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1. Bedrijfspsychologie? 
 

 

 

 

 

 

 

Er zijn zeer veel foute stereotypen over wat 

‘bedrijfspsychologie’ nu eigenlijk is. Het is de dag van 

vandaag een van de snelst groeiende beroepen aangezien er 

zeer veel bedrijfspsychologen nodig zijn. Ze helpen zowel de 

mensen in organisaties als de organisaties zelf. 

1.1. Vakgebied 
- ‘Bedrijfspsychologie’: breed domein 

- Human Resources Management 

o Toepassen van principes, theorie en onderzoek uit de psychologie in werksituaties 

o Doelstelling:  

▪ Welzijn en tevredenheid vd werknemers verhogen 

▪ Prestaties van de individuen, groepen en organisaties verbeteren  

Ivan De Witte 

= bedrijfspsycholoog 
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o Scientist-practitioner principe 

o Belangrijke thema’s schematisch voorgesteld 

→ we worden opgevoed als wetenschappers en moeten dat ook blijven doorheen onze loopbaan door 

evidence based te werk te gaan. 

 

1.2. Doelstelling lessenreeks 
- Twee groepen 

o Niet-bedrijfspsychologen: 

Basiskennis in functie van het later professioneel functioneren (+ denk ook eens aan 

mkt en ergonomie) 

o Wel-bedrijfspsychologen: 

Basis om latere verdieping en verruiming toe te laten 

- Doelstelling:  

o Kennis en inzicht in activiteiten, kernthema’s en basisprincipes in bedrijfspsychologie 

o Persoonlijke ontwikkeling – ‘Future word self’ 

o Wetenschappelijke reflex tegenover populaire ‘management talk’ (hierin worden 

heel veel onwaarheden verteld!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bullshit Bingo” 
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→ pseudowetenschap 

 

→ Op basis van een aantal 

dimensies worden de mensen 

ingedeeld in 16  dimensies  

 

→ Bleu Monday is een niet-wetenschappelijke 

theorie/reclamestunt om mensen op reis te laten gaan 

 

 

→ website die bekijkt welke theorieën 

wel of niet wetenschappelijk 

ondersteund zijn 

 

 

1.3. Aanpak lessenreeks 
- Hoorcolleges 

o Structuur aanbrengen in de leerstof 

o Leerinhouden concreter maken en achtergrond geven 

o Af en toe iets uitproberen – zie online training innovatie 

o Lessen zijn niet identiek aan het handboek – ruimer / soms andere structuur 

o Wetenschappelijke studie(s) per thema, ter illustratie en begrip 
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- Zelfstudie 

o Niet alles wat in het boek staat wordt besproken in de hoorcolleges 

o Niet alles besproken in hoorcolleges staat in het boek 

o Sommige stukken moeten zelfstandig verwerkt en ingestudeerd worden 

o Tijdige voorbereiding nodig – integratie van beide 

- Future work self 

o Inzicht in en reflectie over eigen loopbaan 

1.4. Future Work Selves 
 

“The future is not a result of choices among alternative paths offered by the present, but a place that 

is created—created first in the mind and will, created next in activity. The future is not some place we 

are going to, but one we are creating. The paths are not to be found, but made, and the activity of 

making them changes both the maker and the destination” 

- NU werken aan je toekomstige carrière 

o Niet enkel kennis & vaardigheden 

o Ook zelf-inzicht, persoonlijke groei en identiteit 

- Hoe? 

o Self-assessments, uitdagende stellingen, doe-

opdrachten met follow-up reflectie 

o Wie wil ik worden, waarom en hoe? 

o Insturen max 1 A4 Minerva 

o Één open vraag op het examen 

1.5. Opdracht 1: Find what you love 
- Luister speech Steve Jobs 

o Zoek zelf speech en aantal media-artikels 

o Steve Jobs geeft een 3-tal belangrijke lessen voor je loopbaan. Welk element spreekt 

je meest aan en waarom? 

o ‘And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, 

keep looking’ – Heb je het gevoel dat je hier op je plaats zit, dat je op de juiste weg 

bent? Hoe weet je dat? Wat zijn de bepalende factoren geweest die je hier gebracht 

hebben? 

o Heb je momenteel reeds een future work self? Indien ja, wat zijn je aspiraties en 

ambities? Indien nee, hoe ga je het aanpakken? 

2. Vragen? 
- Minerva 

- Pauzes en na de les 

- Herhalingsles 

o Vooraf vragen insturen per e-mail: helga.peeters@ugent.be 

3. Planning 
Les 1 (12/02): introductie Les 7 (26/03): motivatie 

Les 2 (19/02): rekrutering en selectie (+ uitleg les6) Les 8 (16/04): werkomstandigheden en gezondheid 

Les 3 (26/02): training en ontwikkeling Les 9 (23/04): stress en burn-out 

Les 4 (05/03): prestatiebeoordeling Les 10 (30/04): consumentenpsychologie 

Les 5 (12/03): leiderschap Herhalingsles 

Les 6 (19/03): online training creativiteit en innovatie  
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Les 1: Introductie 

1. Bedrijfspsychologie in een historisch perspectief 
- Ontwikkeling arbeidsorganisatie 

- Industriële revolutie 

o Adam Smith & Henry Ford 

o Ontstaan vakbonden 

o Scientific management (Taylorisme) 

- WOI 

o Industrial Psychology en testing 

- Human relations 

o Mayo’s Hawthorne studies 

- WOII naar vandaag 

- Hedendaagse uitdagingen 

1.1. Ontwikkeling arbeidsorganisatie 
- De eerste mensen 

o Jagers en verzamelaars 

o Voorzien in eigen behoeften 

o Taakverdeling 

▪ Mannen 

▪ Vrouwen 

- Beginnende soort arbeidsverdeling 

o Ontdekking van speren 

o Planning en specialisaties; primitieve soort ruil 

o Oorspronkelijk nog in familieverband 

o Voorbeelden van specialisaties: jagen, speren maken, koken, vuur maken,… 

o Nog niet rationeel 

→ behalve een onderscheid tussen mannen en vrouwen was er nog geen echte taakverdeling. Echter 

begonnen ze later wel te zien dat bepaalde mensen beter zijn in de ene taak dan in een andere taak. 

- Eerste rationele organisaties 

o Hoe kon men de arbeid best verdelen? 

o Griekse oudheid 

o Leger: hiërarchie doet mensen werken 

o Slavernij: belangrijk voor de economie 

o Beroep (arts,…) versus arbeid (boer, slaaf,…) in de oudheid 

- Ontwikkeling in het christendom 

o Religieuze inslag: beroep als roeping = positief 

o Werken = vervolmaken van het rijk Gods → meer aandacht naar de organisatie van 

het werk 

o Groeperen van beroepen in gilden en ambachten: belangenbescherming 

o Sociale status: leerjongens, gasten en meesters 

o Taakverdeling, maar nog steeds volledig afgewerkte producten 
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o Calvinisme (protestantse geloofsleer waarvan de aanhangers altijd een invloedrijke 

minderheid zijn geweest in Nederlanden) als grondslag voor het kapitalisme: 

overschotten, rijkdom 

1.2. Industriële revolutie 
- Industrialisatie door machines 

o 1760: James Watt stoommachine ipv mankracht 

o Ontstaan van fabrieken/ stoommachine → scheiding woonst en werkplaats 

o 1776: Adam Smith: boek ‘inquiry into the nature and causes of the wealth of nations’ 

▪ Vrije markteconomie en handelen uit eigenbelang → interessante 

samenwerkingsrelaties 

→ vraag en aanbod zouden in evenwicht zijn 

▪ Nu: niet haalbaar wegens schade aan derden en milieu 

o Adam Smith: arbeidsverdeling 

▪ Common labor (gewone handenarbeid) 

▪ Skilled labor (snel aan te leren vaardigheden) 

▪ Qualified labor (langdurig bepaalde stiel aanleren) 

- Massa-productie 

o Henry Ford: T-model 

o Wapenfabrieken: geweren maken 

o Slachthuizen: lopende-band-systeem koeien 

o Minder onkosten, meer productie 

o Goedkoper produceren en verkopen 

o Werklieden meer betalen 

o Deze worden op hun beurt kopers 

→ grotere afzet 

→ tijdens de industriële revolutie werd het maken van dingen opgedeeld in verschillende taken. Op 

deze manier ontstond er een lopende-band-systeem waarbij één persoon één bepaalde taak doet. 

 

 

Ondernemers zien noden in van mensen, niet de mensen zelf. 

Ondernemers creëren als het ware de noden, zien het gat de 

markt.  

Idem Steve Jobs 

 

→ mensen weten niet wat ze nodig hebben. Om deze reden moeten we, wanneer we nieuwe 

producten willen gaan ontwikkelen, niet bij de mensen zelf gaan vragen wat ze willen, maar moeten 

we dit zelf ontdekken. Op deze manier creëren we zelf noden bij de mensen. 

1.2.1. Ontstaan vakbonden 
- Voorloper 

o Verzet tegen machines 

o Opstanden 

▪ Machinebrekers (Manchester, Engeland) 

▪ Katoenoproer (1833, Gent) 
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▪ Vergelijken met tegenwoordig <technologie pakt ons werk 

af>, bv smartphonetaxidiensten Uber 

- Slechte werkomstandigheden in fabrieken 

o Weinig arbeidsreglementering 

o Lage lonen, geen werkzekerheid 

o Zwaar werk, misbruik, ongevallen 

o Lange werkdagen, beroepsziekten 

o Kinderarbeid 

- Eerste vakbonden 

o Groeperen ifv belangenbehartiging 

o Oorspronkelijk verboden (macht) 

o 1857 in textielfabrieken 

o Invloed Karl Marx (‘Das Kapital’) 1ste internationale (congres vakbonden) en 

pauselijke tussenkomst (Rerum Novarum): oproep om meer aandacht te besteden 

aan het welzijn van de arbeiders 

o Veel spanningen tussen werknemers/vakbonden (verdedigen) – werkgevers (geld 

verdienen) 

1.2.2. Scientific management (Taylorisme) 
- Principles of scientific management’ 

o 1911: ingenieur Frederick Taylor 

o Reactie op wantoestanden 

o Slecht gemotiveerde (luie) groepen met zeer lage productiviteit 

o Voorstander van rationele, wetenschappelijke aanpak om mensen productiever te 

maken 

o Geen tegengesteld belang tussen werkgever en werknemer 

▪ Wetenschappelijke aanpak – meer rendement – beter loon 

→ Taylor wou een betere manier vinden om mensen te laten produceren. Hij ziet dat mensen in een 

fabriek niet gemotiveerd zijn en enkel werken voor het geld 

- Belangrijkste principes 

o Splits uitdenken en uitvoeren 

o Arbeidsverdeling op basis van time en motion studies → efficiëntste bewegingen? 

o Evenwicht met het fysisch kunnen van de mensen 

o Selectie van personen wordt belangrijk (fysisch, bv lengte) 

o Einde kinderarbeid 

o Eenvoudige, snelle en goedkope opleiding 

o Mensen werken om geld te verdienen – stukloon  

o Productiebeheer moet gerationaliseerd worden (bv niet teveel voorraad) 

o Aanvaardbare werkomstandigheden 

→ alle processen werden opgedeeld in deelprocessen. Een stukloon is dan ook het gegeven dat 

werknemers betaald worden per afgewerkt product. 

1.3. Rond WOI 
- Ontstaan van ‘industrial psychology’ 

o 1892: Munsterberg naar Harvard 

o 1911: eerste handboek bedrijfspsychologie 

o Vooral onderzoek selectie en verhogen productiviteit 
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o Walter Scott – ook onderzoek naar advertising en selectie 

- Wereldoorlog I 

o Nood aan testen om potentiële soldaten en piloten te selecteren 

o Massa-testen: Army Alpha en Army Beta 

o Scott gaat bij de US amy werken 

o Ontwikkeling intelligentietesten 

o Bedrijven profiteren mee van de ontwikkelingen 

→ bedrijfspsychologie is dus een zeer recent gegeven 

 = intelligentietest 

1.4. Human Relations en Revisionisme 
- Hawthorne studies 

o 1926: Elton Mayo naar Harvard: reeks 

experimenten 

o Studie in elektriciteitsfabriek in Hawthorne 

o Effect van licht, rust en werkduur op 

productiviteit 

o Onbegrijpelijke bevindingen: 

▪ Minder licht → betere prestaties 

▪ Meer licht → betere prestaties 

▪ Evenveel licht → ??? 

o Interviews: meer aandacht leidt tot hogere 

motivatie 

= Hawthorne effect 

o Aandacht voor motivatie en tevredenheid van de werknemer 

1.5. Vanaf WOII 
- WOII: nieuwe interesse in testen en selectie 

o Selectie spionnen: ontstaan assessmentcenter (simulatie van jobs) 

o Opleiden en trainen van soldaten 

o Leiderschap cruciaal 

o Omgaan met vermoeidheid en moraal werknemers 

o Psychologen massaal in dienst bij leger 

o Belang van oorlogsindustrie: wapenfabrieken 
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o Status bedrijfspsychologie gaat omhoog 

o Ontstaan van engineering psychology 

▪ Display vliegtuig, control panel duikboot 

- Na WOII: 

o Nood aan heropbouw 

o Bloeiende economie ontstond 

o Boomende industrie na WOII: rekrutering en selectie 

o Maar ook veel onrust (conflict, staking) 

o Veel onderzoek naar houding van de werknemers (tevredenheid, motivatie) 

1.6. Recente uitdagingen 
- Virtuele ipv fysische werkplaats 

- Virtuele medewerkers? 

- Betrokkenheid medewerkers? 

- Up-to-date houden met technologie 

- Globalisatie economie 

- Etnische diversiteit 

- Andere generatie – andere waarden? 

1.6.1. Elke generatie is een ’ME’ generatie 
“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.” 

→ het probleem: we zijn heel slecht in het evalueren van deze verschillen! We moeten een 

longitudinaal onderzoek doen om dit soort uitspraken te kunnen doen. Daarbij komt nog eens het 

probleem dat we heel vaak falen in het maken van een onderscheid tussen leeftijd en generatie 

 

 

→ de waarden van ‘Leisure time’ zijn lineair 

gestegen aangezien we de dag van 

vandaag steeds meer stilstaan bij het 

zogenaamde ‘work-life balance’. 

Organisaties spelen hier op in door flexibele 

werkuren aan te bieden en de mogelijkheid 

te bieden van op afstand te werken 

= longitudinaal onderzoek! 

1.6.1.1. Conclusie meta-review 
“Overall, our results provide little evidence supporting the existence of meaningful differences 

that are attributable to generation membership. They also raise questions about the efficacy of 

organizational interventions designed to address such differences” 

→!Publication bias! Als een studie een goed resultaat weergeeft zal ze veel sneller gepubliceerd 

worden. Vaak worden generatieverschillen dan ook sterk overdreven. 
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2. Onderzoeksmethoden in bedrijfspsychologie 
- Idem als andere subdisciplines 

- Twee grote stromingen 

o Lee Cronbach ‘Two disciplines of scientific psychology’ (1957) 

o Experimental psychology: 

▪ Situatie is dominant 

▪ Zelf variantie (ad random) creëren in gedrag 

o Correlational psychology: 

▪ Toont verbanden aan  oorzaken 

▪ Individuele verschillen zijn dominant 

▪ Bepaalde variantie in gedrag in kaart brengen 

o Combinatie van beide is nodig 

- Toepassen op het bedrijfsleven 

o Waar mogelijk interferentie door meten vermijden 

2.1. Bedrijfsdiefstal: ‘een experimenteel onderzoek’ 
- Jerald Greenberg (1990, Journal of Applied Psychology’ 

o Medewerking bedrijf dat net twee grote contracten heeft verloren waardoor de 

winst daalde 

o Ontslagen vermijden → 10 weken minder salaris 

 

2.1.1. Resultaat 
- Minder loon = meer diefstal, hoger verloop 

van werknemers 

- Een correcte uitleg voor loonsvermindering 

zorgt voor minder diefstal 
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2.2. ‘Fysische lengte en succes’: correlationeel onderzoek 
- Timothy Judge (2004, journal of applied psychology) 

o Zijn grote mensen succesvoller in het leven? 

o “Short people got no reason to live” Randy Newman, Short people 

o US presidenten altijd groter dan gemiddeld 

o Evolutionaire verklaring = groot → kracht/sterkte/dominantie → respect afdwingen 

o Napoleon complex = mensen voelen zich inferieur waardoor ze zich agressief gaan 

gedragen 

- Twee studies 

o Integratie van bestaande studies (meta-analyse) 

o Directe meting van fysische lengte en inkomen 

o Correlaties bestuderen (geen ingreep) 

 

2.2.1. Resultaten  
- Onderzoek 1 

o Grote mensen: betere sociale status (r= .41) 

o Grotere mensen: vaker leidinggevend (r= .24) 

o Grotere mensen: betere prestaties (r= .18) 

- Onderzoek 2 

o Gecontroleerd voor leeftijd, gewicht en intelligentie 

o Grote mensen: beter inkomen (r= .30) 

o Vergelijk: 1,65m tegenover 1,83m: 5000 euro/jaar minder 

o Iets minder uitgesproken voor vrouwen 

- Conclusie 

o Vrij verassende bevindingen 

o Maar wat doen we ermee? → weinig ruimte voor interventie 

o Bewustzijn → niet laten misleiden als HR-manager 
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3. Voorbeeld examenvraag les 1 
De Hawthone studies… 

1. … bestudeerden het effect van de werkomgeving op de productiviteit van werknemers in een 

organisatie. 

2. …leidden tot nieuwe mogelijkheden om soldaten te testen tijdens W.O.I. 

3. … vonden dat sociale factoren minder belangrijk waren dan de werkomgeving voor prestaties 

van werknemers. 

4. Geen van bovenstaande. 

 

4. Onthoud 
- Wat is bedrijfspsychologie? 

- Verschillende fasen in ontwikkeling bedrijfspsychologie 

- Actuele vragen voor bedrijfspsychologie 

o Myth busted – generation management 

- Twee grote onderzoeksstromingen in bedrijfspsychologie en treffende illustraties 

- Te kennen – boek hoofdstuk 1 en 2 (tot “analyzing Research Data”) 

  



  Jane Vanrijkelen 

13 
 

Les 2: Rekrutering en selectie 

1. Gebruik social media in onderzoek 

 

 

 

→ sollicitanten met een gunstige profielfoto 

hebben 20% meer kans op een positieve reactie 

→ zegt de screening van een facebook profiel iets over het toekomstig functioneren in een job? = 

vraag naar predictieve validiteit 

→ bovenste deel van de tabel  interessant 

KSAO: competenties van een persoon 

Globaal: geen verband tussen de 

beoordelingen obv facebookprofiel en het 

toekomstig functioneren 
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1. Conclusie 
- We maken zeer snel een indruk van mensen op basis van ons buikgevoel 

- Ons buikgevoel indruk is niet altijd accuraat 

o Vaak gebaseerd op irrelevante informatie (bv facebook) 

- Ondanks gebrek aan accuraatheid beïnvloedt onze eerste indruk onze besluitvorming 

- Problematisch voor organisaties 

▪ De verkeerde mensen worden aangeworven 

▪ Nefast voor de optimale werking van de organisatie 

- Problematisch voor de medewerkers 

o Zij die niet geselecteerd zijn: onrechtvaardigheidsgevoel 

o Zij die geselecteerd zijn: mogelijks ontevreden over de job 

2. Vraag van vandaag 
Indien een organisatie ervoor wil zorgen dat ze over de juiste mensen beschikt, welke manier kunnen 

dan gebruikt worden? 

3. Rekrutering en selecte: wat? 
- ‘Organisatie’ = groep van mensen die werken om een bepaald gemeenschappelijk doel te 

bereiken 

o 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 = mensen met de juiste eigenschappen vinden en aantrekken 

▪ Selectie = uit de geïnteresseerde pool van kandidaten de meest geschikte 

medewerker(s) zoeken om aan te werven in de organisatie  

= sollicitatieproces 

▪ Vaak startpositie voor bedrijfspsychologen 

1. Hoe zoek/vang ik een lief? 
Retentie = behouden van de medewerkers 

→ datingbureau ↔ rekrutering & selectiebureau 

→ via via / referral 

→ probeer uzelf aantrekkelijk te maken 

→ realistisch! Geen fake beeld 

→ ex lieven 

→ advertenties 

→ targeted rekruteren: filters opstellen 

= rekruteringsstrategie bepalen en evalueren 
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2. Hoe kies ik een lief? 
= enkel mogelijk als het zoekproces effectief was! 

→ mailen, sms, chatten !onbetrouwbaar! = cv’s 

→ afspreken = selectiegesprek 

→ vragen aan anderen = referenties nagaan 

→ trial and error 

3. Vier stappen in rekrutering- en selectie proces 
1. Workforce planning 

2. Functie-analyse 

3. Rekrutering 

4. Selectie 

3.3.1. Stap 1: Workforce planning 
- Waar wil de organisatie heen? 

o Visie, strategie, kernactiviteiten? 

- Welke kennis, vaardigheden en competenties (KSAO) zijn 

hiervoor nodig bij onze medewerkers? 

- Welke KSAO’s hebben we met onze huidige medewerkers al in 

huis? 

- Welke KSAO’S ontbreken nog? 

o Welke jobs moeten ingevuld worden? 

- Analyse van de arbeidsmarkt: hoeveel talent is beschikbaar? 

o Knelpuntberoepen 
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3.3.2. Stap 2: Functie- analyse 
- Wie hebben we nodig? 

o Welke activiteiten moeten 

worden uitgevoerd in de 

job? 

→ over welke 

eigenschappen moet de 

nieuwe medewerker 

beschikken?  

= FUNCTIEPROFIEL 

- Hoe? 

o Vraag het aan de experts ter zake: 

▪ Interviews/vragenlijsten 

▪ Kritische incidenten (extreem geluk/enorm gefaald) 

▪ Dagboek 

▪ Observatie 

o Consulteer bestaande functie-analyses 

▪ www..vdab.be/cobra 

▪ www.onetonline.org/ 

o Sleutelrol in organisaties 

▪ Selectie, prestatiebeoordeling, training, beloning 

3.3.3. Stap 3: Rekrutering 
- Mensen met de juiste eigenschappen vinden, 

aanspreken en aantrekken om te solliciteren 

- AIDA-principe 

o Aandacht 

o Interesse 

o Desire 

o Actie  

- Hoe meer mensen aangetrokken worden, hoe 

groter de kans dat er iemand geschikt tussen 

zit 

- MAAR: war for talent 

- Hoe mensen aantrekken? 

3.3.3.1. Personeelsadvertenties 

 

http://www.onetonline.org/
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3.3.3.2. VDAB 
  

→ enkel zij die actief op zoek zijn naar een job 

komen op deze site terecht 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3. Jobbeurs 
 

 

 

 

3.3.3.4. Selectiebureaus, headhunting 

 

 

→ headhunting is letterlijk 

de jacht op hoofden en 

daarbij dus het wegkapen 

van anderen. Headhunters 

gaan actief op zoek naar 

interessante profielen en 

om het even wat proberen 

ze deze persoon aan te 

werven 
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3.3.3.5. Social media 

 

3.3.3.6. Scholen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.7. Hoe stel ik mijn organisatie voor aan sollicitanten? 
- Zo realistisch mogelijk: Realistic Job Preview 

o Vooral geschikte kandidaten 

o Kandidaten weten wat hen te wachten staat; medewerkers zijn gemotiveerd 

o Kan kandidaten afschrikken 

- Zo positief mogelijk 

o Veel potentiële kandidaten 

o Veel kandidaten moeten teleurstellen wegens 

niet geschikt 

o Geloofwaardig? 

o Na rekrutering: ontgoochelde medewerkers 

- Zo creatief mogelijk 

o Spring in het oog 

o Wees origineel, maar ook eerlijk! 

o 1997 mensen gecontacteerd ivm job 

▪ ½ via email = standaard medium 
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▪ ½ via postkaart = ‘strange’ medium 

o Wie reageert? 

▪ 11 reacties op de e-mails (1%) 

▪ 51 reacties op de postkaart (5%) 

▪ Hogere kwantiteit 

o Bovendien 

▪ Reacties op de postkaart waren vaker hoger opgeleiden 

▪ Hogere kwaliteit 

3.3.4. Stap 4: Selectie 
- 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 

o Testen niet onfeilbaar, 

maar toch goede 

voorspellingen 

- Hoe groter de kandidatenpool, 

hoe selectiever je kan zijn  

o Selectieratio: aantal vrije 

posities / aantal kandidaten 

o Vergelijk 5/50 vs 5/100 

→ het is niet omdat bepaalde instrumenten niet 100% valide zijn dat we ze niet mogen gebruiken. 

→ hoe leger het selectieratio hoe strenger we mogen zijn, maar we mogen hier in geen geval in 

overdrijven 

 

 

 

 

 

 

- Wat willen we weten?  

→ past de kandidaat bij de job en organisatie? 
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3.3.4.1. Doel: Matching principe – wat willen we weten? 
 

 

 

 

→ op zoek naar een fit: 

job/organisatie – persoon 

 

 

 

 

- Stapsgewijs, automatisch proces 

3.3.4.2. Wat is een goed selectie-instrument? 
 

 

 

 

 

 

 

- Vraag: is er een significante correlatie tussen de evaluatie van de jobprestatie (stap 3) en de 

evaluatie van de presentatie op het selectie-instrument (stap 2)? 

3.3.4.3. Selectie: een stapsgewijs proces 
1. Vraag naar het oordeel van de medewerker = CV- screening 

- Juiste diploma’s, nodige ervaring 

- Bijkomende competenties, talenkennis 

- Motivatiebrief 

- Screen op relevante aspecten (denk aan Facebook!  relevant) 

- Nadeel: zelf-rapportage 

Sollicitanten liegen vaak om heel wat zaken als 

hun diploma, functietitel, jaartallen, talenkennis  

 altijd bewust! 
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→ het verband tussen zelfbeoordeling over iemand 

kennis en wat effectief geleerd is is relaties sterk, 

maar we zien een hogere correlatie met de 

affectieve kennis dan met de effectieve kennis 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vraag naar het oordeel van anderen = referenties  

- Oordeel van anderen over de kandidaat 

- Doel 

o Hoe denken anderen over de sollicitant? 

o Heeft de sollicitant correcte info verstrekt? 

- Nadeel: vaak te positief of nietszeggend 

 → om te mogen vragen naar referenties van anderen over de sollicitant moet de werkgever 

uitdrukkelijke toestemming hebben van deze sollicitant. Om deze reden moeten we ons vragen stellen 

bij het nut van deze referenties. 

3. Oordeel zelf als recruiter = testing (1) 

- Intelligentietest 

o Tijdsgebonden, meerkeuzevragen, één antwoord 

goed 

o Erg accuraat, beste voorspeller van toekomstige 

jobprestatie 

- Persoonlijkheidsvragenlijst 

o Vragenlijst met statements; geen goede of foute 

antwoorden 

o Manipulatie? → waarde? 

- Kennistest 

o Cf. examen (bv test sociale wetgeving jurist; 

ingangsexamen geneeskunde) 

o Juiste diploma’s, nodige ervaring 

→ intelligentietest hebben een lage face validity (mensen denken dat de testen niets zeggen over hun 

cognitieve verwerking), maar niets is minder waar. Het blijkt een zeer goede voorspeller te zijn voor 

jobprestatie. 
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- Voordeel 

o Grote groepen: goedkoop en voor iedereen gelijk (gestandaardiseerd, geen 

bias) 

- Nadeel 

o Onpersoonlijk, onaangenaam door vaak lange duur 

Oordeel zelf als recruiter: interview (2) 

- Tijdsintensief: bij kleinere groepen 

- Doel 

o Wederzijdse kennismaking 

o Nagaan kennis, attitude en competenties kandidaat 

- Interviews worden overschat (beoordelingsfouten) 

- Ongestructureerd versus gestructureerd 

o Ongestructureerd of niet-directief interview = een vlotte babbel met de 

kandidaat 

▪ Gespreksonderwerp  per kandidaat 

o Gestructureerd = systematische peiling naar competenties 

▪ Strikt schema: bij iedereen dezelfde vragen 

▪ Meer eenduidig oordeel over de kandidaat tussen de recruiters 

(interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) 

▪ Betere voorspelling (validiteit) 

Oordeel zelf als recruiter: praktijksimulaties (3) 

- Vorm van testing 

o Tijdsinensiever dan intelligentietests en vragenlijsten 

- Simulaties van het werk dat je in realiteit zal 

moeten doen 

o Bv timmerman kast laten timmeren; 

business game;… 

- Assessmentproeven, assessmentcenter 

- Goede voorspeller van functioneren op het 

werk 

- Vrij positief onthaald door kandidaat 

o Hoge face validity 

 

4. Future work self: Opdracht 2 
Bereid je nu al voor op je eerste sollicitatiegesprek. Denk na en schrijf neer wat je zou antwoorden op 

elk van volgende twee meest gestelde vraag in een selectiegesprek: 

1. Wat zijn drie van uw zwakke punten? Beschrijf kort. 

2. Wat zijn drie van uw sterke punten? Beschrijf kort.  

3. Wat is de basis van je inschatting – geef concrete voorbeelden die dit aantonen 
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5. Selectie: enkele principes 
- “The best predictor of the future is the past” 

o Peil naar het gedrag van de kandidaat in vorige werksituaties 

o Interviews, test, vragenlijsten 

o Interview: STAR-methode 

- Jobrelevant en discriminatievrij 

o Let op met discriminatie 

→ de assumptie die hierbij gemaakt wordt is dat er een zekere consistentie is in het gedrag dat 

mensen stellen 

- “Rechtvaardigheid is een leidend principe” 

o Iedereen op dezelfde manier 

behandelen (consistentie) 

o Kans om mogelijkheden te tonen 

o Recht op informatie en feedback 

o Privacy, waardigheid en eigenheid 

respecteren 

- “Gebruik meerdere wetenschappelijke 

instrumenten” 

o Wees kritisch tav hypes en sterke 

claims 

 

1. Discriminatie in verschillende fases van het selectieproces 

 

 

 

 

… verlangen om 

echtgenote te zijn 

 

… wil zoveel 

mogelijk mannen 

veroveren 

 

… kan zich niet 

zomaar in de armen 

van een man storten 
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- Discriminatie bij rekrutering (vf. BBB: blank, blond, belg) 

o Zee expliciet op vraag van de klant 

- Discriminatie bij CV screening 

o Eerder impliciet 

o Kunnen we wetenschappelijk aantonen dat er impliciete discriminatie is? 

▪ US: Are Emily and Greg more employable than akisha and Jamal? (Bertrand & 

Mullainathan, 2004) 

▪ NL: Hebben Mohammed en Fatima minder kans om aangeworven te worden 

dan Henk en Fleur? (Derous, 2007) 

o Zelfde sollicitatiebrieven naar 1 vacature 

▪ Gelijkaardig pop alle relevante kenmerken (SES, leeftijd, geslacht, opleiding, 

woonplaats, werkervaring,…) 

▪ Verschillend qua naam (Afro-Amerikaans en Arabisch) 

o Verschillende vacatures 

o Afhankelijke variabele 

▪ Hoeveel telefoons of e-mails krijg je terug als antwoord op je sollicitatie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Etniciteit = eerste/belangrijkste 

voorspeller voor het al dan niet 

krijgen van een jobaanbieding 

 

 

 

- Conclusie: 

o Resultaten geven aan dat er een negatief effect is voor Arabische namen (NL) en 

Afro-Amerikaanse namen (US) wanneer men even geschikt is voor een job. 

o Robuust effect 

▪ Beide geslachten, controle voor SES 

▪ Contact hebben met sollicitanten blijkt het effect te verminderen 
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→ curve van blanken = rechts; curve van zwarten = links 

= discriminatie: advertise impact bij selectie 

6. Onthoud  
1. Het selectieproces is een proces dat uit verschillende stappen bestaat 

2. Belang van systematiek en standaardisatie in het selectieproces 

3. Recruiters zijn mensen en zijn vatbaar voor beoordelingsfouten (bijv. eerste indruk) 

4. Psychologische testing is big business. Er zijn heel wat tests beschikbaar. Let op voor hypes 

en focus op wetenschappelijk gevalideerde instrumenten. 

5. Let op voor discriminatie. Focus op relevante eigenschappen van de sollicitant 

6. Wees waakzaam voor het imago van de organisatie (creatief in rekrutering, respectvol in 

selectie) 

Te kennen (naast wat in deze les behandeld werd): Boek hoofdstuk 3 

 

7. Voorbeeld examenvraag les 2 
Een cognitieve vaardigheidstest (intelligentietest)… 

1. … wordt afgeraden om te gebruiken in een selectieprocedure; via een niet-directief interview 

waarin de persoon over zijn interesses vertelt, leren we veel meer over de kandidaat 

2. … wordt afgeraden om te gebruiken in een selectieprocedure; de emotionele intelligentie van de 

kandidaat is veel belangrijker 

3. … wordt afgeraden om te gebruiken in een selectieprocedure; gebruik ervan kan leiden tot 

discriminatie ten opzichte van etnische minderheden 

4. Geen van bovenstaande. 
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Les 3: Training en ontwikkeling 

1. The Michigan School Model 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ training is een onderdeel van het ‘blijvend leren’, levenslang leren en wordt onder meer ook 

gebruikt bij het opstellen van opleidingsprogramma’s voor studenten 

2. Vraag van vandaag 
Hoe kan een organisatie ervoor zorgen dat haar medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien 

eenmaal ze aangeworven zijn? 

3. Training en ontwikkeling in organisaties 
- Leren stopt niet nadat we de UGent verlaten 

o Continu leren, levenslang leren (LLL) 

o Belang 

▪ Individu 

• Positieve effecten op je portemonnee, 

gezondheid, sociaal leven 

• Ontwikkeling van kennis en vaardigheden; 

zelfontplooiing 

• Tewerkstellingskansen verbeteren = 

‘EMPLOYABILITY’, ‘INZETBAARHEID’ 

→ er is een link teruggevonden tussen de productiviteit van het personeel en de winst die ze 

opleveren voor het bedrijf. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers nieuwe uitdagingen blijven 

krijgen en leren anticiperen op veranderingen 

 

Onthaal & socialisatie: 

Opleidingstrajecten nieuwe 

medewerkers 
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▪ Organisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ we zien een heel duidelijk verband tussen de investeringen die gedaan worden en het niveau van 

productiviteit van de werknemers. Bij de economische crisis in 2008 zien we dat organisaties die altijd 

al veel investeerden sneller de financiële put zullen uitklimmen dan organisaties die voorheen bijna 

niet investeerden. We moeten ons echter wel vragen stellen bij de richting van dit verband. 

▪ Maatschappij 

• Maatschappelijk gezien zeer relevant onderwerk 

o Vergrijzing (schrik voor het verloren gaan van de kennis 

wanneer de babyboomers massaal op pensioen gaan) 

o Technologische ontwikkelingen 

o Hoge werkloosheidsgraad 

• Welvaart, economische groei 

→ hoeveel bedrijven hebben geïnvesteerd in training en development 

- De investering brengt niet altijd op 

o Training gegeven voor de verkeerde reden 

▪ Trends, hypes en modes 

o Training gegeven aan de verkeerde mensen 

▪ Is er een behoefte? 

o Training vaak gegeven door de verkeerde mensen 

▪ Vaak geen achtergrond in psychologie of didactiek 

o Er wordt gebruik gemaakt van de verkeerde methode 

▪ Men doet maar wat, maar werkt het wel? 

→ er is nood aan een behoefteanalyse: voor wie is de opleiding nuttig?  
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→ veel principes die gebruikt worden in een organisatie zijn uit 

de sportwereld gehaald 

 

 

 

→ mensen maken de transfer niet van het 

samenwerken tijdens een teambuilding 

naar het samenwerken op de werkvloer. Er 

is duidelijk een tekort aan wetenschappelijk 

onderzoek naar  

 

3.1. Verwachtingen van de toekomst (op niveau van het individu) 

 

→ werknemers vinden het voornamelijk belangrijk te weten waar ze terecht kunnen met vragen en 

problemen en om hulp te krijgen bij het professionele ontwikkeling. De verwachtingen zijn dan ook 

gerelateerd aan de verloopintenties van werknemers. 
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4. Training- een systematische aanpak 

4.1. Stap 1: Analyse van trainingsbehoeften (needs assessment) 
- “Ik kreeg een email met reclame voor een originele teambuildingsactiviteit. Dat 

moeten we ook doen!” 

- Moet er wel een training georganiseerd worden? 

- Analyse: 

o Is de organisatie klaar voor training? Waar in de organisatie is er training 

nodig? 

o Taak: Wat moet er getraind worden? 

o Vaak op basis van een functie-analyse (zie les 2) 

o Persoon: Wie heeft er training nodig? 

o Vaak op basis van prestatiebeoordeling (kennis en vaardigheden; zie les 

4)  

o Hou ook rekening met motivationele factoren: is de persoon klaar voor 

training? 

→ WAT is het probleem? -> functieanalyse uitvoeren!! 

 

→ bepaalde competentie zijn makkelijker te 

trainen dan andere competenties. Zo zijn 

planning en organisatie bijvoorbeeld aan te 

leren, maar blijken ze toch nog afhankelijk 

van persoonlijkheden 

 

 

4.2. Stap 2: Bepaal de doelstellingen van de training 
- Op basis van behoefteanalyse 

- Bepalen criteria 

o Wat moet een deelnemer kunnen of weten na een training? 

o Wanneer weet ik of de training geslaagd is? 

- Maak de criteria smart 

o Specifiek 

o Meetbaar 

o Acceptabel 

o Realistisch 

o Tijdsgebonden 

- Basis om training te ontwikkelen 

- Basis voor de latere evaluatie (heeft de training effect gehad? 

4.2.1. Veiligheid in poetsbedrijf 
FOUT:   Doelstelling 1: Toename van veiligheid 

JUIST: Doelstelling 2: Daling van het aantal ongevallen bij het ramenwassen met 50% tegen                                

december 2018 
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4.3. Stap 3: Training ontwikkelen – algemene leerprincipes 
- Actief oefenen: de trainee als een actieve deelnemer in het leerproces ipv een passieve 

ontvanger van informatie (filosofie Futur Work Self oefeningen) 

 

 

→ wanneer participanten na de training 

een gelijkaardige taak krijgen, zullen ze 

beter presteren wanneer ze trial-and-

error moesten toepassen in de eerdere 

taak 

 

 

- Opsplitsen van de trainingsessies (= chunking; bijvoorbeeld bij danslessen) 

- Spreiding van de trainingsessies 

o Hoe complexer, hoe meer spreiding nodig voor de verwerking van het geleerde 

- Transfer 

o Ontbreekt vaak: “Eenmaal ik terugkom op mijn werkplek, verval ik snel in oude 

gewoontes.”  

o “Ik krijg simpelweg de tijd en middelen niet van mijn leidinggevende om het geleerde 

ook daadwerkelijk toe te passen in mijn job.” => belang van steun van 

leidinggevende 

o Belang van overeenkomst tussen trainingssituatie en jobsituatie 

- Feedback 

o Eventueel via video-opname (bijv. rollenspel, presentatie) 

- Bekrachtiging (op de werkplek om transfer te bevorderen) 

 

4.4. Stap 3 Training ontwikkelen – soorten trainingsprogramma’s 
- Doceren (lecture) 

o Traditioneel, maar nog altijd erg effectief vooral voor kennisverwerving! 

o Vooral in combinatie met audiovisueel materiaal en interactie 

▪ Afwisseling en aandacht 

▪ Interactie vaak moeilijk wegens grote groepen 

- On-the-job training 

o Zeer actief; geen transfer-probleem 

o Cf. stage: “leren al doende” 

o MAAR: potentiële kosten 

▪ Expliciet: ongevallen, fouten met dure gevolgen 
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▪ Impliciet: leren komt in gedrang door werkdruk; trainers hebben geen 

didactische achtergrond 

- Simulaties 

o Alternatief voor on-the-job training 

o Werkomgeving wordt gesimuleerd 

o Gedrag van werknemer is zelfde als op de job 

o Voorbeeld 1: Vestibule training 

▪ Heel realistisch, hoge motivatie, weinig druk, hoge transfer 

▪ Heel duur 

▪ Vaak in high-risk environments (brandweer, luchtvaart) 

o Voorbeeld 2: Business game 

- Rollenspel 

o Training van interpersoonlijke vaardigheden (bijv. klantgerichtheid) 

o Goed voor het krijgen van zelf-inzicht en voor het inoefenen van vaardigheden 

o Soms weinig populair bij trainees (artificieel) 

- Behavior modeling 

o Observeren van een rolmodel (filmpje of in het echt) 

o Naspelen, feedback krijgen, bekrachtigen 

o Vrij hoge transfer naar de werkplek door hoge overeenkomst tussen training en job 

→ Bandura experiment: leren door te bestuderen 

- Case studies 

o Beschrijving van een echt probleem waarmee een organisatie geconfronteerd werd. 

Mogelijke oplossingen genereren. 

o Vaak gebruikt in managementopleidingen voor het ontwikkelen van inzicht in 

complexiteit van management problemen 

- Executive coaching 

o Een-op-een (cf. therapie) 

o Duur: Tot 1000 euro (!) per uur (Securex, 2014) 

o Weinig onderzoek naar effectiviteit 

→ behalve al het gene wat we besproken hebben in deze les zijn er nog veel andere soorten 

trainingsprogramma’s mogelijk en natuurlijk mengvormen van de besproken programma’s 

 

 

 

→ er zijn zeer veel coachingsopleidingen beschikbaar die nergens 

op gebaseerd zijn. Iedereen kan zichzelf ‘coach’ noemen. 

 

 

 

4.5. Stap 3: Training ontwikkelen – online of in real life? 
- E-learning, computer-assisted instruction 

- Interessant omwille van: 

o Globalisatie 

o Het nieuwe werken 
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- Vaak even effectief als training in real-life 

- Combinatie online en real-life: blended learning 

- Methode in teken van vaardigheden + praktische overwegingen (dit is uiterst belangrijk!) 

 

→ wie gaat de online-training modules 

volgen zonder dat er enige vorm van 

controle aan vasthangt? Vaak zijn controle 

en monitoring nodig voor dit soort 

trainingen 

→ de verschillende OV zijn: 

unmonitored condition, 

asynchronous condition, 

synchronous condition, de verschillende AV zijn: angst om geëvalueerd te worden en de aangeleerde 

vaardigheden. We zien dat de ongemonitorde conditie geen enkel effect bleek te hebben op de angst 

om geëvalueerd te worden (vanzelfsprekend) en dat in de gemonitorde conditie deze angst omhoog 

ging en er een negatief effect was op de aangeleerde vaardigheden. 

 

4.6. Stap 4: Trainingsevaluatie – vier mogelijke designs 
- Enkel post-test 

o Haalbaar bij vooraf vastgelegde standaard

 
- Post-test met controlegroep (niet ideaal)  

 

 

 

-  
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- Pre-test / post-test (wat ligt aan de basis van het effect?) 

 

- Pre-test / post-test met controlegroep (ideaal, mees volledig design) 

 

→ ook bij controlegroepen is het mogelijk dat we een stijging waarnemen in de posttest. Dit komt 

doordat we zelf niet in handen hebben welke informatie deze controlegroep allemaal opdoet tussen 

de pre-test en de post-test 

4.7. Stap 4: Trainingsevaluatie 
- Wetenschappelijk onderzoek 

o Meta-analyse van 397 studies (Arthur et al., 2003)  

o Training werkt gemiddeld tot goed om prestaties te verbeteren 

o Afhankelijk van methode, omgeving en te leren materiaal  

o Interactie-effecten 

- Praktijk 

o Vaak geen systematische evaluatie van trainingsinspanningen 

o “Let’s spend the money and hope for the best” 

o Redenen 

o Vaak te weinig kennis van evaluatie (zie design) 

o Evalueren kost ook weer geld en moeite 

o Geen interesse – trainingsbudget moet nu eenmaal uitgegeven worden 

o Teveel vertrouwen in eigen kunnen  

o Kuddegedrag 

→ heeft de training een effect gehad? 

X<.30 = klein 

.50<X<.80 = gemiddeld 

.80<X = groot 

De evaluaties die werden uitgevoerd vonden voornamelijk op leerniveau plaats 
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→ ook hier zien we opnieuw dat de meeste studies uitgevoerd werden op leerniveau. De effectgrootte 

blijkt afhankelijk van de methode v/d evaluatie, het leerniveau, en de te leren vaardigheden. We 

zien een duidelijk interactie-effect hiertussen. 

4.8. Stap 4: Trainingsevaluatie – de rol van de trainer 
- Opdracht 

- Wat maakt een lesgever tot een goede lesgever? 

- Gebruik kritische incidenten methode 

o Opvallende incidenten bij één heel goede lesgever 

o Opvallende incidenten bij één heel slechte lesgever 

o Vat gedragingen afgeleid uit incidenten samen in categorieën 

- Probeer hieruit enkele criteria/dimensies af te leiden om jullie lesgevers te evalueren 

- Wat met de trainer zelf?  

o Wat maakt een trainer tot een goede trainer? 

o Onderzoek naar prestatie van trainers is heel schaars 

o Instructor style – reacties: r = .66 

o expressiviteit, organisatie, reputatie 

- Self-fullfilling prophecy  

o Hoe de trainer denkt over de trainees beïnvloedt de leeractiviteiten 

o Ook onbewuste stereotypes?  

- Onderzoek Shapiro, King, & Quinones (2007, JAP) 

o Stereotype rond obesitas 

o Onuitgesproken: lui, eigen schuld, minder stabiel, traag, slordig 
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- Doel 

o Effect van obesitas stereotype op gedrag trainer en leren in training 

 

 

 

 

 

- Procedure 

o Studenten nemen deel aan studie over ‘distance computer learning’ 

o Worden random in trainer of trainee verdeeld 

o Van iedereen wordt foto genomen vooraf 

o ‘Trainer’ moet ‘trainee’ helpen om computertaak aan te leren 

o Zien elkaar niet, maar kunnen wel met elkaar spreken (headset) 

- Manipulatie 

o Trainer krijgt gemanipuleerde foto van trainee te zien 

- Afhankelijke variabelen  

o Verwachting over de trainee 

o Verwachting succes training 

o Prestatie op de computertaak na de training 

- Resultaat 

o Vooraf: negatieve verwachtingen rond obese 

trainees 

▪ Vooral vrouwelijke trainers negatievere verwachtingen van obese trainees 

o Nadien: enkel vrouwelijke trainers evalueren obese 

trainees en de training als negatief 

o Trainees merken deze houding op in het gedrag van de 

trainer zoals blijkt uit hun evaluatie op de trainer 

o MAAR: het heeft geen effect op de prestaties na de 

training 

▪ Illustreert het belang van het opnemen van 

verschillende evaluatiecriteria 

 

5. Onthoud 
- Training is van belang voor medewerkers, organisaties en voor 

de maatschappij. 

- Training kost veel geld en brengt niet altijd op. 

- Om het rendement te optimaliseren is het belangrijk dat elke 

stap van het trainingsproces in acht wordt genomen:  

(1) behoefteanalyse 

(2) SMART formulering van de doelstellingen van de training 

(3) gefundeerde keuze voor de gebruikte methodieken 

(4) evaluatie van de training op verschillende niveaus. 
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6. Voorbeeld examenvraag les 3 
Supermarktketen Lidl zal de komende twee jaar meer dan 43.000 uur in opleiding investeren. Het 

project is daarmee de grootste investering in opleiding en ontwikkeling uit de geschiedenis van de 

supermarktketen in de BeLux. Wat kan je op basis van bedrijfspsychologische inzichten adviseren 

met betrekking tot deze investering? 

A. De investering is veel te groot. Op basis van de meta-analyse van Arthur et al. (2003) weten 

we dat de effect sizes (d) van training heel laag zijn. Het rendement van de investering zal 

dus zeer waarschijnlijk beperkt zijn. 

B. Men moet vooral letten op het feit dat men de trainingen online ontwikkelt en aanbiedt (e-

learning). Tegenwoordig heeft iedereen een smartphone of tablet dus de kans op leren is 

veel groter als de training online wordt aangeboden. 

C. Bij het bepalen van het trainingsbeleid is het belangrijk dat de trainingsmethoden zijn 

afgestemd op de te leren vaardigheden. Men leert ook niet hoe te schakelen met een 

auto door een lezing over verkeersregels te volgen.  

D. Een substantieel deel van het budget moet geïnvesteerd worden in teambuildingtraining. A 

boat doesn’t go forward if each one is rowing their own way. 
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Les 4: Prestatiebeoordeling 

1. Inleiding 

  = les 2 

= les 3                  = les 4    

  

 

 

 



  Jane Vanrijkelen 

38 
 

2. Waarom is het beoordelen van prestatie in organisaties zo belangrijk? 

2.1. Zelfkennis en beter presteren op het werk 
- Meeste medewerkers willen zelf weten hoe ze presteren op hun werk 

- Mensen hebben nood aan feedback over hun prestaties om effectief te kunnen werken (cf. 

proefexamens) 

o Tijdige, accurate en constructieve feedback is de sleutel tot effectieve prestaties 

- Zelfkennis is moeilijk 

o Positief zelfbeeld geconfronteerd met realiteit 

o Stelt in vraag wie we zijn - identiteit 

o Verwerken feedback soms pijnlijk 

 

2.2. Training- en ontwikkelingsnoden 
- Cruciaal om trainingsnoden te identificeren 

o Toont sterke en minder sterke punten 

o Toont “ontwikkelingsmogelijkheden” 

- Veranderingen in jobs, arbeidsmarkt, technologie  en competitie  

o Meeste mensen zullen meer dan één carrière hebben en zullen vaak de behoefte 

hebben om nieuwe vaardigheden en kennis te ontwikkelen 

- Organisaties zijn succesvol wanneer de medewerkers gericht zijn op “levenslang leren” 

 

2.3. Mensen aan juiste job toewijzen 
- Mensen worden aangeworven om bepaalde job uit te voeren… 

o Maar kunnen eventueel meer geschikt blijken voor een andere functie 

o Veel mensen ontwikkelen ook bepaalde expertise in een domein 

- Een systeem van prestatiebeoordeling helpt om deze veranderingen te ‘managen’ 

o Medewerkers identificeren voor promotie 

o Overplaatsingen en rotatie faciliteren 

2.4. Rechtvaardigheid bij beslissingen 
- Goeie prestaties belonen? 

o Prestatiegebaseerde verloning en extra-legale voordelen 

o Promoties 

- Omgaan met ondermaatse prestaties 

o Beslissing over ontslag 
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- Nood aan accurate meting van hoe goed mensen hun job doen 

o Juridisering 

- Zaken die niets te maken hebben met de job, moeten genegeerd worden door het 

beoordelingssysteem 

2.5. Prestatiebeoordeling 
Een regelmatige, systematische, gestandardiseerde, formele en objectieve beoordeling van de 

prestaties van de medewerker die ervoor moet zorgen dat medewerkers in de richting van de 

organisatiedoelstellingen werken 

2.6. Hoe het niet moet (maar vaak gebeurt) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Wat is de rol van de bedrijfspsycholoog 
- Beoordelingssystemen ontwikkelen 

- Identificeren van de kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn voor prestatie 

- Het opstellen van criteria voor prestatie: Wat is zeer slecht, slecht, aanvaardbaar, of goed, of 

uitstekend? 

- Leidinggevenden trainen om: 

o De prestaties van hun medewerkers correct te observeren en beoordelen 

o Enkel op zaken te focusen die relevant zijn voor de job 

- Bestuderen waarom en hoe beoordelingsfouten gebeuren 

- Ontwikkelen systemen die medewerkers helpen om te gaan met feedback en hierop in te 

spelen 

→ het is vaak moeilijk om observatie los te koppelen van interpretatie, al is dit wel noodzakelijk 

 

3. Welke technieken bestaan er om prestaties in de organisatie te beoordelen? 

3.1. Objectieve metingen 
- Meting van output op het werk 

o Verkopers, bandwerkers, secretariaat,… 

o Aandacht voor kwantiteit, kwaliteit, ongevallen, fouten,  omgevingsfactoren, … 

- Monitoren van prestaties via computer 

o Idem, maar via programmeren computer bv. Geo-route bij post, track & trace, 

monitoring bij thuiswerk? 

o Privacy (bv. Call-center, helpdesk), rechtvaardigheid en stress  

../../../../Bureaublad/how NOT to give constructive feedback - Gilmore Girls.avi
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- Persoonlijke informatie 

o Ziekte, laattijdigheid, afwezigheid,… 

o Weinig geschikt om prestaties te evalueren 

 

3.2. Subjectieve beoordelingsmethoden 
- Beoordelingsschalen (per competentie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ snel, efficiënt, niet veel tijd nodig. Echter geeft het weinig informatie om als feedback te dienen en 

is er een zeer lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid door de vele beoordelingsfouten. 

 

3.2.1. Opdracht 
- Denk aan een persoon die een functie uitvoert waar je goed mee vertrouwd bent (ouders, 

chef vakantiejob, media,…). 

- Denk even na over de activiteiten die deze persoon hoofdzakelijk doet op het werk. 

- Schrijf nu één competentie op die belangrijk is om de functie goed te kunnen doen, bv.: 

o Nauwkeurig werken 

o Klantvriendelijkheid 

o Onderhandelen 

o Plannen en organiseren 

o … 

- Geef nu voor die competentie/vaardigheid die je 

gekozen hebt, negen (stukken van) zinnen   

o A: Geef  3 voorbeelden van een heel slechte 

prestatie in dit domein. 

o B: Geef 3 voorbeelden van een aanvaardbare 

prestatie in dit domein. 

o C: Geef 3 voorbeelden van een uitstekende prestatie in dit domein. 

- Maak een beoordelingsschaal van 1 tot 5, waarbij 1 overeenstemt met zinnen A, 3 met 

zinnen B, en 5 met zinnen C 

- Geef de persoon waaraan je dacht, een score op 

die schaal die je ontwikkelde. Gebruik de 

voorbeeld-zinnetjes als een gids. 

U  beoordeelde de jobprestatie van deze persoon met 

behulp van een gedragsverankerde 

beoordelingsschaal 

 (BARS) Behavioral Ankered Rating Scale 
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3.2.2. Gedragsverankerde beoordelingsschalen (BARS) 
- Voordelen 

o Duidelijk omschreven 

o Observeerbaar gedrag 

o Bruikbare feedback 

o Goeie acceptatie van het systeem 

→ co-creatie: bepaalde systemen worden ontwikkeld in samenwerking met zij die ermee in contact 

komen en dit zorgt voor een betere acceptatie van het systeem. 

- Nadelen 

o Tijdsintensief en complex 

o Functiegroep afzonderlijk 

o Aandacht voor representativiteit gedragsankers 

3.2.3. Gedragsobservatieschaal (BOS) 
- Behavior observation scales 

- Vergelijkbaar met vorige 

- Prestatie evalueren op basis van frequentie van gedrag dat cruciaal is voor succes in een job 

- Leidinggevenden beoordelen 

“cruciaal” gedrag medewerkers 

o “Critical-incident” gedrag 

wordt vastgelegd 

o Deze gedragingen worden 

gebruikt als standaard om 

effectiviteit te beoordelen.  

o The BOS items worden 

objectief gescoord door aan 

te geven of de medewerkers 

de “cruciale” gedragingen 

vertonen. 

 

3.2.4. Rangschikkingsmethoden 
- Medewerkers rangschikken van hoog naar laag 

o Kan per “dimensie” gebeuren 

- Soms via “forced distribution” 

o Uitstekend : 10% 

o Beter dan gemiddeld: 20% 

o Gemiddeld: 40% 

o Slechter dan gemiddeld: 20% 

o Zwak: 10% 

- Niet zo direct “prestatie” als vorige 

- Weinig aanknopingspunten voor 

feedback 

- Moeilijk als het over grote groepen gaat 
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4. Welke problemen treden op bij prestatiebeoordeling? 

4.1. Beoordelingsfouten 
Van toepassing op alle domeinen 

- Halo-effect 

o Een positief aspect van iemands prestatie generaliseren naar de hele persoon 

(bv.autonomie  ambitie, leiding geven,…) 

 

- Horn effect 

o Een negatief aspect generaliseren naar de hele persoon 

o Niet punctueel (weinig intelligent, asociaal, slordig, …) 

 

- Mildheidstendens 

o Neiging van beoordelaars om systematisch hoge scores te geven 

 

- Strengheidstendens 

o Neiging van beoordelaars om systematisch lage scores te geven 

 

- Centrale tendens 

o Extreme scores vermijden en vooral centrale deel van beoordelingsschaal gebruiken 

 

- Most-recent-performance error = recency-effect 

o Bij de beoordeling vooral rekening houden met gedrag tijdens de laatste weken ipv. 

gedrag sinds de vorige beoordeling 

 

- Inadequate information error 

o Iemand beoordelen hoewel je over te weinig informatie beschikt om hem fair en 

accuraat te beoordelen 

 

- Similar-to-me effect 

o Neiging om medewerkers die op de beoordelaar lijken (persoonlijkheid, gedrag,..) 

hogere scores te geven 

 

- Contrast effect 

o Beoordelaar laat zich beïnvloeden door vroegere beoordelingen van andere 

medewerkers.  

o Een middelmatige medewerker beoordelen na twee slechte, leidt vaak tot een 

onevenredig positieve score 

 

- Eerste-indruk (“Primacy”) effect 

o Neiging om globale impressie tijdens eerste minuten te vormen. Deze eerste indruk 

kan langdurig blijven nawerken 

 

- Cognitieve processen bij beoordelaar 

o Opvattingen over menselijke natuur en attributiestijl 

o Interpersoonlijk affect 

▪ Beïnvloedbaar voor impressie management technieken 
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4.2. Weerstand bij de beoordelaars 
- Wordt gezien als administratief werk in opdracht van personeelsdienst 

- Leidinggevenden geven niet graag feedback 

o Negatieve feedback geven is moeilijk 

o Feedback vermijden, uitstellen, boodschap verzachten 

o Angst om vlot draaiend team te blokkeren 

o Anst om populariteit en good-will bij medewerkers te verliezen 

- Zien er het nut niet van in  

o “Er verandert toch niets” 

o “Medewerkers zijn niet geïnteresseerd om zich te verbeteren” 

- Functioneringsgesprek draait uit op welles/nietes gesprek 

 

4.3. Ongenoegen bij de beoordeelden 
- Medewerkers vinden beoordelingssysteem vaak onrechtvaardig 

o Maken andere attributies dan beoordelaar = fundamentele attributiefout 

- Medewerkers vinden dat hun beoordeling geen accurate afspiegeling van de realiteit vormt 

o Lage acceptatie van negatieve feedback 

- Angst over wat eraan vasthangt 

o Loon, promotie, ontslag 

o Staat zwart/wit op papier, kan de hele loopbaan blijven achtervolgen 

o Proberen zich beter voor te stellen (“impressie management”) 

- Zien er het nut niet van in  

o “Er verandert toch niets” 

5. Wat kan ik doen om prestatiebeoordeling te verbeteren? 

5.1. Tips om prestatiebeoordeling te verbeteren 
- Train beoordelaars in prestatiebeoordeling 

o Om beoordelingsfouten te vermijden 

o Om constructief feedback te geven 

- Leg nadruk op rechtvaardig en objectief systeem 

o Betrek de werknemers in ontwikkeling 

o Communiceer over het system (transparantie) 
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- Gebruik meerdere beoordelaars 

o Hogere chefs, maar ook collega’s, klanten… (360°) 

- Maak duidelijk met welk doel prestaties beoordeeld worden 

o Loopbaanbeslissingen of ontwikkeling 

o Indien mogelijk: splits in twee aparte systemen 

→ er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen een (jaarlijks) evaluatiegesprek waar 

eventueel een beloning aan vasthangt en een functioneringsgesprek waarin de sterktes en zwaktes 

van de werknemer besproken worden om eventueel extra trainingen te kunnen geven. Wanneer deze 

twee gesprekken met elkaar vermengd worden zal de werknemer zich veel beter voordoen dan hij 

werkelijk is om die bonus te kunnen krijgen, maar op deze manier ziet de werkgever de werkpunten 

van de werknemer niet en kan deze dus ook niet de nodige extra opleidingen voorzien. 

- Help medewerkers om te gaan met (negatieve) feedback 

o Help opstellen ontwikkelingsplan 

o Soms externe coaches die helpen met verwerking van feedback 

o Voorbeeldstudie: Helpt reflectie om feedback te verwerken? 

- Aandacht voor continue feedback 

o Informeel op dagelijkse basis 

o Moedig medewerkers aan zelf feedback te vragen 

o Moedig medewerkers aan om elkaar feedback te geven 

o Leidinggevenden geven zelf het goeie voorbeeld 

- Opvolging van wat bij beoordeling aan bod komt 

 

5.2. Postbakoefening 
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5.2.1. Procedure 
- Manipulaties 

o Feedback: score en tekst per competentie 

o Reflectie: correct en foutief voorbeeld geven per competentie 

- Design  

o 2 (feedback) x 2 (Reflectie) x 2 (trial 1 vs. 2)  

 

5.2.2. Resultaten 
 

→ wanneer de proefpersoon feedback kreeg 

steeg de tweede score, wanneer hierbij nog 

eens een reflectie gevraagd werd was deze 

stijging nog groter. Het is dus belangrijk dat 

bedrijven een POP (persoonlijk 

ontwikkelingsplan) voorleggen aan hun 

werknemers zodat de performance stijgt. 

 

 

 

- Feedback snel, ondersteunend en continu 

- Opvolgen: heeft de feedback iets opgeleverd? 

 

6. Onthoud 
- Waarom is het beoordelen van prestaties in organisaties belangrijk? 

- Welke technieken bestaan er om prestaties in de organisatie te beoordelen? 

- Welke problemen treden op bij prestatiebeoordeling? 

- Wat kan ik doen om prestatiebeoordeling te verbeteren? 

Boek hoofdstuk 5 “Performance Appraisal” 
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7. Voorbeeld examenvraag 
In het bedrijf CARPE DIEM werd recent een nieuw prestatiebeoordelings-  systeem ontwikkeld. 

Hierbij moeten de leidinggevenden elke medewerker in hun team beoordelen op een schaal van 1 

(zwakke prestatie) tot 5 (uitstekende prestatie). Na een jaar stelt het management van CARPE DIEM 

vast dat alle medewerkers een 4 of 5 kregen. Wat is geen oplossing voor dit probleem ? 

A. CARPE DIEM moet beter communiceren en de rechtvaardigheid van het systeem 

benadrukken.  

B. CARPE DIEM moet de leidinggevenden een training geven waarin hen wordt duidelijk gemaakt 

welke fouten er bij prestatiebeoordeling kunnen optreden. 

C. Het prestatiebeoordelingssysteem bij CARPE DIEM kan overschakelen naar een systeem van 

gedragsverankerde beoordelingsschalen. 

D. CARPE DIEM kan zijn leidinggevenden opleggen om gebruik te maken van een verplicht 

spreidingssysteem bij prestatiebeoordeling. 

 

 



  Jane Vanrijkelen 

47 
 

Les 5: Motivatie 

1. Inleiding 

 

 

 

 

→ 80% van de mensen zegt nog te willen werken wanneer 

men de lotto zou winnen en ook bij effectieve winnaars zien 

we dit, echter wel in mindere mate. We kunnen dus stellen 

dat mensen niet alleen werken om geld te verdienen. 

→ we maken de vergelijking met viagra-pillen. 

Onderzoekers kijken of motivatie leidt tot betere prestaties 

net zoals dat medici onderzoeken of deze pillen leiden tot 

een betere prestatie bij mannen. We zien dat niet alleen 

motivatie telt, maar ook de competentie, capaciteiten en 

mogelijkheden. 

→ Hawthorne studies waren de eerste studies waarbij men dacht dat motivatie leidt tot prestatie 

 

1.1. Men praat niet meer over motivatie 
- Commitment  

o 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 Engagement  

o A positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigor, 

dedication, and absorption. 

→ engagement betekent ‘bevlogenheid’ 
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- Job satisfaction  

o Apleasurable or positive emotional state resulting from the appraisal of one's job or 

job experiences 

 

▪ 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, … 

→ al deze termen zijn niet objectief waarneembaar, dus ze worden onderzocht aan de hand van 

vragenlijsten. Ze worden ook allemaal door elkaar gebruikt 

1.2. Is a happy worker a productive worker? 

 

W&O: Werk- en organisatiekenmerken 

TV:  Tevredenheid 

 

→ dit soort schema’s is niet makkelijk op te stellen en er zitten dus zeker fouten in aangezien we ons 

vragen moeten stellen over eventuele wederkerigheid, andere volgordes, etc. 

  

 

1.3. ‘Commitment’ en prestaties 
- Correlational evidence at individual level 

o Engagement & (other-rated) task performance r = .43  (Christian et al., 2011) 

o Engagement & contextual performance r = .34 

o Job satisfaction & (other-rated) task performance r = .30 (Judge et al., 2001) 

o Commitment & (other-rated) task performance r = .18 (Riketta, 2002) 

→ task performance: presteren op een bepaalde taak 

→ contextual performance: beter presteren dan de taak verlangt 

- Correlational evidence at BU level 

o Job Satisfaction and customer satisfaction r = .28 

o Engagement and customer satisfaction r = .29 

o Job satisfaction and  profit r = .13 



  Jane Vanrijkelen 

49 
 

o Engagement and profit r = .15 

→ aangezien er nog vele schakels zitten tussen het engagement van een werknemer 

en de winst op het eind van een jaar. 

→ binnen elk bedrijf 

onderscheid men een top-engagement afdeling en een lowest-engagement afdeling en men gaat 

deze twee afdelingen met elkaar vergelijken op verschillende variabelen. 
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1.4. Have we been puttig the car before the horse? 
 

 

 

 

 

→ is het de motivatie die de prestatie beïnvloedt of is het verband in de omgekeerde richting? 

 

1.5. Hoe authentiek is je bekommernis? 
→ zet het bedrijf enkel en alleen in op de motivatie van 

werknemers om zo hun eigen winsten te verhogen, of 

bekommeren ze zich écht over hoe gemotiveerd hun 

werknemers zijn? 

 

 

2. Wat is motivatie? 
- Wetenschappelijke studie van motivatie in organisatie 

o Assumptie: A happy worker is a productive worker 

 

- Wat zijn de bouwstenen van motivatie op het werk? 

o Intensiteit 

o Richting 

o Doorzettingsvermogen 

 

- Inhoudstheorieën 

o Waarom werken mensen? In welke behoeften voorziet werk? 
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- Procestheorieën 

o Welke psychologische processen liggen aan de basis van de keuze en beslissingen die 

we maken op het werk? 

o Recent vooral focus hierop 

3. Inhoudstheorieën 
Waarom werken mensen? In welke behoeften voorziet werk? 

3.1. Maslow’s hiërarchy of needs 
- “Binnen ieder individu is er een hiërarchie van vijf noden, behoeften” 

- Motivatie door hogere nood als lagere nood vervuld is 

- Zeer populair 

- MAAR zeer moeilijk testbaar 

- Eerder filosofisch van aard  

→ deze theorie is de basis geweest van de 

motivatietheorieën, maar kan ondertussen reeds 

verworpen worden. 

3.2. Herzberg Motivator-Hygiene theory 
- Twee soorten factoren die mensen motiveren 

 

- Hygiene needs 

o Indien niet vervuld  ontevredenheid. Wanneer wel vervuld echter nog geen 

tevredenheid, enkel geen ontevredenheid 

o Geld, goede werkomstandigheden, goede relaties, degelijke leiding 

 

- Motivator needs 

o Vervulling van deze behoeften leiden tot 

tevredenheid 

o Motiveren werknemers tot uitmuntende job 

prestaties 

o Verantwoordelijkheid, ontwikkeling, erkenning, groei 

o Job enrichment (minder controle, stimuleren, 

feedback, zinvol werk) 

→ ook deze theorie wordt niet langer ondersteund 
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3.3. Theory of needs – Achievement motivation 
- David McClelland onderscheidt drie menselijke behoeften 

o Need for achievement (N-Ach) 

o Need for affiliation (N-Aff) 

o Need for power (N-pow) 

 

- N – Ach 

o Wil uitblinken – zoekt uitdagingen 

o Willen omgeving waar ze verantwoordelijkheid krijgen 

o Nemen berekend risico en stellen haalbare en uitdagende doelstellingen 

o Willen voortdurende erkenning en feedback over prestatie 

 

- Gemeten door projectieve test 

o Thematic Apperception Test (TAT) 

 

- N – Ach zou een goede voorspeller zijn van jobprestatie (bijv. managers, ondernemers) 

3.3.1. Recentere benadering van prestatiemotivatie (nAch) 
- Twee soorten doelen kunnen prestatiemotivatie (nAch) bevredigen  

o Mastery goals 

▪ Taakoriëntatie 

▪ Gericht op jezelf verbeteren tegenover vorige prestaties 

▪ Sterke motivatie om kennis en vaardigheden op een hoger niveau te brengen 

 

o Performance goals 

▪ Competitie-oriëntatie 

▪ Gericht op beter te presteren dan anderen 

▪ Taken kiezen waarin je competentie demonstreert of vermijden van taken 

waarop je niet zou uitblinken 

 

- Gevolgen (zowel in studie als op het werk) 

o Taakgerichte oriëntatie leidt tot betere jobprestaties en meer voldoening 

o Gevaar voor burn-out, stress, faalangst bij competitie-oriëntatie 

 

- Oorsprong van verschillen? 

3.3.2. Oorsprong van achievement goals 
- Entity theory 

o  “Menselijke eigenschappen liggen  grotendeels vast” 

o Prestatie door aangeboren talent 

o Tegenslag  teleurstelling en opgeven 

o Zoeken bevestiging van hun talent 

o Vinden feedback ‘verspilde energie’ 

o Voorkeur voor performance goals 

 

- Incremental theory 

o “Menselijke eigenschappen kunnen veranderen” 

o Prestatie na oefening en tegenslag 
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o Tegenslag  volharding, leren uit 

fouten 

o Stellen uitdagende doelen voorop 

o Geven veel feedback aan anderen 

o Voorkeur voor mastery goals 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Klassieke motivatietheorieën: Samenvatting 

 

3.5. Job characteristics model 
- Hackman & Oldham – model 

o Verder op job enrichment – welke karakteristieken? 

 

- Onderscheid tussen persoon high/low in “Need for growth” 

o Vooral personen “High need for growth” worden beïnvloed door karakteristieken 

van de job 
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- Vijf factoren die need omzetten in jobprestatie en gedrag: 

o Variatie in vaardigheden  

 

o Taakidentiteit 

 

o Taakbelang  

 

o Autonomie 

 

o Feedback 

 

- Veel bevestigd in onderzoek en gebruikt in de praktijk 

o Hoge tevredenheid en motivatie, weinig verloop en absenteïsme 

4. Procestheorieën 
Hoe worden behoeftes vertaald in concreet gedrag? 

4.1. Goal-setting theory 
- Ontwikkeld door Locke & Latham in jaren ’70 – ’80 

 

- Eerst in laboratorium: 

o Prestatie op artificiële taken : Doe je best vs. vind 12 oplossingen 

o Groep die concrete doelstelling krijgt, presteert altijd beter 

 

- Mensen met specifieke en moeilijke doelen doen het beter dan mensen met een “doe je 

best” doel 

o Aandacht 

o Energie (meer inspanning)  

o Volharding (langere inspanning) 

o Kennis en strategie (exploratie van nieuwe, meer effective oplossingen) 

 

- Nog meer gemotiveerd indien: 

o Goal commitment: deelnemen in het vooropstellen van doelen / reflecteren over 

doelen / doelen publiek maken 

o Feedback krijgen over vooruitgang (progress principle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Jane Vanrijkelen 

55 
 

4.1.1. Akkoord of niet akkoord?  
 

“Happiness often precedes measures of success. When individuals experience positive affect, they 

become more motivated to invest time and effort. That’s why we should motivate people by awarding 

bonuses.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ het beste scenario is wanneer werknemers in de ochtend in een slechte stemming zijn 

en na de middag in een goede stemming. Op deze manier zouden ze het productiefst zijn 

→ verandering van stemming leidt tot een stijging van de productiviteit 

 

 

 

4.2. Nut van verloning: verschillende theoretische perspectieven 
- Reïnforcement theorie : positieve invloed 

o Gedrag bekrachtigen door het te belonen – geld als bekrachtiger 

 

- Intrinsieke versus extrinsieke motivatie : negatieve invloed 

o Mensen verliezen interesse en motivatie in taken als ze ervoor beloond worden 

 

- Valence-instrumentality-Expectancy theory : positieve invloed 

o Hard werken leidt waarschijnlijk tot een positieve beoordeling (expectancy) 

o Een goede beoordeling is gerelateerd aan beter loon (instrumentality) 

o Loon is erg belangrijk want daar kan ik vanalles mee kopen (valence) 
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- Empirisch onderzoek : Loon heeft positieve invloed op motivatie en prestatie 

o Maar opgelet voor potentieel negatieve effecten 

o Duidelijke link tussen individuele objectieve prestatie en loon nodig  

4.2.1. Concreet 
- Hoe de Verwachting/expectancy verhogen? 

o Competenties verbeteren / VTO 

- Hoe de Instrumentaliteit verhogen? 

o Transparant beloningsbeleid 

- Hoe de Waarde/Valence verhogen? 

o Beloningen afstemmen op behoeften 

5. Sociale vergelijking in verloning: equity theory 

 

 

- Ontwikkeld door Adams (1965) 

- Motivatie en jobtevredenheid wordt bepaald door 3 elementen 

o Mijn Outcome / input ratio 

▪ Input (‘wat stop ik in mijn werk?’ – bijv. inspanning, tijd, kennis, 

vaardigheden etc.) 

▪ Outcome (‘wat krijg ik van mijn werk?’ – bijv. geld, erkenning, promotie, etc.) 

o Outcome / input ratio van anderen 

▪ Input (‘wat stop jij in je werk?’) 

▪ Outcome (‘wat krijg jij van je werk?’) 

o Beoordeling van rechtvaardigheid 

▪ Vergelijken onze ratio met ratio van andere persoon 

▪ Anderen beter af of slechter af dan wij  bepaalt motivatie en tevredenheid 

▪ Moeilijk te bepalen met wie we vergelijken 

5.1.1. Vragen 
- Hoe tevreden bent u met uw maandelijks salaris? 

 

- Wat is uw huidig vast maandelijks brutosalaris? 

 

- Hoeveel denkt u dat personen met dezelfde of een 

gelijkaardige job als u (met dezelfde ervaring) en die in 

hetzelfde bedrijf werken als u, gemiddeld als vast 

maandelijks brutosalaris ongeveer verdienen? 

Stel dat je kunt kiezen tussen het wonen in twee denkbeeldige werelden, waarin de 

prijzen gelijk zijn: 

o In de eerste wereld verdien jij 50.000 euro per jaar, terwijl de andere 

mensen 25.000 euro per jaar verdienen (gemiddeld); 

o In wereld nummer twee krijg jij 100.000 euro per jaar, terwijl de andere 

mensen 250.000 euro verdienen (gemiddeld) 

Welke wereld kies je? 
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- Hoeveel denkt u dat personen met dezelfde of een gelijkaardige job als u (met dezelfde 

ervaring) maar die in andere bedrijven werken in dezelfde regio en sector, gemiddeld als 

vast maandelijks brutosalaris ongeveer 

verdienen? 

 

- Hoeveel bedroeg uw eerste salaris (vast 

maandelijks brutosalaris) ongeveer? 

 

- Hoeveel verdiende u ongeveer drie jaar 

geleden (vast maandelijks brutosalaris) 

 

Wat bepaalt tevredenheid met het loon? 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Pay comparison 
- Hoe vergelijken we ons loon – opwaarts of neerwaarts? 

o Hoeveel denk je dat de minst bedeelden verdienen met een gelijkaardig job? 

o Hoeveel denk je dat de best bedeelden verdienen met een gelijkaardige job? 

o Hoeveel denk je dat iemand gemiddeld verdient met een gelijkaardige job? 

 

- Resultaat studie 

o Loontevredenheid wordt vooral bepaald door opwaartse vergelijking 

o Laterale (naar opzij: gemiddelde situatie) en 

neerwaartse vergelijking minder belangrijk 

 

- Invloed van huidig loon en opwaartse vergelijking 

o Indien loon veel lager dan topverdieners : 

ontevreden 

o Stijgend loon – stijgende tevredenheid 

o Hoe dichter bij topverdieners : stijgende 

tevredenheid 

o Tevredenheid hoogst indien gelijk aan 

topverdieners 

o Tevredenheid daalt weer beetje als veel meer dan topverdieners 

o Zie figuur 
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6. Onthouden 
- Motiveren van mensen gaat verder dan tevredenheid met de job 

 

- Diverse theorieën over bepalende factoren van motivatie 

 

- Als organisatie zijn er verschillende manieren om motivatie te bevorderen: 

o Betekenisvol werk 

o Autonomie in het werk 

o Feedback (vooruitgang) en erkenning 

o Uitdagende en haalbare doelen 

 

- Mensen verschillen in de motieven die ze hebben 

 

- Verloning is een complex gegeven 

Te kennen (naast wat vandaag verteld werd): Boek hoofdstuk 8 

7. Voorbeeld examenvraag les 6 
Hiernaast ziet u een grafiek uit de LEGO studie van Dan Ariely en collega’s (2008). Welk van 

onderstaande uitspraken is correct?  

A. Deze resultaten sluiten aan bij de two-factor theory 

van Herzberg; het betekenisvol maken van een taak 

is immers een manier om te voldoen aan motivator 

behoeften 

B. Deze resultaten sluiten aan bij de two-factor theory 

van Herzberg; het betekenisvol maken van een taak 

is immers een manier om te voldoen aan hygiene 

behoeften 

C. Deze resultaten sluiten aan bij de two-factor theory 

van Herzberg; het betekenisvol maken van een taak 

is immers een manier om te voldoen aan equity 

behoeften 

D. Deze resultaten kunnen niet geïnterpreteerd worden 

vanuit de two-factor theory van Herzberg  
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Les 6: Leiderschap 

1. Les van vandaag 
- Overzicht van belangrijkste leiderschapstheorieën 

- Begrijpen waar, wanneer en waarom bepaalde leiderschapsstijlen meer geschikt zijn 

- Learning from the best – ‘Future work self’ – opdracht om van bekende leiders te leren 

2. Leiderschap 
- “Schaf leiderschap af” 

- “Overal waar er een groep is, is er een leider” 

- “Leiders hebben drastische impact”  

 

- Leiderschap : de mogelijkheid om groepen van mensen te beïnvloeden in de richting van 

een bepaald doel 

o Groep 

o Beïnvloeden 

o Doel 

 

- Zijn leiders geboren of kan iedereen leren leiding geven? 

 

- Welke eigenschappen heeft een leider? 

 

- Vraagt elke groep of situatie een andere leiderschapsstijl? 

→ situationele benadering 

 

 

Putin: 
- Taakgericht: doet wat 

gedaan moet worden 
- Charisma 
- Woorden en daden 

zijn niet consistent 

 Martin Luther King: 
- Charisma 
- Consistent 

 

 

Nelson Mandela: 
- Sterk communicatief 
- Oprecht 
- Eerlijk 
- Charisma  

 

Albert I: 
- Bij troepen in tijden 

van oorlog 
→ ‘koning soldaat’ 

 

Obama: 
- Sterk communicatief 
- Charisma 
- Doelgericht 
- Mensgericht 
- Overtuigingskracht  

Steve Jobs: 
- Passie 
- Visie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Albert_I_Koning_der_Belgen.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Putin_(cropped).jpg
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Hein Van Hazebroeck: 
- Goede leider bij 

Anderlecht + AA Gent 
→ ontslagen bij Genk! 

- Er moet een match 
zijn om van een goede 
leider te kunnen 
spreken 

 

Geert Bourgeois: 
- Transactioneel leider 

 

Machiavelli: 
- Il Principo 

→ het doel heligt de 
middelen 

- Twee manieren om 
macht te hebben 

o Geliefd zijn 
o Gevreesd 

worden 

 

Napoleon: 
- Trans-generaal en 

dictator 
- Sterktes: wiskunde 

en kaartlezen 

 

Magie De Block 

 

Sophie Dutordoir: 
- NMBS 
- Mensen meer 

autonomie geven 

 

- Belangrijkste eigenschappen: 

o Charisma – uitstraling 

o Visie 

o Ethische warden 

o Autoriteit 

o Consistentie 

o Manipulatief: volk kunnen bespelen 

o Overtuigingskracht 

o Openheid 

1. Traditionele leiderschapstheorieën 

1.1. The great man approach – WIE 
- Wie wordt leider? 

o Studie van beroemde leiders 

o Geslacht, lengte, intelligentie, afkomst, … 

o Charisma, durf, enthousiasme 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Santi_di_Tito_-_Niccolo_Machiavelli's_portrait_headcrop.jpg
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- Onderzoek onbeslist 

o Zwakke relatie met intelligentie 

o Geen fysieke eigenschappen (iets groter) 

 

- Hogere kans op leiderschap 

o Ambitie, energie, zelfvertrouwen, extraversie 

o Maar kip of het ei? 

 

- Geen aandacht voor 

o Perspectief ondergeschikten 

o Situatie 

 

- Comeback 

o Tweelingstudies – 32% erfelijk bepaald - + attractiviteit 

 

1.2. Leiderschapsgedrag benadering – WAT 
- Leiderschap is set van unieke gedragingen 

o Succesvol leiden kan aangeleerd worden  

 

- Veel verschillende theorieën 

o Vaak gelijkaardige gedragingen met ander label 

o Leadership is money!  

Autoritair versus democratisch leiderschap 

Consideration versus initiating structure 

o Ohio State University 

o 1940 – nu nog altijd onderzoek  

o Hoge validiteit 

o Ene niet beter dan ander 

o Beiden gerelateerd aan prestatie en satisfactie  
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- The Managerial Grid (Blake & Mouton) 

 

 

 

 

→ leidinggever moet soms ook mensen zelf 

laten nadenken en beslissen, bijvoorbeeld 

wanneer deze mensen ‘expert’ zijn 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Contingentie - HET HANGT ER VANAF 
- Niet alle leiders of alle gedragingen zijn overal effectief 

 

- De situatie bepaalt de effectiviteit van leiderschap 

 

- “Wanneer is een bepaald type leiderschap meer  

- geschikt dan ander type leiderschap?”  

 

Fiedler’s contingentietheorie 

Hersey en Blanchard situationeel leiderschap 

1.3.1. Fiedler’s contingentiemodel 
- Eén van eerste leiderschapsmodellen die rekening hield met situatie 

 

- Leiderschap is afhankelijk van 

o Kenmerken leider 

o Controle van leider over de situatie 

 

- Kenmerken leider 

o Hoe sta ik tegenover de “least prefered co-worker”? (LPC) 

o Positief: relatiegerichte leider versus negatief – taakgerichte 

leider 

 

- Controle leider over situatie 

o Sfeer in de groep 

o Structuur van de taak 

o Macht door positive 

 

 

 

Jo Cornu 
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- Onderzoek 

o Vooral in labostudies ondersteund, minder in veldstudies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Toepassing model van Fiedler 

o Twee typen van leiderschap hebben elk hun waarde. Alleen de juiste match is nodig.  

Hoe kan dit gerealiseerd worden?  

▪ Leider vervangen 

▪ Situatie aanpassen 

 

KRITIEK op de theorie 

1.3.2. Hersey & Blanchard’s situational leadership 
- Leiderschapgedrag bestaat uit twee dimensies : 

o Relatiegericht versus taakgericht 

 

- Leider dient zijn stijl aan te passen aan de omstandigheden 

 

- Afhankelijk van bereidheid en kennis ondergeschikten 

 

- Weinig empirisch onderzoek – 

eerder “goeroe” 
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1.3.3. Vroom – Yetton leiderschapsmodel 
- “Hoe moet een leider beslissingen nemen?” 

 

- Prescriptief 

 

Quality Requirement (QR): How important is the technical quality of the decision?  

Commitment Requirement (CR): How important is subordinate commitment to the decision?  

Leader's Information (LI): Do you (the leader) have sufficient information to make a high quality 

decision on your own?  

Problem Structure (ST): Is the problem well structured (e.g., defined, clear, organized, lend itself to 

solution, time limited, etc.)?  

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?  

Goal Congruence (GC): Do subordinates share the organizational goals to be attained in solving the 

problem?  

Subordinate conflict (CO): Is conflict among subordinates over preferred solutions likely?  

Subordinate information (SI): Do subordinates have sufficient information to make a high quality 

decision?  
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- Vijf mogelijke beslissingen 

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.  

 

- Praktisch instrument 

- Weinig onderzoek naar validiteit model 

 

2. Hedendaagse leiderschapstheorieën 

2.1. Transactioneel vs transformationeel leader 
- Transactioneel 

o Meeste andere leiderschapsbenaderingen vallen hieronder 

o Inspelen op behoeften van medewerkers (‘wat wordt verwacht van mij’) 

o Rollen aflijnen, structuren voorzien, belonen waar nodig 

o Management-by-exception: Niets doen zolang alles goed gaat 

o Focus op efficiëntie – verbeteren van bestaande routines en procedures 

o “Een probleem moet je pas oplossen als het zich stelt” 

o “Goed bestuur!” 

 

- Transformationeel 

o Niet gebonden door behoeftes, volgers – vrijheid om volgers te transformeren 

o Leiders en volgelingen transformeren elkaar 

o Groepsleden inspireren en engageren door een toekomstvisie voor de groep  

o Individuele bekommernis om groei : Plus est en vous! 

o Intellectuele stimulatie 

o Motiveren door inspireren:  

I have a dream! Change is gonna come! Yes, we can! 

o De leider als rolmodel 

o Gevaar voor uiteenvallen groep  als de leider verdwijnt  

o Empirisch best ondersteund leiderschapsmodel 

2.1.1. Waarom heeft transformationeel positieve effecten? 
- Vraag naar mechanismen 

o Waarom = mechanisme = mediatie = beter theoretisch begrip 

o Belangrijk in wetenschappelijke ontwikkling 
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- Bono & Judge, 2003, AMJ 

o Mechanisme = self-concordance 

o Gebaseerd op self-determination theory 

o Hypothese: “Transformationele leiders stellen het werk voor in ideologische waarden 

die door de volgers worden onderschreven. Daarom zien volgers hun werk als meer 

betekenisvol en belangrijk en dus ook als meer intrinsiek motiverend (zelf gekozen). 

Door deze verhoogde motivatie, presteren ze beter en zijn ook meer tevreden” 

o Twee studies: correlationiële (1) en experimentele studie (2) 

2.1.2. Studie 1: vragenlijstonderzoek 
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2.1.3. Studie 2: experimenteel onderzoek 

 

2.2. Charismatisch leiderschap 
- Uitzonderlijke leiders 

o “Make ordinary people do extraordinary things in the face of adversity” 

o Genre Martin Luther King, John F. Kennedy, Barack Obama 

o 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 

o Interactie tussen leider, situatie en mensen (post-hoc zie Hitler W.O.I – W.O. II) 

 

- Minder vaak in organisaties  

 

- Gevaar 

o Misbruik van macht (Dictators) 

o Ongevoelig voor gevoelens anderen 

o Egocentrisme en narcisme 

o Wat als de leider wegvalt?  
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2.3. The promise of authentic leadership 

 

 

 

 

2.3.1. Leroy, Anseel, Gardner & Sels (2015) 
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2.4. Leader – member exchange 
- “Hoe beïnvloedt relatie met volgelingen de leider?” 

 

- Kritisch voor vroegere studies 

o Enkel kijken naar gemiddelde gedragingen van leiders 

o Geen aandacht voor individuele verschillen van ondergeschikten 

o Relatie leider – ondergeschikte moet meer individueel bekeken worden want die is 

telkens anders 

 

- In-group employees 

o Leidinggevende ziet als competent, betrouwbaar en gemotiveerd 

o Leadership, delegeren verantwoordelijkheid, geven vertrouwen, persoonlijke relatie 

 

- Out-group employees 

o Leidinggevende zit als incompetent, onbetrouwbaar en ongemotiveerd 

o Supervisie, routinetaken geven, weinig persoonlijke relatie 

 

- Goed ondersteund door onderzoek 

 

2.5. Leiderschap, macht en misbruik 
- Types macht 

o Reward power 

o Coercive power 

o Legitimate power 

o Referent power 

o Expert power 

 

- Need for power 

o Top-executives, politici 

o Is het streven naar macht op zich slecht?  

o Corrumpeert macht – hoe ga je macht gebruiken?  
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- Machiavellisme 

o Het doel heiligt de middelen - Realpolitiek 

o “Slinkse” tactieken om macht te verwerven en te behouden 

 

3. Onthoud 
- Heel veel verschillende leiderschapstheorieën die elkaar niet uitsluiten 

- Veel theorieën niet getest of niet ondersteund door onderzoek 

- Theorieën onderscheiden zich door focus op leiderschaptrekken, leiderschapsgedrag of 

situationeel leiderschap 

- Theorieën kort kunnen beschrijven en kaderen binnen literatuur 

4. Voorbeeld examenvraag 
Volgens Fiedler’s contingentietheorie hangt effectief leiderschap af van welke componenten?  

A. Interactie tussen de persoonlijke kenmerken van de leider en de kenmerken van de 

situatie 

B. Interactie tussen de intelligentie van de leider en het stressniveau bij de volgelingen 

C. De kwaliteit van de individuele relatie tussen de leider en elk van de groepsleden 

D. De uitstraling die de leider heeft op zijn volgelingen in moeilijke momenten 
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Les 7: Werkomstandigheden 

 

1. Werkomstandigheden en gezondheid 
→ het gaat hier om zowel fysieke als 

psychologische werkomstandigheden 

- Domein 

o Ontwerp van de omgeving en 

omstandigheden waarin 

mensen werken 

o Assumptie: Omgeving en omstandigheden waarin mensen werken beïnvloedt hun 

gezondheid, tevredenheid en prestaties op het werk 

o Empirisch sterk ondersteund 

o Veel aandacht voor ongevallen en veiligheid in organisaties 

o Van kantooromgeving inrichten over werktijden tot uitrusting van mensen 

o Arbeidspsychologie / Ergonomie / Omgevingspsychologie 

→ de vier A’s van arbeidspsychologie: Arbeidsinhoud, Arbeidsvoorwaarden (Comp & Ben: 

compensation and benifits), Arbeidsverhoudingen, Arbeidsomstandigheden 

 

- Rol van de bedrijfspsycholoog 

o Inrichten werkomstandigheden meestal multidisciplinair team 

o Samenwerken met architecten, medici, ingenieurs, juristen 

o Basisinzichten uit experimenteel/cognitieve psychologie toegepast op de 

werkomgeving 

o Aandacht voor reacties en percepties medewerkers  directe effecten soms moeilijk 

in te schatten 
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2. Opdracht 
 reflectieopdracht 

TRA = Technology Related Anger 

- Beoordeel je studieomgeving aan de universiteit op volgende criteria 

o Ligging 

o Parking 

o Toegankelijkheid (auto, fiets) 

o Kinderopvang 

o Luchtkwaliteit 

o Temperatuur 

o Comfort tijdens lessen 

 

 

 

- Geef score 1 (slecht), 2 (matig), 3 (redelijk), 4 (goed), of 5 (uitstekend) op elk criterium in 

overleg met je bu(u)r(en) 

- Nagaan of percepties overeen stemmen 

 

3. Omgeving 
- Verlichting 

o Intensiteit, spreiding en natuurlijk licht 

o Ongevallen vooral bij vallen duisternis 

 

- Geluid 

o Bescherming – vaak schade opmerken als te 

laat (tinnitus) 

o Een van grootste stressoren ook indien lage 

hoeveelheden (90 db) 

o Misofonie: mensen die agressief worden 

door eetgeluiden en andere specifieke 

geluiden 

 

- Kleur 

o Mythe? pseudowetenschap? -  zie recente studies 

 

- Temperatuur en luchtkwaliteit 

o Een van meest voorkomende klachten 

o Perceptie van controle blijkt belangrijk 

 

- Ergonomische werkomgeving 

o Werkhouding 

o Ontwerp van machines en meubels  

 

o Licht 
o Kleur 
o Uurrooster 
o Pauzes 
o Technologie 
o Sexuele intimidatie en pesten 
o Veiligheid en gezondheid 
o Ergonomische werkomgeving 
o Geur 
o Geluidsoverlast 
o Concentratie 
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- Sick Building Syndrome  

 

 

→ volgens dit onderzoek zouden spelers die in het rood gekleed zijn meer kans hebben op winnen 

(wegens intimidatie van hun tegenspelers). De andere persoon wordt verwacht agressief te worden 

waardoor deze sneller fouten zal maken. 

4. Kantooromgeving 
- Recent veel aandacht 

- Landscaped office ipv afzonderlijk kantoren 

o Assumptie: betere communicatie, workflow en teamwork 

o Ontstaan van “cubicles cultuur” – steeds kleinere cubicles 

o Nadelen: gebrek aan privacy, lawaai, weinig persoonlijk 

 

- Voorbeeld: Ellipsgebouw Vlaamse overheid 

- Principe “anders gaan werken” 

o Slechts plaats voor 80% van de medewerkers 

o Iedereen werkt in open ruimte 

o Geen vaste werkplekken 

 

- Faciliterende maatregelen 

o Draagbare telefoons en laptops 

o Kastje met spullen 

o ‘Cockpits’ reserveren wanneer geconcentreerd werken nodig 
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4.1. Case: Ellipsgebouw Vlaamse overheid 
- Positief 

o Toename productiviteit, spontaan overleg en 

teamspirit 

→ landschapskatoren zorgen voor een toename in productiviteit 

doordat er heel de tijd sociale controle is. 

o Clean desk policy 

o Minder rondhangen en praatjes maken 

o Minder papier en archief 

o Algemene tevredenheid 

 

- Negatief 

o Op zoek naar interpersoonlijk contact  creatie teamzones 

o Moeilijk om geconcentreerd te werken (thuis werken?) 

o Leidinggevenden voortdurend aangeklampt 

o Gebrek aan privacy bij vertrouwelijke gesprekken  leidinggevenden nu wel vaste 

werkplaats 

o Design van ‘cockpits’ leidt tot draaierigheid 

o Persoonlijke toets? 

5. Werkschema’s 
- Hoeveel uur/dagen werken we in een week? 

o Nu algemeen geaccepteerd: 40-urige werkweek 

o Werken… of aanwezig zijn (nominale en 

eigenlijke werkuren) 

o Individuele en culturele verschillen 

o Meer werken  hogere tevredenheid… en 

gevaar op workaholisme  

o Vakantie 

→ we zien dat de mensen die het meest werken voornamelijk 

zelfstandigen zijn en directieleden 

- Deeltijds werken 

o 50% meest toegepast 

o Betere work/family balance 

o Hogere tevredenheid en betere 

prestaties (maar natuurlijk lager loon) 

o Verborgen kosten (coördinatie tussen 

twee halftijdsen) 

 

- 4 dagen-week? 

- Afschaffen weekend? 

- Carensdag, baaldag 

→Onbetaalde eerste verlofdag = afgeschaft 
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- Flexibele werktijden 

o Zelf kiezen wanneer je werkt binnen afgesproken marges 

o Combinatie gezin + omgaan met files 

o Bijvoorbeeld overheid : stamtijden (9u15-11u45/13u45-16u) + glijtijden 

o Prikklok controle systeem uitgewerkt  

o Aanpassingen zijn in de praktijk niet erg groot – vooral gevoel van controle vergroot 

de tevredenheid/productiviteit en verlaagt absenteïsme 

- Rustpauzes 

o Werknemers nemen sowieso rustpauzes, zelfs indien niet toegestaan 

o Zowel voor fysisch zware jobs als voor intellectueel werk 

o Hogere tevredenheid en productiviteit (perceptie van rust) 

o Vooral belangrijk bij stresserende jobs (recuperatiedagen voorzien zoals baaldag) 

o Belangrijk voor reductie aantal ongevallen 

 

- Shiftwork (‘ploegenarbeid’) 

o Alle werkregelingen die afwijkingen van de ‘normale’ daguren 

o Nood aan flexibiliteit in verschillende sectoren (bv. ziekenhuizen) 

o Verschillende mogelijkheden met vaste shift of variabele shift 

o Heel nadeling voor prestatie, ongevallen, gezondheid, en tevredenheid 

o Gevoel van controle is minder en zorgt voor problemen 

o Variabele shifts nadeliger dan vaste shifts 

o Nachtwerk meest problematisch 

▪ 24 – uur cyclus doorbroken 

▪ Veel gezondheidsproblemen 

▪ Procentueel meer en ergere ongevallen (o.a. op weg naar huis) 

▪ Enkele bekende ongevallen (Chernobyl, Exxon Valdez) 

▪ Individuele verschillen in tolerantie voor nachtwerk  o.a. leeftijd, kinderen, 

avondpersonen,  neuroticisme en extraversie 
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6. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (P&TOW) 
- Wat ? 

o “Arrangements that allow employees and their tasks to be shared across settings 

away from a central place of business or physical organizational location” 

o Telewerk (telecommuting) 

o Sinds ‘70-’80 

→ telewerk houdt alles van werken op afstand in: thuis, ander kantoor,… 

 

- Pro 

o Verhoogde productiviteit  

o Minder stress 

o Evenwicht werk/privé-leven 

o Verhoogde werktevredenheid 

o Meer autonomie 

 

- Contra 

o Promotiekansen 

o Relaties met collega’s 

o Betrokkenheid bij organisatie 

o Lagere productiviteit 

o Verborgen kosten 

7. Wat zegt onderzoek? 
- Doorslaggevend onderzoek (Gajendran & Harrison, 2007) 

o Statistische integratie 46 onafhankelijke studies (12883 mensen) 

 

- Uitkomsten 

o Alle pro – hypothesen bevestigd 

o Wel eerder kleine effecten 

o Bijna geen contra – hypothesen bevestigd 

o Mindere relaties collega’s vanaf > 2 dagen telewerk 

 

- Conclusie 

o Telewerk heeft gematigd positieve effecten zonder belangrijke negatieve 

neveneffecten 
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8. Voorkomen ongevallen op het werk 
- Prevalentie ongevallen op werkplaats 

o Moeilijk in te schatten wegens (doelbewust) niet rapporteren 

o Wat is een ongeval? 

 

- Individuele oorzaken van ongevallen 

o Werkomstandigheden (zie hiervoor) 

o Alcohol 

o Intelligentie en persoonlijkheid 

o Gezondheid 

o Vermoeidheid 

o Ervaring en leeftijd 

o Betrokkenheid bij het werk 

o Bestaat er zoiets als accident proneness? 

→ we spreken van accident prononess wanneer het steeds de zelfde mensen zijn die 

arbeidsongevallen voorhebben. Zo lijken 60% van de ongevallen op de baan veroorzaakt te worden 

door slechts 20% van de automobilisten. Dit kunnen we echter niet doortrekken naar de 

arbeidsongevallen. 

 

- Preventie van ongevallen 

o Verschillende interventies mogelijk, bv. uitreiken awards, training, klimaat 

“Thuiswerken vraagt een erg grote discipline. Niet 

iedereen heeft zo’n discipline. Daarom is meer 

controle vereist dan op het normale werk.” 

“Telewerken introduceert onrechtvaardigheid in 

een organisatie. Sommige jobs komen namelijk niet 

in aanmerking voor thuiswerk” 

“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.” 
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9. Pesten op het werk ( Pesten ~ Mobbing ~ Bullying) 
- Sexual harassment (‘intimidatie’, ‘ongewenste intimiteiten’) 

o 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. 

o In België verplicht preventie- en aandachtsbeleid van organisaties (bv. 

vertrouwenspersoon en bescherming van zij die klacht indienen) 

o Frequentie moeilijk in te schatten, waarschijnlijk ondergerapporteerd door 

machtsrelaties 

o Meer frequent in bepaalde beroepen (bv. Leger – zie GI Jane) 

o In Amerika domein van grote rechtszaken – heel gevoelig onderwerp 

 

- Bullying (‘Pesten’) 

o Lang heel weinig aandacht, laatste jaren meer door media 

o 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." 

o Mobbing 

o 25% - 50% werknemers rapporteert getuige of slachtoffer te zijn geweest 

o 4% direct effect op gezondheid gepeste 

o Moeilijk op te lossen – (verplicht) veranderen van job/functie is vaak enige werkbare 

oplossing 

10. Onthoud 
- De omstandigheden waarin mensen werken heeft een belangrijke invloed op gezondheid, 

tevredenheid en prestaties. 

 

- Belangrijke aandachtspunten zijn de directe werkomgeving, het werkschema, het voorkomen 

van ongevallen, en aandacht voor pesten op het werk. 

 

- Er wordt steeds meer aandacht besteed aan nieuwe, flexibele vormen van 

werkomstandigheden (bv. kantoor en ploegenarbeid), maar de resultaten zijn niet 

onverdeeld positief.  

 

Kennen in boek – Hoofdstuk 10. Working Conditions – Hoofdstuk 11. Safety, Violence, and Health in 

the Workplace (kennen tot “The scope of workplace violence”) 
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Les 8: Stress 

Foture Work self 
We worden allemaal op regelmatige basis geconfronteerd met stress.  

Denk na over de zaken die je momenteel meest stress bezorgen. Schrijf op waarom. 

Hoe ervaar jij stress? Wat zijn jouw symptomen? 

Denk na over minstens drie manieren die je in de komende examenperiode zou kunnen toepassen 

om stress te beperken. 

 

1. Stress 
- Maatschappij 

o Misschien wel de welvaartsziekte van de 21ste eeuw 

o Veel aandacht in de pers 

o Tot voor kort: taboe op persoonlijk vlak 

o Heel veel aandacht in bedrijfspsychologie naar studie, voorkomen en remediëren van 

stress in organisaties : “Occupational health psychology” 

o Redenen 

▪ Stress kost bedrijven geld  mensen werken minder goed, dus slechtere 

prestaties 

▪ Bedrijfspsychologen zijn bekommerd om welzijn medewerkers. Stress geeft 

aanleiding tot serieuze gezondheidsproblemen 

 

- Rol van de bedrijfspsycholoog 

o Opzetten stressbeleid en stressinterventies in organisaties 

o Stressbeheersingstraining geven 

o Gezien psychisch moeilijkheden heel dicht bij klinische psychologie 

o Individuele begeleiding meer terrein van klinisch psychologen 

→ Vroeger: stress= ‘managersziekte’, het was een ziekte voor die mensen die veel werk hadden 

Mensen met een burn-out blijken vaak meer succesvolle mensen 

→ Stress = zeer kostelijke grap voor een bedrijf, vandaar de steeds grotere vraag naar 

bedrijfspsychologen 

  → grens: bedrijfs / klinische psychologie 

 Individuele begeleiding: klinisch psychologe 

Groepsgebeuren + doorverwijzing: 

bedrijfspsychologen 
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2. Stress als een 

fysiologische respons 
- Flight – or – fight 

mechanisme 

o Evolutionair adaptief – 

weglopen van gevaar of dier 

doden 

o adrenaline & cortisol stijgen 

 ademhaling, hartslag, 

bloeddruk, spierspanning  

energie  

o Nu ook adaptief om te presteren in competitieve situatie of bij bedreiging 

 

- Stressrespons ontspoord 

o Systeem wordt niet meer gede-activeerd 

o Baas = leeuw  bedreigingssituatie stopt niet meer 

o Het denken aan de situatie alleen al triggert het stress-systeem 

o Hersenen maken geen onderscheid tussen bedreigende situaties  

o Anticiperen op stresvolle situaties en achteraf nog piekeren  

o Lichaam raakt stressenergie niet meer kwijt 

3. Gevolgen van stress 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Link: stressoren en enkele andere variabelen 

Belangrijk: correlaties tussen stressoren en enkele andere variabelen 

hoe meer stresserende elementen aanwezig zijn, hoe hoger de strain zal zijn (strain = rapportatie van 

stress) 

 stressoren – gepercipieerde stress 

Stress leidt tot een hogere verloop intentie, maar velen doen het uiteindelijk toch niet: mensen 

kunnen hun werk niet meer aan, maar veranderen uiteindelijk toch niet van werk waardoor ze er later 

onderdoor gaan. 
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- Fysiologisch 

o Spierpijn – hoofdpijn (korte termijn) 

o Falend immuunsysteem door cortisol (ziekte), aderverkalking, osteoporose 

o Verhoogde kans op hart- en vaatziekten (opstapeling vet) 

 

- Psychologisch 

o Slapeloosheid, concentratiestoornissen 

o Geïrriteerd, negatieve houding tegenover omgeving 

o Vermoeidheid, geen energie, lusteloosheid, tot depressie 

o Burn-out (‘het licht gaat volledig uit’) – verplicht werkactiviteiten onderbreken of 

zelfs compleet van beroep/functie veranderen 

 

- Mass Psychogenic illness 

o Onder stressvolle omstandigheden  infectie van ‘psychosomatische’ klachten 

o Denk coca-cola crisis = massahysterie 

3.1. Burn-out 
- Verstoord evenwicht tussen  

o de eisen van het werk en de persoonlijke behoeften/draagkracht  

o (‘elastiekje zonder rekkracht’);  

o ALTIJD werkgerelateerd (depressie niet!) 

o Wil niet zeggen dat de oorzaak noodzakelijk unilateraal op werk ligt 

 

- Overwerkt 

o Prestatiedaling 

o Apathisch, depressief, geïrriteerd, verveeld, rigide 

 

- Symptomen (gemeten met Maslach Burnout Inventory) 

o Emotionele uitputting: I feel used up at the end of the day 

▪ Zich leeg voelen 

o Depersonalisatie: I worry that this job is hardening me emotionally 

▪ Cynisch en hardvochtig 

o Verlaagd gevoel van zelfwaarde / persoonlijke voldoening:  

I feel I’m positively influencing other people’s lives through my work (R) 

▪ Geen vertrouwen in waarde van persoonlijke acties 

 

- Workaholic versus bevlogen zijn (job engagement) 

→ Probleem: artsen kunnen vaak onvoldoende differentiëren tussen burn-out en depressie 

Verschil: burn-out = werkgerelateerd! Indien de ondervonden problematieken niet werkgerelateerd 

zijn, mag er geen burn-out opgeplakt worden 

 privéomstandigheden kunnen er echter wel een invloed op hebben 

Iedereen kan bepaalde dingen aan en krijgt bepaalde verwachtingen van zijn/haar werkgever: 

wanneer deze niet in balans → chronische stress → burn-out 

Chronische stress en burn-out leiden tot prestatiedaling: gerapporteerd door werkgever of persoon 

zelf? 
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Om burn-out te bepalen: vragenlijst + gesprekken zijn noodzakelijk 

Workaholic hebben meer negatieve gezondheidsklachten, job engagement hebben meer positieve 

gevolgen op gezondheid 

→ BAT = burn-out 

assessment tool 

 

 

4. Typische oorzaken van stress op het werk 
- Teveel werk, maar ook te weinig werk = kwantiteit + kwaliteit! 

= meest gerapporteerde oorzaak 

o Peter’s principle 

Mensen geraken steeds hogerop in hun organisatie tot op het niveau waarop ze hun 

werk niet meer aankunnen, crashen en weer onderaan belanden. 
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- Veranderingen op het werk 

 

- Onduidelijkheden en conflict over verwachtingen 

o Bv. Levertermijnen niet kunnen respecteren door vertraging in productie  

 

- Klachten/klanten 

 

- Collega’s 

o Leidinggevenden 

o Ondergeschikten (bv. Bij ontslag) 

o  “L’enfer, c’est les autres” 

 

- Informatica 

5. Stress heeft niet altijd negatieve effecten 
- Bron van stress: Niet elke werk stressor heeft hetzelfde effect 

o Hindrance stressors (hindernissen): 

▪ 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) 

▪ Hebben vaak een negatief effect op ontwikkeling 

 

o Challenge stressors (uitdagingen) 

▪ Hoge werkdruk 

▪ Tijdsdruk 

▪ Veeleisende klanten 

▪ Hoge mate van verantwoordelijkheid dragen 

▪ Naar het buitenland moeten voor het werk 

▪ Presentaties geven 

▪ Hebben vaak een positief effect op ontwikkeling 

6. Beïnvloedende factoren 
Niet iedereen in zelfde mate last van stress in identieke omstandigheden 

Redenen voor verschillen? 

- Jobtevredenheid en gevoel van controle (autonomie) 

o Positieve stress bij uitdagingen 

o Locus of control: interne of externe locus of control (aan wat schrijf je bepaalde 

uitkomsten toe?)  

 

- Type A versus Type B persoonlijkheid 

o Bedrijfsleider : “Het zijn vaak onze helden die we plots verliezen door een burn-out” 

o Type A:  voortduren onder stress, gejaagd, perfectionistisch, creëren hun eigen 

stress, hoge drive for achievement en power 
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o Type B: reageren rustiger in gelijkaardige omstandigheden, kunnen beter relativeren, 

meer rationele planning 

 

- Weerbaarheid (‘Hardiness’) 

o Zien meer uitdaging in stressvolle situatie 

→ Interne locus of control ALTIJD BETER! Ze hebben het gevoel er zelf controle over te hebben en dat 

zorgt voor motivatie. 

Het gevoel dat we het zelf in handen hebben zorgt voor minder stress. 

- Type A voorbeelditems: 

o Probeer je altijd alles heel snel te doen (bv. mensen voorbij stappen op roltrap?) 

o Word je ongeduldig als de zaken niet vooruitgaan (bv. roepen wanneer andere auto 

traag manoeuvreert? Anderen hun zinnen afmaken?) 

o Probeer je meerdere zaken tegelijkertijd te doen (bv. eten, tv-kijken, ondertussen 

boek lezen en telefoongesprek) 

o Voel je je schuldig wanneer je niets doet? 

o Niet bewust van interessante of leuke zaken (bv. geen aandacht voor omgeving bij 

fietstochtje?) 

o Stel je achteraf vast dat je meer gepland hebt dan je aankon? 

o Nerveus gedrag en tics? 

o Probeer je altijd jezelf in kwantitatieve termen te beschrijven en evalueren (punten 

& pinten, uren gestudeerd?)   

→ Type A: hebben meer gezondheidsklachten 

Echter wordt deze stelling sterk in vraag gesteld door recenter onderzoek 

Kunnen we dit wel opdelen in categorieën of is het eerder een dimensie? 

- Self-efficacy en self-esteem 

o Geloof in eigen kunnen = > perceptie van controle = > minder stress 

 

- Negatief affect 

 

- Beroepsverschillen 

 

- Geslachtsverschillen 

o Vrouwen rapporteren meer stress 

o Mede door verantwoordelijkheid over gezin 

 

- Work – family conflict 

o Kan stress op het werk nog versterken – geen recuperatie meer 

o Flexibele werkuren 

o Kinderopvang 
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→ Positief: vrouwen scoren hoger 

Negatief: mannen scoren hoger 

Vrouwen scoren hoger op emotional exhaustion 

en overall burn-out, maar niet op 

depersonalization 

 

 

 

 

 

 

7. Omgaan met stress 
- Interventies op organisationeel niveau 

o Organisatieklimaat minder competitief maken 

o Stress-management programma’s opzetten voor medewerkers 

o Rollen duidelijker aflijnen: wie is verantwoordelijk waarvoor? 

o Inhoud functies en werklast objectief bepalen 

o Ontmoedigen ipv aanmoedigen thuiswerk (thuiswerk = thuis afwerken van taken die 

niet klaar zijn na de werkuren) 

o Lichaamsbeweging aanmoedigen (bv. Fitnessprogramma) 

o Rolmodellen 

o Bewustzijn leidinggevenden 
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- Individuele technieken 

o Initiatief niet door organisatie, maar individu zoekt hulp 

o  Nu steeds meer in groep gegeven : stressbeheersing 

o Veelal gegeven door klinisch psychologen 

o Relaxatietraining, biofeedback, gedragstherapie, mindfulness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Het rapporteren van + events 

correleert significant positief met 

lagere bloeddruk 

Rapporteren van + events correleert 

negatief met work detachment 

Positieve events gerapporteerd: 

positieve effecten 

Negatieve events gerapporteerd: 

negatieve effecten 

Toevoegen van deze oefening om 

drie positieve events op te sommen 

leidt tot minder rapportering van negatieve klachten 
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8. Demand-control model (KARASEK) 
 

→ Karasek = begrip in 

bedrijfspsychologie 

Sturingsmogelijkheden ~controle 

BELANGRIJK SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

→ DERDE VARIABELE: social support 

Beste situatie: 

wil uitdaging: hoge 

sturingsmogelijkheden, hoge 

taakeisen, veel sociale steun 

Slechtste situatie: 

wil uitdaging: lage taakeisen, weinig 

sturingsmogelijkheden, weinig steun 
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9. Job demands-resources model WEB-model (SHAUFELI & BAKKER) 

 

→ SHAUFELI & BAKKER 

Taakeisen ook werkdruk, lastige klanten, stressoren 

Energiebronnen: hulpbronnen, steun,… 

Taakeisen die chronisch worden kunnen leiden tot burn-out welke meestal leiden tot negatieve 

uitkomsten 

Energiebronnen die chronisch worden kunnen leiden tot bevlogenheid welke meestal leiden tot 

positieve uitkomsten 

 + vele andere verbanden 

10. Absenteïsme 
Tijdelijke afwezigheid van het werk wegens ziekte, gebreken, … 

- Nadelen voor organisatie 

o Organisatorisch 

o Financieel  

 

- Nadelen voor werknemer 

 

- Hoge kosten 
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→Absentheïsme  ziekteverzuim 

slechte naam aangezien ziekte geen keuze is, het al dan niet thuisblijven wel!  

Betere naam: arbeidsverzuim 

10.1. Absenteïsme/arbeidsverzuim 
- Wit verzuim:  

o Werknemer is ziek 

o Medisch aantoonbare gezondheidsklachten 

 

- Grijs verzuim: 

o Werknemer voelt zich ziek; subjectieve klachten 

o Moeilijk objectief aan te tonen en moeilijk te bepalen of werknemer kan werken 

 

- Zwart verzuim: 

o Niet gelegitimeerd 

o Bewust en ten onrechte ziek gemeld, zonder zich ziek te voelen of ziek te zijn 

 

- Presenteïsme:  

o Zich ziek voelen en toch blijven doorwerken 

10.2. Absenteïsme meten 

 

11. Determinanten van verzuim 
- Gezondheid  

- Individuele en privé-factoren 

- Werkkenmerken 

- Maatschappelijke factoren 

11.1. Gezondheid 
- Griep of verkoudheid 

- Rugklachten 

- Klachten maag, buik of darmen 

- Overige klachten 

- Klachten nek, schouders, armen, polsen, handen 

- Klachten heup, benen, knieën en voeten 
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- Psychische klachten (stress, burnout) 

- Hoofdpijn 

- Luchtwegen 

- … 

11.2. Individuele en privé-factoren 
- Leeftijd: hoge leeftijd vaak langduriger afwezig 

- Geslacht: vrouwen vaker afwezig (werk/privé) 

- Burgerlijke stand: gescheiden/weduwen (ouder?) vaker afwezig  

- Etniciteit: allochtonen vaker afwezig 

- Persoonlijkheid 

- Riskante gewoonten (roken, drinken, voeding) 

- Belastende thuissituatie 

- Sportblessures 

- … 

11.3. Healthy worker effect 
In onderzoek vindt men vaak dat  

- oudere werknemers gezonder zijn dan hun jongere collega’s, gemotiveerder zijn, beter 

presteren, …; 

- mensen die werken gezonder zijn dan gemiddeld en in vergelijking met mensen die niet 

werken; 

- mortaliteit bij werkende mensen lager ligt dan bij algemene bevolking. 

Hoe komt dat? 

= Selectiebias 

- Oudere werknemers die niet meer gezond zijn en niet meer gemotiveerd zijn, werken niet 

meer. Alleen de gezonde, gemotiveerde oudere mensen zijn nog aan het werk. 

- Een werkende populatie is over het algemeen gezonder dan de totale populatie die ook 

personen bevat die te ziek zijn om te werken.  

11.4. Werkkenmerken 
- Arbeidsinhoud 

o Hoge taakeisen, gebrek aan autonomie 

o Niet persé slecht: job demands bevorderen vaak terugkeer naar werk  

 

- Arbeidsomstandigheden 

o Slechte fysieke omstandigheden (temperatuur, onveiligheid, zwaar werk, ergonomie) 

 

- Arbeidsverhoudingen 

o Sociale steun, verzuimcultuur en arbeidsconflict 

 

- Arbeidsvoorwaarden 

o Niet zozeer salaris, maar gevoel van onbillijkheid 

o Disbalans tussen inspanning en carrièresucces 
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11.5. Maatschappelijke factoren 
- Conjunctuur 

Meer werkloosheid  minder verzuim 

o Angsteffect (om zelf werkloos te worden) 

o Selectie-effect: meest gezonden aan het werk tijdens crisis  

o Arbeidsbelastingseffect: hoogconjunctuur  stress, arbeidsbelasting, ongevallen en 

verzuim 

 

- Gezondheidszorg 

o Wachttijden GGZ 

 

12. Te onthouden 
- Stress als een van de grootste problemen voor bedrijven in de 21ste eeuw. 

- Ontstaan en beïnvloedende factoren van stressproblemen. 

- Fysische en psychologische gevolgen van stress 

- Omgaan met stress in organisaties  

- Enkele stressmodellen 

- Absenteïsme 

Te kennen (naast wat vandaag verteld werd): Boek hoofdstuk 12 
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Les 9: consumentenpsychologie 

1. Consumentenpsychologie 
- Domein 

o Geïsoleerde stroming in de bedrijfspsychologie met andere focus 

o Tot nu: Relatie tussen organisatie en (toekomstige) medewerkers 

o Consumentenpsychologie: Relatie tussen organisatie en klanten 

o Focus op alle interacties tussen organisatie en consument 

o Heel sterke nadruk op reclame – stimuleren van verkoop en gebruik producten – 

hangt nauw samen met marketing 

o Maar ook aandacht voor veiligheid, ethiek, rechten van de consument… 

 

- Rol van de bedrijfspsycholoog 

o Reclamebureau of marktonderzoeksbureau 

▪ Events opzetten, slogans verzinnen, campagne organiseren 

▪ Onderzoek doen naar effecten reclame, karakteristieken klant in kaart 

brengen 

  

o Binnen organisatie zelf als marketing- of salesmanager 

o Basisinzichten uit sociale psychologie toepassen op consumenten 

o Nauw verwant met marketing/economie 

 

2. Onderzoeksmethoden 

2.1. Sterke nadruk op onderzoek 
- Voor een stuk “unieke” onderzoeksmethoden 

- Psycholoog belangrijke bijdrage door scholing 

- Je wil weten wat de consument denkt – hoe dit te weten komen? 

2.2. Surveys en public opinion polls 
- Je vraagt het gewoon aan de mensen 

- Domein van de marktonderzoeksbureau 

o Bv. Insites (Gent), Profacts 

 

- Zeggen mensen eerlijk hun mening (bewust)? 

o Zie voorspelling verkiezingen en score Vlaams Belang 

 

- Hebben mensen voldoende zelf-inzicht (onbewust)? 

o Overschatting van gezond voedsel 

 

- Dalende medewerking 

o Overbevraging van mensen 
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2.3. Focus groep 
- Breng consumenten samen om ervaringen te bespreken 

- Groep van 8 tot 12 mensen (betaald) onder leiding van gespreksleider 

- Geselecteerd op juiste profiel 

o Dierenvoeding uittesten bij mensen die huisdieren hebben 

o Mensen die met concurrerende wagen rijden om keuze beter te begrijpen 

 

- Observatie en kwalitatieve analyse 

- Problemen van zelfselectie en response distortion blijven 

 

2.4. Motivation research 
- Psycho-analytisch geïnspireerd onderzoek 

- Zeldzaam, maar zie ook Synovate Censydiam 

 

2.5. Directe observatie 
- Monitoren verkoopscijfers 

- Probleem van confounds en controlegroep 

- Camera’s of observator (of directe meting) 

o Invloed van kinderen op impulsaankopen 

o Invloed van muziek op winkeltempo en aankopen 

o Invloed inrichting rekken en winkel 

 

- Monitoren van kijkgedrag of surfgedrag op het web 

- Problemen: Kost, privacy, en sample bias 

 

2.6. Voorkeur en identificatie met merken 
- Merk een van de voornaamste wapens om zich te onderscheiden van concurrenten 

- Mensen kopen producten vaak op basis van merkvoorkeur hoewel er objectief soms weinig 

objectieve verschillen zijn tussen de producten 

- Brand personality 

o Elk merk heeft als het ware zijn eigen persoonlijkheid – in kaart brengen 

- Apple : trendy, extravert, bewust, verfijnd 

 

3. Reacties op reclame testen 

3.1. Aided recall / ondersteunende herinnering 
- Dag na verschijnen reclame – reclame gezien/ gelezen? 

- Vertel zo veel mogelijk over de reclame die u gezien hebt (door vragen) 

- Is herinnering een goede predictor van aankoopintenties? 
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3.2. Herkenning 
- Toon reclame (video / beelden) 

- Waar gezien? Welk product? Welk merk? 

- Hoe accuraat zijn herinneringen? 

 

3.3. Fysische metingen 
- Emoties die opduiken bij reclame 

- Neuromarketing (?) 

- Oogbewegingen: waaraan wordt aandacht besteed? 

 

3.4. Sales technique 
- Directe verkoopcijfers gebruiken om effectiviteit advertentie te evalueren 

- Invoeren in beperkte markt of gebied 

- Gelijkaardige markt of gebied als controle 

- Door ‘experiment’ wel kans op verlies 

3.5. ‘coupons’ of kortingsbonnen 
- Aantal teruggebrachte bonnen geeft succes van campagne weer, want geeft ‘effectief 

koopgedrag’ weer 

 

3.6. Rechtstreeks naar user experience? 
- User satisfaction 

- Co-creation as advertising strategy (participation and ownership) 

- Tripadvisors etc 

 

4. Reclame- en verkoopstrategieën 

4.1. Consumer awareness 
- Mensen bewust maken van het merk of nieuwe product zonder direct aan te zetten tot 

kopen 

 

4.2. Brand awareness 
- Gelijkaardige strategie 

- Het merk naambekendheid geven zonder expliciet reclame te maken voor een bepaald 

product 

- Assumptie : ‘top-of-mind awareness’ zal zorgen voor activatie op het moment dat een 

product moet aangekocht worden 
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4.3. Product image 
- Focus verleggen van de eigenschappen van het product naar het imago van het 

product/merk 

- Vaak zijn productkenmerken over merken immers hetzelfde 

- Mensen kopen product omdat ze jong, hip, sportief, of invloedrijk willen zijn 

 

5. Reclame- en beïnvloedingsstrategieën 

5.1. Institutional advertising 
- Mensen overtuigen dat de producent een “goede buur” of een positieve rol heeft in de 

maatschappij 

- Veel bedrijven profiteren van de plotse “klimaat-hype” 

- Zie bijvoorbeeld ook McDonalds “healthy food” strategie 

 

5.2. Informational and compartive advertising 
- Product aanprijzen door echte informatie te geven 

- Consument toe laten weloverwogen keuze te maken 

- Sterke stijging 

- Vergelijkende reclame – Heel populair in de VS 

- Beperkt in België ook door wettelijk kader 

- Slechts toegelaten sinds 1999 en aan strikte regels gebonden 

- Angst voor rechtszaken 

- Voorbeeld Colruyt zet de prijzen van lokale Delhaize en Carrefour op tickets 

- Kan ook impliciet zijn (‘Probably the best beer of the world’) 

 

5.3. Voorwaarden voor vergelijkende  reclame 
De reclame  

- mag de concurrentie niet denigreren  

- moet gelijkaardige producten vergelijken 

- moet relevante producteigenschappen objectief vergelijken 

- mag niet tot verwarring leiden met het concurrerende product 

- 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)  

- voor producten met een benaming van oorsprong (bijvoorbeeld whiskey) moet de 

vergelijking betrekking hebben op producten met dezelfde benaming. 
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5.4. Celebrity endorsement 
- Bekende mensen prijzen een product aan 

- Slechts weinig evidentie voor nut – BV’s profiel moet relevant zijn voor het aan te prijzen 

product 

o Piet Huysentruyt - kruidenmix 

o Tia Hellebaut – Pizzahut ? 

- Indien BV meerdere producten - ongeloofwaardig 

 

5.5. Positive and negative appeal 
- Er zal iets goed met je gebeuren als je ons product gebruikt 

- Er zal iets slecht met je gebeuren als je ons product NIET gebruikt 

- Heel sterke negatieve appeals blijken minder goed te werken 

o Weekendongevallen 

o Roken 

- Combinatie van de twee werkt goed 

5.6. Provoceren of humor 
- Zelfde mechanisme – aandacht trekken en ‘buzz’ stimuleren 

- Opgelet met culturele gepastheid (bv. Benetton) 

- Provoceren leidt tot betere herkenning en onthouden 

- Humor leidt eveneens tot beter onthouden 

- Hoe beter mensen een advertentie vinden, hoe beter herkenning en onthouden  

 

5.7. Seks in reclame 
- Veel gebruikt ondanks twijfelachtige effectiviteit 

- Stimuleert aandacht, maar leidt teveel af van de boodschap 

 

5.8. Product or brand replacement (‘suikerreclame’) 
- Gebruik van producten en merken in films, series en programma’s zonder expliciet op het 

product te wijzen 

- Vroeger verboden, nu overal toegepast (bv. James 

Bond – BMW) 

 

5.9. Effect van programma op TV advertentie 
Violence and sex impair memory for television ads 

(Bushman & Bonacci, 2022) 

- Heeft de inhoud van het programma een effect op de 

effectiviteit van de reclame? 

- Merken worden beter onthouden bij neutrale 

programma’s 
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5.10. Inspelen op gewoontes en loyaliteit 
- Mens is een gewoontedier ook in zijn koopgedrag 

- Het is gemakkelijker om een klant te houden dan een nieuwe klant te krijgen 

- Zo vroeg mogelijk klant werven (bv. Bankrekening voor kleine kinderen) 

- Loyaliteit van klanten belonen (bv. Frequent flyer) 

 

5.11. Prijsstrategieën 
- Prijszetting is geen logisch fenomeen 

- Hoge prijs communiceert vaak hoge kwaliteit – mensen kiezen vaak voor duurdere 

producten 

- Prijzen verschillen van regio tot regio, zonder dat er objectieve redenen voor zijn 

- Mensen zijn zich vaak niet bewust van prijzen wat toelaat om willekeurige prijspolitiek te 

voeren 

- Lage prijs voor nieuwe producten blijkt vaak niet zo’n goed idee 

 

6. Consumentenpsychologie en ethiek 
Voorbije jaren veel aandacht en discussie voor ethiek in consumentenpsychologie 

6.1. Reclame en lichaamsbeeld 
- Propaganda voor (te) mager en onrealistisch lichaamsbeeld 

- Zou anorexia/boulemie in de hand werken 

- Tegenreactie aan de gang voorbije jaren 

 

6.2. Reclame bij kinderen 
- Hele reeks technieken focust op kinderen 

o Producten op onderste rekken en aan kassa’s 

o Reclame rond kinderprogramma’s 

 

- Kinderen grote invloed op aankopen ouders (schuldgevoel?) 

- Overspoeld door reclame – opgevoed tot ervaren consument 

- Zijn kinderen in staat doel reclame in te schatten? 

- Reclame naar kinderen aan banden gelegd (bv. rond kinderprogramma’s, rond feestdagen) 

 

6.3. Reclame op het internet 
- Marketing heeft internet ontdekt als ideale reclametool 

- Mogelijkheid tot profiling en dus reclames op maat + interactiviteit 

- Irritatie bij consument (pop-up’s, SPAM) 

- Internet als koopkanaal en informatiebron voor bewust kopen 

- Voor – nadelen afwegen – snelle evolutie 
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6.4. Ongeoorloofde reclame 
- Debat rond reclame voor producten die volksgezondheid schaden 

- Reclame voor tabaksproducten verboden 

- Reclame voor ongezonde voeding? 

- Rechtzaken tegen McDonalds 

- Labels moeten correcte en volledige informatie weergeven 

 

6.5. Consumentenorganisaties 
- Verdedigen van de belangen van consumenten 

- Zowel overheid als verenigingen van consumenten 

- Minister voor consumentenzaken, Testaankoop, Bond van Trein-tram-busgebruikers, TV-

programma’s 

- Rol voor psychologen 

 

7. Voorbeeld examenvraag 
Een foto van een moeder die haar kind insmeert met zonnebrandolie met de slogan “Bescherm van 

wie u houdt” is een voorbeeld van welke reclamestrategie? 

A. Provoceren 

B. Product placement 

C. Negative appeal 

D. Consumer awareness 

 

8. Onthoud 
- Wat is consumentenpsychologie? 

- Verschillende onderzoeksmethoden binnen de consumentenpsychologie begrijpen en kunnen 

uitleggen. 

- Technieken om consumenten te beïnvloeden en te stimuleren tot kopen van producten 

begrijpen en kunnen illustreren. 

- Ethische vraagstukken binnen de consumentenpsychologie situeren en bespreken.  

Kennen in boek – Hoofdstuk Consumer psychology 

 

 

 

 


