ze	 voorkomen	 heeft	 het	 een	 heel	 sterke	 impact	 op	
stressklachten.	

	

	

	

	

	

	

	

b. Energiebronnen	
	
Er	zijn	ook	bronnen	van	energie	op	het	werk	die	ervoor	zorgen	dat	men	beter	tegen	de	stress	kan.		
Daarbij	 behoort	 autonomie	 en	 controle	 (vrijheid,	 zelfdeterminatie),	 de	 job	 en	 de	 organisatie	
(afwisseling,	voldoende	informatie,	waarden	van	de	organisatie)	en	het	team	en	de	collega’s	 (hulp,	
ondersteuning,	vertrouwen,	efficiënt	samenwerken,	etc.).	De	direct	 leidinggevende	staat	behoorlijk	
links	en	dat	zou	dus	betekenen	dat	hij/zij	een	lage	impact	heeft.	Dat	komt	omdat	het	hier	gaat	over	de	
toegevoegde	waarde	van	elk	aspect.	De	direct	leidinggevende	heeft	wel	een	grote	impact,	maar	dan	
via	wat	hij/zij	doet	voor	de	autonomie,	voor	het	team,	voor	de	job	en	de	organisatie,	etc.	Men	gaat	er	
hier	dus	vanuit	dat	hij/zij	eerder	een	indirecte	impact	heeft.	
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3. Tweede	studie	
	

Aan	werkgevers	werd	gevraagd	in	welke	mate	zij	te	maken	krijgen	met	burn-out	in	hun	organisatie,	
welke	oorzaken	en	gevolgen	zij	zien	en	in	welke	mate	zij	een	beleid	hebben	rond	burn-out.		

	

A. Afwezigheid	
	

Gemiddeld	bleven	werknemers	96	dagen	thuis	om	te	herstellen,	ofwel	dus	ongeveer	5	maanden.	Er	is	
wel	heel	wat	variabiliteit	in	de	lengte.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
B. Cijfers	

	

	 Klein	bedrijf	(<500	WNS)	 Groot	bedrijf	(>500	WNS)	
WNS	afwezig	door	burn-out	 1,6	%	 2,7	%	

Prefase	van	burn-out	(risico	
op	afwezigheid	binnenkort)	

4,1	%	 7,7	%	

	

Als	we	de	twee	zaken	optellen,	dan	komen	we	aan	5,7	%	in	kleine	organisaties	en	aan	10,4	%	in	grote	
organisaties.	Dat	ligt	dicht	bij	die	1	op	10	van	eerder	die	de	drie	symptomen	van	burn-out	rapporteert.	

	
C. Evolutie	tijdens	de	laatste	vijf	jaar	

	
Er	werd	ook	gevraagd	aan	de	werkgevers	 in	welke	mate	ze	de	gevallen	van	burn-out	 in	hun	bedrijf	
hebben	zien	stijgen.	Dat	was	de	meerderheid.	52	procent	van	de	werkgevers	van	kleine	bedrijven	en	
zelf	83	procent	van	de	werkgevers	in	grote	organisaties	geven	aan	dat	het	aantal	gevallen	gestegen	is.	
We	zien	dus	duidelijk	een	stijgende	lijn.	Dat	kan	deels	zijn	omdat	er	gewoon	meer	gevallen	zijn,	maar	
dat	kan	ook	zijn	omdat	er	de	laatste	jaren	openlijker	over	gesproken	wordt	en	mensen	er	meer	voor	
durven	uitkomen	dan	vroeger.		
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D. Gevolgen	van	de	stijgende	evolutie	
	

Negen	op	tien	werkgevers	rapporteert	een	stijging	van	absenteïsme.	Ook	rapporteert	men	verlaagde	
performantie,	want	de	mensen	presteren	natuurlijk	minder	ook	als	ze	nog	niet	zijn	uitgevallen.	Er	is	
ook	een	minder	goede	klantenservice.	Men	rapporteert	ook	een	domino-effect:	Als	mensen	met	burn-
out	afwezig	blijven,	dan	gaan	andere	mensen	hun	werk	moeten	opvangen,	zij	raken	dan	ook	overwerkt,	
enzoverder.	Maar	het	domino-effect	kan	ook	ontstaan	doordat	men	er	meer	over	spreekt	en	men	het	
dus	rapper	erkent	en	rapper	het	etiket	gaat	toekennen.	Men	rapporteert	ook	een	hoger	verloop.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

E. Kosten	
	

Je	kan	een	kost	berekenen	van	absenteïsme.	Dat	is	een	sterke	motivatie	naar	HR	en	leidinggevenden	
toe	om	iets	te	doen	aan	het	probleem.	Een	burn-out	geval	kost	een	werkgever	6000	euro.	Als	je	daar	
nog	eens	indirecte	kosten	aan	toevoegt,	kost	het	meer	dan	20	000	euro.		
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F. Oorzaken	
	

Securex	stelden	de	werkgevers	ook	de	vraag	waar	ligt	volgens	hen	vooral	de	oorzaak	van	burn-out	ligt:	

- Bij	 de	 organisatie	 (bv.	 job,	 leidinggevende,	 team,	 klant,	 organisatiecultuur,	 verplaatsingen,	
werk-privé	balans…)		

- Bij	de	werknemer	(bv.	persoonlijkheidseigenschappen,	privé-situatie...)		
- Bij	beide	evenveel		

Slechts	5%	van	de	HR	Directors	en	HR	managers	legt	de	oorzaak	van	burn-out	vooral	bij	de	werknemer	
in	kwestie.	Voor	13%	ligt	dit	vooral	bij	de	werkgever.	De	grote	meerderheid	(82%)	legt	de	oorzaak	bij	
beide	 evenveel.	 Dat	wil	 zeggen	 dat	 toch	 een	 groot	 deel	 van	 de	werkgevers	 zichzelf	 voor	 een	 stuk	
verantwoordelijk	achten.	Dat	is	een	goed	teken,	dat	is	een	eerste	stap	richting	een	oplossing.		

Wat	zijn	volgens	hen	de	verklaringen	voor	de	stijgende	trend	in	burn-out?	

- Voor	bijna	8	op	10	van	de	werkgevers	is	het	te	wijten	aan	een	stijging	van	de	werkdruk.		
- Ongeveer	1	op	2	werkgevers	wijst	naar	het	fenomeen	van	quasi	permanente	bereikbaarheid	

dankzij	het	gebruik	van	de	moderne	communicatiemedia.		
- Ook	de	enorrme	informatiestroom	en	de	talrijke	keuzemogelijkheden	waarmee	de	werknemer	

vandaag	wordt	geconfronteerd,	 ligt	volgens	41%	van	de	werkgevers	mee	aan	de	oorsprong	
van	het	stijgend	aantal	burn-outs	.		

- Maar	ook	andere	factoren	spelen	volgens	werkgevers	een	rol.	Zo	vindt	bijna	1	op	2	dat	het	
label	burn-out	vandaag	sneller	wordt	gegeven	dan	vroeger.		

- Opvallend	is	dat	minder	dan	een	derde	van	de	HR	managers	bewust	lijkt	van	het	effect	van	
veranderingen	en	jobonzekerheid	op	spanningsklachten	bij	werknemers.		
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G. Beleid	
	
Van	de	kleine	organisaties	heeft	1%	een	specifiek	burn-out	beleid	en	22%	een	algemener	beleid	met	
aandacht	voor	burn-out.	6%	van	de	grote	organisaties	heeft	een	beleid	specifiek	voor	burn-out.	Nog	
eens	41%	nam	burn-out	op	in	een	breder	beleid	rond	stress	of	langdurige	afwezigheden.		

In	 totaal	 voert	 dus	 bijna	 de	 helft	 van	 de	 grote	 organisaties	 (47%)	 en	 1	 op	 4	 (23%)	 van	 de	 kleine	
organisaties	een	burn-out	beleid,	hetzij	specifiek	hetzij	in	het	kader	van	een	bredere	aanpak	van	stress	
of	langdurige	afwezigheden.		

En	vanaf	2016	zullen	de	meeste	grote	organisaties	(8	op	10)	en	ook	vele	kleine	organisaties	(6	op	10)	
concrete	maatregelen	tegen	burn-out	nemen,	athans,	dat	is	hun	voornemen.			

Degene	die	een	beleid	hebben,	wat	doen	 zij	 dan	 concreet?	De	organisaties	met	een	beleid	 leggen	
meestal	de	focus	op	een	analyse	van	de	psychosociale	risico's	per	dienst/departement	(61%	van	de	
grote	en	48%	van	de	kleine	organisaties	met	een	beleid	doen	dit)	en	op	de	re-integratie	op	het	werk	
van	 langdurig	 afwezigen	 (58%	 versus	 48%).	 Grote	 organisaties	 vullen	 dit	 veelal	 aan	 met	 een	
vragenlijstonderzoek	 bij	 werknemers	 (58%)	 en	 kleine	 organisaties	 met	 sensibilisatie	 van	 hun	
werknemers	(42%,	bv.	over	de	risico’s,	de	ontstaansmechanismen	en	mogelijke	persoonlijke	actie).	

Dat	de	analyse	van	de	psychosociale	 risico’s	de	 lijst	aanvoert	van	mogelijke	maatregelen	 is	 logisch,	
want	dit	is	een	wettelijk	opgelegde	verplichting.	Maar	het	is	bevreemdend	dat	39%	van	de	grote	en	
zelfs	52%	van	de	kleine	organisaties	met	een	beleid,	aangeeft	die	analyse	niet	te	doen.		

Beleidsmaatregelen	 tegen	 burn-out	 op	 organisatieniveau	 kunnen	 resultaat	 opleveren,	 want	
organisaties	 die	 dergelijk	 beleid	 al	 vóór	 2012	 invoerden,	 hebben	 minder	 burn-out	 gevallen	 dan	
organisaties	met	een	beleid	sinds	2013	of	begin	2014.	Dus,	burn-outbewuste	organisaties	slagen	erin	
het	aantal	gevallen	te	reduceren.		

	
4. In	de	praktijk		

	
Securex	krijgt	bijvoorbeeld	de	volgende	vragen	van	bedrijven:	

- Hoe	implementeer	ik	een	stressbeleid	in	mijn	organisatie?	
- Hoe	krijg	ik	een	scherpe	neus	voor	stress-signalen	en	behoed	ik	mijn	medewerkers	tegen	burn-

out?	
- Een	van	mijn	medewerkers	zit	al	een	paar	weken	overspannen	thuis.	Hoe	krijgen	wij	hem	terug	

aan	de	slag?	
- Wij	willen	graag	werken	rond	het	thema	‘work-life	balance’	
- Ik	zou	graag	een	stress-meting	inplannen	
- Mijn	leidinggevende	kampt	met	stress.	Wat	kan	ik	ondernemen?	

Dergelijke	vragen	werden	gebundeld	in	drie	groepen:	

1. Hoe	kunnen	we	een	werknemer	helpen	met	een	concreet	stress-	of	burn-out	probleem?	
2. Wie	kan	de	leidinggevende/bedrijfsleider	helpen?		
3. Wie	loopt	risico	binnen	een	organisatie?	
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Je	 kan	 ook	 nog	 wat	 breder	 gaan,	 bijvoorbeeld	 vragen	 rond	 de	 kwaliteit	 van	 de	 omgeving	 van	 de	
organisatie.	

Het	antwoord	van	Securex	op	dergelijke	vragen	is	multidisciplinair.	Er	zijn	heel	veel	mogelijke	zaken	
die	kunnen	gedaan	worden	zoals	in	het	schema	weergegeven.	Maar	meestal	doet	een	organisatie	niet	
alles	hiervan,	er	zijn	een	aantal	invalshoeken	die	men	verkiest	afhankelijk	van	de	vraag.	

	

Er	kan	op	drie	niveaus	gewerkt	worden.	Er	kan	iets	gedaan	worden	voor	de	hele	organisatie,	voor	de	
leidinggevende	in	die	organisatie	of	er	kan	iets	gedaan	worden	voor	een	groep	van	werknemers	of	één	
specifieke	werknemer.	 Er	 bestaan	 ook	 drie	 types	 van	 acties.	Men	 kan	 sensibiliseren	 (informeren),	
preventie	en	interventie.		

Stel	dat	de	vraag	is	‘Hoe	kunnen	we	een	bepaalde	werknemer	met	een	probleem	helpen?’.	Dan	is	het	
antwoord	 een	 medische	 evaluatie	 en	 individuele	 bewustmaking.	 Bij	 medische	 evaluatie	 gaat	 een	
arbeidsgeneesheer	kijken	of	die	persoon	met	stress	te	maken	heeft,	of	misschien	met	depressie.	Dat	
is	belangrijk,	want	dat	zijn	twee	verschillende	zaken	die	twee	verschillende	oplossingen	nodig	hebben.	
Dat	 is	 een	 probleemdiagnose,	 omdat	 men	 kijkt	 wat	 het	 probleem	 is,	 maar	 dat	 is	 ook	 een	
procesdiagnose,	omdat	men	kijkt	hoe	ver	die	persoon	al	gevorderd	is	in	het	proces	tot	burn-out.	Op	
basis	van	dit	resultaat	gaat	de	arts	doorverwijzen	naar	bijvoorbeeld	een	burn-out	coach.	Individuele	
bewustmaking	 houdt	 in	 dat	 een	 (klinische)	 psycholoog	 drie	 gesprekken	 gaat	 voeren	 met	 de	
medewerker	en	een	actieplan	gaat	maken	van	de	juiste	doorverwijzing	naar	andere	specialisten.	$	

Stel	dat	de	vraag	 is	 ‘Wie	kan	mij	als	 leidinggevende	helpen?’,	dan	gaat	men	de	 leidinggevende	een	
training	of	workshop	aanbieden,	of	men	gaat	helpen	bij	het	opzetten	van	een	sensibilisatiecampagne	
gericht	 naar	 de	 werknemers	 in	 de	 organisatie	 van	 de	 leidinggevende.	 De	 opleidingen	 voor	
leidinggevenden	kunnen	plaatsvinden	in	de	organisatie	als	er	verschillende	leidinggevenden	zijn,	maar	
ze	kunnen	ook	buiten	de	organisatie	plaatsvinden,	bv.	bij	Securex.	Dergelijke	opleidingen	gaan	over	
het	herkennen	van	stresssymptomen,	over	work-life	balance	en	over	health	coaching.	Sensibilisatie	
van	 werknemers	 houden	 bv.	 workshops	 in,	 affiches,	 onlinecommunicatie,	 etc.	 Zodat	 werknemers	
weten	wat	stress	is	en	hoe	ze	het	kunnen	herkennen	bij	zichzelf	of	collega’s	en	wat	ze	dan	moeten	
doen.		
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De	vraag	kan	tenslotte	ook	zijn	‘Wie	loopt	risico?’.	Dan	voert	men	een	audit	uit	in	een	organisatie,	bv.	
via	een	vragenlijstonderzoek.	Op	basis	van	de	audit	wordt	dan	met	de	klant	een	visie	en	een	aanpak	
opgesteld.	Er	wordt	gekeken	naar	de	huidige	situatie	en	naar	waar	ze	naar	toe	willen.	Dat	kan	gaan	
over	stress,	maar	ook	over	gezondheidsbeleid	of	over	oude	werknemers.		

	
5. Absenteïsme	en	(re-)integratieoplossingen	

	

In	België	hebben	we	de	dag	van	vandaag	met	heel	wat	langdurige	afwezigheid	te	maken.	Daarom	is	
Securex	 ook	 hulp	 aan	 het	 uitwerken	 in	 verband	 met	 re-integratie	 van	 werknemers	 die	 lange	 tijd	
afwezig	zijn	geweest.	Er	wordt	dan	aan	de	klant	voorgesteld	om	die	werknemers	die	langer	dan	een	
maand	 afwezig	 zijn	 intensief	 op	 te	 volgen.	 Met	 het	 goedkeuren	 van	 de	 werknemer,	 kan	 dan	
bijvoorbeeld	 om	 de	 maand	 een	 arts	 of	 psycholoog	 of	 verpleegster	 hen	 contacteren	 en	 hun	
gezondheidstoestand	in	kaart	brengen	of	die	mogelijkheden	zoekt	om	het	werk	terug	op	te	vatten.	
Ook	wanneer	de	persoon	het	werk	heeft	hervat,	is	het	belangrijk	om	van	follow-up	te	voorzien.		
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Hoofdstuk	8:	Creativiteit	en	innovatie	(Gastcollege	Cédric	Velghe	–	The	Vigor	Unit)	
	
Zie	ook	extra	tekst	op	Minerva	
	

1. The	Vigor	Unit	
	
The	Vigor	Unit,	opgericht	door	Cédric	Velghe	en	Frederik	Anseel,	is	een	spin-off	dat	bedrijfsleiders	en	
beleidsmakers	aan	de	hand	van	wetenschappelijke	 inzichten	en	data	wil	helpen	bij	het	nemen	van	
effectieve	 beslissingen.	 Een	 spin-off	 is	 een	 onderneming	 gelinkt	 aan	 een	 universiteit	 (In	 dit	 geval	
Universiteit	Gent)	of	aan	een	ander	bedrijf.	Als	spin-off	gebruik	je	de	kennis/intellectuele	eigendom	
van	 van	 het	 moederbedrijf	 of	 de	 moederorganisatie.	 Dat	 betekent	 dat	 vanaf	 de	 spin-off	 deze	
intellectuele	 eigendom	 commercialiseert	 (bv.	 testen	 verkopen	 aan	 andere	 organisaties),	 dat	 die	
royalties	moet	betalen	aan	de	verbonden	moederorganisatie.		

The	Vigor	Unit	voert	twee	types	van	activiteiten	uit:	

1. Nieuwe	 tools	 ontwikkelen,	 zoals	 Hunchup	 en	 NDUCE,	 maar	 ook	 apps	 om	 medewerkers	
bepaalde	vaardigheden	aan	te	leren.	

2. Consultancy:	Op	het	ogenblik	dat	een	manager,	leidinggevende	of	beleidsmaker	een	vraagstuk	
heeft,	gaan	Vigor	Unit	voor	hen	proberen	de	beste	oplossing	te	identificeren.	Dat	kan	op	drie	
mogelijke	 manieren.	 Ten	 eerste	 kan	 een	 literatuurstudie	 worden	 gedaan	 naar	 vorige	
wetenschappelijke	bevindingen	op	basis	waarvan	enkele	aanbevelingen	worden	gedaan	naar	
de	klant	toe.	Ten	tweede	kan	een	aanbeveling	gemaakt	worden	op	basis	van	data	aanwezig	in	
het	 bedrijf	 (loongegevens,	 tevredenheidsenquêtes,	 absenteïsmecijfers,	 etc.).	 Er	 wordt	
gekeken	wat	van	de	aanwezige	data	relevant	is	voor	het	vraagstuk	van	de	manager.	Dat	wordt	
dan	 geanalyseerd,	 er	 worden	 correlaties	 gezocht,	 en	 op	 basis	 daarvan	 worden	 conclusies	
getrokken.	Ten	derde	kan	men	zelf	een	onderzoek	opzetten.		

	
2. Het	belang	van	innovatie	

	
Waarom	is	creativiteit	en	innovatie	belangrijk	voor	ons	als	psycholoog?		

- Er	gaan	steeds	meer	nieuwe	fenomenen	ontstaan.		Bijvoorbeeld	‘bore-out’	is	redelijk	recent.	
Wij	moeten	dan	als	professionals	gaan	nadenken	over	de	vraag	of	dit	gewoon	een	modewoord	
is,	of	als	dit	echt	iets	anders	is	dan	burn-out,	hoe	we	het	kunnen	meten,	hoe	we	het	kunnen	
behandelen,	 etc.	 Een	 ander	 voorbeeld	 van	 een	 nieuw	 fenomeen	 is	 ‘digitale	 neuroses’.	 Dit	
houdt	in	dat	 iemand	verslaafd	is	aan	internet,	smartphone,	sociale	media,	etc.	Er	moet	dan	
nagedacht	worden	over	hoe	dit	gediagnosticeerd	kan	worden,	wanneer	het	echt	een	probleem	
is	en	wanneer	niet,	welke	behandeling	mogelijk	is,	etc.	Er	komen	dus	steeds	nieuwe	dingen	op	
ons	af,	en	we	moeten	daar	telkens	een	goed	antwoord	op	vinden.	

- Digitalisering	vraagt	van	psychologen	om	creatief	en	innovatief	te	zijn.	Zo	wordt	bijvoorbeeld	
het	internet	en	sociale	media	ingezet	om	allerlei	info	te	verzamelen	van	sollicitanten.	Ook	bij	
coaching	en	therapie	bestaan	steeds	meer	apps	online	om	via	zelfstudie	bij	te	leren.			

- Er	is	enorm	veel	informatie	beschikbaar	en	die	informatie	en	kennis	breidt	voortdurend	uit	en	
vervangt	of	vult	vorige	informatie	aan.	Het	probleem	is	dat	die	nieuwe	informatie	maar	zeer	
traag	 ingang	vindt	 in	bedrijven.	Dit	heeft	als	gevolg	dat	er	nu	nog	vaak	oude,	achterhaalde	
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theorieën	worden	gehanteerd	bij	trainingen	en	dergelijke.	Het	vormt	voor	de	psycholoog	dus	
een	uitdaging	om	wel	telkens	bij	te	blijven	met	die	informatie.		

- Alles	wordt	data.	Alles	moet	betrouwbaar	en	valide	zijn,	alles	moet	steeds	meer	geregistreerd	
worden	en	in	nummertjes	uitgedrukt	worden	(auto’s,	machines,	etc.).	Dat	zijn	data	waar	we	
zaken	uit	kunnen	analyseren	en	uit	kunnen	leren	over	mensen.	We	kunnen	op	basis	daarvan	
begrijpen	hoe	mensen	zich	gedragen,	voorspellen	hoe	ze	zich	zullen	gedragen,	of	er	zelfs	voor	
zorgen	dat	die	gedigitaliseerde	voorwerpen	het	gedrag	van	mensen	kunnen	beïnvloeden.		

Er	 is	 dus	 creativiteit	 en	 zin	 voor	 innovatie	 nodig	 omdat	 psychologen	 constant	 nieuwe	 kennis	 en	
vaardigheden	moeten	ontwikkelen	en	alternatieve	oplossingen	moeten	creëren.	

Het	belang	van	innovatie	is	ook	de	wetenschap	niet	ontgaan.	Als	je	nu	‘innovation’	ingeeft	in	Web	of	
Science,	krijg	je	duizenden	resultaten.	Twee	jaar	terug	was	dat	nog	veel	minder.	Het	groeit	dus	heel	
snel.	Hetzelfde	geldt	voor	creativiteit.		

	
3. Kennis	en	toepassing	van	creativiteit/innovatie	in	bedrijven	

	
Hoe	wordt	al	die	wetenschappelijke	kennis	rond	innovatie	en	creativiteit	benut	in	bedrijven?	Managers	
gaan	 meestal	 wel	 een	 mening	 hebben	 over	 hoe	 je	 de	 creativiteit	 van	 medewerkers	 kan	 gaan	
stimuleren,	maar	ze	baseren	zich	hiervoor	vaak	op	een	buikgevoel	of	op	ervaring	of	op	een	andere	
leider,	etc.	Maar	dit	zijn	geen	goede	argumenten,	ze	bieden	geen	garantie	van	waarheid,	dat	is	geen	
wetenschappelijke	kennis.	Managers	en	professionals	zijn	op	vandaag	nauwelijks	op	de	hoogte	van	de	
wetenschappelijke	kennis	rond	creativiteit	en	innovatie.		

Iedereen	kan	ook	HR-manager	worden:	Juristen,	economisten,	psychologen,	etc.	Er	bestaat	nog	geen	
echte	 beroepsvereniging	 die	 bepaalde	 eisen	 aan	 diploma’s	 stelt,	 zoals	 dat	 wel	 het	 geval	 is	 voor	
advocaten,	artsen,	psychologen,	etc.	Zo	ook	kan	iedereen	de	dag	van	vandaag	coach	worden.	Dat	zorgt	
ervoor	dat	heel	wat	‘charlatans’	op	de	markt	zijn	die	eigenlijk	niet	op	de	hoogte	zijn	van	de	huidige	
kennis	rond	innovatie	en	creativiteit.		

Die	 wetenschappelijke	 kennis	 wordt	 dus	 nog	 niet	 voldoende	 benut.	Men	mist	 nog	 een	 algemene	
kennisbasis	die	door	iedereen	in	de	sector	gedeeld	wordt.	

	
4. Verschil	tussen	creativiteit	en	innovatie	

	
Wat	is	nu	het	verschil	tussen	creativiteit	en	innovatie?	

- Creativiteit	associëren	we	met	originele	ideeën	genereren.	
- Innovatie	 gaat	 nog	 een	 stap	 verder	 dan	 creativiteit.	 Een	 keer	 dat	 je	 ideeën	 bedacht	 hebt,	

begint	het	pas.	Eerst	moet	je	dan	een	goed	idee	selecteren.	Dan	moet	je	bijvoorbeeld	andere	
mensen,	bv.	investeerders,	gaan	overtuigen	dat	dat	een	goed	idee	is.	Je	moet	dus	je	idee	gaan	
promoten	en	verkopen.	 	 Een	keer	dat	 je	dan	een	contract	hebt	binnengehaald,	moet	 je	er	
natuurlijk	ook	voor	zorgen	dat	je	je	idee	kan	realiseren	en	implementeren.		

Innovatie	 is	 dus	 een	 uitgebreider	 proces	 dan	 creativiteit,	 het	 bevat	 het	 hele	 proces	 van	 ideeën	
selecteren,	promoten,	verkopen	en	realiseren/implementeren.		
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Dat	 idee	 kan	 gaan	 over	 een	 product	 of	 over	 een	 bepaalde	 technologie,	maar	 ook	 over	 een	 dienst	
(Bijvoorbeeld	Uber	binnen	de	taxisector),	of	een	methode	of	een	proces,	etc.		

Innovatie	hoeft	niet	altijd	 iets	compleet	nieuws	te	zijn	dat	de	hele	wereld	kan	veranderen	(radicale	
innovatie).	 Het	 kan	 ook	 iets	 nieuws	 zijn	 binnen	 een	 bepaald	 team	 of	 organisatie	 dat	 bijvoorbeeld	
bepaalde	processen	efficiënter	doet	lopen	(incrementele	innovatie).		

Je	kan	innovatie	bekijken	op	verschillende	niveaus:	

- Op	het	niveau	van	een	land:	Hoeveel	patenten	werden	dit	jaar	aangevraagd	in	België?	Hoeveel	
euro	werd	er	geïnvesteerd	in	creativiteit	en	innovatie?		

- Op	het	niveau	van	de	sector:	Hoeveel	werd	binnen	een	sector	geïnvesteerd	in	creativiteit	en	
innovatie?		

- Op	het	niveau	van	een	bedrijf:	Hoeveel	nieuwe	producten	brengen	ze	op	de	markt?	Investeert	
het	bedrijf	 in	onderzoek	en	ontwikkelingsactiviteiten?	Doen	ze	zaken	om	de	creativiteit	van	
hun	medewerkers	te	stimuleren?		

- Op	niveau	van	een	team:	Wat	is	de	creatieve/innovatieve	output	van	dat	team?		
- Op	het	niveau	van	het	individu:	Slaagt	iemand	erin	op	creatieve	ideeën	te	bedenken	en	welke	

zaken	faciliteren	dat?		

	
5. Is	creativiteit	aangeboren?		

	
Zijn	 sommige	 mensen	 van	 nature	 uit	 creatiever	 dan	 anderen,	 of	 is	 het	 iets	 dat	 je	 kan	 leren?	 In	
onderzoek	vindt	men	dat	het	deels	aangeboren	is,	maar	dat	het	ook	zeker	ontwikkelbaar	is.	Een	goed	
model	 om	 dat	 uit	 te	 leggen,	 is	 het	 driecomponentenmodel	 van	 Teresa	 Amabile.	 Zij	 stelt	 dat	 drie	
factoren	belangrijk	zijn	bij	creativiteit:	

1. Expertise:	Bijvoorbeeld	Wim	Delvoye	heeft	een	groot	kunstwerk	gemaakt	van	een	gekronkelde	
vrachtwagen	in	gotische	stijl.	Los	van	het	idee	voor	het	kunstwerk	en	de	betekenis	erachter,	is	
het	maken	ervan	zeer	moeilijk.	Daarom	heeft	hij	hiervoor	samen	gewerkt	met	ingenieurs	die	
de	nieuwste	lasertechnologie	hebben	gebruikt	om	metaal	te	bewerken.	Wil	Delvoye	omringt	
zich	dus	met	de	nieuwste	technologie	en	met	professionals	met	expertise	om	zijn	creatieve	
ideeën	tot	uitvoering	te	kunnen	brengen.	Als	je	een	creatief	idee	wilt	naar	voren	brengen	als	
klinisch	of	bedrijfspsycholoog,	is	het	belangrijk	dat	je	veel	weet	over	dat	bepaald	vakgebied,	
dat	 je	expertise	hebt	 in	dat	domein.	Als	 je	veel	weet	over	een	 thema,	ga	 je	ook	veel	meer	
creatieve	ideeën	en	inspiratie	krijgen.	Het	is	duidelijk	dat	expertise	niet	aangeboren	is	maar	
iets	is	dat	moet	ontwikkeld	worden.		

2. Creatieve	vaardigheid:	Deze	factor	is	deels	gelinkt	aan	de	genen.	Dit	gaat	over	je	manier	van	
denken.	Slaag	je	erin	bepaalde	denkwijzen	toe	te	passen	die	toelaten	om	creatieve	ideeën	te	
genereren?		

a. Een	optie	is	divergent	denken.	Dat	is	het	nadenken	over	alternatieve	toepassingen	van	
iets.	Bijvoorbeeld:	Wat	zijn	andere	toepassingen	van	een	bokshandschoen	dan	ermee	
boksen?	Mogelijke	antwoorden	zijn	dan	bescherming	tegen	kou,	ovenhandschoenen,	
decoratie,	etc.		

b. Een	andere	optie	is	convergent	denken.	Binnen	een	bepaalde	categorie	of	functie	ga	
je	nieuwe	ideeën	bedenken.	Je	kan	bijvoorbeeld	zeggen	dat	een	bokshandschoen	kan	
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beschermen.	Daarbinnen	kan	 je	dan	 zeggen	dat	het	 kan	beschermen	 tegen	 stoten,	
tegen	scherpe	voorwerpen,	tegen	koude,	tegen	warmte,	etc.		

3. Motivatie:	Als	je	moet	creatief	zijn,	dan	gaat	het	best	over	iets	waarin	je	geïnteresseerd	bent	
en	waarvoor	je	gemotiveerd	bent.	Als	iemand	echt	niet	graag	kookt,	dan	vraag	je	hen	best	niet	
om	 af	 te	 komen	 met	 een	 origineel	 recept,	 want	 dat	 boeit	 hen	 niet	 en/of	 ze	 hebben	
waarschijnlijk	de	expertise	en	ervaring	er	niet	voor.		

	
6. Zijn	creatieve	mensen	rechterbrein	denkers?		

	
Er	wordt	vaak	gezegd	dat	het	linker	brein	het	logische	brein	is	en	dat	creativiteit	plaats	vindt	in	het	
rechter	brein.	Maar	dat	klopt	helemaal	niet!	Beide	delen	van	de	hersenen	zijn	actief	bij	creatief	denken.	
Er	is	wel	iets	meer	activiteit	in	de	rechterhelft,	maar	het	verschil	is	niet	groot	genoeg	om	te	zeggen	dat	
links	niet	of	minder	belangrijk	is	bij	creativiteit.		

Wat	heb	je	er	trouwens	aan	om	te	willen	bepalen	waar	het	gebeurt,	want	het	is	veel	belangrijker	om	
te	 weten	 hoe	 het	 gebeurt.	Welke	 denkprocessen	 worden	 doorlopen	 om	 creatieve	 oplossingen	 te	
bekomen?		

Men	dacht	vroeger	dat	je	dat	kon	trainen.	Men	had	bepaalde	oefeningen	die	je	moest	uitvoeren	om	
je	 rechterbrein	 ‘te	 activeren’	 zodat	 je	 daarna	 meer	 creatief	 zou	 zijn.	 Ook	 gebruikte	 men	 vroeger	
bepaalde	machines	die	golven	uitstuurden	die	dan	zogezegd	een	invloed	hadden	op	je	hersenen.	Dat	
klopt	natuurlijk	niet.	Maar	dat	sluit	niet	uit	dat	we	binnen	enkele	tientallen	jaren	wel	in	staat	zijn	om	
via	bepaalde	processen	de	activatie	van	onze	hersenen	te	beïnvloeden.		

Er	moet	hoe	dan	ook	vooral	gefocust	worden	op	het	aanleren	van	creatieve	vaardigheden,	wat	er	bij	
gevolg	voor	zorgt	dat	onze	hersenen	geactiveerd	worden,	en	niet	andersom.		

	
7. Zijn	we	creatiever	in	groep	dan	alleen?	

	
De	meeste	mensen	denken	dat	het	beter	is	om	de	brainstormen	in	groep	dan	alleen.	Dat	blijkt	echter	
niet	zo	te	zijn.	De	voorbije	30	jaar	is	hier	al	vaak	onderzoek	naar	gebeurd,	en	men	vindt	telkens	dat	
zowel	de	kwantiteit	als	de	kwaliteit	van	de	ideeën	groter	is	als	elk	teamlid	apart	brainstormt	dan	dat	
het	team	samen	zit	om	te	brainstormen.		

Men	heeft	hiervoor	verschillende	verklaringen:	

- Priming:	De	eerste	persoon	die	een	idee	geeft,	gaat	dikwijls	de	toon	zetten	en	iedereen	gaat	
dan	ideeën	geven	in	dezelfde	sfeer	of	verder	werken	met	hetzelfde	idee	in	plaats	van	nieuwe	
ideeën	te	genereren.		

- Production	blocking:	Als	 iemand	zijn/haar	 idee	aan	het	vertellen	is,	zijn	de	anderen	aan	het	
luisteren,	waardoor	iedereen	eigenlijk	stopt	met	denken.		

- Politiek:	Als	een	hoger	geschikte	in	het	team	van	brainstormen	zit,	kunnen	teamleden	bang	
zijn	om	vrijuit	ideeën	te	geven.	Ook	kan	het	zijn	dat	een	heel	dominant	persoon	in	de	groep	zit	
die	ervoor	zorgt	dat	een	deel	van	de	mensen	hun	ideeën	niet	durven	delen.		

Maar	de	mens	is	een	sociaal	dier.	Men	is	wel	meer	tevreden	over	het	brainstormen	als	het	in	groep	
gebeurde	 dan	 dat	 het	 alleen	 gebeurde.	 Tegelijk	 geeft	 een	 brainstormen	 in	 groep	 een	 draagvlak.	
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Iedereen	is	overtuigd	van	de	beste	oplossing	en	wil	zijn	schouders	eronder	zetten,	terwijl	dat	als	alleen	
gebrainstormd	wordt,	er	minder	consensus	is	over	het	juiste	idee.		

De	 gulden	 middenweg	 is	 hybride	 brainstorming.	 Dat	 houdt	 in	 dat	 elk	 teamlid	 eerst	 even	 alleen	
brainstormt	en	alle	mogelijke	ideeën	bijhoudt,	om	ze	dan	later	allemaal	samen	in	groep	te	bespreken.		

	
8. Zijn	groepen	beter	in	het	selecteren	van	ideeën?		

	

Als	je	mensen	in	groepen	indeelt,	of	je	zet	mensen	alleen,	en	je	laat	hen	kiezen	uit	een	lijst	van	ideeën	
wat	het	meest	creatieve	of	economisch	 interessante	of	beloftevolle	 idee	 is,	dan	zien	we	dat	 zowel	
groepen	als	individuen	daar	niet	goed	in	zijn.	Men	kiest	eerder	voor	de	meer	voor	de	hand	liggende	
ideeën	die	makkelijker	uitvoerbaar	zijn,	en	dat	gaat	ten	koste	van	originaliteit.		

Mogelijke	oplossingen	zijn:	

- Je	laat	mensen	heel	expliciet	verantwoorden	waarom	ze	voor	dat	idee	kiezen	aan	de	C.E.O.	of	
de	aandeelhouders	of	 andere	 stakeholders.	Als	mensen	hun	keuzes	moeten	uitleggen,	dan	
gaan	ze	wel	betere	keuzes	maken	en	gaan	ze	rapper	zien	dat	een	bepaald	idee	te	voor	de	hand	
liggend	is.		

- Je	moet	voldoende	tijd	nemen/geven	om	te	beslissen.	
- Heel	duidelijk	stellen	dat	het	criterium	voor	selectie	originaliteit	is,	en	niet	uitvoerbaarheid.	
- Je	laat	elk	lid	van	het	team	onafhankelijk	het	idee	op	een	aantal	items	scoren.	Je	telt	dan	de	

scores	samen,	en	dan	kijk	je	wel	 idee	het	hoogst	scoort.	Zo	krijg	je	ook	betere	beslissingen.	
Voor	deze	methode	is	het	meest	wetenschappelijke	evidentie	gevonden.		

	
9. Maakt	het	volgen	van	een	cursus	‘creatief	denken’	je	inderdaad	creatiever?	

	
Daarstraks	werd	al	aangegeven	dat	creativiteit	voor	een	deel	aan	te	leren	is,	dus	het	antwoord	is	‘ja’.	
Als	je	een	cursus	volgt,	ga	je	meer	divergente	ideeën	geven,	ga	je	origineler	worden,	krijg	je	zelf	meer	
zelfvertrouwen	over	je	ideeën,	en	gaat	je	attitude	verbeteren	t.o.v.	brainstormen	en	creatief	bezig	zijn.	
Dit	effect	is	langdurig	bij	diverse	groepen.		

Maar	er	zijn	honderden	soorten	verschillende	cursussen	mogelijk,	en	bij	het	kiezen	is	het	belangrijk	
dat	je	let	op	het	feit	of	dat	ze	in	de	cursus	de	nadruk	leggen	het	aanleren	van	het	creatief	denkproces	
en	op	denktechnieken,	op	het	aanleren	van	denkstappen	die	kunnen	leiden	tot	een	meer	creatieve	
oplossing.	Het	is	ook	belangrijk	dat	de	cursus	cases	aanbiedt	die	binnen	je	werkveld	liggen.	Voor	ons	is	
het	bijvoorbeeld	belangrijk	dat	ze	psychologische	vraagstukken	voorleggen,	en	minder	technologische	
vraagstukken.	Maar	 als	 je	 gaat	 kijken	wat	 er	 allemaal	 op	 de	markt	 is,	 dan	 zie	 je	 veel	 cursussen	 in	
verband	met	 kleuren,	 dieren,	 expressie,	 verbale	 vaardigheden,	 metaforen,	 etc.	 En	 dat	 is	 allemaal	
minder	goed.	Dat	zit	te	ver	van	het	echte	werkveld,	en	het	is	ook	meer	een	oefening	op	meer	expressief	
zijn	dan	op	creatief	denken.		

De	training	wordt	effectiever	als	hij	langer	duurt	en	meer	oefeningen	aanbiedt.		
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10. Zijn	we	enkel	creatief	als	we	ontspannen	en	goedgezind	zijn?		
	

Er	is	al	heel	veel	onderzoek	gebeurd	hiernaar	waarbij	men	participanten	in	een	bepaalde	stemming	
probeert	te	brengen.	Heel	lang	dacht	men	dat	als	men	in	een	positieve,	opgewekte	stemming	is,	men	
meer	creatiever	is	dan	wanneer	men	in	een	negatieve	stemming	is.	Maar	dat	leek	niet	altijd	te	kloppen.	
In	sommige	gevallen	was	men	wel	creatiever	in	een	negatieve	stemming.	Anderzijds	vond	men	ook	dat	
het	effect	van	een	positieve	stemming	op	de	creativiteit	soms	heel	klein	was.	

Men	vond	dan	dat	de	valentie	van	de	stemming	niet	zozeer	belangrijk	was	(positief/negatief),	maar	
wel	de	arousel	van	de	stemming.	Zo	kan	je	positieve	emoties	hebben	met	lage	arousel	(bv.	voldaan,	
ontspannen)	en	met	hoge	arousel	(bv.	enthousiast,	euforisch).	Je	hebt	ook	negatieve	emoties	met	lage	
arousel	 (bv.	 verdriet)	 en	 hoge	 arousel	 (bv.	 kwaadheid,	 angst).	 Een	 hoge	 arousel	 leidt	 tot	 meer	
creativiteit,	maar	er	is	een	verschil	in	het	soort	creativiteit	die	je	bereikt,	afhankelijk	van	de	valentie.	
Een	positieve	activerende	stemming	zorgt	voor	'wilde'	probleemoplossing.	We	gaan	allerlei	associaties	
maken,	 zaken	 vanuit	 een	 andere	 hoek	 bekijken,	 divergent	 denken,	 etc.	 Een	 negatieve	 activerende	
stemming	 zorgt	 voor	 'systematische'	 probleemoplossing.	 We	 gaan	 heel	 logisch	 en	 systematisch	
denken,	we	 gaan	 convergent	 denken,	 systematisch	 alternatieven	overlopen,	 etc.	Dat	 is	 handig	 om	
onszelf	uit	noodsituaties	te	helpen.		

	
11. Maken	twee	glazen	wijn	je	creatiever?		

	
Maakt	alcohol	ons	creatiever?	Als	je	kijkt	naar	de	weinige	studies	die	er	zijn,	vindt	men	dat	alcohol	in	
gemodereerd	gebruik	creativiteit	bevordert,	maar	het	is	afhankelijk	van	de	fase	van	het	creatief	proces	
waarin	je	zit.	Zo	versterkt	het	bijvoorbeeld	originaliteit	en	incubatie	(=	'een	nachtje	erover	slapen',	je	
laat	een	probleem	waarop	je	een	oplossing	moet	vinden	even	rusten,	je	denkt	er	even	niet	aan,	en	dan	
als	je	er	terug	aan	denkt,	vind	je	een	goede	oplossing,	dan	schiet	het	je	als	het	ware	te	binnen).	Het	
verzwakt	wel	de	kwantiteit	van	de	ideeën,	je	hebt	minder	ideeën,	en	het	verzwakt	ook	de	diversiteit	
van	de	ideeën.		

	
12. Verkiezen	CEO’s	winst	op	korte	termijn	boven	innovatie	op	lange	termijn?	

	
Bedrijven	willen	gemiddeld	genomen	op	korte	termijn	liever	winst	maken	dan	ze	willen	investeren	in	
innovatie.		

Om	te	begrijpen	wat	er	aan	de	hand	is,	moeten	we	een	onderscheid	maken	tussen	het	korte	termijn	
en	het	lange	termijn	salaris.	Het	korte	termijn	salaris	is	het	vast	salaris.	CEO's	krijgen	meestal	een	bonus	
gelinkt	aan	de	omzet	van	het	bedrijf.	Lange	termijn	salaris	is	vaak	de	vorm	van	aandelen.	De	CEO	krijgt	
dan	een	bepaald	deel	van	de	aandelen,	en	normaal	gaan	die	aandelen	groeien.	

Als	het	salarispakket	van	een	CEO	voornamelijk	bestaat	uit	korte	termijn	beloning,	dan	ziet	men	dat	
dat	een	negatief	effect	heeft	op	innovatie	in	het	bedrijf.	Dat	komt	omdat	hoe	meer	de	winst	van	het	
bedrijf	groeit,	hoe	hoger	de	bonus	gaat	zijn	van	de	CEO.	Hoe	meer	dan	geïnvesteerd	zal	worden	 in	
onderzoek	en	innovatie,	hoe	minder	de	CEO	zal	verdienen.	CEO's	zullen	zichzelf	ook	vergelijken	met	
andere	CEO's	in	dezelfde	sector.	Als	bijvoorbeeld	de	CEO	van	Delhaize	ziet	dat	hij/zij	minder	verdient	
dan	de	CEO	van	Colruyt,	dan	gaan	ze	nog	minder	geneigd	zijn	om	geld	te	investeren	in	ontwikkeling	en	
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innovatie.	 We	 zien	 ook	 dat	 CEO	 die	 hun	 pensioen	 naderen,	 ook	 minder	 gaan	 investeren	 in	
ontwikkeling.	Ook	als	er	een	crisis	in	aantocht	is,	gaan	CEO's	alle	uitgaven	stopzetten,	zodat	de	winst	
van	het	bedrijf	groot	genoeg	blijft,	en	dan	wordt	er	ook	niet	meer	geïnvesteerd	in	innovatie.		

Men	wou	dit	oplossen	door	hybride	verloning,	namelijk	door	voldoende	lange	termijn	salaris	te	geven.	
Het	idee	is	dat	hun	aandelen	door	innovatie	en	investeringen	na	lange	termijn	in	waarde	zouden	stijgen	
waardoor	ze	ook	genoeg	zouden	verdienen.	Maar	men	vond	dat	dit	eigenlijk	geen	effect	had.	

De	enige	oplossing	 is	de	bonussen	of	de	aandelen	 linken	aan	de	effectieve	beslissingen	die	de	CEO	
neemt,	aan	zijn	gedrag.	Zo	kan	de	raad	van	bestuur	opleggen	dat	de	CEO	een	bepaald	minimumbedrag	
moet	 investeren	 in	 innovatie,	 anders	 kan	 hij/zij	 geen	 aanspraak	 maken	 op	 een	 bonus.	 Of	 er	 kan	
beloond	worden	bij	een	aantal	nieuwe	patenten,	of	bij	bepaalde	mijlpalen	(bv.	een	bonus	uitdelen	als	
hij/zij	een	nieuwe	techniek	heeft	ontwikkeld	binnen	vijf	jaar).	Er	kan	ook	een	externe	consultant	het	
gedrag	van	de	CEO	beoordelen,	en	als	die	goed	bevonden	is,	krijgt	hij/zij	een	bonus.		

 

13. Wat	zijn	de	kenmerken	van	innovatieve	werknemers/teams?	In	welke	context	
kunnen	ze	innovatief	zijn?		

	
De	correlaties	uit	meta-analyse	tussen	creativiteit	en	enkele	eigenschappen,	individueel	en	in	groep:		

	

	

	

	

	

	

	

	

14. De	5	kenmerken	van	succesvolle	implementaties	
	
Het	idee	mag	nog	zo	goed	zijn,	een	uitdaging	is	altijd	dat	mensen	het	effectief	gaan	gebruiken.	Er	zijn	
vijf	zaken	die	bepalen	of	een	idee	succesvol	is:		
	

1. Relatief	voordeel:	Het	moet	voor	de	mensen	heel	snel	duidelijk	zijn	wat	het	voordeel	is	van	het	
gebruiken	van	het	idee.	Als	het	te	lang	duurt	om	duidelijk	te	maken,	is	dat	gevaarlijk.		

2. Compatibiliteit	met	 andere	 zaken,	 bijvoorbeeld	 een	 nieuwe	 app	moet	 compatibel	 zijn	met	
andere	software.	

3. Gebruiksvriendelijkheid		
4. Trialability:	Mensen	vinden	het	belangrijk	dat	ze	het	idee	eens	kunnen	uitproberen.	Vandaar	

dat	er	vaak	trialversies	zijn	van	enkele	weken/maanden,	voordat	mensen	moeten	betalen.		
5. Observeerbaarheid:	Mensen	zien	het	idee	graag	eens	in	werking.		

	
Deze	vijf	leiden	tot	een	hogere	kans	op	succesvolle	adoptie	en	implementatie.		
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Hoofdstuk	9:	Consumentenpsychologie	
	

1. Inleiding		
	

A. Domein	
	
Consumentenpsychologie	is	een	eerder	ongewoon,	geïsoleerd	domein	in	de	BP.	Het	is	een	domein	dat	
wat	afzonderlijk	geëvolueerd	is	en	eerder	aan	bod	komt	in	de	faculteiten	economie	omdat	het	meer	
valt	onder	marketing,	consumer	behavior,	etc.		

Tot	nu	bespraken	we	eerder	de	relatie	tussen	een	organisatie	en	de	eigen	(toekomstige)	medewerkers:	
Hoe	ga	je	ze	motiveren?	Hoe	ga	je	ervoor	zorgen	dat	ze	goed	presteren?	Hoe	zorg	je	ervoor	dat	ze	
gezond	zijn	en	zich	goed	voelen	op	het	werk?	CP	heeft	een	andere	 focus	 (alhoewel	dat	er	wel	wat	
kruisbestuiving	is	tussen	de	twee	domeinen).	Het	gaat	niet	meer	over	de	relatie	tussen	de	organisatie	
met	de	werknemer,	maar	met	de	klanten	die	de	producten	gaan	gebruiken	of	kopen.		

Historisch	gezien	is	CP	een	zeer	belangrijk	aspect	geweest	in	de	BP.	Een	van	de	eerste	mensen	die	een	
boek	geschreven	heeft	over	BP,	ging	eigenlijk	vooral	in	op	reclame.	Reclame	is	altijd	belangrijk	geweest	
in	 de	 CP.	Men	 legt	 nadruk	 op	 vragen	 als	 ‘Hoe	 kunnen	 bedrijven	 reclame	maken	 zodat	 ze	mensen	
kunnen	overtuigen	om	hun	producten	te	kopen?’.	Dat	hangt	nauw	samen	met	marketing.	De	laatste	
jaren	 is	 er	 echter	 ook	meer	 aandacht	 gekomen	 voor	 zaken	 als	 veiligheid,	 ethiek	 (Mag	 je	 reclame	
maken?	Mag	 je	 alles	 proberen	 te	 verkopen?	Wat	 zijn	 de	 deontologische	 regels?),	 rechten	 van	 de	
consument,	etc.	We	zien	bv.	dat	consumentpsychologen	de	laatste	tijd	niet	alleen	actief	zijn	aan	de	
kant	van	de	bedrijven	om	proberen	producten	te	verkopen,	maar	ook	steeds	meer	aan	de	kant	van	de	
consument	staan	ter	bescherming	of	opleiding,	etc.		

	

B. Rol	van	de	bedrijfspsycholoog	
	
Bedrijfspsychologen	 die	 zich	 specialiseren	 en	 CP,	 komen	 vaak	 terecht	 in	 reclamebureaus	 of	
marktonderzoekbureaus.	Typische	taken	van	de	consumentenpsycholoog	zijn	dan:	

- Events	opzetten	
- Slogans	verzinnen	
- Campagnes	organiseren	
- Onderzoek	doen	naar	de	effecten	van	de	reclame	
- Karakteristieken	 van	 de	 klant	 in	 kaart	 brengen:	Wat	 zijn	 onze	 potentiële	 gebruikers?	 Hoe	

kunnen	we	verschillende	soorten	groepen	van	gebruikers	op	maat	aanspreken?		

Maar	 ze	 kunnen	 ook	 terecht	 komen	 binnen	 de	 marketingafdeling	 van	 een	 organisatie	 zelf	 als	
marketingmanager	of	salesmanager.		

CP	leunt	sterk	aan	bij	sociale	psychologie.	Bedrijfspsychologen	gaan	de	basisinzichten	vanuit	de	sociale	
psychologie	toepassen	op	consumenten.	Er	is	ook	een	nauwe	relatie	met	marketing/economie,	in	die	
mate	dat	het	 soms	 zelfs	een	artificieel	onderscheid	 is.	Consumentenpsychologie	 is	misschien	meer	
bezig	met	hoe	de	consument	denkt	en	beslissingen	maakt,	en	marketing	 is	meer	bezig	met	hoe	 je	
daarop	als	bedrijf	kan	inspelen.	
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2. Onderzoeksmethoden	
	

A. Sterke	nadruk	op	onderzoek	
	
Als	bedrijf	heb	je	een	bepaald	idee,	een	bepaald	product	ontwikkeld,	maar	je	weet	niet	of	dat	er	daar	
wel	een	markt	voor	is.	Je	wil	weten	als	bedrijf	of	mensen	daarin	geïnteresseerd	zijn,	wie	dat	er	daarin	
precies	 geïnteresseerd	 is,	 etc.	 Dat	 moet	 onderzocht	 worden.	 Hier	 komen	 typisch	
consumentpsychologen/bedrijfspsychologen	 aan	 bod.	 Bedrijfspsychologen	 zijn	 graag	 gezien	 op	 de	
arbeidsmarkt	door	de	sterke	onderbouwing	van	data-analyse	in	de	opleiding.		

	

B. Surveys	en	public	opinion	polls	
	
Een	eerste	manier	om	onderzoek	te	doen,	is	dat	je	het	gewoon	gaat	vragen	aan	de	(potentiële)	klanten.	
Dat	 is	 typisch	werk	van	marktonderzoeksbureaus.	Twee	voorbeelden	van	marktonderzoeksbureaus	
zijn:	

- Insites:	Een	internationale	spin-off	van	de	Vlerick	Business	School.	Zij	gaan	voortdurend	panels	
samenstellen	die	nieuwe	producten	gaan	evalueren.	Mensen	worden	betaald	om	hieraan	mee	
te	werken.	Ze	worden	dan	bv.	uitgenodigd	 in	het	bedrijf	en	om	hun	mening	 te	geven	over	
bepaalde	producten.	Insites	wordt	ook	vaak	gebruikt	om	websites	te	evalueren	(Pop-ups	die	
vragen	naar	de	mening	over	de	site).		

- Profacts	

Je	gaat	dus	gewoon	aan	mensen	vragen	(wel	op	gestandaardiseerde	wijze)	of	ze	een	bepaald	product	
zouden	kopen,	hoe	vaak	ze	het	zouden	gebruiken,	of	ze	er	tevreden	mee	zijn,	etc.	Dat	gebeurt	vaak	
online.	Maar	er	komen	daar	wel	een	aantal	problemen	bij	te	kijken:	

- Geven	mensen	wel	eerlijk	hun	mening?	Studies	tonen	aan	dat	mensen	niet	zo	eerlijk	zijn	als	
het	 gaat	 over	 gevoelige	 onderwerpen,	 bv.	 peilingen	 bij	 verkiezingen,	 peiling	 naar	
alcoholgebruik.	

- Hebben	mensen	wel	genoeg	zelfinzicht?	Hebben	ze	inzicht	genoeg	in	hun	eigen	gedrag	en	in	
wat	 ze	 als	 consumenten	 allemaal	 gebruiken?	 We	 denken	 dat	 we	 bewuste	 en	 rationele	
consumenten	zijn,	maar	dat	blijkt	niet	altijd	waar	te	zijn.	Zo	blijkt	uit	onderzoek	dat	men	vaak	
overschat	 hoe	 gezond	 men	 eet.	 Hetzelfde	 geldt	 voor	 alcohol:	 Men	 denkt	 vaak	 minder	 te	
drinken	dan	dat	men	echt	drinkt.		

- Mensen	worden	overbevraagd.	Iedereen	krijgt	voortdurend	mails	en	enquêtes,	en	op	den	duur	
is	men	dat	kotsbeu	en	wil	men	niet	meer	meewerken.	Dat	is	een	probleem	dat	veel	bedrijven	
mee	kampen:	Ze	willen	de	mening	weten	van	de	consument,	maar	de	consument	is	het	beu	
en	wil	die	niet	meer	geven.		
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C. Focusgroep	(voorbeeld)	
	
Als	je	gewoon	mensen	bevraagd,	bv.	via	een	online	poll,	dan	weet	je	nog	niet	wat	hun	achterliggende	
redenering	is,	waarom	ze	iets	goed	of	slecht	beoordelen.	Wat	men	in	de	plaats	kan	doen	om	een	nieuw	
product	of	nieuwe	verpakking	te	laten	uittesten,	is	een	focusgroep	samenstellen.	Je	brengt	een	klein	
groepje	 van	mensen	 (8	 à	 12)	 gedurende	een	uur	 (betaald)	 samen	om	een	open	 gesprek	o.l.v.	 een	
gespreksleider	te	voeren	over	een	bepaald	product	en	je	laat	hen	ook	dat	product	gebruiken.	Zo	kan	
je	observeren	hoe	mensen	omgaan	met	het	product,	hoe	ze	erop	reageren,	waar	eventuele	problemen	
zitten,	etc.	Zo	kan	je	bepaalde	aspecten	ontdekken	op	een	veel	kwalitatievere	manier	dat	je	nooit	zou	
kunnen	via	vragenlijsten.	Deze	techniek	wordt	dan	ook	heel	vaak	gebruikt.		

Het	probleem	is	wel	nog	steeds	dat	het	gebaseerd	is	op	zelfselectie.	Mensen	moeten	zichzelf	vrijwillig	
inschrijven	 voor	 zo’n	 focusgroep.	 Ten	 tweede	 kan	 je	 ook	 afvragen	 of	mensen	 dan	 wel	 eerlijk	 zijn	
(response	distortion).		

	

D. Motivation	research	
	
Motivation	research	is	psychoanalytisch	geïnspireerd	onderzoek	waarbij	men	probeert	via	impliciete	
metingen	 en	 observatie	 de	 onderliggende	 patronen	 van	 iemands	 aankoopkeuzes	 te	 begrijpen.	
Bijvoorbeeld	vrouwen	kiezen	voor	spuitbussen	voor	het	doden	van	insecten	omdat	ze	dat	associëren	
met	alle	mannen	die	hen	ooit	slecht	behandeld	hebben	en	die	ze	willen	doodspuiten.	

Het	is	eerder	zeldzaam,	en	ook	wat	twijfelachtig.		

	

E. Directe	observatie	
	
Een	andere	techniek	om	te	weten	wat	klanten	willen,	is	gewoon	gaan	kijken	naar	de	verkoopcijfers	van	
bepaalde	producten.	Zo	kan	je	bekijken	of	een	nieuwe	verpakking	zorgt	voor	de	stijging	in	verkoop.	
Het	probleem	is	echter	dat	hierbij	zoveel	mogelijke	confounds	zijn	dat	het	moeilijk	is	om	in	te	schatten	
wat	er	echt	aan	de	hand	is.	Zo	kan	het	zijn	dat	je	net	een	nieuwe	zonnebrandolie	op	de	markt	brengt,	
maar	het	is	een	maand	lang	slecht	weer	en	je	product	verkoopt	niet.	Of	omgekeerd	kan	er	net	iets	op	
de	markt	gebracht	worden	dat	net	door	omgevingsomstandigheden	enorm	verkoopt,	zonder	dat	het	
echt	ligt	aan	het	product	of	zijn	verpakking.	Het	is	dus	moeilijk	om	in	te	schatten.		

Daarom	gaat	men	proberen	bepaalde	experimenten	te	gaan	opzetten	waarbij	 je	een	controlegroep	
hebt.	Je	kan	bijvoorbeeld	een	bepaald	product	lanceren	in	slechts	één	winkel.		

Een	andere	manier	is	het	observeren	van	mensen	in	de	winkel	zelf	via	camera’s	of	een	observator	die	
rondloopt	 (vaak	 een	 mystery	 shopper,	 de	 observator	 doet	 een	 klant	 na).	 Echter	 volgens	 de	
privacywetgeving	 moet	 je	 mensen	 vooraf	 inlichten	 dat	 ze	 gefilmd	 worden	 als	 dat	 filmmateriaal	
bijgehouden	en	 volledig	 geobserveerd	wordt.	Dat	 kan	 soms	een	probleem	 zijn,	maar	het	blijft	wel	
interessant	omdat	het	echt	toont	wie	welke	beslissingen	maakt	en	op	welke	manier:	

- Zo	kan	men	bv.	zien	op	video	dat	kinderen	heel	vaak	degenen	zijn	die	beslissen	welk	product	
gekocht	wordt.	Ouders	durven	dat	niet	toegeven	in	een	vragenlijst	en	zeggen	ze	dat	ze	zelf	
beslissen,	maar	via	directe	observatie	zien	we	een	ander	verhaal.		
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- Men	 kan	 ook	 onderzoeken	 wel	 effect	 een	 bepaalde	 achtergrondmuziek	 heeft	 op	 het	
winkelgedrag.	 Men	 ziet	 dat	 dat	 geen	 zo’n	 groot	 effect	 heeft,	 maar	 toch	 heeft	 snellere,	
uptempo	 muziek	 het	 effect	 dat	 mensen	 sneller	 gaan	 winkelen	 en	 sneller	 de	 winkel	 gaan	
verlaten,	maar	daarom	niet	noodzakelijk	minder	kopen.		

- Men	observeert	ook	dat	mensen	minder	geneigd	zijn	om	in	korte	rekken	te	gaan	dan	in	lange	
rekken.		

- Producten	die	vooral	aantrekkelijk	zijn	voor	kinderen,	worden	best	op	ooghoogte	van	kinderen	
geplaatst.		

Dat	geldt	allemaal	voor	echt	fysiek	aankoopgedrag	in	een	winkel,	maar	je	kan	ook	gaan	bestuderen	
hoe	mensen	online	kopen	en	surfen.	Alles	wat	gedaan	wordt	op	het	internet,	wordt	gemonitord	zodat	
men	kan	weten	wat	mensen	van	plan	zijn	en	aangepaste	reclame	kan	bieden.	Als	je	bijvoorbeeld	hotels	
opzoekt	op	Cyprus,	ga	je	daarna	allerlei	advertenties	krijgen	over	vluchten	naar	Cyprus.	Ook	speelt	het	
een	 rol	hoe	vaak	 je	 iets	bekijkt.	Als	 je	bv.	meerdere	keren	vanop	hetzelfde	apparaat	een	bepaalde	
bestemming	bekijkt	op	booking.com,	gaat	telkens	die	prijs	lichtjes	omhooggaan	omdat	men	weet	dat	
je	sterk	geïnteresseerd	bent	om	die	reis	te	kopen.	Tenslotte	speelt	ook	je	laptop	een	rol.	Als	je	met	een	
Apple	surft,	kan	het	zijn	dat	je	voor	bepaalde	producten	meer	betaalt	omdat	men	weet	dat	je	misschien	
iets	kapitaalkrachtiger	bent.		

	

F. Voorkeur	en	identificatie	met	merken	
	
Het	merk	 is	een	van	de	voornaamste	wapens	om	zich	te	onderscheiden	van	concurrenten.	Mensen	
kopen	producten	vaak	op	basis	van	merkvoorkeur	hoewel	er	objectief	gezien	soms	weinig	verschillen	
zijn	tussen	de	concurrerende	producten.	Bedrijven	steken	energie	in	het	creëren	van	een	goede	brand	
personality:	Elk	merk	heeft	als	het	ware	zijn	eigen	persoonlijkheid	waar	mensen	zich	graag	mee	moeten	
associëren.	Bijvoorbeeld	Apple	is	trendy,	extravert,	bewust,	verfijnd,	etc.		

	

3. Reacties	op	reclametesten	
	
Als	consumentenpsycholoog	is	het	ook	belangrijk	om	na	te	gaan	wat	de	effectiviteit	is	van	bepaalde	
reclames.	Er	zijn	verschillende	manieren	waarop	men	dit	kan	doen.	

	

A. Aided	Recall/Ondersteunde	herinnering	
	
Men	gaat	bijvoorbeeld	bij	het	opstarten	van	een	nieuwe	reclame	een	panel	van	mensen	opbellen	om	
te	vragen	of	ze	de	reclame	al	hebben	gezien	of	als	ze	zich	de	reclame	herinneren.	Dat	is	aided	recall.	
Men	test	de	 impact	die	een	reclame	gemaakt	heeft,	of	mensen	de	reclame	kunnen	navertellen.	De	
vraag	is	echter	ofdat	herinnering	wel	een	goede	predictor	is	van	aankoopintenties	en	gedrag.	Het	kan	
wel	zijn	dat	je	weet	dat	bepaalde	reclames	bestaan,	maar	dat	je	het	daarom	niet	gaat	aankopen.		
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B. Herkenning	
	
Bij	herkenning	toont	men	de	reclame	en	gaat	men	vragen	stellen	aan	de	kijkers.	Het	kan	bijvoorbeeld	
zijn	 dat	 een	 reclame	 wel	 leuk	 en	 grappig	 is,	 maar	 dat	 mensen	 na	 3	 keer	 kijken	 nog	 niet	 kunnen	
beantwoorden	waarvoor	de	reclame	nu	precies	is,	en	dan	is	die	reclame	niet	effectief.		

	

C. Fysische	metingen	
	
De	laatste	tijd	doet	men	ook	meer	fysische	metingen.	Men	test	mensen	op	allerlei	parameters	terwijl	
men	reclames	toont,	om	zo	te	meten	welke	emoties	opduiken	bij	een	reclame.	Iets	wat	ook	enorm	
opkomt,	 is	neuromarketing,	waarbij	men	hersenactiviteit	meet	om	op	basis	daarvan	te	voorspellen	
hoe	mensen	reageren	op	een	product	en	of	dat	ze	een	product	gaan	kopen.	Maar	het	is	te	betwijfelen	
of	dit	echt	werkt.	Je	kan	wel	meten	of	iemand	positief	of	negatief	staat	ten	aanzien	van	een	reclame,	
maar	alles	dat	daarbij	komt	te	kijken	is	bullshit.	De	wetenschap	staat	nog	niet	ver	genoeg	allerlei	extra	
dingen	te	meten	dan	valentie.		

Ook	eye	tracking	onderzoek	vindt	meer	en	meer	plaats.	Men	biedt	mensen	bepaalde	reclames	aan	en	
men	kijkt	dan	naar	waar	de	aandacht	gaat,	naar	waar	mensen	op	focussen,	etc.	Dat	is	opnieuw	niet	
meteen	een	directe	predictor	van	aankoopgedrag,	maar	het	kan	interessant	zijn	op	de	effectiviteit	en	
opvallendheid	van	een	reclame	te	meten.	Dergelijk	onderzoek	gebeurt	bv.	vaak	bij	Unilever,	omdat	zij	
veel	aandacht	besteden	aan	de	positionering	van	hun	producten	 in	de	rekken.	Het	wordt	ook	vaak	
gebruikt	bij	het	beoordelen	van	websites.		

	

D. Sales	test	technique	
	
Een	meer	directe	manier	om	de	effectiviteit	van	reclame	te	meten,	is	gewoon	door	te	kijken	naar	het	
effect	op	de	verkoopcijfers.	Zo	kan	 je	 reclame	voeren	 in	een	bepaald	geografisch	gebied	of	op	een	
bepaalde	 markt	 om	 te	 kijken	 of	 het	 product	 daar	 meer	 wordt	 verkocht	 dan	 in	 andere	
gebieden/markten	waar	er	geen	reclame	was.		

Het	probleem	 is	natuurlijk	wel	dat	het	heel	moeilijk	 is	om	 twee	gelijkaardige	gebieden/markten	 te	
vinden.	Zo	zal	het	koopgedrag	heel	anders	zijn	in	een	studentenbuurt	dan	op	het	platteland.		

Bedrijven	willen	deze	techniek	echter	vaak	niet	toepassen,	omdat	men	verlies	zou	kunnen	lijden	in	het	
controlegebied	waar	men	geen	reclame	voert.	

	

E. ‘Coupons’	of	Kortingsbonnen	
	
Omdat	je	in	de	verkoopcijfers	soms	niet	goed	ziet	of	een	reclame	effect	heeft	gehad,	worden	ook	acties	
gedaan	met	kortingsbonnen.	Het	aantal	teruggebrachte	bonnen	geeft	dan	het	succes	van	de	campagne	
weer.	Maar	dat	werkt	enkel	goed	als	evaluatiesysteem	van	de	reclame,	als	de	korting	zodanig	beperkt	
is	 dat	 mensen	 niet	 voor	 de	 korting	 alleen	 het	 product	 kopen,	 want	 dan	 meet	 je	 niet	 meer	 de	
effectiviteit	van	de	reclame.		
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F. Rechtstreeks	naar	user	experience?	
	
Een	laatste	manier	om	de	effectiviteit	van	reclame	te	meten,	is	zelf	naar	de	mensen	toe	te	gaan	en	hen	
te	bevragen	op	het	moment	dat	ze	het	product	gebruiken.	Zo	kan	je	na	een	winkelbezoek	of	na	het	
aankopen	van	iets	een	mailtje	krijgen	die	vraagt	naar	de	user	satisfaction,	maar	ook	naar	hoe	je	bij	die	
winkel	of	dat	product	gekomen	bent:	Via	reclame	of	gehoord	van	iemand	anders,	etc.?	Men	probeert	
dus	op	die	manier	zo	dicht	mogelijk	bij	de	gebruikerservaring	te	zitten.		

Een	andere	rechtstreekse	meting/bevordering	van	effectiviteit	gebeurt	door	co-creation.	Het	bedrijf	
gaat	 geen	 product	 ontwerpen	 voor	 de	 klant,	 maar	 samen	met	 de	 klant.	Men	 zit	 dan	 samen	met	
potentiële	 klanten	 om	 te	 vragen	 naar	 hun	 noden,	 bevindingen,	 etc.	 Dat	 is	 enerzijds	 goed	 om	 het	
product	af	te	stemmen	op	de	klant,	maar	anderzijds	is	dat	ook	een	reclamecampagne	op	zich	omdat	
mensen	het	gevoel	hebben	dat	ze	inspraak	hebben	en	dat	hun	mening	telt	voor	het	bedrijf.		

	

4. Reclame	en	verkoopstrategieën		
	

A. Consumer	awareness	
	
Consumer	awareness	is	mensen	bewust	maken	van	een	nieuw	product	zonder	direct	aan	te	zetten	tot	
kopen.	 Je	 zorgt	 ervoor	 dat	 mensen	 jouw	 product	 als	 eerste	 in	 hun	 hoofd	 hebben,	 dat	 ze	 ermee	
vertrouwd	geraken,	los	van	het	feit	of	mensen	echt	een	nood	hebben	eraan	en	zonder	hen	te	pushen	
om	naar	de	winkel	 te	gaan.	 Je	 zorgt	ervoor	dat	als	er	een	moment	komt	dat	mensen	een	product	
moeten	kopen,	dat	jouw	product	top	of	mind	zal	zijn.		

	

B. Brand	awareness	
	
Brand	awareness	is	een	gelijkaardige	strategie	als	consumer	awareness,	maar	dan	met	een	merk.	Je	
gaat	je	merk	naambekendheid	geven	zonder	expliciet	reclame	te	maken	voor	een	bepaald	product.	De	
assumptie	is	dat	‘top-of-mind	awareness’	zal	zorgen	voor	activatie	op	het	moment	dat	een	product	
moet	aangekocht	worden.	

	

C. Product	image	
	
Product	image	houdt	in	dat	je	probeert	de	campagne	op	die	manier	op	te	zetten	dat	je	de	focus	verlegt	
van	 de	 eigenschappen	 van	 het	 product	 naar	 het	 imago	 van	 het	 product/merk.	 Bijvoorbeeld	 Apple	
gebruikt	sterk	deze	strategie.	Men	weet	dat	alle	soorten	elektronische	apparaten	eigenlijk	allemaal	
ongeveer	 hetzelfde	 doen	 over	merken	 heen.	Om	er	 toch	 voor	 te	 zorgen	 dat	mensen	 hun	 product	
kopen,	gaan	ze	hun	imago	zodanig	op	de	kaart	zetten,	zodat	mensen	niet	meer	bezig	zijn	met	rationeel	
productkenmerken	te	vergelijken	over	merken	heen,	maar	een	product	kopen	voor	het	imago	van	het	
merk.	Bijvoorbeeld	‘Ik	ben	een	Apple-persoon’.	Mensen	kopen	dan	een	product	omdat	ze	jong,	hip,	
sportief,	of	invloedrijk	willen	zijn	of	overkomen.	Ook	bij	auto’s	wordt	deze	strategie	sterk	gebruikt.	Alle	
auto’s	doen	eigenlijk	exact	hetzelfde.	Daarom	wil	men	het	eigen	merk	een	bepaald	imago	aanreiken,	
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zodat	 het	 lijkt	 alsof	 het	merk	 toch	 opvalt	 tussen	 de	 andere	merken.	 Bijvoorbeeld	 Peugeot	 legt	 de	
nadruk	op	rust,	Audi	op	vrijheid,	Volkswagen	op	avontuur,	ook	al	rijdt	er	niemand	met	zo’n	Volkswagen	
op	safari,	maar	men	wil	dat	mensen	zich	associëren	met	‘avontuurlijk’.		

	

D. Institutional	advertising	
	
Institutional	advertising	is	een	reclamestrategie	waarbij	men	zich	voordoet	als	een	organisatie/bedrijf	
dat	goed	doet	voor	de	maatschappij.	Men	wil	mensen	overtuigen	dat	de	producent	een	“goede	buur”	
of	een	positieve	rol	heeft	in	de	maatschappij,	alsof	ze	niet	uit	zijn	op	winst.	Veel	bedrijven	profiteren	
bijvoorbeeld	 mee	 in	 de	 ‘klimaat-hype’:	 ‘Wij	 zijn	 goed	 voor	 het	 klimaat’,	 ‘Wij	 recycleren’,	 etc.	 Zie	
bijvoorbeeld	McDonalds	‘healthy	food’	strategie:	‘Ook	wij	zijn	bezig	met	gezond	eten’.		

	

E. Informational	and	comparative	advertising	
	
Bij	 informational	advertising	ga	je	het	product	aanprijzen	door	zoveel	mogelijk	 informatie	en	goede	
kenmerken	van	het	product	te	geven,	en	door	echt	uit	te	leggen	waarom	het	zo	goed	is.	Ze	geven	de	
indruk	dat	ze	de	consument	toelaten	een	weloverwogen	keuze	te	maken.		

Dat	leunt	echter	soms	dicht	aan	bij	comparative	advertising,	wat	soms	conflicten	kan	uitlokken.	Je	gaat	
jouw	eigen	product	vergelijken	met	vergelijkbare	producten	van	de	concurrentie,	waarbij	jouw	product	
eruit	komt	als	het	beste	product.	 In	de	VS	is	dit	zeer	populair	en	gebeurt	dit	vaak,	omdat	er	weinig	
wetgeving	 rond	 is.	 In	 België	 is	 dit	 ook	 toegelaten	 sinds	 1999,	 maar	 het	 is	 aan	 heel	 sterke	 regels	
gebonden.	Bedrijven	die	deze	strategie	durven	gebruiken,	hebben	vaak	heel	snel	een	rechtszaak	aan	
hun	been	door	de	concurrentie.	Bijvoorbeeld	Colruyt	gebruikte	dit:	Mensen	kregen	op	hun	ticketje	te	
zien	hoeveel	ze	voor	hun	aankopen	zouden	betaald	hebben	bij	Carrefour	of	Delhaize,	en	natuurlijk	was	
dat	altijd	20	à	30	procent	meer	dan	bij	Colruyt.	Maar	bij	het	berekenen	van	de	prijzen,	was	Colruyt	niet	
eerlijk,	want	als	 iemand	de	goedkoopste	wafels	kocht	van	het	huismerk,	vergeleken	ze	dat	met	de	
duurste	wafels	die	je	kan	kopen	bij	andere	winkelketens.	Dat	zorgde	natuurlijk	voor	een	rechtszaak.		

Dit	zijn	de	regels	waaraan	moet	worden	voldaan.	De	reclame:	

- mag	 de	 concurrentie	 niet	 denigreren.	 Je	mag	 wel	 gewoon	 informatief	 meedelen	 ‘Dit	 kost	
zoveel,	en	het	andere	product	zoveel’,	maar	je	mag	daarbij	niet	negatief	doen.		

- moet	gelijkaardige	producten	vergelijken	
- moet	relevante	producteigenschappen	objectief	vergelijken	
- mag	niet	tot	verwarring	leiden	met	het	concurrerende	product.	Soms	doen	onbekende	merken	

een	bekend	merk	na,	zodat	mensen	bijna	het	verschil	niet	zien	en	denken	dat	ze	het	bekende	
merk	kopen.	

- mag	niet	misleidend	zijn,		
- mag	de	producten	niet	voorstellen	als	een	imitatie	van	de	producten	van	de	concurrent	
- mag	 geen	 oneerlijk	 voordeel	 opleveren	 door	 de	 bekendheid	 van	 de	 concurrent	 (bijv.	 door	

voordeel	te	halen	uit	een	typisch	kenmerk	van	een	concurrent).	Als	je	bijvoorbeeld	een	heel	
lokaal,	onbekend	bedrijfje	hebt	om	smartphones	te	maken,	dan	mag	je	geen	affiche	maken	
waarbij	je	je	smartphone	even	groot	plaatst	naast	een	iPhone,	want	dan	maak	je	misbruik	van	
de	bekendheid	van	Apple.		
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- voor	producten	met	een	benaming	van	oorsprong	(bijvoorbeeld	whisky)	moet	de	vergelijking	
betrekking	hebben	op	producten	met	dezelfde	benaming.	

Sommige	van	die	regels	zijn	vaag	en	voor	interpretatie	vatbaar,	wat	leidt	tot	discussies	en	rechtszaken.	
Hierdoor	zien	we	niet	zo	vaak	vergelijkende	reclame	in	België,	want	als	 je	alles	regels	perfect	volgt,	
komt	het	er	bijna	op	neer	dat	je	even	veel	reclame	maakt	voor	de	concurrent	als	voor	jezelf.		

	

F. Celebrity	endorsement	
	
Bekende	mensen	prijzen	een	product	aan.	Het	idee	is	dat	mensen	naar	die	bekende	personen	opkijken	
en	de	producten	willen	gebruiken	die	die	mensen	zogezegd	ook	gebruiken.	Maar	uit	onderzoek	zijn	er	
twijfels	over	de	effectiviteit	hiervan.	Het	blijkt	maar	te	werken	als	de	persoon	die	het	product	aanprijst,	
relevant	 is	 voor	 het	 product.	 Zijn/haar	 profiel	 moet	 passen	 bij	 het	 product.	 Bijvoorbeeld	 Piet	
Huysentruyt	kan	een	kruidenmix	aanprijzen,	en	dat	is	geloofwaardig.	Maar	Tia	Hellebaut	die	Pizzahut	
aanprijst	 is	 niet	 geloofwaardig.	 Zeker	 als	 een	 bekend	 persoon	 reclame	 maakt	 voor	 meerdere	
producten,	wordt	het	heel	ongeloofwaardig.		

	

G. Positive	and	negative	appeal	
	
Dit	kan	je	apart	gebruiken,	maar	het	is	het	sterkst	als	je	het	samen	gebruikt.	Bij	positive	appeal	wil	je	
mensen	overtuigen	dat	er	iets	goeds	zal	gebeuren	als	ze	het	product	gebruiken,	en	bij	negative	appeal	
zal	er	iets	slechts	gebeuren	als	ze	het	product	niet	zullen	gebruiken.	We	weten	uit	de	psychologie	dat	
mensen	 heel	 vatbaar	 zijn	 voor	 negatieve/bedreigende	 boodschappen,	 dus	 het	 is	 een	 heel	 sterke	
strategie	wanneer	je	erin	slaagt	mensen	voor	 iets	bang	te	maken,	zeker	als	het	over	kinderen	gaat.	
Bijvoorbeeld	tegenwoordig	zijn	kinderzitjes	in	de	auto	verplicht.	Vroeger	was	dat	niet	zo,	maar	waren	
er	wel	grootschalige	campagnes	van	merken	van	autozitjes	dat	ouders	zo’n	zitje	moeten	kopen	of	dat	
hun	kinderen	anders	gevaar	lopen.	Dat	heeft	mensen	zodanig	angstig	gemaakt,	dat	het	zelfs	wettelijk	
verplicht	is	geworden.	Maar	er	zijn	een	aantal	studies	uit	de	VS	die	aantonen	dat	zo’n	zitje	eigenlijk	
niet	zoveel	extra	beveiliging	biedt.	Als	je	dus	een	campagne	kan	voeren	die	mensen	bang	maakt	voor	
hun	kinderen,	dan	ga	je	goed	verkopen.		

Wat	dan	niet	goed	werkt,	is	als	je	negative	appeal	te	sterk	is.	Als	het	te	erg	is,	als	het	mensen	te	bang	
maakt,	dan	gaan	ze	neiging	hebben	de	campagne	te	negeren	en	te	vermijden	en	heeft	de	campagne	
geef	effect	meer.	Bijvoorbeeld	bij	te	afschrikkende	foto’s	over	lichamelijke	aandoeningen	door	roken	
stelt	men	vast	dat	het	weinig	effect	heeft	op	de	cijfers.		

	

H. Provoceren	of	humor	
	
Wij	leven	in	een	‘attention	economy’:	We	leven	in	een	maatschappij	waar	het	gevecht	gaat	om	mensen	
hun	aandacht.	Mensen	worden	overstelpt	met	informative	en	stimuli,	en	het	moeilijk	hun	aandacht	te	
krijgen.	 Door	 te	 provoceren	 of	 via	 humor	 kan	 men	 mensen	 hun	 aandacht	 trekken	 en	 een	 ‘buzz’	
stimuleren.	Men	 stelt	 inderdaad	vast	dat	mensen	provocerende	 reclame	beter	gaan	herkennen	en	
onthouden.	Hetzelfde	geldt	voor	humoristische	campagnes:	Ze	worden	beter	onthouden.	Het	is	wel	
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onduidelijk	of	dit	effectief	leidt	tot	meer	verkoop.	Je	kan	een	reclame	goed	en	leuk	vinden	om	naar	te	
kijken,	maar	daarom	ben	je	nog	niet	overtuigd	van	het	product	op	zich.	Maar	het	is	wel	zo	dat	hoe	
beter	mensen	een	reclame	vinden,	hoe	groter	de	kans	op	herkenning	en	onthouden.	

	

I. Sex	in	reclame	
	
Hetzelfde	 principe	 van	 aandacht	 trekken	 doet	men	met	 seks/bloot.	 Het	 wordt	 heel	 veel	 gebruikt,	
nochtans	toont	onderzoek	aan	dat	het	eigenlijk	niet	zo	effectief	is.	Het	probleem	is	dat	het	zeker	wel	
de	 aandacht	 trekt,	maar	 net	 te	 veel,	waardoor	mensen	 gefocust	 blijven	 op	 het	 naakt,	 en	 eigenlijk	
voorbijgaan	aan	de	boodschap	of	het	product.	Dat	geldt	zowel	voor	mannen	als	voor	vrouwen,	maar	
het	is	vooral	verstorend	als	mannen	vrouwelijk	naakt	zien	en	vrouwen	mannelijk	naakt	zien.	Dat	kan	
worden	vastgesteld	met	eye	tracking	studies:	De	ogen	zijn	volledig	gericht	op	het	naakt	en	niet	op	de	
boodschap.		

	

J. Product	or	brand	placement	(‘sluikreclame’)	
	
Sluikreclame	is	het	gebruik	van	producten	en	merken	in	films,	series	en	programma’s	zonder	expliciet	
op	het	product	te	wijzen.	Als	je	bijvoorbeeld	iemand	in	Thuis	een	Macbook	ziet	gebruiken,	dan	mag	je	
redelijk	zeker	zijn	dat	Apple	daarvoor	betaalt.	Ook	is	er	altijd	heel	wat	gedoe	rond	het	merk	van	wagen	
waar	James	Bond	mee	rondrijdt.	BMW	heeft	heel	wat	geldt	betaalt	om	gebruikt	te	worden	in	plaats	
van	Aston	Martin.	In	België	is	ook	dit	sterk	gereglementeerd.	Als	producten	te	sterk	op	subtiele	wijze	
in	het	daglicht	staan,	wordt	er	op	de	vingers	getikt.		

	

Er	 is	 een	 studie	 (Bushman	&	 Bonacci,	 2022)	 gebeurt	
naar	 de	 vraag	of	 het	 soort	 Tv-programma	een	 effect	
heeft	 op	 de	 effectiviteit	 van	 je	 reclame.	 Men	 ging	
dezelfde	 reclame	 aanbieden,	maar	 telkens	 in	 andere	
contexten,	 bijvoorbeeld	 tussenin	 een	 film	 of	
programma	dat	 heel	 gewelddadig	 is,	 of	 tussenin	 een	
film/programma	met	veel	seks,	tussenin	een	neutraal	
programma,	etc.	Direct	na	de	 film	of	 serie	en/of	een	
dag	 later	 bevroeg	 men	 dan	 mensen	 naar	 hun	
herinnering.	Men	vond	dat	reclame	het	meest	opvalt	
in	neutrale	programma’s,	en	minder	 in	gewelddadige	
of	seksueel	getinte	programma’s.		

	

K. Inspelen	op	gewoontes	en	loyaliteit	
	
Mensen	 zijn	 gewoontedieren,	 ook	 in	 hun	 koopgedrag.	 Als	 je	 mensen	 kan	 verleiden	 voor	 je	
product/merk,	 dan	 zijn	 ze	 niet	 snel	 geneigd	 om	 te	 veranderen	 naar	 de	 concurrentie.	 Bijvoorbeeld	
banken	weten	dat	 zeer	 goed.	 Zo	 krijgen	 tegenwoordig	 kinderen	van	6	 jaar	 al	 een	 rekening	en	een	
bankaart,	etc.,	volgens	het	principe	‘get	them	while	they’re	young’,	omdat	men	weet	dat	de	kans	dat	



	 137	

men	later	nog	verandert	van	bank,	klein	is.	Het	is	gemakkelijker	om	een	klant	te	behouden	dan	een	
nieuwe	klant	te	overtuigen	om	over	te	stappen	van	de	concurrentie	naar	jou.	Daarom	besteet	men	
aandacht	aan	het	belonen	van	loyaliteit	van	klanten.		

	

L. Prijsstrategieën	
	
Een	laatste	manier	om	mensen	mensen	te	beïnvloeden,	zijn	prijsstrategieën.	Mensen	zijn	hiermee	zeer	
gemakkelijk	te	beïnvloeden.	Vaak	denken	ze	niet	bewust	en	logisch	na	hierover	of	maken	ze	irrationele	
beslissingen.	Mensen	zijn	zich	vaak	niet	bewust	van	prijzen	wat	toelaat	om	willekeurige	prijspolitiek	te	
voeren.	Bedrijven	gaan	dit	op	een	heel	gesofisticeerde	manier	gaan	gebruiken.		

Bijvoorbeeld	Audi,	Mercedes	en	BMW	gaan	niet	niet	proberen	hun	product	zo	goedkoop	mogelijk	te	
maken,	ze	gaan	net	de	prijs	 iets	hoger	 leggen,	zodat	de	klant	de	 indruk	krijgt	dat	deze	merken	een	
bepaalde	 luxe	bieden	die	 je	bij	goedkopere	merken	niet	hebt.	Het	geeft	de	klant	het	gevoel	dat	ze	
behoren	tot	een	bepaalde	elite.	Dit	fenomeen	zie	je	ook	bij	scholen,	bv.	in	de	VS.	Je	zou	verwachten	
dat	als	er	veel	concurrentie	is,	dat	mensen	kiezen	voor	het	goedkoopste.	Maar	dat	is	niet	zo.	Mensen	
verkiezen	net	de	duurste	scholen,	omdat	ze	denken	dat	hierdoor	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	hoger	
zal	liggen.	De	scholen	willen	communiceren	dat	ze	elitair	zijn.	Je	ziet	dus	door	concurrentie	de	prijzen	
stijgen	in	plaats	van	dalen.		

Prijzen	kunnen	verschillen	van	regio	tot	regio,	zonder	dat	er	daar	altijd	goede	objectieve	redenen	voor	
zijn.	Je	ziet	dan	soms	dat	mensen	gaan	shoppen	over	de	grens	omdat	het	daar	goedkoper	is.		

Een	fout	die	soms	gemaakt	wordt,	is	dat	producenten	hun	nieuwe	producten	goedkoop	verkopen,	met	
als	doel	de	prijs	op	te	trekken	naarmate	het	product	populairder	wordt.	Maar	dit	is	geen	goed	idee,	
want	 mensen	 aanvaarden	 niet	 goed	 die	 plotse	 prijsstijging.	 Een	 betere	 strategie	 is	 bij	 een	 nieuw	
product	meteen	met	een	hoge	prijs	te	starten,	maar	dan	mensen	in	het	begin	een	korting	te	geven.	
Uiteindelijk	is	de	prijs	dan	net	hetzelfde	alsof	je	het	goedkoop	zou	verkopen,	maar	mensen	beginnen	
het	product	kopen	omdat	ze	een	korting	krijgen.	Wanneer	je	dan	de	korting	weg	laat	na	verloop	van	
tijd,	blijven	ze	je	product	kopen	omdat	ze	denken	dat	het	gewoon	de	originele	prijs	is.		

Dit	 domein,	 van	 hoe	 je	met	 prijzen	 kan	 communiceren	 en	mensen	 beïnvloeden,	 is	 onderdeel	 van	
behavioral	 economics.	 Men	 onderzoekt	 in	 dit	 domein	 hoe	 mensen	 omgaan	 met	 economische	
beslissingen.	Een	belangrijk	boek	is	‘Predictably	Irrational’	van	Dan	Ariely.	Dat	gaat	erover	dat	mensen	
bij	hun	economische	beslissingen	irrationeel	zijn	en	denkfouten	maken,	maar	dat	ze	wel	te	voorspellen	
zijn.		

	

5. Consumentenpsychologie	en	ethiek	
	

Recent	 is	er	een	trend	naar	voren	gekomen	in	de	CP	die	zich	gaat	toeleggen	op	ethiek:	Wat	kan	er	
allemaal	als	het	gaat	over	reclame	en	over	het	beïnvloeden	van	mensen?	Er	zijn	zo	een	aantal	topics	
die	steeds	terugkeren:		

- Reclame	en	lichaamsbeeld:	Er	 is	tegenwoordig	heel	wat	te	toen	omtrent	het	 lichaamsbeeld	
dat	 getoond	 wordt	 in	 reclames	 en	 hoe	 dat	 het	 zelfbeeld	 van	 mensen	 beïnvloedt.	 Er	 is	
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bijvoorbeeld	heel	wat	discussie	over	anorexia	bij	modellen.	Men	gaat	meer	en	meer	controles	
doen	en	te	magere	modellen	weren.		

- Reclame	bij	kinderen:	Kinderen	zijn	heel	erg	vatbaar	voor	beïnvloeding	door	reclame,	omdat	
kinderen	 tot	 op	 een	 bepaalde	 leeftijd	 niet	 goed	 het	 onderscheid	 kunnen	 makken	 tussen	
realiteit	 en	 wat	 er	 voorgesteld	 wordt	 in	 reclame.	 Bedrijven	 willen	 daarop	 inspelen,	 door	
bijvoorbeeld	kinderproducten	op	ooghoogte	van	kinderen	te	plaatsen	in	rekken.	Zoals	eerder	
besproken,	beïnvloeden	kinderen	op	hun	beurt	dan	hun	ouders	om	bepaalde	producten	te	
kopen.	Op	basis	van	onderzoek	worden	allerlei	maatregels	ingevoerd	om	dit	wat	aan	banden	
te	leggen.	Zo	mag	er	maar	beperkt	reclame	gevoerd	worden	op	televisiekanalen	voor	kinderen.	
Reclame	voor	 speelgoed	 in	aanloop	van	Sinterklaas	of	Kerstmis	 is	ook	aan	bepaalde	 regels	
gebonden.		

- Reclame	op	het	internet:	Marketing	heft	ook	het	internet	ontdekt	als	de	ideale	reclametool.	
Op	basis	van	eerdere	zoekacties	en	IP-tracking	hebben	bedrijven	de	mogelijk	om	hun	klanten	
te	profileren	en	kunnen	ze	advertenties	op	maat	aanbieden.	Maar	dergelijke	adds,	pop-up’s	
en	SPAM	leiden	tot	irritatie	bij	de	consument,	en	er	wordt	dan	ook	vaak	gebruik	gemaakt	van	
add-blockers.	Bedrijven	proberen	dit	dan	weer	te	bestrijden	door	toegang	te	ontzeggen	tot	
bepaalde	sites	als	je	een	add-blocker	gebruikt.	Momenteel	voert	men	daar	een	juridische	strijd	
rond.	 Het	 internet	 en	 allerlei	 apps	 als	 tool	 bij	 shoppen	 evolueert	 heel	 sterk,	 en	 het	 is	
interessant	 om	 als	 BP	 de	 principes	 van	 in	 de	 psychologie	 toe	 te	 passen	 op	 dit	 soort	
technologieën	 (bv.	ownership	effect	bij	 SUITCASE:	Men	stuurt	kleren	op	die	men	 thuis	kan	
passen,	en	de	kleren	die	niet	passen	mag	men	terug	opsturen,	en	men	betaalt	dan	enkel	de	
kleren	die	men	bijhoudt.	Maar	een	keer	dat	mensen	iets	vast	hebben	gehad	of	aan	hebben	
gedaan,	zijn	ze	minder	geneigd	om	het	terug	weg	te	doen.	Via	het	internet	gaat	men	eerder	
kleren	kopen/houden	dan	dat	men	ze	gewoon	zou	zien	hangen	in	een	rek	in	de	winkel).		

- Ongeoorloofde	reclame:	Er	is	soms	discussie	over	wat	men	precies	allemaal	mag	aanprijzen	
via	 reclame.	 Bijvoorbeeld	 in	 België	 is	 het	 al	 een	 tijd	 verboden	 reclame	 te	 maken	 voor	
tabaksproducten.	Momenteel	is	er	ook	debat	rond	reclame	voor	ongezonde	voeding,	zoals	van	
McDonalds	 of	 Coca	 Cola.	 Men	 is	 aan	 het	 onderzoeken	 of	 dit	 niet	 slecht	 is	 voor	 de	
volksgezondheid	en	men	dit	niet	beter	verbiedt.		

Bij	dergelijke	zaken	worden	ook	consumentpsychologen	ingeschakeld.	Zij	staan	dus	niet	aan	de	kant	
van	de	bedrijven,	maar	aan	de	kant	van	de	consument.	Zij	werken	mee	met	consumentenorganisaties	
die	de	consument	trachten	te	beschermen	en	instaan	voor	hun	belangen.	Voorbeelden	van	dergelijke	
organisaties	 zijn	 het	 Ministerie	 voor	 Consumentenzaken,	 Test-Aankoop	 en	 Bond	 van	 Trein-tram-
busgebruikers.	
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Voorbeeld	examenvraag	les	2:	antwoord	4	

Voorbeeld	examenvraag	les	3:	antwoord	1	

Voorbeeld	examenvraag	les	4:	antwoord	1		
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Voorbeeld	examenvraag	les	6:	antwoord	1	
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